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 ن الرحيمابسم اهللا الرمح
 مقدمة

 ،موجود فضلفرشف الوجود بأ ،دة خري العباداحلمد هللا الذي أكرم الكون بوال
ق به سيدنا وموالنا حممد الذي من تعلَّ  ،وسيد األنام ،تاج الرسل الكرام ،وأكمل مولود

  .يف الدنيا واألخر فخراً و نال رشفاً 
عىل كل يشء  وله امللك وله احلمد وه ،وحده ال رشيك له وأشهد أن ال إله إال اهللا

اللهم . ومنبع احلقائق ،أرشف اخلالئق ،وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله ،قدير
عن أصحابه الطيبني والتابعني ومن تبعهم إىل  والرضا ،عليه وعىل آله الطاهرين صلّ 

  .خدام حرضتهجتعلنا من و ،رقنا هبا يف بحر حمبتهغصالة ت ،يوم الدين
  ،أما بعد

وإشارات لطيفة  ،احتوت بفضل اهللا الكريم عىل قواعد منيفة ،فهذه رسالة رشيفة 
فجاءت بتوفيق من اهللا قاطعة عىل  ،ومباحث يف الفقه واألصول من املنقول واملعقول

بام التزمته من أحكام  ،املعارضني لالحتفال باملولد النبوي من إخواننا كل شبهة وذريعة
  .رشيعةال

 ةما تكاثر من سؤال العامة يف املوضوع بعدما اشتهر يف األزمنوكان ذلك بسبب 
األدلة باختصار عىل جواز  فعزمت عىل تدوين ،املتأخرة القول بتحريم ذلك ومنعه

فاقتطفت من كتب أهل  ،ختصار خملا دون تطويل ممل وال ،االحتفال باملولد النبوي
 ،املقام اوزدت زيادات مفيدة اقتضاه ،يف هذا املوضوعالدراية والرواية الذين ألفوا 

 . خدمة جلنابه األكرموتعلقا بنبيّنا األعظم 
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 مد منه خلادميه لواء*   وإذا ما اجلناب كان عظيام  
 ع أجل أتباعه العظامء*     ووإذا عظمت سيادة متب

يف حمبة لتكون سببا  ،هذه الرسالة حلة القبول وواملأمول من اهللا تعاىل أن يكس
  .الوصولوملن أراد القرب و ،سلموالرسول صىل اهللا عليه 

بجملة و ختالف يف فروع ديننا احلنيفللتذكري بنعمة اال متهيداوقد قدمت بني يدهيا 
 . ليف يف املولد النبوي الرشيفمن التآ

جاء*   قبويل حمض  وقبوله  وبك أرج  فضل ولن خييب الرّ
  :وقد سميت هذه الرسالة

 " الفؤاد بجواز االحتفال بمولد خري العبادترويح "

  .وجعلها خالصة لوجهه الكريم ،بفضله ،نفع اهللا هبا النفع العميم 
 



<

 5

 :متهيد
 :رمحةوسعة  ،االختالف يف الفروع

إىل اختالف الصحابة رضوان اهللا  إن السلف الصالح ومن اتبع هدهيم ينظرون
ورمحة بعباده املؤمنني الذين ليست  ،كريمعليهم واألئمة املجتهدين أنه توسعة من اهللا ال

 . هلم القدرة عىل استنباط األدلة واألحكام من مصادرها
والواقع ال  -عقال لوقوعه ،ثم إن االختالف يف األحكام الرشعية جيوز عقال ورشعا

 ،وعلامئهم ،فقهائهمو ،خلفائهم ،ورشعا حلصوله من الصحابة ريض اهللا عنهم -يرتفع
 .شاء اهللا تعاىل تابعني وتابعيهم إىل مامن بعدهم من الو

اعلم أن اختالف املذاهب يف هذه امللة نعمة " :هللا رمحه اهللا  -قال اإلمام السيوطي
وعمي عنه اجلاهلون حتى  ،وله رس لطيف أدركه العاملون ،كبرية وفضيلة عظيمة

النبي صىل اهللا عليه وسلم جاء برشع واحد فمن أين : سمعت بعض اجلهال يقول
  .1"...هب أربعةمذا

من خصائص هذه األمة  االختالفأن جعل اإلمام العالمة القسطالين  ووال غر
: معتمدا عىل اجلملة املشهورة عند العلامء "املواهب اللدنية"املحمدية كام يف كتابه 

  ."واختالفهم رمحة) أي العلامء( إمجاعهم حجة"
ال تسمه  :فقال أمحد ،االختالفصنف رجل كتابا يف ": 2"الفتاوجمموع "ويف 

عةو ،كتاب االختالف ه كتاب السّ  . 3 "لكن سمّ

                                                
  "جزيل املواهب يف اختالف املذاهب  "أوائل رسالته  "1

2   30/79 
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ملن خفيت عليه مقاصد الرشيعة  ،ألن االختالف قد يؤدي إىل الفرقة والشقاق
 . والسعة رمز لليرس ورفع احلرج ،اإلسالمية السمحة

وملا كان األمر كذلك أراد بعض التابعني أن يلغي مصطلح االختالف من كالم 
 . الناس

 
ف  "ففي ترمجة  كان طلحة إذا ": أن تلميذه موسى اجلهني قال 1"طلحة بن مرصّ

 ."ولكن قولوا السعة ،االختالف: ال تقولوا": ذكر عنده االختالف قال
قال الراغب  ،تضيق لقول املخالفون بعض النفوس ال حتتمل االختالف أل

طريق اآلخر يف حاله  االختالف واملخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غري": األصفهاين
 ."...قوله وأ

استعري ذلك للمنازعة  ،وملا كان االختالف بني الناس يف القول قد يقتيض التنازع"
تَلَفَ : واملجادلة قال اهللا تعاىل اخْ ابُ  فَ زَ َحْ نْ  األْ مْ  مِ يْنِهِ الَ  ) 37:مريم(  بَ ونَ  وَ الُ زَ نيَ  يَ ْتَلِفِ  :هود( 2 خمُ

118( 
اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن حممد فجعال " :الربيقول اإلمام ابن عبد 

وجعل ذلك يشق  ،فجعل عمر جييء باليشء خمالفا فيه القاسم: يتذكران احلديث قال

                                                                                                                                
 .ب السنة، وهو خطأ مطبعي، فليصححتا ""الفتاو"يف و 1/398 "املسودة  "هكذا يف    3

 5/119 :حلية األولياء  1
 1/315 3دات القرآنمفر"2
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فام يرسين أن يل باختالفهم محر  ،ال تفعل: فقال له عمر! عىل القاسم حتى تبنيّ فيه
  1."النعم

. مؤيدا ومعلال ،ذكره معجبا ،ناد الرمحوملا ذكر اإلمام القاسم هذا الكالم البنه عب
ن بن اعن عبد الرمح ،عن نافع بن أيب نعيم ،ذكر ابن وهبو" :قال اإلمام ابن عبد الرب

ما أحب أن ": لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز": عن أبيه أنه قال ،القاسم
كان الناس  داكانوا قوال واح وألنه ل ،أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مل خيتلفوا

 ووقال أب ."أخذ رجل بقول أحدهم كان سعة  وفل ،هبم وإهنم أئمة يقتد ،يف ضيق
 .2"هذا فيام كان طريقه االجتهاد" :عمر رمحه اهللا

إن مل يكن من أهل  ،ألنه إما أن يوافق اجتهاده اجتهاد الصحايب وإما أن يقلده: قلت
  .سعةويف يرس  والنظر واالجتهاد فه

لقد  " 3املعتمد القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ريض اهللا عنهم مجيعاقال اإلمام 
ال يعمل العامل  ،نفع اهللا باختالف أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يف أعامهلم

 . "أنه يف سعة ورأ أن خريا منه قد عمله رأبعمل رجل منهم إال 
رسول اهللا صىل اهللا عليه سألت عائشة عن وتر  :وعن عبد اهللا بن أيب قيس قال

ربام  ،كل ذلك قد كان يصنع :من آخره؟ فقالتوأ ،كيف كان يوتر من أول الليل ،وسلم
هللا الذي جعل يف األمر احلمد   :فقالوربام أوتر من آخره  ،تر من أول الليلوأ

كل ذلك قد كان : أكان يرس بالقراءة أم جيهر؟ قالت: كيف كانت قراءته:فقلت.سعة
                                                

  2/80 :لإلمام ابن عبد الرب "فضله وجامع بيان العلم   1
 2/80نفسه   2

 .الفتو دارت عليهم نحد الفقهاء السبعة الذيأ   3
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 .احلمد هللا الذي جعل يف األمر سعة: فقلت :قال ،وربام جهر ،ن ربام أرسيفعل قد كا
 ينام قبل أن يغتسل ؟ وأ ،فكيف كان يصنع يف اجلنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام: قلت

احلمد هللا : قلت ،ربام توضأ فنامو ،فربام اغتسل فنام ،كل ذلك قد كان يفعل :قالت
 . 1 "الذي جعل يف األمر سعة 

 ،فالرخصة إنام هي من فقيه ،د هبذا الكالم أننا نقبل الرخصة من أي أحدوال نقص
 . 2ال  :ما أسهل فقهو ،أما التشدد فيحسنه كل أحد

فأما التشديد  ،إنام العلم عندنا الرخصة من ثقة " ،يقول سفيان الثوري ريض اهللا عنه
 .3"فيحسنه كل أحد 

                                                
 وأبو.. له وغسل الفرجاستحباب الوضوء واجلنب  يض باب جواز نومكتاب احل،خمترصا  3/216رواه مسلم   1

كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا  169 / 2، والرتمذي يف اجلنب يؤخر الغسل كتاب الطهارة باب 139 / 2داود 
  .اللفظ لهوباب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صىل اهللا عليه وسلم 

دة عائشة يهذه الواقعة تعددت مع السوالتيمم باب االغتسال أول الليل وكتاب الغسل  199 ،125 / 1والنسائي 
اآلخر اإلمام أمحد وعن شيخه   ،ديف رواية أيب داود عن شيخه مسدّ وعبد اهللا بن أيب قيس  فقد سأهلا ،ريض اهللا عنها

 . ارثغضيف بن احل هو
ملا تقرر أن احلكم عىل اليشء فرع  ،املفتى فيها) النازلة( عىل العلم وعىل فهم الواقعة  ي ال جيوز، ألن الفتو مبنية أ   2

فهم حكم اهللا عز وجل الذي  وهو ،فهم الواجب يف الواقعو ،لفقه فيهاويكون يف فهم الواقع وذلك  "عن تصوره
 .  سنة نبيه عليه الصالة والسالميفوحكم به يف كتابه أ

سندات، فيحرم وحيلل دون أن الوأعامل البنوك وغريها كالتأمني بأنواعه  وقد وجدنا من يفتي يف أمور املعامالت و
هلذا و. األدلة ال يكفي ما مل يلم بالواقعة املسؤول عنهاون علمه بالنصوص أل ،ال علاموذه املستحدثات خربا حييط هب

أدب املفتي  "السبب تناول العلامء عىل اختالف مذاهبهم آداب الفتو يف مصنفات خاصة كاإلمام ابن الصالح يف 
الفروق  " :ابه القيميف كت يفالعالمة القراو "اإلمام النووي يف مقدمة كتابه املجموع رشح املهذب و "املستفتي و

العالمة اليويس و "إعالم املوقعني  "ة يف كتابه اإلمام ابن قيم اجلوزيو "واإلحكام يف التمييز بني الفتاو واألحكام 
       .وغريها كثري "القانون  "يف كتابه 
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وظني الثبوت  ،الثبوت والداللة ومعلوم عند األصوليني أن الدليل ينقسم إىل قطعيّ 
 . قطعي الداللةو ،وقطعي الثبوت ،والداللة

 يف كل ما دليله  مظنون*  واالجتـهاد إنمـا يـكـون                
 .ال منازعوكام جاء  وفه* أما الذي فيه الدليل القاطـع 

 تعاىل ومعلوم أيضا أن القضايا الظنية االجتهادية إما أن يكون فيها حكم معني هللا
والتي فيها حكم معني  قبل  ،يكون حكم معني وال دليل عليه وأ ،االجتهادقبل 

فكانت  ،قطعيا وفإن كان عليه دليل فإما أن يكون ظنيا أ ،االجتهاد  إما يكون عليه دليل
 .فهماف ،صور أربع

قد أردت أن أجعل )جعفر املنصور وأب(ثم قال يل  :قال مالك " :1قال ابن أيب حاتم 
فمن خالف  ،فاكتب به إىل أمراء األجناد وإىل القضاة فيعملون به ،علام واحداذا العلم ه

إن النبي صىل اهللا عليه  :قلت ،غري ذلك ويا أمري املؤمنني أ ،فقلت له ،رضبت عنقه
فلم يفتح من البالد كثريا  ،كان خيرجو ،وسلم كان يف هذه األمة وكان يبعث الرسايا

 ،بكر ريض اهللا عنه بعده فلم يفتح من البالد كثريا وثم قام أب ،لحتى قبضه اهللا عز وج
فإن ذهبت  ،ثم قام عمر ريض اهللا عنه بعدمها ففتحت البالد عىل يديه إىل يومهم هذا

ولكن أقر أهل كل بلدة عىل ما فيها  ،حتوهلم مما يعرفون إىل ما ال يعرفون رأوا ذلك كفرا

                                                                                                                                
 . 36/ 2 "جامع بيان العلم  "3

  1/29البن أيب حاتم  "التعديلواجلرح " 1
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 "أكتب هذا العلم ملحمد  ،ما أبعدت القول :فقال يل ،خذ هذا العلم لنفسك ،من العلم
  .الذي ويل اخلالفة بعد وفاة أبيه وبعهد منه 2يقصد ولده املهدي اخلليفة من بعده 

 
  1التآليف يف املولد النبوي الرشيففصل يف 

ونقب وبحث يف خزائن األرض طوهلا وعرضها مل  ،أطال كبار الباحثني الرتحال ول
ء من البرش من تتبع الناس منه وقائع والدته وحياته وأقواله جيد يف العظامء والكربا

وسفره وإقامته وأحواله يف احلرب والسلم والعطاء  ،وتنقالته ،وسكناته ،وأفعاله
رسول العاملني سيدنا حممد عليه الصالة  وسو فرد واحد يف الوجود كله ه ،واملنع

                                                
 "ترتيب املدارك "ففي  ،يف أجوبته هلموهذا األمر  -يف من عرض عىل اإلمام مالك ريض اهللا عنه تعددت الروايات  2
يل املهدي  لقا :سمعت مالك يقول :قال الزهري " 8/78: وكذلك يف سري أعالم النبالءاخلليفة املهدي  1/193

أما واملغرب فقد كفيته  الصقع وأرشت إىل ملؤمنني أما هذامحل األمة عليه فقلت يا أمري اا أضع يا أبا عبد اهللا كتاب
شاورين الرشيد  :322 / 6 "احللية  "م أهل العراق ويف أما العراق فهوالشام ففيهم من قد علمت يعني األوزاعي 

سأل املأمون  " :331 / 6 "احللية  "ويف  "وحيمل الناس عىل ما فيه  "وطأامل "أن يعلق  :منهاو ،فذكرها ،يف ثالثة
ذكر و ،تويف قبلها ،لك أيام املأمونمل يدرك ما "209/  1 "املدارك ترتيب "إال أن اإلمام عياض يف  "نس مالك بن أ

 الفتاو "و 79 / 30 "جمموع الفتاو "كره ابن تيمية يف ما ذ وهو ،رجح أن الرشيد ال املأمونو "املأمون هنا وهم 
  18 / 5الكرب.  

