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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة 

 رورونعوذ بالله من ش،  ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستغفره
ضلل ومن ي،من يهده الله فال مضل له ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

هد وأش، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ، فال هادي له 
 ه.ورسول أن محمدا عبده

 ( َوأَنُ ُتُم ُمُسِلُمونَ الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ يَا أَي َُّها ) 
َها يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكُم ِمُن نَ ُفٍس َواِحَدٍة َوَخَلقَ (  ِمن ُ

ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء وَ   الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه ات َُّقوا اللَّهَ َزُوَجَها َوَبثَّ ِمن ُ
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه )،   )َواُْلَُرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلُيُكُم َرِقيباً 

ِِ ِِ َوُقوُلوا قَ ُوالً َسِديداً، ُيُصِلُح َلُكُم َأُعَماَلُكُم َويَ ُغِفُر َلُكُم ُذنُوَبُكُم وَ  َمُن ُي
 .)َه َوَرُسوَلُه فَ َقُد َفاَز فَ ُوزاً َعِظيماً اللَّ 

   بعد: اما
كلف ، ان يفقه من أمور دينه ، ما تستقيم له م كل  فان الواجب على

 عبادته ، وتصح منه .
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،  1( مسلم كل على فريضة العلم طلبوفي الحديث الصحيح : ) 
 ):  -رحمه الله  - والمراد بالعلم الواجب هنا ، كما قال البيضاوي

 ونبوة وحدانيتهب َواُلعلم الصَّاِن ِ كمعرفة تعلمه َعن لُلَعبد مندوحة َماال
  أه . 2( عين فرض تعلمه َفِإن الصَّاَلة وََكُيِفيَّة َرُسوله

وان مما ينبغي للمكلف علمه ، وتعلمه ، معرفة ؛ حكم المولد النبوي 
 ل، الذي عمت به البلوى اليوم ، خصوصا ، م ِ دخول شهر ربي ِ اْلو 

 من كل عام .

وإني ْلض ِ بين يديك أخي القارئ الكريم ، رسالتنا هذه ، التي 
 ِ الجهل رف، بعد طلب ما عند الله من الفضل والثواب ؛ قصدت بها 

 عن نفسي أوال ، ثم عمن أشكل اْلمر عليه من أمة اإلسالم .

بعد ان استعنت بالله جل وعال ، على كتابتها ، وقد سلكت فيها ، 
احث، من الوقوف على أثر أئمة الهدى ، وأنوار الدجى مسلك كل ب

، مرتشفا من علمهم الصافي ، وفهمهم الوافر الداني ، ما أهتدي به 
الى بغيتي ، واقضي به وطري وحاجتي ، مهتديا قبل ذلك ، بكتاب 

 ربي ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 
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الفاظ اثرة، و ولقد دفعني الى ذلك ، ما وجدت في المسألة من درر متن
مجملة، فشمرت لجم ِ متناثرها ، وبيان مجملها ، وتسهيل لفظها 

 وعبارتها.

فخرجت بفضل من الله ، وتوفيق ، بما أضعه اليوم بين يدي القارئ 
 الكريم ، وقد كتبت رسالتي هذه ، وفق الخِة التالية :

 المبحث اْلول : المولد النبوي ؛ داللته ، نشأته ، مظاهره

 لب التالية :وفيه المِا

 المِلب  اْلول : داللته 

 المِلب  الثاني :نشأته

 المِلب  الثالث : مظاهره

 المبحث الثاني : العبادة ؛ داللتها ،الفرق بينها وبين العادة والبدعة

 وفيه المِالب التالية :

 المِلب اْلول : العبادة وداللتها 

 المِلب الثاني : العادة وداللتها

 بدعة وداللتهاالمِلب الثالث : ال
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 المِلب الراب ِ : الفرق بين العبادة والعادة والبدعة

 المِلب الخامس : قواعد عامة في معرفة البدعة

 المبحث الثالث : حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته

 المبحث الراب ِ : حكم المولد النبوي

 وفيه المِالب التالية :

 المِلب اْلول : أدلة المانعين

 اني : استدالالت وحجج المجيزين المِلب الث

 المِلب الثالث : الترجيح

 المِلب الراب ِ : ما يترتب على القول الراجح

 المِلب الخامس : ما يترتب على قول المجيزين

والله المسؤول دائما   ان يعلمنا ما ينفعنا ، وان ينفعنا بما علمنا انه 
 كريم ، والحمد لله رب العالمين .جواد  

 كتبه :
 ان بن أحمد العواضيرضو 

 محافظة : إب –اليمن 
 هـ. 1331 –ربيع األول -9
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 لمبحث األولا

 المولد النبوي ؛ داللته ، نشأته ، مظاهره
 
 

 وفيه المِالب التالية :
 اْلول : داللته المِلب 
 نشأته الثاني :المِلب 
 الثالث : مظاهره المِلب 
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 المطلب األول
 داللته

 
 

 لغة داللته في الاواًل : 
 وي(.ينقسم الى قسمين ) مولد( ، و) نب مفرديهباعتبار  مولد النبويال

المفرد اْلول : ) المولد ( ، و يقصد به في لغة العرب مكان الوالدة 
. 

، والجم ِ َموِض ِ اُلوالَدة ووقتها  :المولد : )3في المعجم الوسيطقال 
 بتصرف يسير.( أه  . موالد :

الله عليه  ي صلى، وهو اسم ينسب الى النبالمفرد الثاني : ) النبوي ( 
 .مسجد النبوي ، الحديث النبوي ومنه ؛ الوسلم ، 

وهو باعتبار مفرديه ) المولد النبوي ( يقصد به ؛ موض ِ وتأريخ ميالد 
 .صلى الله عليه وسلمبن عبدالمِلب  النبي محمد بن عبدالله

 : فيقصد به ، واما داللة المولد النبوي في االصِالح
حياء ذكرى مولد محمد بن عبدالله بن عبد المِلب صلى الله عليه إ

 ابتهاجا ،في وقت مخصوص  ل وأقوال مخصوصة ،وسلم ، بأفعا
 وفرحا.
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 فائدة : 
 الجزائري في بيان عدم اطراد كلمة مولد في جمي ِ ابو بكر الشيخ يقول

 :  4في اإلنصاف، كما  بلدان العالم
َّرِ  ُد في كل البالد اإلسالمية إذ أهل بالد ) إال أن كلمة مولد ال َت

المغرب اْلقصى ) مراكش ( يسمونها بالمواسم فيقال : موسم موالي 
إدريس مثال ، وأهل المغرب اْلوسط " الجزائر " يسمونها بالزرد جم ِ 
زردة فيقال زردة سيدي أبي الحسن الشاذلي مثال ، وأهل مصر والشرق 

لون مولد السيدة زينب ، أو مولد اْلوسط عامة يسمونها الموالد فيقو 
السيد البدوي مثال ، وسماها أهل المغرب بالمواسم ْلنهم يفعلونها 
موسميا أي في العام مرة . وسماها أهل الجزائر بالزردة باعتبار ما يق ِ 
فيها من ازدراد اْلطعمة التي تِبخ على الذبائح التي تذبح للولي ، أو 

اها من سماها بالحضرة إما عليه بحسب نيات المتقربين ، وسم
لحضور روح الولي فيها ولو بالعناية والبركة ، أو لحضور المحتفلين 

 لها وقيامهم عليها ( أه .
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 المطلب الثاني
 نشأته

المولد باختلف العلماء رحمهم الله في تحديد زمن نشأة اإلحتفال 
وعه ى وقعل الى قولين ، بعد اتفاقهم ،دعا اليه  أول منالنبوي ، ومن 

 .بعد القرون الثالثة الفاضلة
  م:ه بالد المسلمينفي  المولد النبوي اول من أحدثالقول اْلول : 

الدولة ب والمسمون أنفسهمنية ، طدولة الباال) العبيديون ( أصحاب 
، وأول ملوكها  دولتهمالى مؤسس  بالعبيدينمية ، وترج ِ تسميتهم طالفا

، َوَقُد َكاَن َصبَّاًغا 5لَِّه ُبِن َمُيُموٍن اُلَقدَّاحُ أَبُو ُمَحمٍَّد َعِبيُد ال) : ، وهو
َها ِإَلى ِباَلِد إِ  ُفرِيِقيََّة، َفادََّعى ِبَسَلُمَيةَ يَ ُهوِديًّا، َفادََّعى أَنَّهُ َأُسَلَم، ثُمَّ َساَر ِمن ُ

َقُه َعَلى َذِلَك طَائَِفٌة َكِثيَرٌة ِمَن اُلب َ  بَِر َوَغُيرِِهُم رُ أَنَُّه َشرِيٌف َفاِطِميٌّ، َفَصدَّ
 .6البداية والنهاية انظر : ِمَن اُلَجَهَلِة(

 الديار مفتي، نقال عن 7الفاطمية الدولةوقال عنه الصالبي في كتابه 
 ، اذ يقول عنه : الزاوي طاهر الشيخ؛ الليبية

 ل،اْلص عراقي وهو فيها، حاكم وأول العبيدية الدولة مؤسس هو)  
 ليةاإلسماعي بؤرة سلمية بلدة في اختبأو  ه ،262 سنة الكوفة في ولد

                                                           
( ، 3/111سمي بالقداح : ألنه كان كحَّاال يقدح العيون إذا نزل فيها الماء . يراجع : وفيات األعيان ) 0

ع الحولية رسالة ماجستير ( مادة )قدح(. انظر : البد 2/007( ، ولسان العرب )11/252والبداية والنهاية )
 (133لعبد الله التويجري )ص: 
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 لميةسَ  في استقر أن إلى ولد أن يوم ومن. الشام شمال في الباطنية
 مونمي بن الله عبد بن محمد بن أحمد بن سعيد باسم يعرف كان
 .القداح
 بن مدأح بن حسن بن علي مات اإلسماعيلية مقر سلمية منِقة وفي

 اراتمز  اإلسماعيلية له اموأق الصادق، جعفر بن إسماعيل بن محمد
 لىإ الصادق جعفر بن إسماعيل ذرية من اإلمامة نقل وقرروا سرية،
 هذاو  المهدي، الله عبيد أصل هذا: »قال ثم الروحي، بالنكاح ابنهم
 ( أه . «إليه المنسوبين العبيديين أصل

 : 8المواعظ واالعتبار قال اإلمام المقريزي رحمه الله في 
فاطميين في طول السنة: أعياد ومواسم، وهي: موسم وكان للخلفاء ال) 

رأس السنة، وموسم أّول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبّي صّلى الله 
عليه وسّلم، ومولد علّي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومولد الحسن، 
ومولد الحسين عليهما السالم، ومولد فاطمة الزهراء عليها السالم، 

، وليلة أّول رجب، وليلة نصفه، وليلة أّول ومولد الخليفة الحاضر
شعبان، وليلة نصفه، وموسم ليلة رمضان، وغرّة رمضان، وسماط 
رمضان، وليلة الختم، وموسم عيد الفِر، وموسم عيد النحر، وعيد 
الغدير، وكسوة الشتاء، وكسوة الصيف، وموسم فتح الخليج، ويوم 
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 العدس، وأيام الركوباتد، وخميس النوروز، ويوم الغِاس، ويوم الميال
 ( أه .

من  نيلال هذه الموالد ؛ احداثهم داف ِ هؤالء الباطنيين ، من ولقد كان
ه والبدع فيه ، انتقاما من والشعوذة ، دين اإلسالم ، وإدخال الخرافات

  عهد ، وفتحت فيالتي تهاوت الهالكة ، وثأرا لمملكتهم الفارسية 
الكيد ، الذي الزالت اْلمة  ، وهذا سر رضي الله عنه الفاروق عمر

 تتجرعه من أحفاد فارس حتى اليوم .
ل من أحدث بدعة اإلحتفال النبوي : هو المظفر أو القول الثاني : ان 

 ،ِان إربلسل، أبو سعيد كوكبري بن زيد الدين علي بن تبكتكين 
الشَُّيخ عمر بن ُمَحمَّد ، والذي أخذه عن  ه  ( 632) المتوفى سنة

 .المال
 :  9 ةوالنهاي البدايةلحافظ ابن كثير رحمه الله عنه ، في : قال ا
 بكتكينت بن علي الدين زين ابن كوكبري سعيد أبو المظفر الملك) 
 وقد حسنة آثار له االمجاد، والملوك الكبراء والسادات االجواد أحد
 إليه اءالم بسياقة هم قد وكان قاسيون، بسفح المظفري الجام ِ عمر
 قابرم على يمر قد بأنه واعتل ذلك، من المعظم منعهف بذيرة ماء من

 الولا ربي ِ في الشريف المولد يعمل وكان بالسفوح، المسلمين
 ( أه . هائال احتفاال به ويحتفل
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 لمرجحين :  ، الراجحوالذي يترجح لنا ان القول اْلول هو 
 حالموقد  المرجح اْلول : ان هذا القول هو المشهور عند أهل العلم ،

، اذ قال 12أبو شامة صاحب الباعث على إنكار البدع والحوادث  هالي
 -اي المولد النبوي  – رحمه الله : ) وََكاَن أول من فعل َذِلك

ورين أحد الصَّاِلحين اُلَمُشهُ  ،الشَُّيخ عمر بن ُمَحمَّد المال ؛بالموصل
 .  هَوِبه اُقتدى ِفي َذِلك َصاحب أربل َوَغيره َرِحمهم الله تَ َعاَلى ( أ

، اول من  الشَُّيخ عمر بن ُمَحمَّد المالففهم من كالمه هذا ؛ ان 
أحدث اإلحتفال بالمولد النبوي بالموصل فقط ، ثم تبعه بعد ذلك ، 

،صاحب اربل ، بعد ان ُأخذ هذا  كوكبري سعيد أبو المظفر الملك
 اْلمر من العبيدين.

الباطنيين(  دين )المرجح الثاني : ان ظهور المولد النبوي في عهد العبي
، هو اْلقدم تأريخا ، فقد قامت دولتهم في أواخر القرن الثالث 

 ، ه 567عام  حتى أواخر القرن السادس ،،  ه 297سنة  الهجري،
وقد نقل الحافظ ابن كثير وغيره انهم كانوا يحيون هذه الموالد ، بينما 
ذ ايرج ِ تأريخ صاحب اربل وسلِانها الى القرن الساب ِ الهجري ، 

( للهجرة ، فيكون بهذا قد اخذ المتأخر عن  632توفي سنة ) 
 المتقدم ، بال شك.
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ث اول من أحد هم نيهو ان العبيدي اْلول ؛و لقولرجحان ا فاذا تقرر
بدعة المولد النبوي ، فان من المستحسن هنا ان نذكر شيئا من 

 والسياسة . الدين الء القوم ، وما كانوا عليه منصفات هؤ 
 : تهمصفامن ف
وا  الى آل البيت ، وهم ليس وزورانفسهم ظلما أانهم كانوا ينسبون -1

 ة ، مجوسية ، رافضية.فارسيساللة  هم، بل البتةكذلك 
 : 11رحمه الله في البداية والنهاية قال الحافظ ابن كثير

، َفِإنَّ َأُكثَ َر ةِ َوأَمَّا اُلُخَلَفاُء اُلَفاِطِميُّوَن الَِّذيَن َكانُوا بِالدِّيَاِر اُلِمُصرِيَّ ) 
 .أه  ( تِ اُلُعَلَماِء َعَلى أَن َُّهُم أَُدِعَياُء، َوَعِليُّ ُبُن أَِبي طَاِلٍب ِمُن َأُهِل اُلبَ يُ 

 ، عن عبيد الله المهدي سير أعالم النبالء في اإلمام الذهبيوقال 
 : مؤسس دولتهم وكبيرهم

،أنَّه ليس بهاشوفي نسب المهدي أقواٌل : حاِصُلها :  )  الو  ميٍّ
 أه .) فاطميّ 

 : 12أيضا  سير أعالم النبالء في قالو 
: كان منهم ثالثة بإفريقية: المهدي، والقائم،  قال أبو شامة) 

ثم قال: يدعون الشرف  ،والمنصور، وأحد عشر بمصر آخرهم العاضد
ونسبهم إلى مجوسي أو يهودي، حتى أشتهر لهم ذلك، وقيل: الدولة 
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مية، وإنما هي الدولة اليهودية أو المجوسية العلوية، والدولة الفاط
 الملحدة الباطنية ( أه .

ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات ، وقام حكمهم على ذلك ، -2
 وتفشى فيها الفساد ، وقل بينهم الصالحين .

  : 13البداية والنهايةقال الحافظ ابن كثير في 
انُوا ِمُن َأُعَتى ُكثَ َرُهُم َمااًل وَكَ ، َوأَ أغنى الخلفاءَوَقُد َكاَن اُلَفاِطِميُّوَن ) 

َسرِيَرًة ؛  همأخبثو اُلُخَلَفاِء َوَأُجَبرِِهُم َوَأُظِلِمِهُم، َوأَُنَجِس اُلُمُلوِك ِسيَرًة 
لَّ ِعُنَدُهُم َظَهَرُت ِفي َدُولَِتِهُم اُلِبدَُع َواُلُمُنَكَراُت، وََكثُ َر َأُهُل اُلَفَساِد، َوقَ 

 اُلُعَلَماِء َواُلِعَباِد ( أه .الصَّاِلُحوَن ِمَن 
ادعوا الربوبية ، وتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وْلصحابه  -3

 بالسب والشتم.
وتسارع الفقهاء : )  14سير أعالم النبالء قال الذهبي رحمه الله في 

حمد بن وخِبهم في الجمعة أ،  د في أهبة كاملة بالِبول والبنودوالعبا
 أبي الوليد، وحرضهم.

وقال: جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله، وغير أحكام 
 الله، وسب نبيه وأصحاب نبيه.

 فبكى الناس بكاء شديدا.
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المدعي  د الله،وقال: اللهم إن هذا القرمِي الكافر المعروف بابن عبي
 لنعمتك، كافر بربوبيتك. الربوبية، جاحد

 دماء.طاعن على رسلك، مكذب بمحمد نبيك، سافك لل
 فالعنه لعنا وبيال، واخزه خزيا طويال، واغضب عليه بكرة وأصيال.

 ثم نزل فصلى بهم الجمعة ( أه .
 لَما بيدع آل مَحاربَة َعَلى الَمُغِرب ُعَلَماء َأجم ِ َوَقدُ : )  15وقال أيضا
َلة الَ  الَِّذي الصَراح الُكُفر ِمنَ  َشُهروهُ   َواريخت َذِلكَ  ِفي أَُيترَ  َوَقدُ  ِفُيهِ  ِحي ُ
 ( أه . بَ ُعضاً  بَ ُعضَها يصدق ِعدَّة
ال و فال يراعون في الله حرمة ، الحرمات ،  كانوا ال يعظمون-4

 ، وزندقة. لحادإ أهلكانوا يعظمون شعيرة ، بل  
 : 16النبالء أعالم سيرقال الحافظ الذهبي في 

َرَوان، الُعَلَماءُ  َأجم ِ: ِعَياض الَقاِضي َقالَ )   ُعبَ ُيد بَِني الَ حَ  َأنَّ  بِالَقي ُ
 ( أه . َوالزَّنَاِدَقةِ  المرَتدِّينَ  َحال
حتى )  :17قال شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه الله في الرد على البكريو 

آل اْلمر إلى دولة العبيديين وهم مالحدة في الباطن أخذوا من مذاهب 
هرونه ظالفالسفة و المجوس ما خلِوا به أقوال الرافضة فصار خيار ما ي

 و أما في الباطن فمالحدة شر من اليهودو ، سالم دين الرافضة من اإل
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من لم يصل منهم إلى منتهى دعوتهم فإنه قد يبقى رافضيا ، و النصارى 
ولهذا قال فيهم العلماء ظاهر مذهبهم الرفض و ،داخال في اإلسالم 
وهم من أشد الناس تعظيما للمشاهد ودعوة  ،باطنه الكفر المحض

ن دين المشركين و أبعد الناس عن تعظيم الكواكب ونحو ذلك م
القاهرة  وآثارهم في المساجد التي أذن الله أن ترف ِ ويذكر فيها اسمه

 .تدل على ذلك
ولقد كنت لما رأيت آثارهم أبين للناس أصل ذلك و حقيقة دينهم و 
أنهم من أبرأ الناس من رسول الله صلى الله عليه و سلم دينا و نسبا( 

 أه .
 ناعصر  إلى آدم عهد من اإلسالمي التاريخ موجزتاب وقال صاحب ك

 ، عن مؤسس دولة العبيديين : 18 الحاضر
 يالذ المذهب الثنوي،  اْلهوازي القداح ميمون بن الله عبد هو) 

 " ( أه .الظلمة وإله النور إله" إلهين بوجود يقول
 :19الءالنب أعالم سيروقال الذهبي عن عبيد الله المهدي ، كما في 

 االسالم، بواقل الذين الباطنية العبيدية الخوارج الخلفاء من قام من لأو ) 
 ستغووني الدعاة، وبثوا ، االسماعيلية مذهب وأبِنوا بالرفض، وأعلنوا
 ( أه . والجهلة الجبلية
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اتسم حكمهم بقتل العلماء ، وتعذيبهم ، ممن ال يقول برأيهم ، -5
 او يوافقهم في فكرهم ، ودعوتهم .

 : 22النبالء أعالم سيري رحمه الله في قال الذهب
 بيدع قتلهم الذين إن: الملخص صاحب القابسي، الحسن أبو قال) 

 عابدو  عالم من، العذاب في النحر دار في آالف أربعة ؛وبنوه الله،
 ( أه . الموت فاختاروا الصحابة، عن الترضي عن ليردهم

 وظلم.وفجور ، ، كانوا أهل فسق   -6
 اوىالفت مجموعابن تيمية رحمه الله ، كما في قال شيخ اإلسالم 

فقال :  )   " ُلَقدَّاحِ ا َمُيُمونٍ  ُبنِ  اللَّهِ  ُعبَ ُيدِ "  ُذرِّيَّةِ  لما سئل عن عصمة21
 َوالظُُّلمُ  اُلُمُنَكَراتُ وَ  اُلَفَواِحشُ  َعُنهُ  َظَهَرتُ  َمنُ  اُلِعُصَمةَ  َيدَِّعي َكُيفَ 
َنانُ  اُْلُمَّةِ  نُ مِ  َوالت َُّقَوى اُلِبرِّ  ِْلَُهلِ  اَوةُ َواُلَعدَ  َواُلُعُدَوانُ  َواُلبَ ُغيُ   ِْلَُهلِ  َوااِلُطِمئ ُ
 َيدَِّعي َوَما.  النَّاسِ  َأُكَفرِ  َوِمنُ .  النَّاسِ  أَُفَسقِ  ِمنُ  فَ ُهمُ  َوالنَِّفاقِ  اُلُكُفرِ 
 يَ ُقولُ  زُِنِديقٌ  َأوُ  ُلَجُهلِ ا َمُبُسوطُ  َجاِهلٌ  إالَّ  َواُلُفُسوقِ  النَِّفاقِ  ِفي اُلِعُصَمةَ 

يَمانِ  َلُهمُ  َشِهدَ  َمنُ  َأنَّ  ِفيهِ  َرُيبَ  اَل  الَِّذي اُلَمُعُلومِ  َوِمنُ .  ِعُلمٍ  ِباَل   بِاإُلِ
 اللَّهُ  َقالَ  َوَقدُ  يَ ُعَلمُ  اَل  ِبَما َلُهمُ  َشِهدَ  فَ َقدُ  النََّسبِ  ِبِصحَّةِ  َأوُ  َوالت َُّقَوى
 َمنُ  إالَّ : }  َعاَلىت َ  َوَقالَ {  ِعُلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَُيسَ  َما تَ ُقفُ  َواَل : }  تَ َعاَلى
 َشِهُدنَا َوَما: }  يُوُسفَ  إُخَوةِ  َعنُ  َوَقالَ {  يَ ُعَلُمونَ  َوُهمُ  بِاُلَحقِّ  َشِهدَ 
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 ثُ ُبوتَ  َواَل  َسِبِهمُ نَ  ِصحَّةَ  يَ ُعَلمُ  النَّاسِ  ِمنُ  َأَحدٌ  َولَُيسَ {  َعِلُمَنا ِبَما إالَّ 
 ( أه . َوتَ ُقَواُهمُ  إيَماِنِهمُ 

حرض العبيديون القرامِة ، على  قتل الحجيج في مكة ،  -7
وفعلوا بهم اْلفاعيل القبيحة، وأخذوا  م،اموالهفاستباحوا دماءهم و 

 الحجر اْلسود ، وهدموا قبة زمزم . 
 :  22والنهاية البدايةيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في 

 منهم َكانَ  َماوَ  ِباَلِدِهْم، ِإَلى أْلَْسَودَ ا اْلَحَجرَ  اْلَقَراِمَطةِ  َأْخذِ  ِذْكر  ) 
 : الحجيج إلى
يُ َلِميُّ  َمُنُصورٌ  َوأَِميُرُهمُ  اُلِعَراقِ  رَُكبُ  َخرَجَ  ِفيَها  َمكَّةَ  ِإَلى فَ َوَصُلوا الدَّ

 َشَعُروا َفَما ج،وف وجانب مكان كل من ُهَناكَ  الرُُّكوبُ  َوتَ َواَفتِ  َساِلِميَن،
ِِ  ِإالَّ   ُهمُ أَُمَوالَ  َفانُ تَ َهبَ  الت َُّرِويَِة، مَ يَ وُ  َجَماَعِتهِ  ِفي َعَلُيِهمُ  َخرَجَ  َقدُ  يِّ بِاُلِقُرِم

 الحرام مسجدال وفي وشعابها مكة رحاب في فقتل قتالهم، َواُستَ َباحَ 
 اهرط أبو أميرهم وجلس كثيرا، خلقا الحجاج من الكعبة جوف وفي
 في تعمل والسيوف وله،ح ُتُصرَعُ  الّرَِجالُ وَ  اُلَكُعَبِة، بَابِ  َعَلى اللَّهُ  َلَعَنهُ 
 ُهوَ  الَِّذي ِة،الت َُّرِويَ  يَ ُومِ  ِفي الحرام الشهر في الحرام المسجد في الناس
 وأفنيهم قالخل أخلق أنا وباللَّه، الله أنا: يقول وهو اْليام، َأُشَرفِ  ِمنُ 
 . أنا
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 َذِلكَ  ُيُجِدي َفاَل  ةِ ُعبَ اُلكَ  بَِأُسَتارِ  فَ يَ تَ َعلَُّقونَ  منهم يفرون الناس فكان
ُهمُ  ًئا َعن ُ ُوُفونَ  َكَذِلَك، َوُهمُ  يُ ُقتَ ُلونَ  َبلُ . َشي ُ ََّواِف، ِفي يُ ُقتَ ُلونَ ف َ  َويَِ  ال
ُوُف، يَ ُوَمِئذٍ  اُلَحِديثِ  َأُهلِ  بَ ُعضُ  َكانَ  َوَقدُ   َأَخَذُتهُ  َطَواَفهُ  َقَضى افَ َلمَّ  يَِ

 .َكَذِلكَ  ُهوَ وَ  أَُنَشدَ  َوَجبَ  فَ َلمَّا السُُّيوُف،
َيةِ ...  ِديَارِِهمُ  ِفي َصُرَعى اُلُمِحبِّينَ  تَ َرى  لبثوا كم َيُدُرونَ  اَل  َكُهفِ الُ  َكِفت ُ
 اْلفاعيل نم بالحجيج فعل ما وفعل أمره الله لعنه القرمِى قضى فلما

 أماكنهم في نهمم كثيرا ودفن زمزم، بئر في القتلى تدفن أن أمر القبيحة،
 الضجعة، َوتُِلكَ  َلةُ اُلِقت ُ  تُِلكَ  َحبََّذا َويَا. اُلَحَرامِ  َمُسِجدِ الُ  وفي الحرم، من

 ُيَصلَّ  َلمُ وَ  ُيَكفَُّنوا َوَلمُ  يُ َغسَُّلوا لم هذا وم ِ والمكان، المدفن وذلك
 ِبَقُل ِِ  َوأََمرَ  َزُمَزمَ  ةَ قُ بَّ  َوَهَدمَ . اْلمر نفس في شهداء محرمون ِْلَن َُّهمُ  َعَلُيِهمُ 
َها، ُكُسَوتَ َها َونَ زَعَ  ُعَبةِ اُلكَ  بَابِ   َأنُ  َرُجاًل  َوأََمرَ  َأُصَحاِبِه، نَ بَ يُ  َوَشقََّقَها َعن ُ
 النار إلى فمات أسهر  أم على فسقط فيقتلعه، الكعبة ِميَزابِ  ِإَلى َيُصَعدَ 
 اُلَحَجرُ  ُقَل َِ ي ُ  بَِأنُ  أََمرَ  ثُمَّ  اُلِميَزاِب، َعنِ  الخبيث انكف ذلك فعند