 . ثم الرشيد ،ولده املهديومام مالك ريض اهللا عنه من  أيب جعفر ال مانع من تكرار الطلب عىل اإلو :قلت
 ،األمة من بعدهم عىل ما اختلفوا فيهوإقرار اإلمام مالك ريض اهللا عنه اختالف الصحابة  والشاهد من ذلك كله هو

هدين والتنبيه إىل املجتفيه أيضا تقدير اإلمام ألراء املخالفني من األئمة و ،وامتناعه أن حيمل الناس عىل قول واحد
 . واهللا املوفق. ا عىل وجه رشعيمقصد من مقاصد احلكامء برتك الناس ما هم عليه ما دامووداب العلامء أدب من آ

 :التي كانت تصدرها هيئة من مدريس جامع الزيتونة عمره اهللا "املجلة الزيتونية "يف  "التآليف املولدية  "انظر   1
سيدي حممد عبد احلي الكتاين قدس اهللا  للحافظم  1937 :بتاريخ 3 ،2 ،1 :العدد 2د املجلو 10 ،9العدد  1املجلد 

 .رسه
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حصل التصدي جلمع  ول " :1يقول احلافظ شمس الدين السخاوي .وأزكى التسليم
 .".. .اسم من كتب يف السرية النبوية لكان يف عرشين جملدا فأكثر

ثم أضف إليه  ،وكالمه هذا ينطبق عىل من كتب من القرون األوىل إىل القرن التاسع
  .ينكشف عنك احلجابو ،يفتح لك البابو ،ما كتب بعد ذلك يتضح لك األمر

مجعت ما كتبه  وهي العائلة الكتانية ل ويكفي أن تعلم أن عائلة واحدة باملغرب
 ،علامؤها يف احلرضة املحمدية لكونت من ذلك مكتبة عظيمة حتري العقول واألفهام

منهم من و ،ومنهم من كتب يف علمه ،السالموفمنهم من كتب يف ميالده عليه الصالة 
 .... ومنهم من كتب يف شيبه وخضابه ومنهم من كتب يف شامئله ،كتب يف نظام حكومته

وهذا دليل عىل حمبة املسلمني لنبيهم وعىل اهتاممهم به اهتامما عظيام ال جتده عند 
وقد يظن . الربامهة والبوذية يف زعامئهم وغريهم كأمثال اليهود والنصار يف أنبيائهم أ

الكتابة يف املولد النبوي منحرصة يف األزمنة غر ممن مل يامرس كتب العلامء األقدمني أن 
 . ةاملتأخر

واألمر خالف هذا ألننا نجد من ألف يف املولد مجاعة من العلامء احلفاظ املحدثني 
كأمثال  ،والنقل والنقد ،الذين عليهم يدور اإلسناد وعليهم املدار يف الرواية والدراية

احلافظ أيب بكر ابن أيب عاصم من أهل املائة الثالثة واحلافظ أيب اخلطاب ابن دحية 
واحلافظ أيب القاسم العريب السبتي واحلافظ ابن كثري واحلافظ ابن  ،الكلبي األندليس

اجلزري الشريازي واحلافظ العراقي صاحب األلفيتني واحلافظ ابن نارص الدين 

                                                
 .1/251 اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ  1
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. الدمشقي واحلافظ ابن حجر القسطالين وتلميذه احلافظ السخاوي واحلافظ السيوطي
 . 1.. عالن املكي وغريهم كثري ابنوابن حجر اهليثمي ووتلميذمها احلافظ ابن الربيع 

 ف يف املولد النبوي مرتباً من ألَّ بعض يف هذه العجالة  -باختصار شديد ر وسأذكر 
 ،مشريا إىل املطبوع منها ما تيرس ذلك ،ذاكرا أسامء مواليدهم حسب تاريخ الوفيات،هلم 

 .واهللا املوفق
قايض  ،لزاهدبكر أمحد بن عمر النبيل ا وأب ):هـ287:ت(  عاصم أيب ابن � 

كتاب مولد النبي صىل اهللا :ذكر له ابن سليامن الروداين ،اإلمام احلافظ الكبري  ،أصبهان
   .عليه وسلم وما معه

العباس أمحد ابن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد اللخمي  وأب): هـ 633:ت(  العزيف � 
 ظم يف مولد النبي املعظمالدر املن " :له ،اإلمام املحدث املسند الراوية  ،ثم العزيف السبتي

ومل يكمله وأكمله بعده ولده املحدث األصويل النحوي اللغوي الشاعر سلطان سبتة  "
 ،ويعد هذا املولد أكرب املوالد وأوسعها رواية وفائدة  ،القاسم حممد بن أمحد العزيف وأب

 .وقد حيز له سبق التأليف فيه من املغاربة ،الذي سن املولد يف املغرب  ووه
 ،حمي الدين ابن العريب احلامتي األندليس دفني دمشق :)هـ638:ت(  احلامتي �

        .له مولد عجيب ،اإلمام العارف الشهري

                                                
هل يستطيع أن يصف هؤالء  ،سلموال أدري ما حكم من يبدع املحتفل بذكر والدة رسول اهللا صىل اهللا عليه   1

ل القربات وأجل الطاعات، يعلم أن ذلك من أفضويرجع إىل رشده و أ،يف الدين  الزيادةوالكبار بالبدعة  ،اجلهابذة
يلجم من يدعي أن كتب املواليد ملئت باملوضوعات ومن اهللا تعاىل أن تطبع كتب هؤالء العلامء ليتحقق النفع  وأرجو

 . األكاذيبو
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غْربك ابن �  عمر بن أيوب الرتكامين الدمشقي احلنفي املعروف  ):هـ670:ت(  طُ
قال  ، " الدر النظيم يف مولد النبي الكريم " :له ،الشيخ املحدث الفقيه ،بابن طغربك
 .وضعه حسن ونظمه متقن :عنه ابن عالن

اإلمام الكبري  ،نجم الدين بن عبد القوي الطويف احلنبيل):هـ 716ت (  الطويف �
 .قصيدة يف املولد النبويله  ،الصاعقة يف العلوم والفنون

اإلمام  ،الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي وأب): هـ774:ت(  كثري ابن � 
 .  له مولد نقل عنه ابن عالن يف مولده ،ب التفسري والتاريخاحلافظ صاح

عالمة املغرب  ،عبد اهللا حممد بن أمحد التلمساين  وأب: )هـ781:ت(  مرزوق ابن �
أي ليلة  - "جنى اجلنتني يف التفصيل بني الليلتني  ": له ،وفخره ونادرة الدنيا وخطيبها

  . -القدر وليلة املولد 

له مولد  ،العارف الشيخ ، حممد عبد الرحيم الربعي وأب :) هـ 803ت (  الربعي �
   .مشهور مطبوع بمرص

نيا اإلمام دحافظ ال ،عبد الرحيم بن احلسني العراقي): هـ806:ت( العراقي � 
وهذا املولد  ":قال الشيخ الكتاين. " املورد البهي يف املولد النبوي ":له ،الكبري الشهري 

 ."لكونه بقلم هذا احلافظ الكبري ،من النفائس املستجادة
 ،حاقظ مرص ،املرصي ينور الدين عيل بن أيب بكر اهليتم): هـ807:ت( ياهليتم �

 .عليه حاشية للشيخ حجازي العدوي ،له مولد كبري 
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اإلمام  ،حممد بن حممد الدمشقي الشريازي الشافعي ):هـ 833ت(  اجلزري ابن �
عرف  ": وخمترصه " التعريف باملولد الرشيف ": له ،العالمة الفقيه احلافظ املقرئ 

  ." التعريف
اإلمام احلافظ الرحال  ،عمر بن احلسن الكبي األندليس ):هـ834ت (  دحية ابن �

عمله مللك إربل امللك املعظم مظفر  ، " التنوير يف مولد الرساج املنري ": له ،اخلطاب
     .وقرأه عليه بنفسه ،الدين ابن زين الدين

 ،له ثالثة مواليد ،اإلمام احلافظ  ،رص الديناحممد بن ن ):هـ 842:ت(  شقيالدم �
وقد طبع يف سبع  يف ثالثة جملدات " جامع اآلثار يف مولد النبي املختار ": أكربها

مورد الصادي يف  ": و ، "اللفظ الالئق يف مولد خري اخلالئق ": وصغري اسمه ،جملدات
  .نا األستاذ حسبن حممد عيل شكريوقد طبع بتحقيق أخي "مولد اهلادي

حافظ  ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالين: )هـ853:ت(  ابن حجر العسقالين �
  .له مولد ذكره له الشيخ حممد بن عيل الشنواين يف الدرة السنية ،الدنيا

 ": له ،احلافظ الكبري  ،شمس الدين حممد عبد الرمحان): هـ902:ت(  السخاوي � 
 .ذكره لنفسه يف الضوء الالمع " املولد النبوي الفخر العلوي يف

 ،احلسن عيل نور الدين السمهودي الشافعي وأب): هـ911:ت( السمهودي �
 " املوارد البهية يف مولد خري الربية ": له ،مؤرخ املدينة املنورة ومسندها وعاملها

مرص حمدث  ،نجم الدين حممد بن أمحد الغيطي الشافعي ): هـ911:ت(  الغيطي �.
 .اعتنى الناس به ،له مولد نفيس ،ومسندها
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العالمة احلافظ  ،جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر  ):هـ911( السيوطي �
وكذا مع جمموع  ،وقد طبع مرارا مستقال " حسن املقصد يف عمل املولد " :له ،املتفنن
 .فتاويه
اإلمام  ،بدري اليمنيعبد الرمحان بن عيل الشيباين الع): هـ944:ت(  بيعدال ابن � 

وقد طبع ضمن  ،له مولد نسبه إليه العيدروس يف النور السافر ،حمدث اليمن ومسنده
 .جمموع
مي املكي ثشهاب الدين أمحد بن حجر اهلي ):هـ974:ت(  ميثابن حجر اهلي �

من أمجع  وه: له مولد صغري قال عنه النبهاين ،اإلمام العالمة املحدث الفقيه  ،الشافعي
 "النعمة الكرب عىل العامل بمولد سيد ولد آدم إمتام  ": وكبري سامه ،لد وأصحهااملوا

مولد نفيس وقد عني به كثري من العلامء منهم العالمة السيد أمحد  ووه ، )مطبوع(
والعالمة  ، "نرش الدر عىل مولد ابن حجر  "عابدين الدمشقي له عليه رشح سامه 

هبجة الفكر عىل مولد العالمة ابن  ": ح عليه سامهالشيخ حممد بن أمحد اجلمل أيضا رش
   .وقد طبع ."حجر 

عامل مكة وفقيه  ،احلسن عيل بن سلطان املكي احلنفي وأب): 1014:ت( القاري �  
 ." املورد الروي يف املولد النبوي ": له ،احلنفية
 3مولد املناوي3له  ،اإلمام العالمة اجلامع الرءوفعبد ) هـ1035(: املناوي�

 .شهري مطبوع مرات عدة
حمدث احلجاز  ،حممد عيل ابن عالن الصديقي املكي): هـ1059: ت( عالن ابن �

مورد  ": له ،صاحب التآليف املتقنة كرشح رياض الصاحلني ورشح األذكار  ،وعالمته
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أحسن مولد ينبغي إشهاره من  ووه  ":قال الشيخ الكتاين ، "الصفا يف مولد املصطفى 
 ."التخريج االختصار واإلفادة جهة اإلسناد و

العالمة الفقيه شيخ  ،عبد السالم بن إبراهيم املالكي ):هـ 1078ت(  اللقاين �
 . " ترويح الفؤاد بمولد خري العباد ": له ،املالكية

الورد املنهول  ":له ،مصطفى بن كامل الدين البكري): هـ 1140:ت( البكري
 ."املورد الروي يف املولد النبوي ":و ،"األصفى يف مولد الرسول املصطفى 

عامل الشام  ،إسامعيل الدمشقي احلنفي  الغنيعبد  ):هـ1143ت( النابليس � 
 ، "حتفة ذوي العرفان يف مولد سيد بني عدنان  ": له ،وحمدثه ومسنده وصوفيه وأديبه

 .طبع بدمشق
قادر احلنفي احلسن عيل بن عبد ال وأب: )املتوىف يف نيف وستني وألف (  النبتيتي � 

 "إرشاد احلائرين برشح هبجة السامعني والناظرين "له  ،موقت اجلامع األزهر ،املرصي
 . رشح عىل مولد النجم الغيطي ووه ،

العالمة  ،حسن بن عيل املدابغي األزهري الشافعي): هـ1170: ت( املدابغي � 
وقد . سابق الذكرله مولد صغري اخترص به مولد الشيخ الغيطي ال ،شيخ الديار املرصية

 ،من أجلهم عالمة األزهر الشيخ عطية األجهوري له عليه تعليق  ،اعتنى به كثريون
والشيخ أمحد الصاوي  ،وعالمة الديار املرصية الشيخ حممد األمري الكبري فقيه املالكية

 .وغريهم ،حميش اجلاللني
 ىاملعط بن صالح بن حممد ىعبد اهللا حممد املعط وأب): هـ1180:ت( ىاملعط �

يف الصالة عىل صاحب اللواء ذخرية املحتاج  "صاحب كتاب  ،الرشقي التاديل اجلعدي
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كل جملد  ،يف نيف وسبعني جملدا ،أكرب كتاب ألف يف اإلسالم يف السرية النبوية " والتاج
 .منه جملد خاص باملولد النبوي ،السرية النبوية  شؤونخاص بشأن من 

 ،الدين أمحد بن حممد العدوي األزهري املرصيشهاب  ):هـ1201:ت(  الدردير �
 ،وقد اعتنى به الكثريون ،شهريله مولد  ،اإلمام العارف افلقيه شيخ املالكية بمرص

التحفة السنية عىل  "عبد اهللا ابن األمري الصغري املالكي برشح سامه  وفرشحه العالمة أب
له عليه حاشية  ،مع األزهر والربهان الباجوري الشافعي شيخ اجلا ، " مولد خري الربية

فتح  ": والشيخ أيب املحاسن يوسف بن بدر الدين الدمشقي وسمى رشحه ،مطبوعة
 . "القدير عىل ألفاظ مولد الشهاب أمحد الدردير 

 ،إسحاق إبراهيم بن عبد القادر التونيس املالكي وأب): هـ1266:ت(  الرياحي � 
أول من قرأ  ووه ،شيخ مصطفى البكريله مولد خلصه من مولد ال ،عامل تونس وفقيها

 .املولد يف جامع الزيتونة
 ": له ،الشيخ العالمة ،حممد عثامن الطائفي املكي ):هـ 1268ت( املرغني � 

وقد أثنى عليه  ،مطبوع ووه ،" األرسار الربانية يف مولد النبي صىل اهللا عليه وسلم
 ،عبد السالم القصدي وعليه حاشية ملحمد ،الشيخ حممد أيوب البشاوري اهلندي

 ."خالصة األنوار البهية ": اسمها
العامل العارف املرشد  ،أمحد سعيد العمدي املجدح): هـ1277: ت(  الدهلوي �
وهي رسالة ألفها يف مرشوعية  ، " الذكر الرشيف يف إثبات املولد املنيف ": له ،الكبري

الوصول لذكر الوالدة والقيام عند  ،االجتامع واالحتفال للمولد النبوي الرشيف
 . النبوية
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 ،املحاسن حممد بن خليل الطرابليس احلنفي وأب): هـ1305:ت( القاوقجي � 
 .له أربع مواليد ،مسند طرابلس وحمدثها وصوفيها

نادرة املتأخرين  ،أمحد بن إسامعيل احللواين الدمياطي): هـ1308:ت(  احللواين
 ": قال عنه الشيخ الكتاين رمحه اهللا ، "يعمواكب الربيع يف مولد الشف ": له ،املرصيني