رُ  ُينَ أَ : َوَقالَ  َيِدهِ  ِفي ِبُمثُ َقلٍ  فضربه رجل فجاءه اْلسود، َّي ُ  اُْلَبَابِيُل، ال
يٍل؟ ِمنُ  اُلِحَجاَرةُ  أَُينَ   راحوا حين ذوهوأخ اْلسود اُلَحَجرَ  قَ َل َِ  ثُمَّ  ِسجِّ
تَ ُينِ  ِعُنَدُهمُ  فمكث بالدهم، إلى معهم  َردُّوُه. َحتَّى َنةً سَ  َوِعُشرِينَ  ثِن ُ
ِِيُّ اُلقِ  َرَج َِ  َوَلمَّا  ُهوَ  َمكَّةَ  أَِميرُ  عهوتب اْلسود الحجر ومعه بالده إلى ُرِم
 ِفي لُِيوَض َِ  اْلسود جرالح يرد أن إليه وتشف ِ َوَسأََلهُ  َوُجُنُدهُ  بَ ُيِتهِ  َوَأُهلُ 
 فَ َقاتَ َلهُ  إليه، يلتفت فلم اْلموال من عنده َما َجِمي َِ  َلهُ  َوَبَذلَ  َمَكانِِه،
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ِِيُّ  فَ َقتَ َلهُ  َمكَّةَ  أَِميرُ   َوُجُنِدِه، مكة وأهل ته،بي أهل َأُكثَ رَ  َوقَ َتلَ  اُلِقُرِم
 . جالحجي وأموال اُلَحَجرُ  َوَمَعهُ  ِباَلِدهِ  ِإَلى َذاِهًبا َواُسَتَمرَّ 
 َواَل  َأَحدٌ  ِإلَُيهِ  ِبُقهُ َيسُ  َلمُ  ِإُلَحاًدا اُلَحَرامِ  اُلَمُسِجدِ  ِفي للعين هذا ألحد وقد

 يَ ُوِثقُ  َواَل  َأَحٌد، َعَذابَهُ  بُ يُ َعذِّ  اَل  الَِّذي َذِلكَ  َعَلى ُيَجازِيهِ َوسَ  ِفيِه، يَ ُلَحُقهُ 
 . َأَحدٌ  ِوثَاَقهُ 
 َكانُوا َوَقدُ  َزنَاِدَقًة، كفار أنهم الصني ِ َهَذا َعَلى َهُؤاَلءِ  َحَملَ  َوِإنََّما

 أَُرضِ  ِمنُ  ِإُفرِيِقيَّةَ  بِِباَلدِ  السنة هذه في نَ بَ ُغوا الَِّذينَ  لُِلَفاِطِميِّينَ  ُمَمالِِئينِ 
 ( أه  . بِاُلَمُهِديِّ  أَِميُرُهمُ  َويُ َلقَّبُ  اُلَمُغِرِب،

 : 23النبالء أعالم سيرقال الحافظ الذهبي في و 
، أَيَّامِ  وِفي)  َِةُ  َعاثت الَمُهِديِّ  َوقتُلوا الحجيَج، ُذواَوَأخَ  بِالبحرين، الَقَراِم

 اللهِ  ُعبَ ُيدُ  َكانَ وَ  ،اَْلسودَ  اُلحجر قَلُعواوَ  الله، َحَرمَ  َواُستَباُحوا َوسَبوا،
  ( أه . اللهُ  َقاتَ َله َويحرُِّضُهم، ُيَكاتِبُهم،
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(24( 
  

 المطلب الثالث
 مظاهره

 
 من أهم مظاهر اإلحتفال بالمولد النبوي ما يلي :

 ،ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتدارسها بين الحاضرين-1
 بمواويل ، وألحان متنوعة.

 النذور والقرابين ، لألولياء واْلصفياء. ذبح-2
 . لب المدد منهمطغاثة باْلولياء و االست-3
انشاد القصائد ، وخاصة تلك التي يغلب عليها طاب ِ الغلو واإلطراء -7

برسول الله صلى الله عليه وسلم، كاالستغاثة به ، وطلب المدد والغوث 
 منه .

 :24الحوادثو  البدع إنكار على الباعثقال العالمة أبي شامة في كتابه 
 الّشرك ُهوَ وَ  َذِلك من أعظم ُهوَ  َما -أي في الموالد  – ِفيَها يَق ِ َوقد) 

 من َغيره أَو َوسلم َعَلُيهِ  الله صلى الله َرُسول ِفي بالغلو َوَذِلكَ  اُْلَُكَبر
 َوَنُحو اُلَغُيب يعلم نهأَ  واعتقاد المدد َوطََلبه ِبهِ  واالستغاثة ودعائه اُْلَُولَِياء
 احتفالهم ِحين النَّاس من اُلكثير يتعاطاها الَِّتي الكفرية اُْلُُمور نم َذِلك
 باْلولياء نهميسمو  ِممَّن َوَغيره َوسلم َعَلُيهِ  الله صلى النَِّبي بمولد
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 ِفي والغلو إيَّاُكمُ  الَ قَ  أَنه َوسلم َعَلُيهِ  الله صلى الله َرُسول َعن َصحَّ  َوقد
 الصالة َلُيهِ عَ  َوَقالَ  الّدين ِفي الغلو قبلُكمُ  َكانَ  من أهلك فإنما الدين

 َفقوُلوا عبد ناأَ  نماإ َمُرَيم اُبن النََّصاَرى أطرت َكَما تِروني اَل  َوالسَّاَلم
 رضى عمر ثَحِدي من َصِحيحه ِفي الُبَخارِيّ  أخرجه َوَرُسوله الله عبد
 ( أه . َعنهُ  الله

ائدهم ، وأشعارهم التي يتغنون بها وشواهد هذا الغلو، ما ورد في قص
 ، وينشدونها في موالدهم، من ذلك :

 قول محمد بن أبي بكر البغدادي في قصائده  : -
 بأثقال أوزاري أراني أُرزأُ     أغثني أجرني ضاع عمري إلى متى 

 :وقوله
 ولوذوا به مما جرى وتعوَّذوا    ذهابًا ذهابًا يا عصاُة ْلحمد 

 زمردباؤها و    بها ُدَرٌر حص                 ن جنة ذنوبكم ُتمحى وتعِو 
 وقول عبدالرحيم البرعي اليماني :-

 غوث أهل البدو الحضر                     سيد السادات من مضر 

 :وقوله
 موئلي يا مالذي، يوم تلقاني يا   يا سيدي يا رسول الله يا أملي 

 ضل منك ميزانيجوداً ورجح بف   هب لي بجاهك ما قدمت من زلل 
من الخِوب ونفِّس ُكلَّ        واسم ِ دعائي واكشف ما يساورني 

 أحزاني
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(26( 
  

 :الشهيرة  ميميتهمحمد بن سعيد البوصيري ، في  ،وقول البوصيري-
 ِسواَك عنَد حلوِل الحاِدِث الَعِممِ     يا أُكَرَم الرُُّسِل ماِلي َمُن أَلوُذ به 
َتِقمِ     بي  َوَلُن َيِضيَق َرسوَل اللِه جاُهكَ   إذا الكريُم َتَحلَّى باُسِم ُمن ُ

 َوِمُن ُعُلوِمَك ِعلَم اللَُّوِح والَقَلمِ         رََّتها                       فإنَّ ِمُن ُجوِدَك الدنيا وضَ 
 : الدِّين المقَّرِي شهابلوغالب الظن انها وقول القائل ، -

 فأَنقذني ِمن الدََّخلِ     على جدواك معتمدي 
 لَدى َدرجاِتها اُْلولِ      وألحقني بجناٍت 
 وعثمان الرَِّضا وعلي    بصديٍق وفاروٍق 

 وأنت ِعماُد ُمتَّكلِ     معتصمٍ  فأنت مالذ
 لَّ في الغدوات واْلصل                         عليك صالة ربك ج  

وغير ذلك من مدائحهم، وقصائد موالدهم ،التي يدعون بها غير الله 
ستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغيره ، من اْلولياء ، ، باال

 وأهل القبور.
 وال يخفى على مسلم خِر هذا اْلمر ، على توحيده، وعقيدته.

 فالشرك بالله أعظم الظلم ، وأقبح المعاصي والذنوب .
ُركَ  ِإنَّ } تعالى :  الحق قال  .[13: لقمان{ ] َعِظيمٌ  َلظُُلمٌ  الشِّ

لله بذنب أشد من الشرك به ، اذ ال يغفره لعبد لقيه به وما عصي ا
 البتة.
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 ِلَمنُ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ُغِفرُ  ِبهِ  ُيُشَركَ  َأنُ  يَ ُغِفرُ  اَل  اللَّهَ  ِإنَّ }قال الله : 
 . [48: النساء{ ] َعِظيًما ِإُثًما افُ تَ َرى فَ َقدِ  بِاللَّهِ  ُيُشرِكُ  َوَمنُ  َيَشاءُ 

 اُلَجنَّةَ  َعَلُيهِ  اللَّهُ  رَّمَ حَ  فَ َقدُ  بِاللَّهِ  ُيُشرِكُ  َمنُ  ِإنَّهُ }وقال سبحانه وتعالى :
 .[72: المائدة{ ] أَُنَصارٍ  ِمنُ  لِلظَّاِلِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمُأَواهُ 
 لىص الله رسول سمعت قال مالك بن أنس من حديث الترمذي وعند
 ما إنك دمآ ابن يا :وتعالى تبارك الله قال: )  يقول سلم و عليه الله

 آدم ابن اي،  أبالي وال فيك كان ما على لك غفرت ورجوتني دعوتني
 أبالي وال لك غفرت،  استغفرتني ثم،  السماء عنان ذنوبك بلغت لو
 تشرك ال لقيتني ثم، خِايا اْلرض بقراب أتيتني لو إنك آدم ابن يا، 
رمذي ، انظر : صحيح الت صحيح(  مغفرة بقرابها ْلتيتك شيئا بي

 لأللباني.
جر وهم  ِ الفطلتى وقت متأخر من الليل ، وربما الرقص واللعب ح-4

 على ذلك .
ائد رب الحرام على مو وربما شالرجال ، ب واختالطهن نساءال تبرج-5

 هماحتفالفي بعض دول العالم ، عند ذلك  يشاهدكما هذه الموالد،
 .بالمولد النبوي

 :  25والحوادث البدع إنكار على الباعثقال العالمة أبي شامة في 
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 من َتُخُلو اَل  ِبدَعة َكونَها َم َِ  بالمواد اإلحتفاالت َهِذه َغالب ِإن ثمَّ ) 
 اُسِتُعَمالوَ  بِالّرَِجالِ  النَِّساء كاختالط ُخَرىأُ  ُمنكَرات على اشتمالها
 نم َذِلك َوغير والمخدرات المسكرات َوشرب َواُلَمَعاِزف اآلغاني
 ( أه .الشرور

 : 26المنار تفسيرفي  قال السيد محمد رشيد رضاو 
يام للعواهر، وخانات للخمور، خالفسوق، فيها أسواق  فالموالد) 

شاهدة الراقصات الكاسيات العاريات، ومراقص يجتم ِ فيها الرجال لم
ومواض ِ أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها 
إضحاك الناس، وبعض هذه الموالد يكون في المقابر، ويرى كبار 
مشايخ اْلزهر يتخِون هذا كله لحضور موائد اْلغنياء في السرادقات 

لمرفوعة، ا والقباب العظيمة، التي يضربونها وينصبون فيها الموائد
ويوقدون الشموع الكثيرة احتفاالً باسم صاحب المولد، ويهنئ بعضهم 

 .( أه  بعًضا بهذا العمل الشريف في عرفهم
دب على سبيل الن عام ،ِعداد الإجم ِ التبرعات إلقامة الوالئم و  -6

، وربما جمعت قسرا من أموال الناس ، كما هو الحال في بعض بلدان 
 العالم العربي.

اذ يزعم  في هذه الموالد ،قيام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،ال -7
فيقومون  ، معهم نبي صلى الله عليه وسلم تحضران روح ال اصحابها ؛

                                                           
27 (2 /71) 



  قول السوي في حكم اإلحتفال بالمولد النبويال
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صافحهم وانه ي اهرة بينهم ،ِوابتهاجا بحضور روحه ال،قباال له است
 فردا فردا !.

 دعلبا إنكار على الباعثقال العالمة أبي شامة الدمشقي في كتابه 
 بَعضهم َأن -أي من منكرات الموالد  – َذِلك َومن: )  27والحوادث

 يقوُمونَ  ِلَهَذاوَ  المولد يحضر َوسلم َعَلُيهِ  الله صلى الله َرُسول َأن يظنّ 
 ( أه . ومرحبين محيين َلهُ 

 وهذا القيام باطل من وجوه :
اْلول : ان أصل القيام ، قد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه 

 همإلي أحب شخص يكن لم:  قال مالك بن أنس عنفي حياته ، ف
 يعلمون مال يقوموا لم رأوه إذا وكانوا وسلم عليه الله صلى الله رسول من
  .28 المصابيح مشكاة -،صحيح  الترمذي رواه(لذلك كراهيته من
ال ن الميت ال يعود للدنيا، قي : ان فيه انكار لصريح القرآن ؛أالثان

َلُهمُ  َأُهَلُكَنا َكمُ  يَ َرُوا أََلمُ }الله تعالى :  اَل  ِإلَُيِهمُ  أَن َُّهمُ  نِ اُلُقُرو  ِمنَ  قَ ب ُ
ِِيُعونَ  َفاَل }، وقوله :   [31: يس{ ]يَ ُرِجُعونَ   ِإَلى َواَل  تَ ُوِصَيةً  َيُسَت
 .[52: يس{ ]يَ ُرِجُعونَ  َأُهِلِهمُ 

 :29قال ابن سعدي في تفسيره
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 أهلكها يالت المكذبة، القرون من قبلهم بمن ويعتبروا هؤالء ير ألم) 
 يرج ِ لمف وهلك، باد قد جميعهم وأن عقابها، بها وأوق ِ تعالى الله
 ويبعثهم يدا،جد خلقا الجمي ِ الّله وسيعيد إليها، يرج ِ ولن الدنيا، إلى
 العدل حكمهب بينهم ليحكم تعالى، يديه بين ويحضرون موتهم، بعد
 ( أه . ذرة مثقال يظلم ال الذي

، !؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهمظن هؤالء ، فكيف ي
 سبحانك هذا بهتان عظيم .

الثالث : ان هذا اْلمر ، مما ال يتوصل اليه اال بدليل من الشرع ، 
لتعلقه بشخصه صلى الله عليه وسلم ، بعد موته ، وْلنه ال دليل عليه 

 ، فال نسلم به ، فهو خرافة وشعوذة ، ليس اال.
 :32الباعث على إنكار البدع والحوادثمة ابي شامة في قال العال

اآُليَات َواُْلََحاِديث كلَها تدل على َأن النَِّبي صلى الله َعَلُيِه َوسلم ) 
َوَغيره من اُْلَُمَوات ِإنََّما يخرُجون من قُ ُبورهم يَ ُوم اُلِقَياَمة َوَهَذا أَمر 

َبِغي لكل ِفيِه نزاع بَينمجم ِ َعَلُيِه بَين ُعَلَماء اُلُمسلمين لَُيَس  هم فَ يَ ن ُ
ُمسلم التنبه لَهِذِه اُْلُُمور والحذر ِممَّا أحدثه اُلُجهَّال وأشباههم من 
ِليِه اُلبدع والخرافات الَِّتي َما أنزل الله بَها من ُسُلَِان َوالله اُلُمُستَ َعان َوعَ 

 التكالن َواَل حول َواَل قُ وَّة ِإالَّ ِبِه( أه .
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 انيالث المبحث

 ةوالبدع العادة؛ داللتها ، الفرق بينها وبين  العبادة
 

 

 وفيه المِالب التالية :

 المِلب اْلول : العبادة وداللتها 

 المِلب الثاني : العادة وداللتها

 المِلب الثالث : البدعة وداللتها

 المِلب الراب ِ : الفرق بين العبادة والعادة والبدعة

 ي معرفة البدعة المِلب الخامس : قواعد عامة ف
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 المطلب األول

 العبادة وداللتها

 

 داللتها في اللغة :

الخض           وع ل ل           ه عل           ى وج           ه التعظ           يم او  ،والت           ذلُّل الُخض           وع
 نفس      ه ه      وى فالخ      ي م      ا المكل      ف فع      ل م       ِ،  والش      عائر الديني      ة

المعج          م  ،31 للجرج          اني التعريف          ات، انظ          ر : )  لرب          ه تعظيم          ا
 ، لسان العرب (.32 الوسيط

 ها في االصِالح : واما داللت

ف     أجم ِ تعري     ف ي     ذكره أه     ل العل     م ع     ن العب     ادة ، م     ا ذك     ره ش     يخ 
، اذ   33 الكب       رى الفت       اوىاإلس       الم اب       ن تيمي       ة رحم       ه الل       ه، ف       ي 

 ِم     نُ : يَ ُرَض     اهُ  وَ  اللَّ     هُ  ُيِحبُّ     هُ  َم     ا ِلُك     لِّ  َج     اِم ٌِ  اُس     مٌ يق     ول بأنه     ا : ) 
 َرِة ( أه .َوالظَّاهِ  اُلَباِطَنةِ  َواُْلَُعَمالِ  اُْلَقُ َواِل،
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 المطلب الثاني

 العادة وداللتها

 

 داللتها في اللغة :

والحال      ة ، حت      ى ص     ار يفع     ل م      ن غي     ر جه     د ، ك     ل م     ا اعتي     د ) 
كع    ادة الح    يض ف    ي الم    رأة ، وجمعه    ا : ،  تتك    رر عل    ى نه    ج واح    د 

 .34الوسيط المعجم( انظر :  عاد وعادات وعوائد

 واما داللتها اصِالحا :

 م     رة إلي     ه وع     ادوا المعق     ول حك     م ل     ىع علي     ه الن     اس اس     تمر م     ا) 
 م     ا ك     ل الع     ادة : البق     اء أب     و وق     ال،  بعض     هم ذك     ره،  أخ     رى بع     د
 التوقي      ف( ، انظ      ر :  رج       ِ إذا يع      ود ع      اد م      ن واش      تقاقها،  تك      رر
 .35للمناوي التعاريف مهمات على
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 المطلب الثالث

 البدعة وداللتها

 

 داللتها في اللغة :

 وم      ا الَح      َدث الِبُدع      ةُ  : ) 36الع      رب لس      انق      ال اب      ن منظ      ور ف      ي 
 ( أه . اإِلكمال بعد الدِّينِ  من ابُ ُتدِعَ 

 فِ      ي اس      تحدث َم      ا :اُلِبُدَع      ة: )   37 الوس      يطوق      ال ف      ي المعج      م 
 ( أه .َوَغيره الّدين

 :38االعتصامرحمه الله في  لشاطبىوقال ا

 ق     ول ومن     ه س     ابق مث     ال غي     ر عل     ى لالخت     راع ب     دع م     ادة وأص     ل) 
 غي     ر م     ن مخترعهم     ا أي ( واْلرض تالس     ماوا ب     دي ِ ) تع     الى الل     ه
 الرس    ل م    ن ب    دعا كن    ت م    ا ق    ل ) تع    الى وقول    ه متق    دم س    ابق مث    ال
 ب    ل،  العب    اد إل    ى الل    ه م    ن بالرس    الة ج    اء م    ن أول كن    ت م    ا أي ( 
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 يعن     ي،  بدع     ة ف     الن ابت     دع : ويق     ال،  الرس     ل م     ن كثي     ر تق     دمني
 ( أه . سابق إليها يسبقه لم طريقة ابتدأ

 داللتها في االصِالح : 

للبدع      ة ف      ي اص      ِالح الفقه      اء ع      دة تع      اريف ، نظ      را إلخ      تالف 
 أنظارهم في مفهومها وداللتها ، نختار منها ما يلي : 

 يقص           د الش           رعية تض           اهي مخترع           ة ال           دين ف           ي طريق           ة) -1
(. انظ        ر :  س        بحانه لل        ه التعب        د ف        ي المبالغ        ة عليه        ا بالس        لوك
 .39للشاطبى االعتصام

 : 42االعتصامرحمه الله في  لشاطبىقال ا

 الِريق     ة تش     ابه أنه     ا:  يعن     ي الش     رعية تض     اهي الح     د ف     ي وقول     ه) 
 مض    ادة ه    ي ب    ل ك    ذلك الحقيق    ة ف    ي تك    ون أن غي    ر م    ن الش    رعية

 ( أه .لها

واخت       ار ش       يخ اإلس       الم اب       ن تيمي       ة رحم       ه الل       ه ف       ي تعري       ف  -2
 البدعة أنها :
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 َواَل  إيَج    ابٍ  ُم    رَ أَ  بِ    هِ  يَ    ُأُمرُ  لَ    مُ  َم    ا َوُه    وَ  َوَرُس    ولُهُ  اللَّ    هُ  َيُش    َرُعهُ  لَ    مُ  َم    ا)
 .41 الفتاوى مجموع( انظر :  اُسِتُحَبابٍ 

 علي          ه يك         ن ل          م ال         ذي المح          دث اْلم         ر: )  ه          يوقي         ل  -3
( .  الش      رعي ال      دليل اقتض      اه مم      ا يك      ن ول      م والت      ابعون، الص      حابة
 .42 للجرجاني  التعريفاتانظر : 
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 المطلب الرابع

 العادة والبدعةالفرق بينها وبين ؛ العبادة و 

 

 أوال : الفرق بين العبادة والعادة 

  ويمكن تلخيص هذه الفروق فيما يلي :

 ففعله    ا الع    ادة ام    ا ، الل    ه ال    ى ق    ربيقص    د بفعله    ا الت ؛ العب    ادة-1
 .بها القربة المكلف يقصد مالم،  ال يتقرب به اْلصل في

 .ذلك يلزمها فال العادة اما ، النية فعلها في يلزم العبادة-2

 ان فعله        ا ف        ي ويل        زم ، فعله        ا عل        ى ال        دليل دور  م        ا العب        ادة-3
 ، ) موافقته        ا لله        دي النب        وي ( مخصوص        ة طريق        ة وف        ق تك        ون
 ال كم    ا ، الي    ه له    ا حاج    ة وال ، فعله    ا عل    ى دلي    ل ال الع    ادة بينم    ا
 .مخصوصة طريقة وفق تكون ان فعلها في يلزم

 ف      ي يل      زم ف      ال الع      ادة ام      ا ، وفق      ه عل      م لص      حتها يل      زم العب      ادة-4
 .ذلك نم شيء فعلها
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 تركه     ا وعل     ى ، الث     واب ؛امتث     اال فعله     ا عل     ى ترت     ب م     ا العب     ادة-5
 عل     ى وال ، العق     اب تركه     ا عل     ى يترت     ب ف     ال الع     ادة ام     ا ، العق     اب
 .القربة بفعلها يقصد مالم ثواب فعلها

 فتك     ون الع     ادة ام     ا ، والِاع     ات الق     رب ف     ي م     ا كان     ت العب     ادة-6
 .المحضة الدنيا وأمور ، الجبليات في

 وج     وب فيه     ا الش     روع بع     د - بعض     ها ف     ي - م     ا ترت     ب العب     ادة-7
 واْلم     ر ، اإلتم    ام فيه    ا الش     روع ف    ي يل    زم ف     ال الع    ادة ام    ا ، اإلتم    ام
 .فاعلها مصلحة الى فيها عائد

فاْلص     ل  اْلص     ل ف     ي العب     ادات التوق     ف، والحرم     ة ، ام     ا الع     ادة-8
 .االجتهاد والنظر البشري يدخلهاو فيها اإلباحة، 

 المعنى ، اما العادة فمعقولة المعنى . العبادة غير معقولة -9

العب     ادة ، تش     رع م     ن الل     ه ، بينم     ا الع     ادة يخترعه     ا ويبتكره     ا -12
 العبد .

العب        ادة اذا أدي        ت كع        ادة بِل        ت ؛ الفتقاره        ا ال        ى الني        ة ، -11
بخ          الف الع          ادات فإنه          ا اذا أدي          ت كعب          ادة قبل          ت ، وص          ار 

 لفاعلها الثواب واْلجر.
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ال تص     ح اال بدخول     ه ،  مع     ين زمنب      ف     ي فعله     ا تقي     د العب     ادة-13
 معين. بزمن او وقت العادةال تقيد بينما 
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 ثانيا : الفرق بين العبادة والبدعة

 وتتلخص هذه الفروق فيما يلي :

 بينم     ا ، به     ا م     أمور او وم     أذون الل     ه ال     ى به     ا يتق     رب ، العب     ادة-1
 فعله    ا يح    رم ، به    ا م    أذون غي    ر ، الل    ه ال    ى به    ا يتق    رب ال ؛ البدع    ة
 .بدونها او التقرب بنية

 .صاحبها  فيأثم البدعة بخالف ، فاعلها يؤجر ؛ العبادة-2

 ي      أثم بينم      ا ،  لل      ه بإخالص      ها ص      ادقة ني      ة ال      ى العب      ادة تفتق      ر-3
 .بها التقرب يقصد لم وان البدعة صاحب

مم     ا ف البدع     ة ام     ا ، فعله     ا عب     ده م     ن الل     ه يح     ب مم     ا العب     ادة-4
 .  عبده  فعلها من وال يحبالله ،  يكره 

 ال    ى البدع    ة ته    دي بينم    ا ،والرض    وان الجن    ة ال    ى ته    دي العب    ادة-5
 يران.النالضالل و 

 ، العب      ادة فع      ل عل      ى غي      ره ح     ث او داللت      ه عل      ى العب      د ي     ؤجر-6
 .عليها داللته او البدعة الى هدعوت في يأثم بينما

 دلي       ل ال البدع       ة بينم       ا ، فعله       ا عل       ى ال       دليل ورد م       ا العب       ادة-7
 . عليها
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 ص     احبها البدع     ة تق     رب بينم     ا ، رب     ه ال     ى العب     د ربتق      العب     ادة-8
 .ومواله خالقه عن ،وتبعده ، والنارالشيِان الى

ال يش      ملها اإلجته      اد ف       ي ابت      داء التش      ري ِ ، بخ       الف  العب      ادة-9
 البدعة فانها ال تظهر اال باجتهاد العبد واختراعه.
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 المطلب الخامس

 33قواعد عامة في معرفة البدعة

 

له      ا مس      تنٌد إالَّ ح      ديث مك      ذوب عل      ى  ك      ل عب      ادة ل      يس .1
فه    ي بدع    ة مث    ل ص    الة  ؛رس    ول الل    ه ص    لى الل    ه علي    ه وس    لم

 الرغائب.
إذا ت      رك الرس      ول ص      لى الل      ه علي      ه وس      لم فع      ل عب      ادة م      ن  .2

م       ِ ك      ون موجبه      ا وس      ببها المقتض      ي له      ا قائم      اً  ،العب      ادات
ثابت    اً، والم    ان ِ منتفي    اً؛ ف    إن فعله    ا بدع    ة. مث    ل ال    تلفظ بالني    ة 

ف            ي الص            الة، واْلذان لغي            ر الص            لوات  عن            د ال            دخول
 الخمس، والصالة عقب السعي بين الصفا والمروة.

ك          ل تق          رب إل          ى الل          ه بفع          ل ش          يء م          ن الع          ادات أو  .3
مث    ل  بدع   ة، ؛المع   امالت م   ن وج   ه ل   م يعتب    ره الش   ارع فه   و

اتخ    اذ ل    بس الص    وف عب    ادة وطريق    ة إل    ى الل    ه، والتق    رب إل    ى 
ب        ز واللح        م الل        ه بالص        مت ال        دائم، أو باالمتن        اع ع        ن الخ
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وش          رب الم          اء الب          ارد، أو بالقي          ام ف          ي الش          مس وت          رك 
 االستظالل.

ك      ل تق      رب إل      ى الل      ه بفع      ل م      ا َنه      ى عن      ه س      بحانه فه      و  .4
 بدعة، مثل التقرب إلى الله تعالى بالغناء.