 ."وأجودها بحثا ،وأوسعها علام ،كرب مواليد املتأخرين جرماأ وهذا املولد ه
القالدة السنية يف املولد  " :له ،قايض اإلسكندرية ،زيد عبد الرمحان  وأب: األبياري �

 .ؤلفهـ يف حياة امل1315طبع ببوالق سنة  ، "الرشيف واألجداد املحمدية 
العالمة  ،حممد الطيب بن أيب بكر بن الطيب وأب): هـ1314:ت( كريان ابن � 

 .له مولد منشور ،الفقيه املشارك شيخ اجلامعة بفاس 
 :له ،مفتي املدينة املنورة وأديبها ،احلسيني املدين جعفر :)هـ1317ت (  الربزنجي �
وقد نظمه مجاعة  ،ليس له مثيل :قال عنه النبهاين ، " عقد اجلوهر يف مولد النبي األزهر "

فممن رشحه سميه مفتي املدينة املنورة السيد جعفر بن إسامعيل  ،ورشحه كثريون
ولشيخ املالكية  ، " الكوكب األنور عىل عقد اجلوهر "يف جملد كبري سامه  ،الربزنجي

 " القول املنجي عىل مولد الربزنجي " :بمرص حممد عليش األزهري رشح عليه سامه
حممود بن عبد املحسن احلسيني القادري األشعري  :)هـ 1321:ت( املوقع بنا �

يف مولد من أنزل  ،حصول الفرج وحلول الفرح " :له ،الشهري بابن املوقع ،الشافعي
 .وعليه تقاريظ ،1307وقد طبع ببوالق عام . "عليه أمل نرشح 

الفقيه املحدث العالمة  ،املواهب جعفر بن إدريس وأب): هـ1323:ت(  الكتاين �
 ." حقيقة احلقائق يف مولد الشفيع املشفع وخري اخلالئق ": له ،شيخ اجلامعة
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له  ،العالمة الشيخ ،اهلد بن حسن احللبي  وحممد أب): هـ1327:ت( الرفاعي �
 ." آداب العرفان يف مولد سيد عدنان "مولد منظوم سامه 

مة الفقيه األديب العال ،حسني بن حممد اجلرس): هـ1327:ت( الطرابليس �
 .وقد طبع مرات ،نظم سلس ووه " بدر التامم يف مولد خري األنام " :له ،الشامي

اإلمام العارف العالمة  ،الفيض حممد بن عبد الكبري وأب): هـ1327ت (  الكتاين � 
ألفه عىل لسان أهل  آخر ومولد ،له مولد قديم ألفه عىل طريقة املوالد املعروفة  ،الشهيد
 .ببريوت "الديوانة"مع طبع  ،نالوجدا

العامل الشيخ  ،حممد بن خليل األزهري املرصي): هـ 1328:ت( اهلجريس � 
 .وهي رسالة نفيسة مطبوعة بمرص ،" مولد النبي يف طالعاملنظر البهي  ":له ،الصويف

 ،"املولد الزاهر للمولد الطاهر ": له ،يوسف الطاهر املرصي املالكي: الشرباوي � 
 .وطبع بدمشق ،هـ1328م أمته عا
 ": له ،اإلمام املحدث شيخ اإلسالم ،حممد بن جعفر): هـ 1345:ت(  الكتاين � 

اليمن واإلسعاد  ": و ، "إسعاف الراغب الشائق بخرب والدة خري األنبياء وسيد اخلالئق
 .وقد طبعا ضمن جمموع ،" بمولد خري العباد

العالمة األديب  ،بن إسامعيل املحاسن يوسف وأب): هـ1350: ت(  النبهاين � 
 .طبع مرارا ، " النظم البديع يف مولد الشفيع جواهر ": له ،بوصريي عرصه

 ،مصطفى بن حمي الدين بن مصطفى نجا البريويت): هـ1350:ت(  البريويت� 
مورد الصفا يف  ": سامه ،له مولد منظوم ،مفتي بريوت وأديبها العالمة الصويف البارع
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ال يوجد يف املواليد  ،نظم بديع ووه ": قال الشيخ عبد احلي الكتاين ، "مولد املصطفى 
 ."املنظومة أعذب منه 

الشيخ  ،حممود بن حممد أمحد خطاب السبكي املرصي): هـ1351( السبكي �
طبع  ، " املقامات العلية يف النشأة الفخيمة النبوية ": له  ،املحدث شارح سنن أيب داود

 .بمرص
العالمة الفقيه  ،حممد فتح اهللا ابن أيب بكر البناين وأب :)هـ1354:ت(  البناين �

 .وقد طبع ،" فتح اهللا يف مولد خري خلق اهللا " :له ،الصويف الكبري
 " :له ،حممد بن حممد املنصوري الشافعي :)هـ 12من علامء القرن (  اخلياط �

فرغ منها  ،اهليتمي رشح عىل مولد ابن حجر  ووه ، "اقتناص الشوارد من موارد املوالد 
 .هـ1166سنة 

حممد بن حممد الفايس مولدا الدمنايت قرارا اإلمام ) هـ 1380:ت( احلجوجي �
 .طبع عدة مرات "بلوغ املقصد واملرام بقراءة مولد خري األنام"املحدث املريب له 

 ،الشيخ املحدث احلافظ ،بن عبد الكبريحممد عبد احلي : )هـ 1382ت (  الكتاين �
إنارة األغوار واألنجاد بدليل معتقد والدة النبي صىل اهللا عليه وسلم من السبيل  "له 

 .مل يطبع بعد ،أول مؤلفاته ووله مولد آخر ه .مطبوع ووه ، "املعتاد
اإلمام العالمة  ،اهلد حممد الباقر بن حممد بن عبد الكبري  وأب) هـ 1384( الكتاين�

 .طبع عدة مرات "تروضات اجلنات يف مولد خاتم الرساال"له 
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العالمة حمدث مكة املكرمة حممد بن علوي بن عباس ) هـ 1425( ،املالكي�
البيان والتعريف يف "و "حول االحتفال بذكر املولد النبوي الرشيف"احلسني له 

 . طبعا عدة مرات ،"ذكر املولد الرشيف
الصقيل له  شيخنا العالمة املحدث األصويل الفقيه سيدي حممد بن محاد ،الصقيل�
 .طبع بفاس ،"سعادة اإلنسان بمولد سيد األكوان"

وإنام التمثيل  ،واالستقصاء اإلحاطةوليس القصد  ،وهذا غيض من فيض
ففيه بيان اهتامم علامء  ،ودليال عليه ،ليكون ما ذكرناه عنوانا عىل الباقي  ،والتعريف

يل عىل أهنم مل يروا فيه بدعة أدل دل ووه ،األمة قديام وحديثا بالتصنيف يف املولد النبوي
بل تصانيفهم تلك دالة عىل أهنم يستحبون إحياء ليلة  ،قبيحة وال عدوه منكرا يف الدين

وال يمكن بحال أن يتفق هؤالء اجللة من علامء األمة عىل  ،املولد وتعظيمها بني الليايل
 .باطل خالفا ملا يزعمه املخالفون
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 فصل 
 سلموالنبي صىل اهللا عليه  أدلة جواز االحتفال بمولديف 

 ،رسدها كلّها يطولو ،إن األدلة عىل االحتفال باملولد الرشيف كثرية ومتنوعة
طلب االختصار املفيد الذي يأيت بالغرض  ووه ،ويتعارض مع منهجنا يف هذه الرسالة

   :أحب أن أشري إىل مسائل مهمة ،وقبل أن أذكر األدلة ،املقصود
سلم نحتفل به دائام ول بمولد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أننا عندما نحتف :األوىل

ويزداد ذلك يف شهر مولده  ،حنيويف كل وقت  مناسبة ونسعى أن نحيي سنته ويف كلّ 
 .صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .1خمتتمومنه  مبتدأيا طيب ***  أبان مولده عن طيب عنرصه 
ريته وإلطعام الطعام ع شامئله وساالجتامع لسام وأن املقصود باالحتفال ه :الثانية

  .السالم عليهوالصالة  واإلكثار من
كعيدي الفطر  ،سلم ليس بعيد رشعيوإن يوم مولده صىل اهللا عليه  :الثالثة

 ألن به جاءنا الفرح ورشعت األعيادُ  ،أكرب وأجل وهوإنام واألضحى 
 مغز مولد أنت شاهده إلبراز*** ل اهلد مهام أحاول جاهدا رسو

 2وفضلك أسمى أن توىف حمامده  ***إين أمام الفضل أكرب عاجــزف
للتذكري بسنة وأن هذه االحتفاالت وسيلة عظيمة للدعوة إىل اهللا تعاىل  :الرابعة

  .شامئلهوسلم وآله ورسول اهللا صىل اهللا عليه 
                                                

  .اهللا يف قصيدته املشهورة بالربدة  عبد اهللا البوصريي رمحهيبلإلمام اهلامم البليغ األديب رشف الدين أ  1
 .للعالمة املحقق سيدي محاد الصقيل حفظه اهللا  2
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 رسد األدلة
لرشيف من الكتاب والسنة عىل مرشوعية إحياء املولد النبوي ا األدلة بعض  هوهذ

 . سنيتهو
صىل اهللا عليه  بظهور نبي الرمحةاالحتفال باملولد النبوي دليل عىل الفرح  :األول

وآله وسلم ودليل عىل حمبته وال شك أن ذلك من أفضل القربات التي يتقرب هبا املؤمن 
 . إىل اهللا تعاىل

ة أنه خيفف عن أيب هلب كل يوم اثنني بسبب عتقه لثويب 1فقد جاء يف البخاري 
ملا برشته بوالدة سيدنا حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم ويف هذا يقول احلافظ  ،جاريته

   :حممد بن نارص الدين الدمشقي

                                                
اإلمام عبد الرزاق و ،مرسال 23 :النساء "أمهاتكم الاليت أرضعنكم و "باب  ،كتاب النكاح ،5/1961البخاري    1

 .7/478 "املصنف  "يف 
ار، حمدثون كبورواها حفاظ واعتمدها  ،السريومعتمدة يف كثري من كتب احلديث وهذه القصة مشهورة  :قلت

هلب  وويبة موالة أيب هلب اعتقها فأرضعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله سلم فلام مات أبوث": يقول احلافظ ابن كثري
بة ويا، غري أين سقيت يف هذه بعتاقتي ثمل ألق بعدكم خري :هلب وفقال له ماذا لقيت فقال أب ،أريه بعض أهله برش خيبة

 وكان أخوه العباس أن الرائي له هوذكر السهييل وغريه و ،التي تليها من األصابعوالتي بني اإلهبام  أشار إىل النقرةو
 :ثنني قالواإنه ليخفف عيل يف مثل يوم اال:فيه أن أبا هلب قال للعباسوذلك بعد سنة من وفاة أيب هلب بعد وقعة بدر 

النهاية والبداية  "يه حممد بن عبد اهللا أعتقها من ساعته فجوزي بذلك لذلك ألنه ملا برشته ثويبة بميالد ابن أخ
2/273.  

 . 146-9/145ظر ما قرره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري بأعامهلم، فليس هنا حمل بسطه، وانأما انتفاع الكفار 
الرسول صىل اهللا عليه كتاب اإليامن حب  1/14 "صحيحه  "البخاري يف و 2/177 "مسنده "رواه أمحد يف    2
 .سلم من اإليامنو
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 ثبت يداه يف اجلحيم خملداو*     هذا   كافرا   جاء     ذمه   كانإذا 
 خيفف عنه   للرسور  بأمحدا*  أتى أنه فـي يوم االثنني دائــام    

 .مات موحداوبأمحد مرسورا *  بد الذي طول  عمره    فام الظن بالع
هلب الكافر الذي نزل القرآن العظيم بذمه خيفف عنه العذاب  وكان أب يعني إذا

سلم فام بالك باملسلم املوحد الذي طول وآله وبفرحه بوالدة رسول اهللا صىل اهللا عليه 
 . سلم فرحا مرسوراوعمره بسيدنا أمحد صىل اهللا عليه 

حمبته أصل عظيم من وسلم واحلب له صىل اهللا عليه وآله  عن ح بوالدته تعبريفالفر
 . تفانى املحبون الصادقونو ،من أجلها تنافس املتنافسون ،أصول اإليامن

الذي  فو« :سلم قالوأن النبي صىل اهللا عليه  ،فعن سيدنا أيب هريرة ريض اهللا عنه
 .»ن والده وولدهنفيس بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه م

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه « :وقال النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال
 .»من والده وولده والناس أمجعني

لقدر رسول اهللا صىل اهللا عليه  تعظيم وسلم هوواالحتفال بمولده صىل اهللا عليه 
نَا:هللا تعاىلففرح الوجود بطلعته قال ا ،وآله وسلم  الذي رفع اهللا شأنه ومكانه فَعْ رَ  لَكَ  وَ

كَ  رَ  ]4:الرشح[ ذِكْ
ال بمعنى اخلرب ألننا نعلم أن ذكره صىل  ،بمعناه ووهذا خرب يتضمن األمر بذلك فه

 نعليهم من اهللا ما يستحقون  م غري مرفوع بل هم   عليه وسلم عند أعدائه الكفار اهللا
 . يتهمونه وال يصدقونه
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ع ذكره بأمر زائد عىل جل يأمرنا أن نرفواهللا عز ثبت أن وفكان اخلرب بمعنى األمر 
 .اإليامن به

طلوع ويعني حصل يل فيه بدأ الكامل الصوري  " :قال اإلمام القاري: فائدة*
فوقت يكون منشأ  ،نتهائيالتفضل االبتدائي واالوالصبح املعنوي املقصود والباطني 

اهرية فيجب شكره تعاىل عيلّ األخروية حقيق بأن يوجد فيه الطاعة الظوللنعم الدنيوية 
يف احلديث داللة عىل أن الزمان قد و... القيام بالصيام لديّ ملا أوىل من متام النعمة إيلّ و

أنه ينبغي تعظيم وعىل أنه يستحب صوم يوم االثنني وكذا املكان ويترشف بام يقع فيه 
اة املفاتيح رشح مرع "...التقرب فيهواليوم الذي أحدث اهللا فيه عىل عبده نعمة بصومه 
 .مشكاة املصابيح أليب احلسن عبيد اهللا املباركفوري

 
 

ويشكر اهللا تعاىل  ، 1يعظم يوم مولده سلم كانوآله وأن النبي صىل اهللا عليه  :الثاين
أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سئل  ،فعن أيب قتادة ريض اهللا عنه ،عىل ذلك بالصيام

 .3"فيه أنزل عيلّ وفيه ولدت  " :فقال 2عن صوم يوم االثنني 
                                                

تعظيم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله  سلم وسيلة تعبدية وأثر مطلوب يف إحياء ذكر والدته صىل اهللا عليه وآله  1
شعائر اهللا فإهنا من تقو ذلك ومن يعظم : (عيته وجوازه، قال اهللا تعاىل سلم  ال أهنا حجة يف إثبات مرشوو

 .)32 :جاحل )(القلوب
ال ون كثريا من أهل الفضل يقرؤنه بقطع الوصل أل إنام نبهت عليه وإن كان ظاهراوهبمزة الوصل  وهوأي يومه   2

 .6/372ري  مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للعالمة املالعيل القا "الوصل ويعرف الفصل بني الوقف 
ر وصوم يوم عرفة باب صيام ثالثة أيام من كل شهكتاب الصيام باب استح 2/818 "صحيحه"رواه مسلم يف   3

  .واخلميسوعاشوراء واالثنني 
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ما يف معناه كخرب إحياء عاشوراء أن األصل ندب إحياء وفيستنبط من هذا احلديث 
  .مناسبات الرمحة العامة بوجه من الطاعة

ال تقابل الرمحة و عاىل بمخالفة رشعيةال يشكر اهللا تو ،شكر اهللا تعاىلو فاملقصود ه
 . بمخالفة

مدح رسول اهللا  وبأن جيتمع الناس عىل ذكر اهللا تعاىل أ ،أما اختالف طريقة اإلحياءو
ألن الشارع مل يلزمنا  ،فال خمالفة فيها.. .إطعام الطعام وصىل اهللا عليه وآله سلم أ

 . فقد أنكر احلق الواضح ،ومن أنكر ذلك ،بالصيام
 فيها بخيـر العاملــني حممد*  اهلنا  ويا ساعة نلنا السعادة 

لت يف شهر مولد أمحد*  ـهوره  متت لنا أفراحها بظ  وتكمّ
لم مطلوب بأمر القرآن حني أن الفرح برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وس :الثالث

لْ   :قال لِ  قُ ضْ َتِهِ  اهللاَِّ بِفَ محْ بِرَ لِكَ  وَ بِذَ وا فَ حُ رَ يَفْ لْ   .]58 :يونس [)فَ
عليه وآله سلم  وسيدنا رسول اهللا صىل اهللا ،فاهللا عز وجل يأمرنا بأن نفرح بالرمحة

  ].107:األنبياء[ ما أرسلناك إال رمحة للعاملنيو :قال اهللا تعاىل ،الرمحة املهداة وه
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 ،فضل اهللا العلم" :اهللا عنهام يف هذه اآلية عباس ريضيقول سيدنا عبد اهللا بن 
 1 )ما أرسلناك إال رمحة للعاملني و ( :سلم قال تعاىلوىل اهللا عليه حممد ص :ورمحته

 ) 107:ألنبياءا(

ينبغي أن يفرح هبا كل  أعظم نعمةسلم واهللا عليه حممد صىل إن والدة سيدنا  :قلت
األمكنة وألن اهللا تعاىل رشف األزمنة  ،سيام اليوم الذي ولد فيه ،مسلم يف كل وقت

خلقا عظيام وجعل إحياءها بالشكر عىل النعمة ذكرا للنعمة و ،برشف حوادثه فيها
 .وكريام

ثم بني أن من  ،ن اهللا تعاىل أمرنا يف كثري من آيات القرآن العظيم بذكر نعمتهأ :الرابع
وإذ :قال اهللا تعاىل ،الشكر عليهاوإحياء مناسباهتا بالتحدث هبا  ،طرق ذكر تلك النعم

 ].6:إبراهيم[ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا عليكم
يتأكد ذلك و ،ومنها التحدث هبا ،فاملطالبة بذكر النعمة يكون بشكر اهللا تعاىل عليها

كام بني ذلك رسول اهللا بفعله حني صام ذلك اليوم الذي  ،عند حلول موسمها ووقتها
ألن اخلطاب فيه للمؤمنني وهم أمة  ،ملا علم أن اليهود تصومه لذلك ،يوم عاشوراء وه

  .يف الدليل اخلامس هللا إن شاء اهللا  -سيأيتوأن اختلفت رشائعهم وواحدة 
تقولوا سبحان الذي ولتستووا عىل ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه  :هللا تعاىلويقول ا

  ]13 :الزخرف[ ما كنا له مقرننيوسخر لنا هذا 

                                                
 . 4/367للحافظ السيوطي  "الدر املنثور  " 1
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ألن ذكر النعمة عند  ،وهذا رصيح يف املطالبة بالذكر عند مبارشة النعمة كلام تكررت
حتى ال يقع الذهول والغفلة  أدعى للشكر عليهاوالتلبس بمنافعها أوقع يف النفس 

 . عنها
فإذا ذكره  ،كام أن ذكر النعمة كناية عن شكرها للتالزم بني شكر املنعم واإلنعام

 .شكر النعمة
بأن تفضل علينا  أعظمشكر اهللا تعاىل عىل  وفيتبني من هذا أن املقصود من اإلحياء ه

 . فسعد به كل موجودبأعظم موجود يف هذا الوجود سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم 
 مل تصل أوجها سواك النساء*   بنت وهب لقد أتتك املعايل  
 اءقووحفظ من الرد  وه*    كنت  خمتارة  حلمل    نبي   

 ولك الفضل حيث كان العطاء    *   فهنيئا بحملك   ابنة   وهب 
 وصفا القلب  فالوجود   جالء*    خدمتك األمالك وهي كرام    

ـا     كيف ال ختدم  محلت من سام بـــه الكرماء*    املالئك أمّ
 1 برشه حني زال عنـــه  البالء  *  يطرب الوجود ويبدي  كيف ال

وإن اختلفت  ،ألن أصل الربهان واحد ،مع الرابع متداخل ومتحد ووه :اخلامس
دنا أن سي  :هنا نذكره دليال مستقال وهووتأكيدا وقد سبق ذكره بيانا وكيفية االستدالل 

حممدا صىل اهللا عليه وآله سلم سن إحياء ذكر نجاة سيدنا موسى عليه السالم وتبعه 
فيه بيان لصحة إحياء املناسبات السنوية بل ما جاء و ،بصيام يوم عاشوراء من كل عام

                                                
 مهزية يف املولد النبوي للعالمة املحقق شيخنا سيدي محاد الصقيل حفظه اهللا  1
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والرتغيب يف إحيائه بجميع مظاهر الشكر من الصيام والتوسعة عىل  2يف فضل هذا اليوم
رب دليل عىل أن اهللا تعاىل فضل كثريا من األيام التي يكثر فيها اخلري وغري ذلك أك 3العيال

 . ندب إحياءهاواإلنعام و
سلم من تلك األيام وصىل اهللا عليه  النبيكان بال شك يوم مولد و ،فإذا تقرر ذلك

هللا عليه سلم قال الفرح به صىل اوكان الداعي أقو إلحياء مولده  ،من أفضلها وهو
 ].58 :يونس[  فبذلك فليفرحوا برمحتهول بفضل اهللا ق :اهللا تعاىل

ب الفضل ابن حجر عن عمل املولد فأجا ووقد سئل شيخ اإلسالم حافظ العرص أب
أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون  " :بام نصه
 يف عمل ،ولكنها مع ذلك قد اشتملت عىل حماسن وضدها ،الثالثة ها فمن حترّ

  .إال فالوكان بدعة حسنة  ،وجتنب ضدها ،املحاسن

                                                
 .»كفر السنة التي قبلهىل اهللا أن يصيام يوم عاشوراء أحتسب عو« :سلموكقوله صىل اهللا عليه   2

 "يف  وابن ماجه... ثة أيام من كل شهركتاب الصيام باب استحباب صيام ثال 2/818 "صحيحه  "رواه مسلم يف 
   .غريمهاو ،كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء 1/553"سننه 

هذا و " ليه سائر سنتهمن وسع عىل عياله يوم عاشوراء وسع اهللا ع« :سلموقد ورد عن النبي صىل اهللا عليه و  3
مع أنه جاء من زعم أنه موضوع وأغرب بعضهم وتصحيح وبني تضعيف  ،طال فيه كالم املحدثنيواحلديث كثر 

إنام و ،فإذا انضمت إليه الطرق  األخر كان صحيحا  لغريه ،أخر حسن لذاتهوطرق متعددة بعضها صحيح لذاته 
سبب و وهذا ه ،واهية ال من مجيعها خاصة اجليدة منهاالو حكم بضعفه من وقف عىل بعض طرقه الضعيفة أ

 . اختالف احلفاظ يف احلكم عليه
كذلك ومطلقا  "التوسعة "فال يف الرد عىل التقي ابن تيمية يف إنكاره حديثاهلذا صنف اإلمام العراقي جزءا حو

هدية  " :التوسعة سامهاحلافظ العالمة سيدي أمحد بن الصديق قدس اهللا رسه  له جزء مطبوع يف تصحيح حديث 
أشبع الكالم يف أسانيده عىل طريقة وهنج فيه طريق األئمة الكبار  "وسعة يوم عاشوراءتالصغراء بتصحيح حديث ال

  .احلفاظ النقاد
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ما تبث يف الصحيحني أن النبي صىل  ووه ،وقد ظهر يل خترجيها عىل أصل ثابت :قال
 وه :فسأهلم فقالوا ،اهللا عليه وآله وسلم قدم املدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء

فيستفاد منه فعل  1 تعاىل نجى موسى فنحن نصومه شكرا هللاويوم أغرق اهللا فيه فرعون 
يعاد ذلك يف و ،دفع نقمة والشكر هللا تعاىل عىل ما من به يف يوم معني من إسداء نعمة أ

  .نظري ذلك اليوم من كل سنة
والصيام والصدقة والتالوة  كالسجود ، حيصل بأنواع العباداتوالشكر هللا تعاىل

عليه وسلم نبي الرمحة يف ذلك وأي نعمة أعظم من النعمة بربوز هذا النبي صىل اهللا 
  .2"اليوم

يقول احلافظ  ،سلم عن نفسهوورد يف عقيقة النبي صىل اهللا عليه وآله  ما :السادس
ما أخرجه البيهقي عن أنس ريض  وهو ،وقد ظهر يل خترجيه عىل أصل آخر": السيوطي

مع أنه قد ورد أن  3 البعثةسلم عقّ عن نفسه بعد وأن النبي صىل اهللا عليه وآله  " :اهللا عنه
ه عبد املطلب عق عنه يف سابع والدته فيحمل ذلك عىل  ،العقيقة ال تعاد مرة ثانيةو ،جدّ

أن الذي فعله النبي صىل اهللا عليه وسلم إظهار للشكر عىل إجياد اهللا إياه رمحة للعاملني 

                                                
 ].9: طه[ وهل أتاك حديث موسى :كتاب األنبياء باب قول اهللا تعاىل 2/1244 "صحيحه  "رواه البخاري يف    1
 . كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء 2/795 " صحيحه "مسلم يف و

 .غالبني أي جعلهم ظاهرين عليه "عىل فرعون أظهر اهللا فيه موسى وبني إرسائيل" معنى :فائدة
  1/282ضمن احلاوي للفتاوي للحافظ السيوطي  "حسن املقصد يف عمل املولد   2

3"  طرباين لل 1/298 "املعجم األوسط  "و 9/300 "سنن البيهقي الكرب 
رجال الطرباين رجال الصحيح خال والطرباين يف األوسط ورواه البزار  :4/94 "جممع الزوائد  "قال اهليثمي يف 
  ."يف امليزان و شيخ الطرباين أمحد بن مسعود اخلياط املقديس ليس هوثقة و هواهليثم بن مجيل 
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وترشيع ألمته فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده صىل اهللا  عليه وآله وسلم 
 . 4إظهار املرسات وذلك من وجوه القربات  ونحو ،اجتامع اإلخوان وإطعام الطعامب

التي أفردها العلامء  1د يف فضل يوم اجلمعة من الفضائل العظيمة ور ما :السابع
هذا ترشيف للزمان الذي خلق فيه و "وفيه خلق آدم " :منهاو ،بالتصنيف   والتأليف

  .املرسلنيول النبيني فكيف باليوم الذي ولد فيه أفض ،آدم
 ال كرموومل يدانوه يف    علم   *    يف خلق    وفاق النبيني يف خلق 

 رشفا من الديم وغرفا من البحر أ*   وكلهم من رسول اهللا ملتمس    
 من شكلة احلكموالعلم أ من نقطة*   وواقفون لديه عند    حد هم    

لنوعه عموما كلام وام هي له خصوصا إنو ،وهذه الفضيلة ال ختتص بذلك اليوم بعينه
 . إظهارا هلاوتكرر شكرا للنعمة 

حيث قال جربيل عليه السالم للنبي صىل اهللا عليه  ،كام يؤخذ منه تعظيم للمكان
قال  ،اهللا أعلم :أتدري أين صليت ؟ قال ،سلم بعدما أمره أن يصيل ركعتني ببيت حلمو

 .2 "ملسيح بن مريمحيث ولد عيسى عليه السالم ا ،صليت ببيت حلم

                                                
  282/283يوطي ضمن احلاوي للفتاوي للحافظ الس "حسن املقصد يف عمل املولد   4

أمل  "قراءته وال يصام منفردا وفيها أهنا يوم عيد و ،ثالثني خصوصيةوليوم اجلمعة إثنني  "اهلدي"ذكر ابن القيم يف    1
 إلخ.. .لبس أحسن الثيابوالسواك والطيب والغسل هلا و ،يف صبيحتها "هل أتى و "تنزيل 

ذكر اختالف الناقلني يف إسناد حديث أنس وفرض الصالة كتاب الصالة باب  1/221 "سننه "رواه النسائي يف    2
 "املعجم الكبري  "نا أنس بن مالك ريض اهللا عنه والطرباين يف داختالف ألفاظهم فيه عن سيوبن مالك ريض اهللا عنه 

 .اللفظ له عن سيدنا شداد بن أوس ريض اهللا عنهو 7/282
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سلم شكرا هللا عز وبليلة مولد خري العباد صىل اهللا عليه  االحتفاليتبني من هذا أن 
فإن مل جتدوا ما تكافئوا به  ،من صنع إليكم معروفا فكافئوهو« :يف احلديثوجل و

 .3 »فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأمتوه
 .4 »يشكر الناس مل يشكر اهللامن مل « :وقال

 ،العمل بسنته وإحيائها بني أمتهوسلم يكون بمحبته والنبي صىل اهللا عليه وشكر 
 . يومهاوعىل رأسها أول ليلة املولد ولياليه ومعايشته يف أيامه و

يقابله اجتهاد  فاالجتهادوإال  ،ونحن نطالب املانعني بالنص الرصيح والصحيح
املقلد ال ينكر عىل و املجتهد ال ينكر عىل املجتهدوواالستنباط يقابله استنباط 

 . اإلباحة ومن ثم فالعود إىل األصل وهو ،فكيف ينكر املقلد عىل املجتهد،املقلد
ومولد  ]5: إبراهيم[  وذكرهم بأيام اهللا :بعموم قوله تعاىل كام يمكن االستدالل

به تطبيقا  االحتفالفيكون  ،اهللا صىل اهللا عليه وسلم من أيام اهللاسيدنا وموالنا حممد 
 فكيف يكون بدعة ؟  ،مر اهللا عز وجلأل

  .االحتفال باملولد النبوي يبعث عىل اإلكثار من الصالة والسالم عليه :الثامن

                                                
 5/82 "سننة  "النسائي يف وجل وعطية من سأل باهللا عز  كتاب الزكاة باب 1/524 "سننه "داود يف  ورواه أب  3

 .عز وجل عن ابن عمر ريض اهللا عنهام كتاب الزكاة باب من سال اهللا
عيسى هذا حديث حسن صحيح يف كتاب الرب والصلة باب الشكر  قال أبوو 4/339 "سننه  "رواه الرتمذي يف    4

 .إليك عن أيب سعيد ريض اهللا عنه ملن أحسن
ترك الشكر ملعروفهم وعادته كفران نعمة الناس وأحدمها أن من كان من طبعه  :هذا يتأول عىل وجهني "ايب خلطّ قال ا

الوجه اآلخر أن اهللا سبحانه ال يقبل شكر العبد عىل إحسانه وترك الشكر له وكان من عادته كفران نعمة اهللا تعاىل  
حتفة األحوذي برشح  " خرباآل فهم التصال أحد األمرينيكفر معرووإليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان الناس 

  .6/75ذي لإلمام املبار كفوري جامع الرتم
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مالئكته يصلون عىل وإن اهللا  :قال اهللا تعاىل ،1 املطلوب رشعا مطلوب رشعا عىل الباعثو