ك    ل عب     ادة يُتعب     د الل    ُه ِبه     ا يج     ب أن تتحق    ق فيه     ا المتابع     ة  .5
، وال يتحق        ق فيه        ا -ص        لى الل        ه علي        ه وس        لم  -للرس        ول 
الَّ بموافقته        ا للش        ريعة ف        ي س        تة أوص        اف، فتغيي        ر ذل        ك إ

ص      فٍة م      ن ه      ذه الص      فات بدع      ة، وه      ذه الص      فات الس      ت 
 : هي

أن تك    ون العب    ادة موافق    ة للش    ريعة ف    ي س    ببها، ف    أيُّ عب    ادة  -1
ل      يس له      ا س      بٌب ثاب      ٌت بالش      رع م      ردودة، مث      ل االحتف      ال 

 .بمولد النبيِّ صلى الله عليه وسلم
، فل     و ض     حى أح     ٌد أن تك     ون موافق     ة للش     ريعة ف     ي جنس     ها -2

 بفرس كان بذلك مخالًفا للشريعة.
أن تك       ون العب       ادة موافق       ة للش       ريعة ف       ي ق       درها، فَم       ن زاد  -3

ف        ي الص        الة الظه        ر ركعت        ين ل        م يك        ن موافًق        ا للش        ريعة 
 بالعبادة في قدرها.
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أن تك    ون العب    ادة موافق    ة للش    ريعة ف    ي كيفيته    ا، فم    ن ابت    دأ  -4
ف       ي وض       وئه بغس       ل ال       رجلين ث       م مس       ح ال       رأس ل       م يك       ن 

 موافًقا للشريعة في كيفيتها.
أن تك     ون العب     ادة موافق     ة للش     ريعة ف     ي زماِنه     ا، ف     ال تص     ح  -5

 صالة الظهر قبل الزوال.
أن تك    ون العب    ادة موافق    ة للش    ريعة ف    ي مكاِنه    ا، ف    ال يص    ح  -6

 .  ِ من ذي الحجة الوقوف بغير عرفةفي اليوم التاس
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 المبحث الثالث
 على أمتهملسو هيلع هللا ىلص حق النبي 

 
 

 كثيرة ؛ أهمها ما يلي :  مورأ،في ملسو هيلع هللا ىلص ويتمثل حقه 

 اْلول : حقه في وجوب اإليمان به 

 حقه في االتباع ال االبتداع الثاني : 

 حقه في المحبة الثالث : 

 الراب ِ : حقه في تعظيمه وتعزيره 

 الخامس : حقه في عدم الغلو به 

 السادس : حقه في الصالة عليه  

 الساب ِ : حقه في االقتداء و التأسي به 

 ر : حقه في النصح لهالعاش 

 الحادي عشر : حقه في محبة أهل بيته 

 الثاني عشر : حقه في محبة أصحابه 

 الثالث عشر : حقه في صدق الحديث عنه 
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 األول : حقه في وجوب اإليمان به

، ركن من أركان اإلسالم ،وال يصح إسالم عبد ملسو هيلع هللا ىلص اإليمان بالنبي 
 َجِميًعا إِلَُيُكمُ  اللَّهِ  َرُسولُ  ِإنِّي لنَّاسُ ا يَاأَي َُّها ُقلُ }: بدونه، قال الله تعالى

 َفآِمُنوا َويُِميتُ  ِييُيحُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َواُْلَُرضِ  السََّماَواتِ  ُمُلكُ  َلهُ  الَِّذي
يِّ  النَِّبيِّ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ   مُ َلَعلَّكُ  َواتَِّبُعوهُ  وََكِلَماتِهِ  بِاللَّهِ  يُ ُؤِمنُ  الَِّذي اُْلُمِّ

  . [158: اْلعراف{ ]تَ ُهَتُدونَ 

ُساَل  بُِنيَ  ): َوَسلَّمَ  ُيهِ َعلَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : َقالَ  ُعَمرَ  اُبنِ  َوَعنِ   مُ اإُلِ
 َوِإَقامِ  َوَرُسولُهُ  ُبُدهُ عَ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنُ  َشَهاَدةِ : َخُمسٍ  َعَلى

 .(َعَلُيهِ  َفقٌ ُمت َّ ) ( َرَمَضانَ  َوَصُومِ  َواُلَحجِّ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصَّاَلةِ 

 وحقيقة اإليمان به؛ تصديقه ، والعمل بما جاء به.

 يُ ُؤِتُكمُ  ِبَرُسوِلهِ  آِمُنواوَ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}قال الله تعالى : 
 َغُفورٌ  َواللَّهُ  َلُكمُ  َويَ ُغِفرُ  ِبهِ  َتُمُشونَ  نُورًا َلُكمُ  لُ َوَيُجعَ  َرُحَمِتهِ  ِمنُ  ِكُفَلُينِ 
 . [28: الحديد{ ] َرِحيمٌ 

 :44لمستقيما الصراط اقتضاءقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله في 

 ( أه . شريعته واتباع،  وطاعته تصديقه:  بالرسول اإليمان فإن) 
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 تباع ال االبتداعحقه في اإلالثاني : 

 ، في هديه وسنته ، لما في ذلكملسو هيلع هللا ىلص جب على المؤمن اتباع نبيه ي
من دليل على محبته لربه وخالقه ، فالعبد الصادق في حب ربه ، متب ِ 

 لنبيه ، ومقتف ْلثره وسنته .

ُتمُ  ِإنُ  ُقلُ }قال الله تعالى :   يَ ُغِفرُ وَ  اللَّهُ  ُيُحِبُبُكمُ  ُعوِنيَفاتَّبِ  اللَّهَ  ُتِحبُّونَ  ُكن ُ
 .[31: عمران آل{ ]َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّهُ  ُذنُوَبُكمُ  َلُكمُ 

 : 45قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره

 ثمراتها،و  ونتيجتها، وعالماتها، الله، محبة وجوب فيها اآلية وهذه) 
 لعالية،ا المرتبة هذه ادعيتم: أي{  الله تحبون كنتم إن قل}  فقال
 بد ال بل عوى،الد مجرد فيها يكفي فال رتبة فوقها ليس التي والرتبة
 حواله،أ جمي ِ فيملسو هيلع هللا ىلص  رسوله اتباع الصدق وعالمة فيها، الصدق من
 فمن الباطن،و  الظاهر في وفروعه، الدين أصول في وأفعاله، أقواله في
 وغفر للها وأحبه تعالى، الله محبة دعواه صدق على دل الرسول اتب ِ
 تب ِي لم ومن وسكناته، حركاته جمي ِ في وسدده ورحمه ذنبه، له

 رسوله، اتباع له توجب لله محبته ْلن تعالى، لله محبا فليس الرسول
 أنها م ِ ادعاها، إن كاذب وأنه عدمها على دل ذلك يوجد لم فما
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 جمي ِ وزني اآلية وبهذه شرطها، بدون نافعة غير وجودها تقدير على
 بهموح إيمانهم يكون الرسول اتباع من حظهم حسب فعلى الخلق،
 ( أه . نقص ذلك من نقص وما لله،

 الثالث : حقه في المحبة

 :َوَسلَّمَ  َعَلُيهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعُنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  أََنسٍ  َوَعنُ 
 َوالنَّاسِ  َوَلِدهِ وَ  َواِلِدهِ  ِمنُ  ِإلَُيهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحتَّى َأَحدُُكمُ  يُ ُؤِمنُ  اَل »

 .(َعَلُيهِ  ُمت ََّفقٌ )  «َأُجَمِعينَ 

 مرع بيد آخذ وهوملسو هيلع هللا ىلص  النبي م ِ كنا:  قال هشام بن الله عبد عنو 
 كل من إلي أحب ْلنت الله رسول يا:  عمر له فقال الخِاب بن

  : سلم و عليه الله صلى النبي فقال نفسي من إال شيء

 (. نفسك من إليك أحب أكون حتى بيده نفسي والذي ال )

 لىص النبي فقال نفسي من إلي أحب ْلنت ناآل فإنه:  عمر فقال 
 لسيرةا فقه، انظر : (  صحيح)  .(  عمر يا اآلن: )  سلم و عليه الله

 . 46لأللباني
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 ُخِتَيارااِل  حب ِبهِ  أَرَادَ  اُلخِاِبيّ  َقالَ : ) 47مسلم شرحفي  السيوطيقال 
َُّب ِ حب اَل  ُنَسان حب ِْلَن ال  .قلبه ِإَلى لَسِبي َواَل  طب ِ َوَأهله نَفسه اإُلِ
 ويؤثر نَفسه اَعتيطَ  ِفي يفنى َحتَّى إيَمانه ِفي يصدق اَل  َفَمُعَناه :َقالَ 

 ( أه . َهاَلكه ِفيهِ  َكانَ  َوِإن َهَواهُ  على رضاي

 : 48والحكم العلوم جام ِوقال الحافظ ابن رجب في 

 اُلَمُحُبوبَاتِ  ُحبِّ  ِفي َقةَ َواُلُمَواف َ  اُلُمَتابَ َعةَ  تَ ُقَتِضي الصَِّحيَحةُ  َواُلَمَحبَّةُ ) 
 ( اه . اُلَمُكُروَهاتِ  َوبُ ُغضِ 

 وأشد إليه بالقلب أميل أي: )  49الصغير الجام ِ شرح التنويروقال في 
 ،تهبواسِ العباد وصلت نعمة كل أن بتذكر يحصل وذلك له حبا
 ولده أمر لىع ونهيه أمره يؤثر أن بل الِبيعي الميل المراد ليس: وقيل
 يمانباإل ويراد اْلول المعنى يراد أن ويحتمل، أجمعين والناس ووالده
 (  أه .الكامل

 الرابع : حقه في تعظيمه وتعزيره

 . [9: الفتح{ ]تُ َوقُِّروهُ وَ  َوتُ َعّزُِروهُ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  لِتُ ُؤِمُنوا}: تعالى قال
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 أُُنزِلَ  الَِّذي النُّورَ  بَ ُعواات َّ وَ  َوَنَصُروهُ  َوَعزَُّروهُ  ِبهِ  آَمُنوا َفالَِّذينَ }: تعالى وقال
 .[157: اْلعراف{ ]اُلُمُفِلُحونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َمَعهُ 

 :  52 البيان جام ِ في الِبري قال

 َيُكونُ  َواَل  َواُلَمُعونَِة، لنُُّصَرةِ بِا الت َُّقِويَةُ : اُلَمُوِض ِِ  َهَذا ِفي الت َُّعزِيرِ  َوَمُعَنى) 
َّاَعةِ  ِإالَّ  َذِلكَ  ُجاَللِ  ت َُّعِظيمِ َوال بِال  ِبَشَواِهِدهِ  َذِلكَ  َمُعَنى ابَ ي َّنَّ  َوَقدُ  َواإُلِ
 فَ ُهوَ : الت َُّوِقيرُ  َأمَّافَ  اُلَمُوِض ِِ  َهَذا ِفي ِإَعاَدتِهِ  َعنُ  َأُغَنى ِبَما َمَضى ِفيَما

ُجاَللُ  الت َُّعِظيمُ   ( أه . َوالت َُّفِخيمُ  َواإُلِ

 :   51المسلول الصارموقال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في 

: والتوقير،  يؤذيه ما كل من ومنعه وتأييده لنصره جام ِ اسم: والتعزير) 
 وأن واإلكرام اإلجالل من وطمأنينة سكينة فيه ما لكل جام ِ اسم
 يخرجه ما كل عن يصونه بما والتعظيم والتكريم التشريف من يعامل
 ( أه .الوقار حد عن

 الخامس : حقه في عدم الغلو به

 الغلو في اللغة : اإلرتفاع والمجاوزة.و 
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 : 52 العرب لسانقال ابن منظور في 

  .َشُيءٍ  كلِّ  ِفي الَقُدرِ  وُمجاَوزة الَغالء االرتفاعُ  وَأصلُ ) 

 ِفي تَ ُغُلوا اَل : لت َُّنزِيلِ ا َوِفي. َحدَّه جاَوزَ : ُغُلّواً  يَ ُغُلو واَْلُمر الدِّينِ  ِفي َغال
 ( أه . ِديِنُكمُ 

 : 53 المستقيم الصراط اقتضاءالدين في وقال تقي 

 ما على ذمه أو حمده في الشيء يزاد بأن الحد مجاوزة:  والغلو) 
 ( أه . ذلك ونحو ، يستحق

ُُِروِني اَل  ): َسلَّمَ وَ  َعَلُيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُعَمرَ  َوَعنُ   ُت
 ورسوُله الله عبدُ : ُقوُلواف َ  َعُبُدهُ  أَنَا َفِإنََّما َمُرَيمَ  اُبنَ  النََّصاَرى َأُطَرتِ  َكَما

 َعَلُيِه . ( ُمتَّفق

 :54الصحيح الجام ِ لشرح قال في التوضيح

 . فيه والكذب المدح في الحد مجاوزة: واإلطراء

 تعالى- لله ولًدا دعوه أنهم وذلك بالباطل، المدح هو: الخِابي قال
 ه .مدحه( أ في إفراطهم من وذلك إلًها، واتخذوه -يشركون عما الله
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 في الغلوَّ :  اإلطراء ):  55 المصابيح شرح في المفاتيحوقال في 
 َمُدحِ  يف النَّصارى بالغت كما َمُدِحي في تباِلُغوا ال: يعني المدح؛
 ( أه . إلًها فاتََّخُذوه عيسى

،  ملسو هيلع هللا ىلصوالمراد به هنا : عدم المبالغة ، وتجاوز الحد في مدح النبي 
 ، بما لم يشرع . والثناء عليه

من النصارى في عيسى ابن مريم عليه السالم  إلطراءكما حصل هذا ا
 .بيراً ك علواً  ونيقول عما الله تعالى وإلًها، لله ولداً ،حتى جعلوه 

 :56هتفسير في  القرطبيقال اإلمام 

 النصارى أطرت كما تِروني ال: )اُلَحِديثِ  َصِحيحِ  ِفيملسو هيلع هللا ىلص  قَ ُولُهُ  َوأَمَّا) 
 لَُيسَ  ِبَما َتِصُفوِني اَل  اهُ َفَمُعنَ ( َوَرُسوُلهُ  اللَّهِ  َعُبدُ : َوُقوُلوا ُرَيمَ مَ  بن عيسى
َفاتِ  ِمنَ  ِفيَّ   ِعيَسى النََّصاَرى َفتِ َوصَ  َكَما َمُدِحي، ِبَذِلكَ  تَ ُلَتِمُسونَ  الصِّ
 َوَهَذا. َوَضلُّوا كَ ِبَذلِ  َكَفُروافَ  اللَّهِ  اُبنُ  أَنَّهُ  ِإَلى فَ َنَسُبوهُ  ِفيِه، َيُكنُ  َلمُ  ِبَما

 دٍ َفُمُعتَ  ِفيهِ  لَُيسَ  ِبَما َداَرهُ ِمقُ  َوَتَجاَوزَ  َحدِّهِ  فَ ُوقَ  اُمَرأً  َرَف َِ  َمنُ  َأنَّ  يَ ُقَتِضي
 اللَّهِ  َرُسولُ  َذِلكَ بِ  اُلَخُلقِ  َأُوَلى َلَكانَ  َأَحدٍ  ِفي َجازَ  َلوُ  َذِلكَ  ِْلَنَّ  آِثٌم،

 أه .ملسو هيلع هللا ىلص ( 
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 ملسو هيلع هللا ىلصليه في الصالة عحقه السادس : 

 الَِّذينَ  أَي َُّها يَا النَِّبيِّ  ىَعلَ  ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ) : تعالى الله قال
 ( . 56( )اْلحزاب :  آَمُنوا َصلُّوا َعَلُيِه َوَسلُِّموا َتُسِليماً 

قال اإلمام القرطبي رحمه الله في تفسيره:)هذه اآلية شرف الله بها 
ياته وموته ، وذكر منزلته منه ، وطهر بها سوء رسوله عليه السالم ح

فعل من استصحب في جهته فكرة سوء ، أو في أمر زوجاته ونحو 
والصالة من الله رحمته ورضوانه ، ومن المالئكة الدعاء  . ذلك

 أه  . واالستغفار ، ومن اْلمة الدعاء والتعظيم ْلمره(
ى العبد فرض علملسو هيلع هللا ىلص اتفق أهل العلم عامة على ان الصالة على النبي و 

مرة في عمره ، قال اإلمام القرطبي رحمه الله في التفسير:)وال خالف 
 في أن الصالة عليه فرض في العمر مرة (أه  . 

وعلل اإلمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في جالء اْلفهام هذا 
(  ة)َْلن اُْلَمر اُلُمِلق اَل يَ ُقَتِضي َتُكرَارا ، والماهية تحصل ِبمرَّ :بقوله
 .ه أ

واختلف فيما عدا ذلك ، وهل اْلمر الوارد في اآلية محمول على 
 الوجوب ، ام على الندب ؟

والذي يظهر من مجموع النصوص الشرعية، ان الصالة عليه عند ذكره 
الحسين بن علي بن أبي طالب  واجبة، يأثم تاركها ، لحديثملسو هيلع هللا ىلص 
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ه فلم رت عندقال:)البخيل الذي من ذكملسو هيلع هللا ىلص رضي الله عنهما أن النبي 
يصل عليَّ ( رواه الترمذي ، وصححه اْللباني في : صحيح سنن 

 . الترمذي
لترمذي، َرِغَم أَُنُف َرُجٍل ذُِكُرُت ِعُنَدهُ فَ َلُم ُيَصلِّ َعَليَّ( رواه املسو هيلع هللا ىلص:)ولقوله 

 وقال : "حديث حسن" .
قال الفاكهاني في القول البدي ِ في الصالة على الحبيب 

من ذكرت عنده فلم يصل علي( يقوي قول  الشفي ِ:)حديث )البخيل
 من قال بوجوب الصالة عليه كلما ذكر ، وهو الذي أميل إليه ( أه .

ََّحاِويُّ ِمَن اُلَحَنِفيَِّة ، وبهذا القول قال  َجُم ٌِ من العلماء ، كال
ُُّرطُوِشيُّ ، َواُبُن اُلَعَرِبيِّ ِمَن اُلَماِلِكيَِّة ، َوأَبُو َعُبِد اللَّهِ  ُلَحِليِميُّ َوأَبُو ا َوال

ََّة ِمَن اُلَحَنابَِلِة .. .وانظر َحاِمٍد اإُلُسَفَرايِيِنيُّ ِمَن الشَّاِفِعيَِّة ، َواُبُن َب
 الموسوعة الفقهية.

عند ذكره، اإلمام القرطبي رحمه الله ملسو هيلع هللا ىلص  واختار وجوب الصالة عليه 
ند كل عوالذي يقتضيه اإلحتياط : الصالة  ، اذ قال كما في تفسيره:)

 ذكر ، لما ورد من اْلخبار في ذلك( أه .
في خِبة الجمعة ، فعلى العبد ان يصلي عليه سرا ، ملسو هيلع هللا ىلص واذا ذكر 

على الراجح من اقوال اهل العلم ، وبه قال احمد كما في المغني ، 
واوجبه العالمة ابن عثيمين كما فتاواه، لعموم اْلحاديث الدالة على 

 وجوب الصالة عليه عند ذكره.
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عند ذكره على الفور ال على ملسو هيلع هللا ىلص الصحيح وجوب الصالة عليه و 
 التراخي، لفوات وقتها به .

ينبغي أن تكون الصالة عليه  وفي سبل الهدى والرشاد للصالحي:)
 أه . ( معقبة بذكره عنده ، حّتى لو تراخى عن ذلك ذّم عليه

 وهل يضر الفاصل اليسير ؟ 
 ل بنسيان ونحوه ، فالوان طال الفاصالذي يظهر ان ذلك ال يضر ، 

في  فور ذكره ، ويرج ِملسو هيلع هللا ىلص يضر أيضا ، وعليه ان يصلي على النبي 
 ضابط طول الفاصل او قصره  ، الى ما تعارف الناس عليه .

ا طال إذ شرح عمدة اْلحكام:)قال العالمة ابن عثيمين رحمه الله في 
الفصل بين الصالة والذكر فات محله ، والِول عرفي ] يعني : ليس 

حد معين ، وإنما يُرج ِ في تحديده إلى العرف [ ، أما إذا كان  له
 أه  . ومنه صالة الجنازة   ، فال يفوت(الفصل يسيراً   

 السابع : حقه في االقتداء او التأسي به

 ِلَمنُ  َحَسَنةٌ  َوةٌ ُأسُ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمُ  َكانَ  َلَقدُ }قال الحق جل وعال : 
 . [21: اْلحزاب] { َكِثيًرا اللَّهَ  َوذََكرَ  اآُلِخرَ  َواُليَ ُومَ  اللَّهَ  يَ ُرُجو َكانَ 

 :  57قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره 
ي ِفي َكِبيرٌ  َأُصلٌ  اُلَكرِيَمةُ  اآُليَةُ  َهِذهِ )   أَقُ َواِلهِ  ِفيملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  ُسولِ ِبرَ  التََّأسِّ

يبِ  النَّاسُ  وتعالى باركت أُِمرَ  َوِلَهَذا َوَأُحَواِلِه، َوأَفُ َعاِلهِ   ُومَ ي َ ملسو هيلع هللا ىلص  بِالنَِّبيِّ  التََّأسِّ
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َِتهِ  َوُمَصابَ َرتِهِ  َصُبرِهِ  ِفي اُْلَُحَزابِ   َربِّهِ  ِمنُ  اُلَفرَجَ  َوانُِتظَارِهِ  اَهَدتِهِ َوُمجَ  َوُمَرابَِ
 أه .الدِّيِن (  ُومِ ي َ  ِإَلى َدائًِما َعَلُيهِ  َوَساَلُمهُ  اللَّهِ  َصَلَواتُ  َوَجلَّ، َعزَّ 

 : 58 القرآن أحكاموقال الجصاص رحمه الله في 
ي َوُلُزومِ ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ النَّبِ  أَفُ َعالِ  ُوُجوبِ  ِفي ِبهِ  َيُحَتجُّ  َمنُ  النَّاسِ  ِمنُ )   ِبهِ  التََّأسِّ
 َأمَّافَ  أَفُ َعاِلهِ  إيَجابِ  نَ ُفيِ  ِفي أَُيًضا ِبهِ  َيُحَتجُّونَ  اُلِفُرَقةِ  َهِذهِ  َوُمَخاِلُفو ِفيَها
ي َأنَّ  إَلى َذَهُبوا َفِإن َُّهمُ  ُلونَ اُْلَوَّ   ِفي ُعُمومٌ  َوَذِلكَ  ِبهِ  اِلُقِتَداءُ ا ُهوَ  ِبهِ  التََّأسِّ
 اآُلِخرَ  َواُليَ ُومَ  اللَّهَ  ُرُجواي َ  كانَ  ِلَمنُ  تَ َعاَلى َقالَ  فَ َلمَّا َجِميًعا َواُلِفُعلِ  اُلَقُولِ 
يَمانِ  َشُرطًا َجَعَلهُ  إذُ  َواِجبٌ  أَنَّهُ  َعَلى َدلَّ   نُ إِ  اللَّهَ  َوات َُّقوا تَ َعاَلى هِ َكَقُولِ  ِلُ ِ
ُتمُ  يَمانِ ا إَلى اُلَمُقُرونَةِ  اُْلَُلَفاظِ  ِمنُ  َوَنُحَوهُ  ُمُؤِمِنينَ  ُكن ُ  َعَلى فَ َيُدلُّ  إُلِ

 ُأُسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمُ  كانَ  َلَقدُ  قَ ُوَلهُ  بَِأنَّ  اآُلَخُرونَ  َواُحَتجَّ  اُلُوُجوبِ 
يَجابِ  ُدونَ  النَُّدبَ  ظَاِهرُهُ  يَ ُقَتِضي َسَنةٌ حَ   قَ ُولِ  ِمُثلَ  َلُكمُ  تَ َعاَلى هِ ِلَقُولِ  اإُلِ

 َبلُ  اُلُوُجوبِ  َعَلى يهِ فِ  َداَلَلةَ  اَل  تَ َتَصدَّقَ  َأنُ  َوَلك ُتَصلِّيَ  َأنُ  َلك اُلَقاِئلِ 
يَجابِ  َعَلى َيُدلُّ  انَ كَ  َوِإنََّما َوتَ رَُكهُ  ِفُعَلهُ  َلهُ  َأنَّ  َعَلى ظَاِهرُهُ  َيُدلُّ   َلوُ  اإُلِ
ي َعَلُيُكمُ  َقالَ   هِ ِفي َداَلَلةَ  اَل  أَنَّهُ  الصَِّحيحُ وَ  َبُكرٍ  أَبُو َقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِالنَِّبيِّ  التََّأسِّ
َها َأُظَهرُ  النَُّدبِ  َعَلى َداَللَُتهُ  َبلُ  اُلُوُجوبِ  َعَلى يَجابِ  َلىعَ  ِمن ُ  ِلَما اإُلِ
ملسو هيلع هللا ىلص  أَفُ َعاِلهِ  ِفي وبِ اُلُوجُ  َعَلى َدلَّ  َلَما اُْلَُمرِ  ِبِصيَغةِ  َوَردَ  ذلك وم ِ ذََكُرنَا
ي ِْلَنَّ   ِفُعلِ الُ  اُعِتَقادِ  ِفي َخاَلُفَناهُ  ىَوَمتَ  فَ َعلَ  َما ِمُثلَ  نَ ُفَعلَ  َأنُ  ُهوَ  ِبهِ  التََّأسِّ
ًيا َذِلكَ  َيُكنُ  َلمُ  َمُعَناهُ  ِفي َأوُ   النَُّدبِ  َعَلى فَ َعَلهُ  إَذا نَّهُ أَ  تَ َرى َأاَل  ِبهِ  تََأسِّ
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رَ  ُكنَّا اُلُوُجوبِ  َعَلى َوفَ َعُلَناهُ  ينَ  َغي ُ  َيُجزُ  َلمُ  ِفُعاًل ملسو هيلع هللا ىلص  فَ َعلَ  ِإَذاوَ  ِبهِ  ُمَتَأسِّ
 َذِلكَ  َعَلى فَ َعَلهُ  أَنَّهُ  ُعَلمَ ن َ  َحتَّى ِفيهِ  اُلُوُجوبِ  اُعِتَقادِ  َعَلى نَ ُفَعَلهُ  َأنُ  لََنا
 ِمنُ  اَل  اُلَوُجهِ  َذِلكَ  َعَلى هُ ِفُعلُ  َلَزَمَنا اُلُوُجوبِ  َعَلى َلهُ فَ عَ  أَنَّهُ  َعِلُمَنا َفِإَذا
 أََمَرنَا َما ِجَهةِ  ِمنُ  ِكنُ لَ  اُلُوُجوبِ  َعَلى َداَلَلةٌ  ِفيَها لَُيسَ  إذُ  اآُليَةِ  َهِذهِ  ِجَهةِ 
 ( أه .اآُليَةِ  َهِذهِ  َغُيرِ  ِفي بِاتَِّباِعهِ  تَ َعاَلى اللَّهُ 

 أسوة: نوعان اْلسوة: ) 59هتفسير ه الله في وقال ابن سعدي رحم
 عليه الّله صلى الرسول في الحسنة، فاْلسوة،  سيئة وأسوة حسنة،
ي فإن وسلم،  وهو ه،اللّ  كرامة إلى الموصل الِريق سالك به، المتأسِّ
 .المستقيم الصراط
 حين ارالكف كقول السيئة، اْلسوة فهو خالفه، إذا بغيره، اْلسوة وأما

ي لالرس دعتهم  آثَارِِهمُ  َعَلى َوِإنَّا ةٍ أُمَّ  َعَلى آبَاَءنَا َوَجُدنَا ِإنَّا} بهم للتأسِّ
 كان نم لها، ويوفق يسلكها إنما الحسنة، اْلسوة وهذه،  { ُمُهَتُدونَ 
 رجاءو  الّله، وخوف اإليمان، من معه ما فإن اآلخر، واليوم الّله، يرجو
( وسلم عليه لّلها صلى ولبالرس التأسي على يحثه عقابه، وخوف ثوابه،
 أه .