والصالة عىل رسول اهللا صىل  ]56 :األحزاب[  آمنوا صلَوا عليه وسلموا تسليام يا أهيا الذين ،النبي
ألن تكثري الصالة عليه توجب حمبته  ،جلوسلم  معراج الوصول إىل اهللا عز واهللا عليه 

وليس الشأن العظيم أن حتب اهللا ألن اهللا غني عن العاملني وإنام  ،وحمبته توجب حمبة اهللا
نصريا وأحاطه وله وليا فإذا حصل العبد عىل مقام املحبوبية كان اهللا  ،الشأن أن حيبك اهللا

 . بعنايته وكفاه اهللا أمر الدنيا واآلخرة
بمولد سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم وسيلة لذكر معجزاته  االحتفال :التاسع

وخري ما يؤدي ذلك كتب  ،وقد أمرنا باإلقتداء به والتأيس بسنته ،وسريته وأحواله
 ،وإحسانه صىل اهللا عليه وآله سلم املواليد والسري والشامئل التي تتضمن معرفة حسنه 

وقد فطرت  ،احلسن واإلحسان  :وأسباب املحبة وإن كانت كثرية فهي تدور عىل أمرين
 . النفوس عىل حب احلسن وعىل حب املحسن إليها

  :كام قيلوآله سلم وذكر شامئله رضب من الوصال به صىل اهللا عليه و
 شـنّف األسامع  باخلرب عن جـرييت *  يا واردا من أهيل احلي خيربين 

 حدث فقد ناب سمعي اليوم عن برصي* نشدتك اهللا يا راوي حديثهم  
لينرشح  ،الشوقوفكان إحياء املولد النبوي وسيلة لتحريك ما يف القلوب من احلب 

 .ينفرج القلب بعد ذلكوالصدر    
 أفـــوز به يوم السـامء متور *      ومدح رسول اهللا أصل سعاديت    

 انرشحت صدوروطابت نفوس و*      كر ارتاحت قلوب لذكره   ذُ  إذا
                                                

 .ما يفيض إىل املطلوب مطلوبو   1
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سلم ويف السنة أن الشعراء يأتون إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله  ورد :العارش
ألن الكرام إذا مدحوا أجزلوا املواهب والعطايا وقد  ،فريىض عنهم ،بالقصائد يف مدحه

  :هري ملا مدحه بقصيدته التي فيهاخلع صىل اهللا عليه وآله سلم حلته عىل كعب بن ز
 .مهند من سيوف اهللا مسلول*   يستضاء به   إن الرسول لنور

فكيف ال يكون ملن مجع شامئله وحث  ،فإذا ريض صىل اهللا عليه وسلم عمن مدحه
الناس عىل اإلقتداء به ليفوز بمحبته ورضاه وحيسب من خدامه الذين يستمطرون 

فام ظنك بسيدهم  ،هلية التي تنزل عنه ذكر الصاحلنيوفيه تعرض للرمحة اإل ،إحسانه
 .إمامهم صىل اهللا عليه وآله وسلمو

 .1"اللهم أيده بروح القدس" :وهلذا دعا لسيدنا حسان بن ثابت فقال
 .2"إن الروح القدس ال يزال يؤيدك ما نافحت عن اهللا ورسوله :قالو

ألن القلب  ،دين اهللا تعاىلالنبوي وسيلة لتثبيت الفؤاد عىل  املولد :احلادي عرش
احلكمة من قص وجل الغاية ووقد ذكر اهللا عز  ،ما سمي القلب قلبا إال لتقلبهويتقلب 

ال Ò :آله سلم فقالوتثبيت فؤاد رسول اهللا صىل اهللا عليه  ،أنباء األنبياء واملرسلني كُ  وَ
صُّ  يْكَ  نَقُ لَ نْ  عَ بَاءِ  مِ لِ  أَنْ سُ ا الرُّ ثَبِّتُ  مَ ا بِهِ  نُ كَ فُؤَ   ].120:هود[ دَ

وال ريب أننا يف زمان نحتاج فيه إىل تثبيت أفئدتنا بشامئله صىل اهللا عليه وآله سلم 
  .حتى ال تعصف رياح الشهوات والشبهات بقلوبنا

                                                
 "مسلم يف و .كتاب أبواب املساجد باب الشعر يف املسجد 1/172 "صحيحه "أخرجه البخاري يف    1

  .اب فضائل حسان بن ثابت ريض اهللا عنهكتاب فضائل الصحابة ريض اهللا عنهم ب 4/1932"صحيحه
كتاب فضائل الصحابة ريض اهللا عنهم باب فضائل حسان بن ثابت ريض  4/1935"أخرجه مسلم يف صحيحه   2

  .اهللا عنه
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فيكون مطلوبا  ،أفراده موجودة :قلنا، مل يكن ذلك يف عهد السلف الصالح فإن قيل
أما إذا اشتمل املولد عىل يشء مما ينكره  ،مرشوع وألن ما تركب من املرشوع فه ،رشعا

  .فتأمل ،ألنه حمرم لذاته ،فال ريب يف منعه للعارض ،الرشع احلنيف
واألصل اإلباحة إن مل يدل  ،عدم وجود دليل رصيح عىل التحريم :الثاين عرش

 ،حالل وما أحل اهللا يف كتابه فه« :قال النبي صىل اهللا عليه وآله سلم .الدليل عىل غريها
اهللا مل يكن  فإن ،فاقبلوا من اهللا عافيته وعف وما سكت عنه فهو ،حرام وما حرم فهو

 .] 64: مريم[ » 1ما كان ربك نسياولينسى شيئا تم تال 
 " :ظاهر يؤيده قول النبي صىل اهللا عليه وسلم وكام ه ،أوجب :معناه) أحل (وقوله 

م أشياء فال و ،وهاوحد حدودا فال تعتد ،إن اهللا فرض فرائض فال تضيّعوها حرّ
  2"سكت عن أشياء رمحة بكم من غري نسيان فال تبحثوا عنها و ،تنتهكوها

ما أمرتكم به فافعلوا منه ما وما هنيتكم عنه فاجتنبوه  " :وقوله صىل اهللا عليه وسلم
ا هناكم عنه وما أتاكم الرسول فخذوه وم  :جيمع ذلك كله قول اهللا تعاىل 3"استطعتم 

 ].6:احلرش[ فانتهوا
 . فتنبه ،ما تركه مما له أصل مستند من الرشع يدل عليه وما سكت عنه أوفلم يقل 

                                                
 "فتح الباري  "انظر وعن سيدنا أيب الدرداء  2/137 "سنته  "الدارقطني يف و 2/406 " مستدركه "احلاكم يف   1

 ).13/266( للحافظ ابن حجر 
عن سيدنا أيب ثعلبة  22/221و 11/243 "املعجم الكبري  "الطرباين يف و 4/183 "سننه  "الدارقطني يف  . 2

 .اخلشني ريض اهللا عنه
ار سؤاله عام ال ترك إكثوكتاب الفضائل باب توقريه صىل اهللا عليه وآله سلم  4/1829 "صحيحه  "مسلم يف   3

 ....رضورة إليه
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مل يكن يف إحياء مولد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله سلم إال عدم ورود النهي  وفل
  .األدلة الرصحية يف إحيائه كثريةوكيف  ،للامنعني شافياوعن إحيائه لكان كافيا 

اإلباحة حتى يصح املنع  :األصل يف األشياء " :ألصولية تقولالقاعدة الفقهية او
 . "ودليل غري حمتمل للتأويل  ،بوجه ال معارض له 
عليها العلامء يف تقرير كثري من  يعتمد ،ة أصولية معروفة ومشهورةوهذه قاعدة فقهي

                                                    .                                  4اإلباحة وخاصة يف موضوعات احلظر واألحكام 
 :خالصة

سلم كثرية ملن أراد وإن الدالئل عىل جواز االحتفال بمولد النبي صىل اهللا عليه 
إذ جيد من تنوعها ما يكفي بعضه إلثبات احلكم  ،أراد معرفة احلق بدليلهوتتبعها 

مع أن احلكم الرشعي يكفي فيه دليل واحد الذي  ،املطلوب والرد عىل أقوال املانعني
فإذا تعددت األدلة يف الداللة عىل احلكم كام يف مسألتنا  ،يفيد الظن القوي يف ثبوته

 .أفادت القطع بصحته ورشعيته
                                                                                                                                                                      

  

                                                
 ،سلم كان يلبس خامتا من ذهبو وآله قاعدة حديث سيدنا عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صىل اهللا عليهدليل هذه ال 4

قال اإلمام ابن عبد  "فنبذ الناس خوامتهم :قال ،ال ألبسه أبدا :قالوسلم فنبذه و وآله ثم قام رسول اهللا صىل اهللا عليه
ال تر أن رسول اهللا صىل اهللا ،أحتى يرد الرشع  باملنع منها ،حةيف هذا احلديث دليل عىل أن األشياء عىل اإلبا " :الرب

اهللا أعلم عىل ما كانوا عليه حتى أمره اهللا بام أمره به من ترك التختم وذلك وسلم كان يتختم بالذهب و وآله عليه
 .17/95التمهيد "سلم عن التختم بالذهب للرجال وفنهى رسول اهللا صىل اهللا عليه  ،بالذهب
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 فصل
 :حجج املانعني مع الرد عليهايف إيراد 

اجتامع يقصد منه سامع شامئله صىل اهللا عليه  ،تقرر فيام سبق أن املولد النبوي يف أصله
فضله علينا هبذا النبي الكريم صىل اهللا عليه وآله وذكري منة اهللا تو ،سريتهووآله سلم 

به مردودة ال تصمد أمام الدليل الناصع وقد وبشُ  ،لل واهيةسلم إال أن البعض تعلق بع
  :ليق

 وينكر الفم طعم املاء من سقم *  قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد 
ومل يثبت عن النبي صىل  ،كميل للدينباملولد زيادة يف الرشيعة وت االحتفالأن  :منها

 . كان خريا لفعله الصحابة ريض اهللا عنهم وول ،سلموآله واهللا عليه 
الصحابة  ووجهل هؤالء أن ليس كل ما مل يفعله النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أ

ليس دليال عىل التحريم إال من  ،الن عدم الفعل لعني ذلك ،ريض اهللا عنهم بدعة حمرمة
 ووألن احلكم إذا ثبت يف الرشع ال يتغري بالعمل به أ ،هبا االستداللألدلة وطرق جهل ا

  :فكانت أقسام عدم الفعل ثالثة ،ضاللة تركه وال يعترب ما دل عليه بدعة أو
  .عدم الفعل لوجود النهي وهو :االنتهاء -
 .عدم الفعل مع وجود الطلب وهو :الرتك-
  1.باحةاإلو وعدم الفعل للعف وهو :السكوت-

                                                
 ،فعلهو ،غريها أن النبي صىل اهللا عليه وآله  سلم ترك بعض ما طلبه من أمتهوهذا التقسيم أنه ورد يف السنن صحة   1
 .  فعله النبي صىل اهللا عليه وآله سلم مما مل يفرضه عليهاو تركت األمة بعض ما طلبه أو
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دليله حديث ،إال كان مكروهاو 2فعدم الفعل يكون للتحريم إذا كان النهي كذلك 
عن حلوم احلمر ؟ فقرأ  3 )لقب لسيدنا عبد اهللا بن عباس(سألت البحر  :جابر بن زيد

 . ]145 :األنعام[ 4قل ال أجد فيام أوحي إيلّ حمرما عىل طاعم يطعمه  :هذه اآلية
 . مر حرام لورود حديث فيها وهذا يضعف استداللناإن حلوم احل :فإن قيل

مع  ولوأن املسكوت عنه ومحل عىل مطلق األدلة  ،ملا غاب عنهام دليل التحريم :قلنا
 . وجود املقتيض ليس حراما

  :من بعده نوعانوسلم وآله ونخلص أن ما مل يفعله بعينه النبي صىل اهللا عليه 
 وازه فعل له مستند من الرشع يفيد ج :األول
  .فعل له مستند من الرشع يفيد حظره :الثاين

وقد تقرر عند أئمة األصول أن األدلة التي حيتجون هبا هي الكتاب والسنة واختلفوا 
الصواب الذي تعضده  وهوهبام  االحتجاجفذهب اجلمهور إىل  ،القياسويف اإلمجاع 

ومل يذكروا  ،يف حمله مقررووبقيت أدلة أخر وقع فيها اخلالف كام ه ،األدلة القوية 
بن ايقول العالمة املحدث سيدي عبد اهللا  .الرتك دليال من األدلة املعتمدة وعدم الفعل أ

والرتك وحده إن مل يصحبه نص عىل أن املرتوك حمظور ال  " :-رمحه اهللا  -الصديق

                                                
 أي النهي للتحريم    2
 . 3/212لإلمام الطرباين  "املعجم الكبري  "انظر    3

 .3/212 "الكبري  "الطرباين يف و .3/2616 " مستدركه "احلاكم يف  رواه 4
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وأما أن ذلك الفعل  ،أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مرشوع هُ يكون حجة يف ذلك بل غايت
   1"رتوك يكون حمظورا فهذا ال يستفاد من الرتك وحده وإنام يستفاد من دليل يدل عليهامل

فإنه قال يف الرد عىل  ،ثم وجدت اإلمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضا "
غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات أن التزامه  :من كره الدعاء عقب الصالة

فالرتك ليس  ،وعىل تقدير صحة هذا النقل ،كن من عمل السلفعىل ذلك الوجه مل ي
لصوق  ووأما حتريم أ ،بموجب احلكم يف ذلك املرتوك إال جواز الرتك وانتفاء احلرج فيه

  "....له أصل مجيل متقرر يف الرشع كالدعاء وال سيام فيام ،كراهية باملرتوك فال
ه سيدنا حممد رسول اهللا صىل اهللا يتضح مما سبق أن املقصود بالرتك هنا ما ترك :قلت

ويبني أن املرتوك  ،أثر ينهى  والسلف الصالح دون وجود حديث أ وسلم أوآله وعليه 
 . الكراهة ويقتيض التحريم أ

  :سلم شيئا فيحتمل وجوها غري التحريموآله وإذا ترك النبي صىل اهللا عليه  "

                                                
ما « :سلم و وآله أن األصل اجلواز ما مل يدل عىل التحريم يؤيده قول النبي صىل اهللا عليه :كام تقرر عند األصوليني=

فإن اهللا مل يكن لينسى  ،عافيتهفاقبلوا من اهللا  وعف وما سكت عنه فهو ،حرام وما حرم فهو ،حالل وأحل يف كتابه فه
 . سبق خترجيه "ما كان ربك نسياو »شيئا

  .»ما هنيتكم عنه فاجتنبوهوما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم « :قولهو
 . فكان التحريم ملا مل يفعله ،سلم هنى عن املحدثاتوتبث أنه صىل اهللا عليه و :فإن قيل

كام  ،املحدثات املتحققة التي ال تستند عىل أصل رشعي يدل عىل اجلواز أن املحدثات التي هنى عنها هي :جواب ذلك
 .سيأيت إن شاء اهللا

  49املتني عىل كتاب القول املبني ص الرد املحكم  1
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مشوي فمدّ يده الرشيفة  سلم ضبوقدم إليه صىل اهللا عليه  ،أن يكون تركه عادة
لكنه مل يكن وال  :؟ فقالوفسئل أحرام ه ،فأمسك عنه ،إنه ضب :ليأكل منه فقيل

  :يدل عىل أمرين وهو ،1احلديث يف الصحيحني و.. .بأرض قومي فأجدين أعافه
 . بعد اإلقبال عليه ال يدل عىل حتريمه ولوأن تركه لليشء  :أحدمها

  .دل عىل حتريمهأن استقذار اليشء ال ي :اآلخرو
سها صىل اهللا عليه وآله سلم يف الصالة فرتك فيها شيئا فسئل  ،أن يكون تركه نسيانا

فإذا نسيت فذكروين  ،إنام أنا برش أنسى كام تنسون :هل حدث يف الصالة يشء ؟ فقال
"2 . 