 العاشر : حقه في النصح له
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: قُ ُلَنا. َثاَلثًا «ةُ النَِّصيحَ  الدِّينُ : »َقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َأنَّ  الدَّارِيّ  َتِميمعن 
 َرَواهُ  «َوَعامَِّتِهمُ  ُمُسِلِمينَ الُ  َوِْلَئِمَّةِ  َوِلَرُسوِلهِ  َوِلِكَتاِبهِ  لِلَّهِ : »َقالَ  ِلَمُن؟
 .ُمُسِلمٌ 

 : 62مسلم شرحقال النووي رحمه الله في 
 الرسالة على فتصديقه وسلم عليه الله صلى الله لرسول النصيحة وأما) 

 وميتا ياح ونصرته ونهيه امره فى وطاعته به جاء ما بجمي ِ وااليمان
 يقتهطر  واحياء وتوقيره حقه واعظام وااله من ومواالة عاداه نم ومعاداة
 علومها ثارةواست عنها التهمة ونفى ريعتهش ونشر دعوته وبث وسنته
 تعليمهاو  تعلمها في والتلِف اليها والدعاء معانيها في والتفقه

 هافي الكالم عن واالمساك قراءتها عند والتأدب واجاللها واعظامها
 بآدابه التأدبو  بأخالقه والتخلق اليها النتسابها أهلها واجالل علم بغير

 ْلحد تعرض وأ سنته فى ابتدع من انبةومج وأصحابه بيته أهل ومحبة
 ( أه .ذلك ونحو أصحابه من

  الحادي عشر : حقه في محبة أهل بيته

ه وازواجملسو هيلع هللا ىلص لقد وصى الحق سبحانه وتعالى المؤمنين بآل محمد 
 َوأُوُلو أُمََّهاتُ ُهمُ  َأُزَواُجهُ وَ  أَنُ ُفِسِهمُ  ِمنُ  بِاُلُمُؤِمِنينَ  َأُوَلى النَِّبيُّ }بقوله : 

 َواُلُمَهاِجرِينَ  اُلُمُؤِمِنينَ  نَ مِ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي بِبَ ُعضٍ  َأُوَلى بَ ُعُضُهمُ  ُرَحامِ اُْلَ 
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{ َمُسُِوًرا اُلِكَتابِ  يفِ  َذِلكَ  َكانَ  َمُعُروًفا أَُولَِياِئُكمُ  ِإَلى تَ ُفَعُلوا َأنُ  ِإالَّ 
 .[6: اْلحزاب]

 : 61 هتفسير قال الحافظ ابن كثير في 
 اإلكرامو  واالحترام، الحرمة في: أي{  أُمََّهاتُ ُهمُ  اُجهُ َوأَُزوَ : } وقوله)

 ( أه  . واإلعظام والتوقير
{  أمهاتهم وأزواجه} :)  62 القدير فتحوقال الشوكاني رحمه الله في 

 استحقاق يف منزلتهنّ  ومنزالت ، بالتحريم الحكم في أمهاتهم مثل أي
 أن له يحلّ  ال اكم منهنّ  بواحدة يتزوج أن ْلحد يحلّ  فال التعظيم؛
 التعظيموب لهنّ  النكاح بتحريم مختصة اْلمومة فهذه ، بأمه يتزوج

 ساءن أمهات لسن أنهنّ  على يدلّ  المؤمنين وتخصيص ، لجنابهنّ 
( منينالمؤ  أخوال أخوتهنّ  وال ، المؤمنين أخوات بناتهنّ  وال المؤمنين

 أه .
 يَ ُوًماملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسولُ  امَ قَ : َقالَ  أَُرَقمَ  ُبنِ  َزُيدِ وفي الصحيح ، من حديث 

يًبا ِفيَنا ِِ  هِ َعَليُ  َوأَثُ َنى اللَّهَ  َفَحِمدَ  َواُلَمِديَنةِ  َمكَّةَ  بَ ُينَ  ُخمًّا: يُُدَعى ِبَماءٍ  َخ
 َأنُ  يُوِشكُ  َبَشرٌ  أَنَا َماَفِإنَّ  النَّاس أيُّها َأال بعدُ  أمَّا: " َقالَ  ثُمَّ  َوذَكَّرَ  َوَوَعظَ 
 هِ اللَّ  ِكَتابُ  َأوَُّلُهَما: لث ََّقَلُينِ ا ِفيُكمُ  تَارِكٌ  َوأَنَا َفُأِجيبَ  َربِّي َرُسولُ  يَُأتَِيِني
 َعَلى َفَحثَّ "  ِبهِ  واَواُسَتُمِسكُ  اللَّهِ  ِبِكَتابِ  َفُخُذوا َوالنُّورُ  اُلُهَدى ِفيهِ 
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 يبَ ُيتِ  َأُهلِ  ِفي لَّهَ ال ذَكِّرُُكمُ أُ  بَ ُيِتي َوَأُهلُ : »َقالَ  ثُمَّ  ِفيهِ  َوَرغَّبَ  اللَّهِ  ِكَتابِ 
 َحُبلُ  ُهوَ  َوجل عز الله كتاب: »رَِوايَة َوِفي «بَ ُيِتي َأُهلِ  ِفي اللَّهَ  أُذَكِّرُُكمُ 
 َرَواهُ .  «الضَّاَلَلةِ  َلىعَ  َكانَ  تَ رََكهُ  َوَمنُ  اُلُهَدى َعَلى َكانَ  ات َّبَ َعهُ  َمنِ  اللَّهِ 

 .ُمسلم
 َهِذه زلتن َلمَّا: َقالَ  َوقَّاصٍ  أَِبي ُبنِ  َسُعدِ وعنده أيضا ، من حديث 

 َوَحَسًنا َفاِطَمةَ وَ  َعِليًّاملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسولُ  َدَعا[ وأبناءكم أبناءنا ندُعُ ] اآُليَة
ًنا  .سلممُ  َرَواهُ  «بَ ُيِتي أهل َهُؤاَلءِ  اللَُّهمَّ : »فَ َقالَ  َوُحَسي ُ
 :  63 السنن حقائق عن الكاشف للِيبي المشكاة شرحقال في 

 أهل أنش في الله أحذركم أي(( بيتي أهل في الله أذكركم): )قوله) 
 بمعنى كيرفالتذ  فاحفظوهم، تؤذوهم وال الله اتقوا: لكم وأقول بيتي

 " ( أه .وذكر ووعظ": قوله عليه يدل الوعظ،
 الثاني عشر : حقه في محبة أصحابه

 اَل : »َوَسلَّمَ  َلُيهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  اُلُخُدرِيّ  سعيدٍ  أبي َعن
 َأَحِدِهمُ  ُمدَّ  بَ َلغَ  َما َذَهًبا ُأُحدٍ  ِمُثلَ  أَنُ َفقَ  َأَحدَُكمُ  َأنَّ  فَ َلوُ  َأُصَحاِبي َتُسبُّوا
 .َعَلُيهِ  ُمتَّفق «نصيفه َواَل 

 :64مسلم شرحقال النووي رحمه الله في 
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ُهمُ  اللَّه َرِضيَ  الصََّحابَة َسبَّ  َأنَّ  َواُعَلمُ )   اُلُمَحرََّمات فَ َواِحش نُ مِ  امَحرَ  َعن ُ
ُهمُ  اُلِفَتن اَلَبسَ  َمنُ  َسَواء ،  تُِلكَ  ِفي ِهُدونَ ُمُجتَ  ِْلَن َُّهمُ  ؛ َوَغُيره ِمن ُ

 َهَذا ِمنُ  لصََّحابَةا َفَضاِئل َأوَّل ِفي َأُوَضُحَناهُ  َكَما ُمَتَأوُِّلونَ  ، اُلُحُروب
 َوَمُذَهبَنا ، َباِئراُلكَ  اُلَمَعاِصي ِمنُ  َأَحدهمُ  َوَسبُّ :  اُلَقاِضي َقالَ .  الشَّرُح

 يُ ُقَتل:  اُلَماِلِكيَّة ضبَ عُ  َوَقالَ .  يُ ُقَتل َواَل  ، يُ َعزَّر أَنَّهُ  اُلُجُمُهور َوَمُذَهب
 .أه  (

 ثم قال رحمه الله : 
 ِبَكُسرِ  ِنُصف:  َغاتلُ  أَُرَب ِ َوِفيهِ  ، النُِّصف النَِّصيف:  اللَُّغة َأُهل َقالَ ) 
َها َوُنُصف ، ونالنُّ   ، اُلَياء ِبزِيَاَدةِ  فَوَنِصي ، ِبَفُتِحَها َوَنُصف ، ِبَضمِّ

َّاِبيِّ  َعنُ  اُلَمَشارِق ِفي ِعَياض اُلَقاِضي َحَكاُهنَّ   أَنُ َفقَ  َلوُ  َوَمُعَناهُ  ، اُلَخ
 ُصَحاِبيأَ  َأَحد نَ َفَقة ثَ َواب َذِلكَ  ِفي ثَ َوابه بَ َلغَ  َما َذَهًبا ُأُحد ِمُثل َأَحدُكمُ 
 َأوَّل ِفي ُمَناهُ َقدَّ  َما َهَذا َويُ َؤيِّد:  اُلَقاِضي َقالَ .  ُمدّ  ِنُصف َواَل  ، ُمدًّا
 َعَلى ُكّلهمُ  صََّحابَةال تَ ُفِضيل ِمنُ  اُلُجُمُهور َعنُ  الصََّحابَة َفَضاِئل بَاب
 ُقتوَ  ِفي اَنتُ كَ  أَن ََّها نَ َفَقتهمُ  تَ ُفِضيل َوَسَبب.  بَ ُعدهمُ  َمنُ  َجِمي ِ
 ُنُصَرته ِفي َكانَ  اقهمُ ِإنُ فَ  َوِْلَنَّ  ، َغُيرهمُ  ِبِخاَلفِ  ، اُلَحال َوِضيق الضَُّروَرة
 ، طَاَعتهمُ  ئِرَوَسا ِجَهادهمُ  وََكَذا ، بَ ُعده َمُعُدوم َوَذِلكَ  ، َوِحَمايَتهملسو هيلع هللا ىلص 
 َوَقاَتلَ  اُلَفُتح لقَ بُ  ِمنُ  قَ أَنُ فَ  َمنُ  ِمُنُكمُ  َيُسَتِوي اَل : }  تَ َعاَلى اللَّه َقالَ  َوَقدُ 

 ِمنُ  نُ ُفسهمُ أَ  ِفي َكانَ  َما َم َِ  ُكّله َهَذا ، اآُليَة{  َدَرَجة َأُعَظم أُولَِئكَ 
يثَار َوالت ََّواُض ِ َواُلُخُشوع َوالت ََّودُّد الشََّفَقة  َحقَّ  اللَّه ِفي اُلِجَهادوَ  َواإُلِ
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 تُ َنال َواَل  ، َملعَ  ازِيَهايُ وَ  اَل  َلُحظَة َوَلوُ  ، الصُُّحَبة َوَفِضيَلة ، ِجَهاده
 ( أه .ِبَشُيءٍ  َدَرَجتَها
 :  65 المصِفى حقوق بتعريف الشفاقال في 

 واالقتداء حقهم ومعرفة وبرهم أصحابه توقيرملسو هيلع هللا ىلص  وبره توقيره ومن فصل) 
 ينهمب شجر عما واإلمساك لهم واالستغفار عليهم الثناء وحسن بهم

 الرواةوجهلة  لمؤرخينا أخبار عن واإلضراب عاداهم من ومعاداة
 فيما همل يلتمس وأن منهم أحد في القادحة والمبتدعين الشيعة وضالل
 ويالتالتأ أحسن الفتن من بينهم كان فيما ذلك مثل من عنهم نقل

 وءبس منهم أحد يذكر وال ذلك أهل هم إذ المخارج أصوب لهم ويخرج
 مرهسي وحميد وفضائلهم حسناتهم نذكر بل أمر عليه يغمص وال

( فأمسكوا أصحابي ذكر إذا)ملسو هيلع هللا ىلص  قال كما ذلك وراء عما ويسكت
 رحماء ارالكف على أشداء معه والذين الله رسول محمد) تعالى الله قال
 المهاجرين من اْلولون والسابقون) وقال السورة، آخر إلى( بينهم

 بايعونكي إذ المؤمنين عن الله رضى لقد) تعالى وقال اآلية( واْلنصار
 ه .( أ اآلية( عليه الله عاهدوا ما صدقوا رجال) وقال( الشجرة تحت

 الثالث عشر : حقه في صدق الحديث عنه
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:  قوليملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول سمعت قال المغيرةفي الصحيح ، من حديث 
 متعمدا علي كذب فمن أحد على ككذب ليس علي كذبا إن) 

 . وغيره مسلم رواه(  النار من مقعده فليتبوأ
 للها رسول قال:  قال طالب أبي بن عليث وروى الترمذي من حدي

 -يح ( صحالنار في يلج علي كذب من فإنه علي تكذبوا الملسو هيلع هللا ىلص : ) 
 .66الترمذي سنن وضعيف صحيح

وانه من   ،ة الكذب عليه صلى الله عليه وسلمحرمفدل الحديثان على 
 ملسو هيلع هللا ىلص .ي الحديث عنه ، وعلى وجوب الصدق ف الذنوبكبائر 

 : 67 مسلم بفوائد لمعلما إكمالقال القاضي عياض في 
 عليه -النبى على فهو جملةً  الشرعفي  -ممنوعاً  الكذبُ  كان وإذا) 

 الكذب وإباحةُ  آكد، الشريعةِ  وحق أعظم، حقَّه ْلن أشد؛ -السالم
 ( أه . دينه وتحريف شرعه، إبِال إلى ذريعةٌ  عليه

وائد ، في بيان ف مسلم على النووي شرحوقال النووي رحمه الله في 
 :68، ان فيه ديثالح
 ال لكنو  كبيرة وموبقة عظيمة فاحشة وأنهملسو هيلع هللا ىلص  عليه الكذب تحريم) 

 مذاهب من المشهور هو هذا يستحله أن اال الكذب بهذا يكفر
 امام والد الجوينى محمد أبو الشيخ وقال، الِوائف من العلماء
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 ليهع الكذب بتعمد يكفر؛ أصحابنا أئمة من المعالى أبى الحرمين
 المذهب هذا والده عن الحرمين امام حكى سلم و يهعل الله صلى
 الله ىصل الله رسول على كذب من كثيرا درسه فى يقول كان وأنه،

 القول هذا الحرمين امام وضعف دمه وأريق كفر عمدا سلم و عليه
 ما والصواب، عظيمة هفوة وانه االصحاب من ْلحد يره لم انه وقاله
 ه .( أ أعلم والله الجمهور عن قدمناه
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 المبحث الرابع

 حكم المولد النبوي
 

 وفيه المِالب التالية :

 المِلب اْلول : أدلة المانعين

 المِلب الثاني : استدالالت وحجج المجيزين 

 المِلب الثالث : الترجيح

 المِلب الراب ِ : ما يترتب على القول الراجح

 المِلب الخامس : ما يترتب على قول المجيزين
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 المطلب األول

 أدلة المانعين وحججهم
 

استدل المانعون ) القائلون بعدم مشروعية المولد النبوي ( بجملة أدلة 
 أهمها ما يلي :

ُعَمِتى نِ  }ٱُلي َُوَم َأُكَمُلُت َلُكُم ِديَنُكُم َوأَُتَمُمُت َعَلُيُكمُ تعالى:قوله -1
 [.3ُساَلَم ِدينًا{ ]المائدة:َوَرِضيُت َلُكُم ٱإل

الدين قد اكتمل ، وال وجه ْلي تشري ِ بعد كماله ووجه الداللة : ان 
 ، وْلن المولد النبوي ال أصل له في دين اإلسالم، فال يصح .