كرتكه صالة الرتاويح حني  ،أن يكون تركه خمافة أن يفرض عىل أمته -
 . ا معهاجتمع الصحابة ليصلوه

 ،كرتكه صالة الضحى ،أحاديث وأن يكون تركه لدخوله يف عموم آيات أ -
وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون ( :وكثريا من املندوبات ألهنا مشمولة لقول اهللا تعاىل

 . أمثال ذلك كثريو )77 :احلج() 
 

                                                
األطعمة  :كتاب. إباحة الضب :باب .ما يؤكل من احليوانوالذبائح وكتاب الصيد "صحيحه  "رواه البخاري يف    1

رواه يف و 5/2062باب الشواء و وله فيعلم ما ه ىسلم ال يأكل حتى يسموآله و اهللا عليه ما كان النبي صىل :باب
  3/1543 "صحيحه  "مسلم يف و 5/2105الصيد وكتاب الذبائح 

 "صحيحه "مسلم يف والقبلة حتى كان  وباب التوجه نح ،أبواب القبلة 1/156 "صحيحه  "رواه البخاري يف    2
  .السجود لهويف الصالة  وضع الصالة باب السهمواوكتاب املساجد  1/400
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قال صىل اهللا  ،بعضهم وأن يكون تركه خشية تغري قلوب الصحابة أ -

لوال حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته عىل  " :ائشةعليه وآله سلم لع
 ،يف الصحيحني  ووه  1 "أساس إبراهيم عليه السالم فإن قريشا استقرصت بناءه

حفظا لقلوب أصحابه قريبي يه وسلم نقض البيت وإعادة بنائه فرتك صىل اهللا عل
وسلم وجوها العهد باإلسالم من أهل مكة وحيتمل تركه صىل اهللا عليه وآله 

ومل يأت يف حديث وال أثر ترصيح بأن النبي  ،أخر تعلم من تتبع كتب السنة
  2 "صىل اهللا عليه وسلم ترك شيئا ألنه حرام

أخربنا سالم بن أيب مطيع عن أيب دخيلة عن  :يقول عبد اهللا بن املبارك " -
سلم  عن هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله و :كنت عند ابن عمر فقال :أبيه قال

حرم  :ما قال ؟ فقلت :فقال يل رجل من خلفي ،أن خيلطا  :الزبيب والتمر يعني
 ،كذبت :الزبيب فقال عبد اهللا بن عمرورسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم التمر 

 :فقال ،حرام  وفه  :سلم عنهوهنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله  :أمل تقل ،فقلت
 وسلم فهوصىل اهللا عليه ما هنى النبي  :كأنه يقول :أنت تشهد بذلك ؟ قال سالم

 . "أدب 

                                                
  .بنياهناوكتاب احلج باب فضل مكة  2/968 "صحيحه "رواه البخاري يف    1
 . بنائهاوكتاب احلج باب نقض الكعبة  2/968 "صحيحه "مسلم يف و

 . اقترصت عىل هذا القدرواكتفت وأي قرصت عن متام بنائها  "فإن قريشا استقرصت  " :فائدة
 11-10حدث سيدي عبد اهللا بن الصديق ص ملل "الدرك وحسن التفهم    2
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م  "هنى  "ب الذي فرس كذَّ  ،فهذا سيدنا ابن عمر  :قلت - ألن لفظ  ،بحرّ
 وفه :هلذا قال سالمو ،يفيد الكراهة أيضا  وفه ،هنى ال يفيد التحريم رصاحة 

  .لعدم استقرار األحكام الرشعية ،أدب
كام يستفاد من كالم سيدنا ابن عمر أن املسلم ال جيوز له أن يرشع يف  -

 وإطالق احلكم بالتحريم إال بدليل رصيح من الكتاب والسنة ال حيتمل الشك أ
 . األئمة املجتهدونو  وعىل هذا درج الصحابة والتابعون ،الظن

 ،ح كاملكولقد كان كثري من السلف الصال" :يقول اإلمام حممد بن احلسن احلجوي
فال يقول هذا  ،السنةويتحر أن ال يرصح بحكم اجتهادي مل يرصح به يف الكتاب 

مل يكن من فعل السلف وبل يقول هذا ال يعجبني أ ،ال واجب مثالوال حالل وحرام 
هذا أحب إيل ألن املفتي خمرب عن اهللا وجيوز عليه  وأ ،ال بد من فعلهوأ ،ال أر به بأساوأ

الكذب هذا  ألسنتكموال تقولوا ملا تصف  :يندرج حتت قوله تعاىلاخلطأ فيتحاشى أن 
 ].36 :اإلرساء[ 1لتفرتوا عىل اهللا الكذب ،وهذا حرام ،حالل

سلم هم الصحابة ريض اهللا وأما ادعاؤهم أن أشد الناس تعظيام للنبي صىل اهللا عليه 
هنم أشد الناس فدل عىل عدم مرشوعيته أل ،ومع ذلك مل جيعلوا يوم مولده عيدا ،عنهم

  .أحرص عىل فعل الطاعاتوآله سلم وحمبة للنبي صىل اهللا عليه 
ألنه يقرر أن زيادة املفضول عىل  ،استسامن لذي ورمووهذا الكالم نفخ يف غري رضم 

مع ما ورد يف الرشع احلنيف من قصص عن مفضولني فعلوا ما مل يفعله  ،الفاضل ممنوعة
أنتم أكثر  :ا عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قالفعن سيدن ،زادوا عليهوالفاضلون 

                                                
  1/62ج  الساميالفكر    1
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هم كانوا وأكثر جهادا من أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله سلم و ،أكثر صياماوصالة 
   2"خريا منكم

سواء فعله  ،دعاؤهم هذا يلزم منه رد كل ما مل يرد عىل لسان الشارع نفسه مطلقااو
جواز إحداث فعل يف و ،جاز لآلخرين فام جاز لألوليني فعله ،اآلخرون واألولون أ

 . دون دليل عىل التخصيص ،وجه من الوجوه جواز يف الكل
ال نقبل تأويل النصوص ما مل يأت و ،نبنيّ مراد الشارع أن ال ،كام يرتب عىل كالمهم

 . تدبروفتأمل  ،سلموآله وعن رسول اهللا صىل اهللا 
لذلك بعد ثبت مرشوعية ما فإذا تقرر هذا فال نسأل عن سبب عدم فعل السابقني 

بدعة حسنة  ،ألن املرتوك اجلائز ،ال يثبت حكام ،عدمه وأن فعلهم أو ،نحن بصدده
 . مباحا ومندوبا أ ومستنده كان واجبا أوباعتبار عينه ال جنسه أي بحسب أصله 

األصل يف العبادة  " :القاعدة تقرروأن املولد النبوي من الكيفيات التعبدية  :منهاو
كام ال جيوز التقرب إىل اهللا تعاىل بعمل ليس له مستند رشعي  "التحريم وأ التوقف

   :اجلواب عن هذه الشبهة يتضح يف تقسيم العلامء للمستند الرشعي إىل رضبنيو
األحكام الرشعية األصلية املكتسبة من أدلتها اإلمجالية كجواز  وه :مستند إمجايل -

خصوصا املكتسب من إحياء سيدنا حممد  ،منهاندب الكريمة و ،إحياء املناسبات عموما
يوم و ،كذلك يوم مولدهوسلم ليلة القدر العظيمة بنزول القرآن فيها وصىل اهللا عليه 

أهلك ولقومه وعاشوراء ملا نجى اهللا سيدنا موسى عليه السالم بانفالق البحر له 
  .جنودهوفرعون 

                                                
املعجم  "الطرباين يف و ،مسلموعىل رشط البخاري  :قال الذهبيو 4/250 "رواه احلاكم يف مستدركه    2

 .اللفظ لهو 7/374 "شعب اإليامن  "البيهقي يف و 9/153الكبري
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هي وبة من أدلتها التفصيلية األحكام الرشعية الفرعية املكتس وه :مستند تفصييل -
إلخ .. .النفقاتواألذكار وأحكام العبادات التي نص عليها الشارع بعينها كالصلوات 

فالشارع  ،"حتديد املقدار يف العبادات "فإذا اتضح ما ذكر فال يلتبس حتديد الوصف ب 
مقدار  ختتتم بالتسليم لكنه مل حيددووصف الصالة التي تفتتح بالتكبري  ال مثال  -حدد  

كام حدد الصلوات التي فرضها اهللا  ،ذكر اهللا تعاىلواألعامل املطلقة فيها كقراءة القرآن 
 . مقدار التطوع منها دمل حيدد مو ،سن هلا سنناوتعاىل بركعات 

فعن سيدنا أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال لسيدنا 
ل حدثني بأرجى عمل عملته يف اإلسالم فإين سمعت يا بال« :بالل عند صالة الفجر

عمال أرجى عندي أين مل أتطهر طهورا يف  ما عملت :بني يدي يف اجلنة قالدف نعليك 
 1»هنار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصيل وساعة من ليل أ

ت يف توقي االجتهاديستفاد منه جواز و " :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح
به النبي صىل اهللا عليه وآله  باالستنباطالعبادة ألن بالل توصل إىل ما ذكرنا  فصوّ

 .2 ".. .وسلم
كل ضاللة يف وكل بدعة ضاللة و ،بدعةوأن املولد النبوي زيادة يف الدين  :منهاو
ينقص يف دينه بعد موته  والسالم مل يرتك لبرش جماال أن يزيد أوونبينا عليه الصالة  ،النار
أمتمت عليكم نعمتي واليوم أكملت لكم دينكم  :اهللا تعاىل يقولو ،آله وسلمواهللا عليه  صىل

 ].3 :املائدة[ رضيت لكم اإلسالم ديناو

                                                
 ... لطهور بالليل والنهارأبواب التهجد باب فضل ا.  1/386 "صحيحه  "رواه البخاري يف    1
 .كتاب فضائل الصحابة ريض اهللا تعاىل عنهم باب فضائل بالل ريض اهللا عنه4/1910  "صحيحه  "مسلم يف و
2  3/34. 
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 .متفق عليه »رد ومن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فه« :ويف احلديث
 داود رواه أبو »كل بدعة ضاللةو ،فإن كل حمدثة بدعة ،وإياكم وحمدثات األمور«

  .وابن ماجه

أقر بدعا يف و ،وبني قيودها يف نصّ  ،إن الشارع هنى عن البدع مطلقا يف نصّ  :قلت
  :من ثم انقسم الناس يف مسألة البدعة إىل قسمنيو ،زمن الترشيع ونزول الوحي

له مستند من الرشع يدل عليه ال يعترب بدعة  صائبون اتفقوا عىل أن ما -1
 هل يسمى بدعة ؟ ودثا ؟ أوال ضاللة ثم اختلفوا هل يسمى حم

قرروا أن البدعة الضاللة و ،سموه بدعةو ،فذهب مجهور العلامء إىل اعتباره حمدثا
 :فقالوا ،كان فيه مستند يمنع منها والتي ذمها الشارع هي التي ال مستند هلا من الرشع أ

ه اعتمدوا عىل أدلة كثرية كقولوالبدعة تتعلق وتدور عىل األحكام الرشعية اخلمسة 
من ذكر   يأتيهموما  :وقوله تعاىل. ]2:األنبياء[ من ذكر من رهبم حمدث يأتيهمما  :تعاىل

 .]5 :الشعراء[ من الرمحن حمدث
فاعترب القرآن الكريم الذكر اآليت حمدثا مع دعوته إىل التوحيد الذي دعا إليه كل 

الف فرع دون اخت وفه ،أن اختلفت الرشائعو ،السالمونبي عليهم الصالة  ورسول أ
 .]9 :األحقاق[ قل ما كنت بدعا من الرسل   :تعاىلوأصل دليله قول اهللا تبارك 

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فام رعوها حق  :وقال عز وجل
 .]27:احلديد[ رعايتها
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فإن اآلية مل  " :-قدس اهللا رسه  ،بن الصديقايقول املحدث املفيد سيدي عبد اهللا 
بل عابتهم عىل  ،م قصدوا هبا رضوان اهللاهنتعب أولئك الناس عىل ابتداع الرهبانية أل

وابن كثري  ،ظاهر وهذا يفيد مرشوعية البدعة احلسنة كام هو ،أهنم مل يرعوها حق رعايتها
 .1"خطأ  وهورمحه اهللا مل يدرك مغز اآلية فحملها عىل ذم البدعة مطلقا 

يعضده ما جاء  ،رآن الكريم املحدث املستمد من الرشع املستند عليه بدعةفسمى الق 
مل يفرض عليكم وإن اهللا فرض عليكم صوم رمضان  " :عن أيب أمامة ريض اهللا عنه قال

فإن ناسا من بني إرسائيل ابتدعوا  ،فدوموا عليه ،إنام قيامه يشء أحدثتموهو ،قيامه
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فام و " :فعاهبم اهللا برتكها فقال ،بدعة

   2].27:احلديد[ رعوها حق رعايتها
 "حجة لنا ال علينا وهو :سلمويؤيده أيضا حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله و

 3 "رد  ومن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فه
  .4 »رد  ومن عمل عمال ليس عليه أمنا فه« :يف روايةو

                                                
  23إتقان الصنعة يف حتقيق معنى البدعة ص   1

رواه الطرباين يف  3/339 "اإلمام اهليثمي يف جممع الزوائد  قالو 7/262 "معجم األوسط  "رواه الطرباين يف   2
 ."غريه وفيه زكريا بن أيب مريم ضعفه النسائي واألوسط 

 .2/959كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود  "صحيحه  "رواه البخاري    3
 ... .الباطلة كتاب األقضية باب نقض األحكام 3/1343 "صحيحه  "رواه مسلم يف   4
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مفهومه يعترب وبمنطوقه  وهو ،من الرشع وفاحلديث يؤكد قبول املحدث الذي ه
باعتبار منطوقه أي  وفه ،نفيه وبه إلثبات حكم رشعي أ يؤتىقضية كرب يف كل دليل 

باعتبار مفهومه أيضا و ،العمل إذا كان عىل خالف الرشع فإنه يكون مردودا غري مقبول
 . ما كان عىل أمر الرشع فإنه يكون مقبوال غري مردود :قضية كرب ألن مفهوم احلديث

هذا املستند عند ون الرشع ما له مستند فيه يدل عىل قبوله م وفكان املحدث الذي ه
 . خاصواألصوليني عام 

هي القواعد التي استنبطها العلامء من الرشع كاألصل اإلباحة إن مل يدل  :فالعام
 . فرعي وجزئي أ هذا املحدث إماو ،الدليل عىل غريها

أما إذا  ،وما يدرج فيه يسمى كليا ،اخلريوالنص عىل اجلنس كالذكر  وفه :أما اخلاص
  .مل يوجد النص العيني عىل املحدث الرشعي جيوز أن يسمى بدعة

كل حمدثة بدعة وكل بدعة «هناك طائفة أخر من العلامء متسكوا بلفظ احلديث و
كان اخلالف بينهم وبني اجلمهور يف اللفظ دون ف ،رفضوا إطالق لفظ البدعةو ،»ضاللة
  .يف االسم دون املسمىواملعنى 

 ،بدعة ضاللة وال دليل عيني عليه فه خاطئون ادعوا كل ما :القسم الثاين -2
  .عىل األمة اإلسالمية بتعطيلهم األدلة الواضحةفضيقوا واسعا وشددوا 

بدعة مذمومة فام وان بدعة حممودة البدعة بدعت " هللا رمحه اهللا  ي يقول اإلمام الشافعي 
 . 1 "ما خالف السنة فمذموم و ،حممود ووافق السنة فه

                                                                                                                                
 

 .9/113 "حلية األولياء  "نعيم يف  ورواه أب   1
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املراد بالبدعة ما أحدث مما ال أصل له و" :يقول احلافظ ابن رجب احلنبيل رمحه اهللاو
 ،رع يدل عليه فليس ببدعة رشعاـــأما ما كان له أصل من الشو .يف الرشيعة يدل عليه

 . 2 "إن كان بدعة لغة و
ومن ثم ذهب العلامء املحققون أن البدعة تعرتهيا األحكام اخلمسة فتكون واجبة 

 .مقرر يف حمله وجائزة كام هومكروهة وحراما وسنة و
قول اجلمهور  ووه ،أسس فقهية رصينةووهذا التقسيم جاء مبنيا عىل قواعد متينة 

ايف والشوكاين واحلافظ احلافظ ابن حجر والنووي والقرومن العلامء كاإلمام الشافعي 
( وهي " :سلطان العلامء عبد العزيز بن عبد السالم الذي قالوأيب بكر بن العريب 

بدعة ووبدعة مكروهة  ،وبدعة مندوبة ،بدعة حمرمةومنقسمة إىل بدعة واجبة ) البدعة 
الطريق يف معرفة ذلك أن تعرض البدعة عىل قواعد الرشيعة فإن دخلت يف و .مباحة

إن دخلت يف وإن دخلت يف قواعد التحريم فهي حمرمة وجياب فهي واجبة قواعد اإل
إن دخلت و ،إن دخلت يف قواعد املكروه فهي مكروهةو ،قواعد املندوب فهي مندوبة
   ."يف قواعد املباح فهي مباحة 

كل ما كان وبدعة  وال دليل عيني عليه فه فبطل هبذا التقرير ما يزعمه البعض أن ما
 . لةضال وبدعة فه

يف و ؛من قبيل العام املخصوص عند مجهور العلامء وه »كل بدعة  ضاللة«وحديث 
التي  وسلم من هذه العمومات املخصوصة أوسنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وكتاب اهللا 

                                                
 .1/266احلكم وجامع العلوم   2
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نفصال مومتصال  االستثناء) كل(فقد أدخل الشارع عىل  ،يراد هبا اخلصوص يشء كثري
  .تناقض شديدويف ضيق  "بدعة ضاللةكل "جتعل من يرفض ختصيص حديث 

 . ]98 :األنبياء[ ما تعبدون من دون اهللا حصب جهنّموفإنكم جل وقال اهللا عز 
نحن نعلم أن املالئكة و ،فقد تقرر عند العلامء أن اسم املوصول من صيغ العموم

سوا لكن باتفاق العلامء قاطبة لي. بدوا من دون اهللاأمه عُ وسيدنا عيسى عليه السالم و
  1من العام الذي أريد به اخلصوص وفه ،مرادين يف اآلية

 .] 25:األحقاف[ تدمر كل يشء  :جلويقول عز و
 ،ظاهر العموم يقتيض أن الريح هتلك كل يشء منها الساموات واجلبال ونحومها

ما أوجب قرص العام عىل غري  ،لكن املشاهدة أدركت أن هناك أشياء مل يقع فيها تدمري
  .حتطيموالتي يقع فيها تدمري األفراد 

.. .املراد غالب البدعوهذا عام خمصوص  »كل بدعة ضاللةو«يقول اإلمام النووي 
 .. .مكروهة ومباحةوحمرمة ومندوبة وقال العلامء البدعة مخسة أقسام واجبة 
سيدنا ما أشبهه من العام املخصوص يؤيده قول ووإذا عرف ذلك علم أن احلديث 

ال يمنع من يكون احلديث عاما ونعمت البدعة  :يف الرتاويح هريض اهللا عن عمر
تدمر كل  :بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقول تعاىل »كل بدعة« :خمصوصا قوله

 .»الساعة كهاتنيوبعثت أنا  « كحديثو يشء
                                                

للمتأخرين كاإلمام األصويل البارع تاج الدين والعام املخصوص هوالفرق بني العام الذي أريد به اخلصوص    1
ألنه  ،اخلصوص جماز قطعاندهم املراد به السبكي فالعام ع بن عبد الكايف بن عيلا  السبكي ووالده تقي الدين عيل

إنه جماز  :قيلوإنه حقيقة  :املخصوص ففيه خالف قيلما وضع له وذلك كل األفراد وأما العام استعمل يف غري
   .اهللا املوفقو .مذهب األكثروهو
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من عمل  "يف رواية و "رد  ومن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فه "أما حديث 
املقصد من احلديث وروايتان بمعنى واحد باعتبار الغاية  "رد  ونا فهعمال ليس عليه أمر

من عمل  "رد كل عمل جاء عىل خالف هدي الرشع كام أكدته الرواية الثانية  ووه
املتبع من ابتدع ومن اتبع وألهنا تشمل املبتدع  :فهي تعترب أعم من األوىل ".. .عمال
  .سواء

رشعه وال دليل عليه من دين اهللا وال أصل له  اخرتع بامومن ابتدع  :ومعنى احلديث
 ومجاع أإ واهللا صىل اهللا عليه وآله سلم أسنة رسول  ومل يدل عليه دليل من كتاب اهللا أو

كذلك مل تشمله املصالح التي جاء الرشع و ،قياس يندرج حتت أصل من األصول
  .ال وعمال الغياترشيعا باطوكان خارجا خروجا كليا عن الدين كان بدعة و ،باعتبارها

هذا احلديث يدل بمنطوقه عىل أن كل عمل  " :-رمحه اهللا  ب يقول اإلمام ابن رجب 
غري  وفه ،يدل بمفهومه عىل أن كل عمل عليه أمرهو ،مردود وفه ،ليس أمر الشارع

  .1 ". .رشعهواملراد بأمره ههنا دينه ومردود 
هذا احلديث  " :رسه س اهللا رسه قد ق يقول املحدث املفيد سيدي عبد اهللا بن الصديق و

كانت  وواضح إذ ل ومبني للمراد منها كام هو "كل بدعة ضاللة  " :خمصص حلديث 2
لكن  ،رد وشيئا فه من أحدث يف أمرنا هذا :ال احلديثلق ،البدعة ضاللة بدون استثناء

 ما ليس :رد أفاد أن املحدث نوعان ومن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فه " :ملا قال

                                                
 60-1/59جامع العلوم واحلكم   1
  .»ردومن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فه« :أي   2
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من  والبدعة الضاللة وما ه ومردود وه وفه ،دالئلهومن الدين بأن كان خمالفا لقواعده 
  .3 "السنة احلسنة  ووه ،صحيح مقبول وفه ،أيده دليل والدين بأن شهد له أصل أ

فال  ،فتبني من هذا أن االحتفال باملولد النبوي يندرج حتت أصول رشعية كثرية
الرشعية  ةحيتاج إىل االستدالل له باألدل ،الترشيع يكون بدعة ألن ما أحدث بعد زمن

إن مل يثبت له دليل دل عىل أنه و ،مل يكن بدعةوكان سنة  :فإن ثبت دخوله فيها،الكلية
إال لزم و ،ما طبقته األمة ابتداء من عرص اخللفاء الراشدين إىل زماننا وهذا هو ،باطل

تبديع سيدنا و ،م بجمع املصحفتبديع سيدنا أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه حني قا
عثامن ريض اهللا عنه حيث مجع الصحابة عىل مصحف واحد وأحرق ما عداه من 

هذا ال يقول به و ،دونوا الدواوينووتبديع املسلمني حيث ألفوا الكتب  ،املصاحف
  .مردودة متعينا تقتضيه مصلحة الرشعوفكان تقسيم البدعة إىل مقبولة  ،عاقل

 نعمت البدعة«جر تعليقا عىل قول سيدنا عمر ريض اهللا عنه يقول احلافظ ابن ح
تطلق يف الرشع يف مقابل السنة و ،البدعة أصلها ما أحدث عىل غري مثال سابق: »هي

التحقيق أهنا إن كانت مما تندرج حتت مستحسن يف الرشع فهي و ،فتكون مذمومة
وإال فهي من قسم  ،إن كانت مما تندرج حتت مستقبح يف الرشع فهي مستقبحةو ،حسنة
 . املباح 
 ما أحدث مما ال أصل :املراد بالبدعةو " :اهللا يقول احلافظ ابن رجب احلنبيل رمحهو

 ،عة رشعاببدفليس  ،كان له أصل من الرشع يدل عليه له يف الرشعية يدل عليه وأما ما
  .1 "كان بدعة لغة وإن 

                                                
 17-16نعة يف حتقيق معنى البدعة ص الص إتقان  3
 .1/266احلكم وجامع العلوم    1
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بأن الدين كمل  )3 :املائدة( ) اليوم أكملت لكم دينكم ( :قوله تعاىلأما االستدالل ب
  .خبط يف فهم هذه اآليةوحق لكن وقع خلط  وفه ،ال حيتاج  إىل زيادة 

ظاهره يدل عىل أن أمور الدين كملت  )ليوم أكملت لكم دينكما (قوله سبحانه و
مل ينزل  فعىل هذا .ثامنني يوما ولم بنحسوهي قبل موته صىل اهللا عليه وعند هذه املقالة 

قد ذهب مجاعة إىل أن املراد باإلكامل ما و ،فيه نظرومن األحكام يشء  بعد ذلك
من ثم مل يكن فيها متمسك ملنكري و يتعلق بأصول األركان ال ما يتفرع عنها

 .2"...القياس
 
 
 
 
 

 نشأة االحتفال بمولد  خري األنام
د صىل سيدنا حمم ،حبيب احلقومنذ أنعم اهللا عىل األمة اإلسالمية بظهور سيد اخللق 

سلم عليه احلجر واملسلمون ومن انشق له القمر  ،مرضواهللا عليه وآله سلم فخر ربيعة 
  .شكرا هللا تعاىل عىل هذه النعمة العظيمة ،مغارهباوحيتفلون بوالدته يف مشارق األرض 

                                                
  .13/246فتح الباري    2
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يف ربيع ) يقصد امللك املظفر(كان يعمل املولد الرشيف " :قال اإلمام ابن كثري
رمحه اهللا  ،بطال عاقال عاملا عادال ،وكان شهام شجاعا ،حتفاال هائالوحيتفل به ا ،األول

 " :اخلطاب ابن دحية جملدا يف املولد النبوي سامه وقد صنف له الشيخ أبو ،أكرم مثواهو
وقد طالت مدته يف  ،فأجازه عىل ذلك بألف دينار "التنوير يف مولد البشري النذير

حممود  ،ت مائةسوبمدينة عكا سنة ثالثني  حمارص للفرنجة وهو ،امللك إىل أن مات
 .1 الرسيرة والسرية 

ى يل بعض من حرض سامه املظفر حك" :"مرآة الزمان"يقول سبط ابن اجلوزي يف و
ا رمحه وعرشة آالف  ،اهللا يف بعض املوالد فذكر أنه عد فيه مخسة آالف رأس غنم شويّ

ان حيرض عنده يف املولد كو ،ثالثني ألف صحن حلو و ،ومائة آلف زبدية ،دجاجة 
ويطلع هلم البخور وكان يرصف عىل املولد  ،الصوفية فيخلع عليهموأعيان العلامء 

  .2 "ثالث مائة ألف دينار 
تعظيمه وحمبته وفلله دره ما أعظم تعلقه برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم            

 لقدره 
  اجلار منه غري حمرتميرجع  وأ ***  حشاه  أن حيرم الراجي مكارمه      
          :فقال 3عىل ضعيف الفهم هللا هداه اهللا  م قد دلس بعضهم و

                                                
 .2/136البداية والنهاية    1
 .3/449احلاوي للفتاوي   2
 هلم نظائر كثرية يف حتريف كالم األئمة فاإلمام النووي يقول يف األذكار فصل يف زيارة قرب رسول اهللا صىل اهللا عليهو  3
لكنهم حرفوا كالم ... سلم من أهم القرباتومل يكن فإن زيارته صىل اهللا عليه وسلم سواء كان ذلك طريقه أآله وو

يستحب من أراد زيارة  هاعلم أن :فصل يف زيارة مسجد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم " :اإلمام النووي بقوهلم
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أن الدولة الفاطمية )  11/172(  "البداية  والنهاية  "إن احلافظ ابن كثري ذكر يف 
التي حكمت مرص ما بني و ي املنتسبة إىل عبيد اهللا بن ميمون القداح اليهودي  ية العبيدية 

بمولد النبي  االحتفالمنها وأحدثت احتفاالت بأيام كثرية ) هـ  567-هـ  357(سنتي 
  .سلموصىل اهللا عليه وآله 

مللك ا " :فإن احلافظ ابن كثري يقول باحلرف كام سبق ،وهذا عني التدليس والتزوير
امللوك األجماد له آثار والسادات الكرباء ود األجواد أح ،سعيد الكوكربي واملظفر أب

وكان مع  :حيتفل به احتفاال هائالو ،املولد الرشيف يف ربيع األول كان يعملوحسنة 
 .1 "....فاتكا عاقال عادال ،ذلك شهام شجاعا

 .2 "كان يرصف يف املولد ثالثامئة ألف دينار و " :ثم قال
 . ثم أحكم بعد ذلك بام شئت ،فقارن بني كالم احلافظ ابن كثري وبني الكالم املدلس

كان  " :عند ترمجة امللك املظفر ،إلمام احلافظ الذهبيقول ا ا أيضا  ر انظر و
  ." خريا سنيّا حيب الفقهاء واملحدثني ،متواضعا

كالم املعارضني لالحتفال باملولد الرشيف  وكام ه ،فاجرا ،مل يقل مبتدعا فاسقاو
كام جاء يف احلديث  ،ذهب بعض العلامء إىل أن أول املحتفلني باملولد صاحب املولدو

ذاك  :فقال ،ملا سئل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله سلم عن صيام يوم االثننيالرشيف 

                                                                                                                                
 "مل يقف األمر عند حد حتريف كتاب و.".. .لصالة عليهسلم أن يكثر من اآله ومسجد رسول اهللا صىل اهللا عليه و

   .فقد جاوزوا ذلك يف أمور أعظم هداهم اهللا "األذكار 
 تأمل قوله جيدا 1

 

 "22/336 "سري أعالم النبالء  2
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وهذا أكرب دليل وأرصحه عىل مرشوعية االحتفال باملولد النبوي  3 "يوم ولدت فيه
  .الرشيف

 
 
 
 
 

 1 االحتفال باملولدأقوال العلامء املحققني يف 

وقع  " " املولد حسن املقصد يف عمل"يقول يف  ،احلافظ احلجة السيوطي -*
 .ما حكمه من حيث الرشع ؟ ،السؤال عن عمل املولد النبوي يف شهر ربيع األول 

  "ال ؟ وأ :هل يثاب فاعلهومذموم ؟  وحممود أ ووهل ه
قراءة ما تيرس من واجتامع الناس  وأن أصل عمل املولد الذي ه :واجلواب عندي

ما وقع يف وسلم وبي صىل اهللا عليه رواية األخبار الواردة يف بداية أمر النو ،القرآن
 ووينرصفون من غري زيادة عىل ذلك ه ،ثم يمد هلم سامط يأكلونه ،مولده من اآليات

                                                
 . فتذكر 14سبق الكالم عليه ص  3
 "ليف يف املولد الرشيفآالت صلف"يمكن القارئ أن يرجع إىل و ،ختصارطلب االومل أذكر جل العلامء لتعذر ذلك    1

 .اهللا املوفقوفقد ذكرت مجلة ممن ألفوا يف هذا املوضوع 
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ملا فيه من تعظيم قدر النبي صىل اهللا عليه  ،من البدع احلسنة التي يثاب عليها صاحبها
 .2 "إظهار الفرح واالستبشار بمولده الرشيفوسلم و

 ،الفضل ابن حجر عن عمل املولد وحافظ العرص أب وقد سئل شيخ اإلسالم"
أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون " ،فأجاب 

 يف عملها  ،الثالثة  ولكنها مع ذلك قد اشتملت عىل حماسن وضدها  فمن حترّ
  .كانت بدعة حسنة وإال فال ،املحاسن وجتنب ضدها

من أن النبي  "الصحيحني  "ما ثبت يف  ووه ،ل ثابت وقد ظهر يل خترجيها عىل أص
 :فسأهلم  فقالوا ،قدم املدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء "صىل اهللا عليه وسلم 

فيستفاد منه فعل  ، 3نجى موسى فنحن نصومه شكرا هللا و ،يوم أغرق اهللا فيه فرعون وه
 ...دفع النقمة وأ ،ةالشكر هللا عىل ما من به يف يوم معني من إسداء النعم

سلم نبي الرمحة يف ذلك وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي صىل اهللا عليه و
ما يعمل فيه فينبغي أن يقترص فيه عىل ما  أماو ،فهذا ما يتعلق بأصل عمله...) .(اليوم 

إنشاد والصدقة واإلطعام وما تقدم ذكره من التالوة  ومن نح ،يفهم الشكر هللا تعاىل
  4".الزهدية املحركة للقلوب إىل فعل اخلري والعمل لآلخرةومن املدائح النبوية  يشء

                                                
   1/276احلاوي للفتاوي للحافظ السيوطي    2
 "حهصحي "مسلم يف و .باب صيام يوم عاشوراء  .كتاب الصوم 2/704 "صحيحه "رواه البخاري يف    3
 .كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء2/795

 1/282اوي للحافظ السيوطي احل  4
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كذلك ما حيدثه بعض الناس إما و " :يقول هللا رمحه اهللا  يناحلراين ابن تيمية -*
وإما حمبة للنبي صىل اهللا عليه وسلم  ،مضاهاة للنصار يف ميالد عيسى عليه السالم

 . واالجتهادهذه املحبة واهللا قد يثيبهم عىل  ،تعظيام لهو
املقصود من إحياء املولد حمبة للنبي صىل اهللا عليه وسلم وتعظيام له  وهذا هو :قلت

1. 
 2مل ينقل عن أحد" :يقول ن  السخاويااحلافظ شمس الدين حممد بن عبد الرمح -*

زال أهل  ثم ما ،وإنام حدث بعد  ،من السلف الصالح يف القرون الثالثة الفاضلة
يف سائر األقطار واملدن العظام حيتفلون يف شهر مولده صىل اهللا عليه وآله  اإلسالم

 ،جة الرفيعة يوسلم ورشف وكرم يعملون الوالئم البديعة املشتملة عىل األمور البه
ات بل يعتنون  ،ويتصدقون يف لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون الرسور ويزدون يف املربّ

من بركاته كل فضل عميم بحيث كان مما جرب قاله  تظهر عليهوبقراءة مولده الكريم 
وأكثرهم ...ومن خواصه أنه أمان تام يف ذلك العام: 3اإلمام شمس الدين ابن اجلزري 

 .ولسلطان مرص يف تلك الليلة من العام أعظم عام ،بذلك عناية أهل مرص والشام
الظاهر  ولقد حرضت يف سنة مخس وثامنني وسبعامئة ليلة مولد عند امللك :قال
حرزت ما أنفق يف تلك الليلة عىل  ،بقلعة اجلبل فرأيت ما هالني فيه هللا رمحه اهللا  ق برقوق 

عرشة آالف مثقال من الذهب  والقراء واحلارضين من الوعاظ واملنشدين وغريهم بنح
                                                

اعتامدا عىل القاعدة املرجوحة عند كثري من  ،معروفومشهور  وفه ،يف املولد -رمحه اهللا -أي ابن تيميةرمل أذكر   1
فإن  ،إنام  أردت أن أبني سعة رأيه مع املخالفو "عدم املانع منه و ،له مل يفعله السلف، مع قيام املقتيض هذا " :العلامء

  .فتأمل ،فري أن بعض الناس يثابون عىل فعل املولد لألسباب التي ذكرها ،بدعية االحتفالبكان يقول 
 .أي عمل املولد الرشيف  2
 "عرف التعريف باملولد الرشيف  "يف كتابه   3
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العني ما بني خلع ومطعوم ومرشوب ومشموم وشموع وغري ذلك وعددت يف ذلك 
 .. .ن القراء الصبيانرشين جوقة معاملجلس مخسا و

وأما ملوك األندلس واملغرب فلهم فيه ليلة يسري هبا الركبان جيمع فيها أئمة العلامء 
من كل مكان ويعلوا هبا بني أهل الكفر به اإليامن وأهله بمكة فيتوجهوا إىل املكان 

يف سوق الليل رجاء بلوغ كل منهم بذلك  واملتوارث بني الناس أنه حمل مولده وه
ه ويزد اهتاممهم به عىل يوم العيد حتى مل يتخلف عنده أحد من صالح وال طالح لقصد

 ،ومقل وسعيد وكان للملك املظفر صاحب إربل كذلك فيها أتم عناية واهتامما بشأنه
يف االستقامة يف  شامة أحد شيوخ النووي الفائق وجاوز الغاية أثنى عليه به العالمة أب

 .1واحلوادث إنكار البدع  كتاب الباعث عىل
بل خرج شيخنا شيخ مشايخ اإلسالم خامتة األئمة ) احلافظ السخاوي:( قلت 

سلم وما ثبت يف الصحيحني من أنه صىل اهللا عليه  واألعالم فعله عىل أصل ثابت وه
يوم أغرق اهللا  وه: دخل املدينة  فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهلم فقالوا

ى موسى عليه السالم نوتعاىل فيه فرعون وسبحانه  فنحن نصومه شكرا هللا عز  ،جّ
فصامه  ،فأنا أحق بموسى عليه السالم منكم "سلم وفقال صىل اهللا عليه وآله  ،وجل

فيستفاد منه فعله  :قال شيخنا "احلديث .. .قال إن عشت إىل قابلو ،أمر بصيامهو
يعاد ذلك يف ونقمة  دفع وىل عىل ما من به يف يوم معني من إسداء نعمة أاالشكر هللا تع

                                                
ل من أحسن ما ابتدع يف زماننا من هذا القبيل ما كان يفعو 96-95 "الباعث يف إنكار البدع واحلوادث  "جاء يف   1

املعروف وسلم من الصدقات وآله و ل جربها اهللا كل عام يف اليوم املوافق ليوم مولد النبي صىل اهللا عليه رببمدينة إ
تعظيمه وسلم والرسور فإن ذلك مع ما فيه من اإلحسان إىل الفقراء مشعر بمحبة النبي صىل اهللا عليه وإظهار الزينة و
للعاملني صىل اهللا عليه  به من إجياد رسوله الذي أرسله رمحة ىل ما منّ شكر اهللا تعاىل عو ،جاللته يف قلب فاعلهو

 "...وسلم
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الصيام وىل حيصل بأنواع العبادة كالسجود االشكر هللا تعو ،نظري ذلك اليوم من كل سنة
أي نعمة أعظم من النعمة بربوز هذا النبي صىل اهللا عليه  وسلم يف ذلك و ،والتالوة

ما  أما ،ما ذكر وعىل هذا ينبغي أن يقترص فيه عىل ما يفهم الشكر هللا تعاىل من نحو ،اليوم
ما كان من ذلك مباحا بحيث يعني  :وغريمها فينبغي أن يقال ويتبعه من السامع والله

وكذا ما كان  ،مكروها فيمنع وما كان حراما أوفال بأس بإحلاقه  ،الرسور بذلك اليوم
 .. .خالف األوىل

وأما قراءة املولد فينبغي أن يقترص منه عىل ما  " :ثم أضاف احلافظ السخاوي قائال
قد حدثت به و ،للعراقي "املورد اهلني"ه أئمة احلديث يف تصانيفهم املختصة به كأورد

 ،للبيهقي "دالئل النبوة"ك ،يف املحل املشار إليه بمكة وغري املختصة به بل ذكر ضمنا
بل مل  ،الوعاظ منه كذب واختالق ما بأيدي ألن أكثر 2قد ختم عيلّ بالروضة النبويةو

بل جيب عىل من  ،أسمج مما ال حتل روايته وال سامعهوأقبح  ويزالوا يولدون فيه ما ه
بل  ،األمر برتك قراءته عىل أنه ال رضورة إىل سياق ذكر املولدوعلم بطالنه إنكاره 

وإنشاء يشء من املدائح النبوية والزهدية املحركة  ،يكتفي بالتالوة واإلطعام والصدقة
  3"ي من يشاء اهللا هيدوالعمل لآلخرة وللقلوب إىل فعل اخلري 

 
 

                                                
ثم اطلب اهللا تعاىل حمبة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لتكون  ،تأمل اهتامم احلافظ السخاوي بمسألة املولد النبوي  2

   .من الفائزين
  1119 ،1118 1117 ، 3/1116ص ج  "األجوبة املرضية   3
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 :خاتــمة
 .نبيه األسنىجعل أعاملنا خالصة لوجهه الكريم بجاه و ،ختم اهللا لنا باحلسنى

لكن ما يكتب بني الفينة  ،كتب يف مثل هذه املواضيعنالعزم أن ال  ناصمم اكن 
دفعنا  ،واألخر وما ينرش بني املسلمني من الرسائل التي حترم االحتفال باملولد النبوي

خاصة وأن كثريا من املسلمني ال يفرقون بني اخلطأ والصواب  ،بة هذه السطورلكتا
صىل اهللا عليه وآله سلم عجزوا عن رد  بمولد سيدنا وموالنا حممدويظنون أن املحتفلني 

الدالئل الرصحية لعل اهللا يتقبل منا ورأينا أن نلزمهم احلجج الواضحة  ،اجلواب 
من استطاع منكم أن ينفع " :صىل اهللا عليه وآله وسلموجيعلنا ممن قال فيهم رسول اهللا 

1 "أخاه فليفعل  "1  
 مني محد دائم ليس يبيد***  قد تم ما رمت وهللا احلــمد         
 . آله الكراموعىل حممد *** وأطيب الصالة مع أسنى السالم       

/  هـ1429 توفيقه منه ليلة اجلمعة واحد مجاد اآلخرةووكان الفراغ منه بحمد اهللا 
  .م2008ويوني 4

وآله  صىل اهللا عىل سيدنا حممدوباده الذين اصطفى كفى وسالم عىل عوواحلمد هللا 
 .سلم

 كتبه أفقر عبيده إىل رمحته 

                                                
 .عن سيدنا جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه 4/1726 "صحيحه  "رواه مسلم يف   1
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رح برسول اهللا صىل اهللا باملولد النبوي برهان عىل الف االحتفالالدليل األول عىل  -

 .من أفضل القرباتوعليه وآله وسلم وحمبته وه
…………………………….. 

 ……… .آله سلم ليوم مولدهوتعظيم رسول اهللا صىل اهللا عليه  :الدليل الثاين -
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الفرح برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله سلم مطلوب بأمر  :الدليل الثالث -
 .رآنالقرآن
باده يف القرآن الكريم بذكر نعمته ومن طرقها أمر اهللا تعاىل لع :الدليل الرابع -
إحياء 

  .……………………………………………………باهتامناساباهتا
متحد مع الدليل الرابع ألن أصل الربهان  :الدليل اخلامس -
 ……………حدواحد
الدليل السادس ما ورد يف عقيقة النبي صىل اهللا عليه وآله سلم عن نفسه واعتامد  -

عىل أصل احلافظ السيوطي عىل ذلك خمرجا إياه 
  .……………………………آخرآخر
خلق ،من أعظمهاومن الفضائل العديدة ما ورد يف فضل اجلمعة  :الدليل السابع -

سيدنا آدم عليه 
  .……………………………………………………السالم
كثار من الصالة والسالم اإلحتفال باملولد النبوي حيفز عىل اإل :الدليل الثامن -

مطلوب  ،والباعث عىل املطلوب رشعا ،عىل سيدنا حممد
 .…………………………رشعارشعا
أحواله وسريته واإلحتفال باملولد النبوي وسيلة لذكر معجزاته  :الدليل التاسع -

لتحريك ما يف القلوب من احلب و
  ………………………………………شوقالشوقو
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سلم للشعراء الذين يمدحونه وإقرار رسول اهللا صىل اهللا عليه  :الدليل العارش -
اء به ليفوزوا بالقصائد التي حتث الناس  عىل اإلقتد

 ..………………………………بمحبته
ثبيت الفؤاد عىل دين اهللا تعاىل املولد النبوي وسيلة لت :الدليل احلادي عرش -

ألن ما تركب من املرشوع  رشعاذلك مطلوب و،
 ..…………………………مرشوعوفه

األصل يف األشياء اإلباحة إن مل يدل الدليل عىل  :الدليل الثاين عرش -
  ..……ريهاغريها
 .…………………………………………………صةخالصة -
حجج املانعني لالحتفال باملولد النبوي مع الرد  -
  ……………………ليهاعليها
مل يثبت عن النبي صىل اهللا عليه واالحتفال باملولد النبوي زيادة يف الدين  :منها -

وآله سلم وال عن الصحابة رضوان اهللا 
  .……………………………………يهمعليهم
أقسام  -
  .…………………………………………………الرتك
زعم أن املولد النبوي زيادة يف الدين  الرد عىل من -

  ..………………دعةبدعةو
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بدعة وبدعة حممودة  :قول اإلمام الشافعي البدعة بدعتان -
 ……………ومةمذمومة
البدعة تعرتهيا األحكام اخلمسة عند مجهور  -

 ..……………………لامءالعلامء
من قبيل العام املخصوص واالستشهاد عىل ذلك  "كل بدعة ضاللة  "حديث  -

 من كتاب اهللا عز
 ………………………………………………………وجل
اندراج اإلحتفال باملولد الرشيف حتت أصول رشعية  -
 .………………ثريةكثرية
نشأة االحتفال بمولد خري  -
  ..…………………………………ألناماألنام
جل من العبادات التي تفعل واألمكنة تتفاضل بام خصها اهللا عز واألزمنة  -

  ……فيهافيها
رسد بدع املولد  -

  ..………………………………………ويالنبوي
  ...…………………………………………………خامتةخامتة    -
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نَا عْ فَ رَ كَ  لَكَ  وَ رَ  ].4:الرشح[ ذِكْ
  ْلِ  قُل ضْ َتِهِ  اهللاَِّ بِفَ محْ بِرَ لِكَ  وَ بِذَ وا فَ حُ رَ يَفْ لْ  ].58: يونس[ )فَ
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا عليكم ]6:إبراهيم.[ 
كرهم بأيام اهللاوذ  ]5: إبراهيم.[ 
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عن أيب قتادة ريض اهللا عنه، أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سئل عن صوم 
 .»فيه ولدت وفيه أنزل عيلّ «: يوم االثنني فقال

ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل، وما حرم «: قال النبي صىل اهللا عليه وآله سلم
لوا من اهللا عافيته، فإن اهللا مل يكن فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقب

 ]. 64: مريم[» وما كان ربك نسيالينسى شيئا تم تال 