كما في الصحيحين ، من حديث عائشة رضي الله عنها ملسو هيلع هللا ىلص قوله  -2
 ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رّد((قال : ملسو هيلع هللا ىلص ،ان النبي 
 متفق عليه.

،  ملسو هيلع هللا ىلصفي الدين، مما لم يكن عليه أمر النبي ووجه الداللة :أن الزيادة 
وال أصحابه الكرام ؛ باطلة مردودة على صاحبها ،مهما كان قصده ، 

 . بها او نيته
قال أهل العربية: الرد هنا ) : رحمه الله في شرح مسلم قال النووي

 بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به.
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وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم، وهو من ) وقال: 
 .أه  ( ، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعاتملسو هيلع هللا ىلص جوام ِ كلمه 

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبِال ) وقال: 
 .أه (  المنكرات، وإشاعة االستدالل به

م ما لفما كان في ذلك اليوم دين، فهو ديناً، و ) قال اإلمام مالك: و 
 أه .(  يكن في ذلك اليوم ديناً فليس من الدين

انكار أهل العلم له ،وانه محدث بعد القرون الفاضلة ، وما كان -3
 ذلك كذلك فمردود ، يحرم التعبد به .

 :69الباعث على إنكار البدع والحوادثقال أبوشامة الدمشقي في 
من اُلبدع  ن َذِلكَواَل َغيره ِْلَ ملسو هيلع هللا ىلص اَل يجوز االحتفال بمولد الرَُّسول ) 

اشدون َواَل لم يَ ُفَعله َواَل خلفاؤه الر ملسو هيلع هللا ىلص المحدثة ِفي الّدين ِْلَن الرَُّسول 
ان َغيرهم من الصََّحابَة رضَوان الله على اُلَجِمي ِ َواَل التابعون َلُهم بِِإُحسَ 

ِفي اُلُقُرون المفضلة وهم أعلم النَّاس بِالسنِة وأكمل حبا لَرُسول الله 
 .أه (  لشرعة ِممَّن بعدهمُ  ومتابعةملسو هيلع هللا ىلص 
لد عن االحتفال بالمو  -رحمه الله  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية و 
 : 72نبوي في اقتضاء الصراط المستقيمال
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لم يفعله السلف، م ِ قيام المقتضى له وعدم المان ِ منه، ولو كان  )
هذا خيرًا محضا، أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به 

ى وتعظيماً له منا، وهم علملسو هيلع هللا ىلص كانوا أشد محبة لرسول الله منا، فإنهم  
الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع 
أمره، وإحياء سّنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين اْلولين، من 

 .ر ، والذين اتبعوهم بإحسان( اه المهاجرين واْلنصا
ي ف قال اإلمام تاج الدين عمر بن سالم اللخمي المشهور بالفاكهانيو 

 :71المورد في عمل المولد
ال أعلم لهذا المولد أصال في كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن  )

أحد من علماء اْلمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار 
  أه . ( و ِبدعةالمتقدمين، بل ه

ملسو هيلع هللا ىلص  رسولهلعية المولد النبوي ،تكذيب صريح لله و ان القول بمشرو -4
 ، وطعن في رسالته ، وانتقاص ْلصحابه . 

ْلنه زيادة في الدين مما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
 وال صحابته الكرام .
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الى : عوالزيادة في الدين ، انكار لكماله وتمامه ، وتكذيب بقوله ت
ى َوَرِضيُت َلُكُم نُِعَمتِ  }ٱُليَ ُوَم َأُكَمُلُت َلُكُم ِديَنُكُم َوأَُتَمُمُت َعَلُيُكمُ 

 [.3ُساَلَم ِدينًا{ ]المائدة:ٱإل
اذ مقتضى اإليمان بهذه اآلية ، رد كل ما زيد في الدين ؛ مما لم يكن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص عليه هديه 
 م.التا ، بالخيانة وعدم البالغملسو هيلع هللا ىلص وهو انتقاص واتهام لشخصه 

من ابتدع في اإلسالم بدعة يراها  ): -رحمه الله  -قال اإلمام مالك 
خان الرسالة ْلن الله يقول )اليوم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حسنة فقد زعم أن محمدا 

أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا( 
 . أه ) فما لم يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا

 ودينا. ،، علماملسو هيلع هللا ىلص صحابة رسول الله ؛ طعن بوالقول به ايضا 
 ملسو هيلع هللا ىلصما العلم ؛ فألنهم لم يعلموا بأن المولد النبوي من آكد حقوقه فأ

 عليهم .
فألنهم تركوا هذه العبادة العظيمة ، وفوتوا على أنفسهم  واما الدين ؛
 ثوابها وأجرها.

به ، الذي زكى فيه أصحاملسو هيلع هللا ىلص وهذا مقتضاه ايضا رد حديث رسول الله 
 . ذين يلونهم ثم الذين يلونهمثم ال

 َصلَّى للَّهِ ا َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َمُسُعودٍ  اُبنِ  في الصحيحين ، من حديث
رُ : »َوَسلَّمَ  َعَلُيهِ  اللَّهُ   يَ ُلونَ ُهمُ  الَِّذينَ  ثُمَّ  يَ ُلونَ ُهمُ  الَِّذينَ  ثُمَّ  قَ ُرِني النَّاسِ  َخي ُ
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 ُمت ََّفقٌ ) «َشَهاَدته َوَيِمينه يَِمينه أحِدهمُ  َشَهاَدة َتسِبقُ  قَ ُومٌ  َيِجيءُ  ثُمَّ 
 .(َعَلُيهِ 

 َصلَّى نَِّبيُّ ال َقالَ : َقالَ  اُلُخُدرِيّ  سعيدٍ  أبيوفيهما أيضا ، من حديث 
 ُأُحدٍ  ِمُثلَ  أَنُ َفقَ  َأَحدَُكمُ  َأنَّ  فَ َلوُ  َأُصَحاِبي َتُسبُّوا اَل : »َوَسلَّمَ  َعَلُيهِ  اللَّهُ 
 .َعَلُيهِ  ُمتَّفق «نصيفه َواَل  َحِدِهمُ أَ  ُمدَّ  بَ َلغَ  َما َذَهًبا
ن عالخرافة والشعوذة ،ب وانشغالهاان عمل اْلمة بهذه البدع ، -5

سبب رئيس في تخلفها وانحِاطها المنهج الحق ، والدين القويم ،
عد عن البك،لما يترتب على هذه الخرافات من تبعات سيئة عليها ؛  

غالها عن أمورها ، وانش ؛ملسو هيلع هللا ىلص  ا، وعن هدي نبيه الحق دين ربها
 وهذا كله كفيل في شتاتها وانهزامها . بالخرافة والشعوذة ،

 :72وفي هذا يقول الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار
ِتي َنُحُن َوَلُم َيُكُن ِفي اُلَقُرِن اُْلَوَِّل َشُيءٌ ِمُن َهِذِه الت ََّقالِيِد َواُْلَُعَماِل الَّ ) 

َها َبُل َواَل  َواَل ُسنٌَّة، َوِإنََّما  ِفي الثَّاِني، َواَل َيُشَهُد ِلَهِذِه اُلِبدَِع ِكَتابٌ َعَلي ُ
َنا بِالت َُّقِليِد أَِو اُلَعُدَوى ِمَن اُْلَُمِم اُْلُُخَرى، ِإُذ َرَأى قَ ُوُمنَ  ا ِعُنَدُهُم َسَرُت ِإلَي ُ

َلَها َيُكوُن ِلِديِنِهُم َعُظَمٌة وا ِمث ُ أَُمثَاَل َهِذِه ااِلُحِتَفااَلِت َفظَنُّوا أَن َُّهُم ِإَذا َعِملُ 
ُن َوَشُأٌن ِفي نُ ُفوِس تُِلَك اُْلَُمِم. فَ َهَذا الن َُّوُع ِمِن اتَِّخاِذ اُْلَُنَداِد َكاَن مِ 

 أه  (َأَهمِّ َأُسَباِب تََأخُِّر اُلُمُسِلِميَن َوُسُقوِطِهُم ِفيَما َسَقُِوا ِفيهِ 
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ذه : ) وقالوا إن الذي ابتدع هالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ويقول 
الموالد وهذه اْلشياء الفاطميون في مصر ، ومن مصر انتقل إلى بالد 
أخرى ، وربما كان وراء ذلك أهداف سياسية معينة ! أنهم يريدون أن 
يشغلوا الجماهير والشعوب بهذه الموالد وهذه االحتفاالت ! حتى ال 

ره لقضايا العامة إلى آخيبحث الناس في أمور السياسة وال في أمور ا
! ولذلك إذا نظرنا إلى اْلمر باعتباره عبادة نقول : أنه لم ترد هذه 

 . الجزيرة: قناة نقال عن العبادة ولم تصح ( 

افي، خاصا بأهل اْليمان الص،لحق سبحانه انما جعل نصره وتأييده فا
ال الله تعالى ، قملسو هيلع هللا ىلص المقتفون في تدينهم وعبادتهم سنة نبيهم وهديه 

{ أَُقَداَمُكمُ  يُ ثَ بِّتُ وَ  يَ ُنُصرُُكمُ  اللَّهَ  تَ ُنُصُروا ِإنُ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَي َُّها}:
َنا َحقًّا وََكانَ } وقال سبحانه وتعالى : ،[7: محمد]  ُصرُ نَ  َعَلي ُ

 . [47: الروم{ ]اُلُمُؤِمِنينَ 
ر اعتباته وعدم جوازه ، فهو حرام بيان المولد النبوي وم ِ قولنا ببدع-6

ما يصاحبه من المنكرات والمعاصي ، وقد ذكرنا ذلك مفصال في 
 : مظاهر المولد النبوي.عند بيان المبحث اْلول

ل بدعاء المتمث،الشرك بالله  ؛ إثما، واقبحها  وزراواعظم تلك المظاهر 
، وطلب الغوث والمدد منه ، وقد تبين لنا جليا هذا اْلمر من  الله غير

 .الموالد هاْلبيات التي يتغنى بها المبتلون بهذخالل ما ذكرنا من تلك 
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ين امرنا الذ ، ، بعباد الصليبان في المولد النبوي تشبه بين-7
 ، او كان من خواصهم ولو تعبدااختصوا به  مابمخالفتهم في كل 

 عادة او عرفا.
ع الباعث على إنكار البد  عالمة ابي شامة الدمشقي في كتابهال قال

 المولد النبوي وعدم شرعيته : عن حكم،  73والحوادث
) لَُيَس من الّدين بل ُهَو من اُلبدع المحدثة َومن التََّشبُّه بَِأُهل اُلكتاب 
من اُليَ ُهود َوالنََّصاَرى ِفي أعيادهم َوِبَذِلك يَ تَِّضح لكل من َلُه أدنى 
َبِصيَرة ورغبة ِفي اُلحق وإنصاف ِفي طلبه َأن اإلحتفال بالموالد لَُيَس 

ُساَلم بل ُهَو من اُلبدع المحدثات الَِّتي أَمر الله ُسُبَحانَُه من د ين اإُلِ
َبِغي للعاقملسو هيلع هللا ىلص َوتَ َعاَلى َوَرُسوله  َها َواَل يَ ن ُ ل َأن يغتر ِبَكثُ َرة بِتَ رُِكَها والحذر ِمن ُ

لين م يَ ُفَعله من النَّاس ِفي َسائِر االقِار َفِإن اُلحق اَل يعرف ِبَكثُ َرة الفاع
اَرى يعرف باْلدلة الشَُّرِعيَّة َكَما َقاَل تَ َعاَلى َعن اُليَ ُهود َوالنَّصَ َوِإنََّما 

}َوَقاُلوا لن يُدخل اُلجنَّة ِإالَّ من َكاَن هودا َأو َنَصاَرى تُِلَك أمانيهم قل 
ِِ ِ َأكثر من ِفي ُتم َصاِدقين{ َوَقاَل تَ َعاَلى }َوِإن ُت  هاتوا برهانكم ِإن ُكن ُ

 ِبيل الله{ اآُليَة ( أه .اَْلُرض يضلوك َعن سَ 
ل ، يدف ِ القو ملسو هيلع هللا ىلص اختالف اْلمة في تحديد تأريخ يوم مولده  -8

 قِعا.بمشروعية االحتفال به 
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اليوم ،  اتأريخ هذبهم أ مال يتعلق بمعرفته عبادة او عمل، اذ لو كان 
صوله من يستحيل ح ْلن تكليف العباد  بعبادة ال يعرفون زمنها ، مما

 َما}د قال رب العزة سبحانه في كتابه الكريم : الشارع الحكيم ، وق
،  [38: اْلنعام{ ]ُرونَ ُيُحشَ  َربِِّهمُ  ِإَلى ثُمَّ  َشُيءٍ  ِمنُ  اُلِكَتابِ  ِفي فَ رَُّطَنا

َناُهمُ  َوَلَقدُ }وقال سبحانه وتعالى :   ُهًدى ِعُلمٍ  َعَلى ُلَناهُ َفصَّ  ِبِكَتابٍ  ِجئ ُ
 ُلَناهُ َفصَّ  َشُيءٍ  وَُكلَّ }، وقوله :  [52: عرافاْل{ ]يُ ُؤِمُنونَ  ِلَقُومٍ  َوَرُحَمةً 
َيانًاتِ  اُلِكَتابَ  َعَلُيكَ  َونَ زَُّلَنا}وقوله : ، [12: اإلسراء{ ] تَ ُفِصياًل   ِلُكلِّ  ب ُ
 .[89: النحل{ ]لُِلُمُسِلِمينَ  َوُبُشَرى َوَرُحَمةً  َوُهًدى َشُيءٍ 

 . ، ففيه اتفاق واختالفملسو هيلع هللا ىلص وأما عن تأريخ مولده 
 يوم في ، الفيل عام كانملسو هيلع هللا ىلص اتفاقهم على ان مولد النبي : فمن اْلول 

 . اإلثنين
 :  74 المعاد زاد في - الله رحمه – القيم ابن شمس الدين قال
 ( الفيل عامَ  كان مولده وأن ، مّكة بجوفملسو هيلع هللا ىلص  ولد أنه خالف ال) 
 .  أه
 : الق عنه الله رضي اْلنصاري قتادة أبي حديث من الصحيح وفي
  : َقالَ ف ؟ ااِلثُ نَ ُينِ  يَ ُومِ  َصُومِ  َعنُ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ُسِئلَ ) 
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 رواه(   - ِفيهِ  َليَّ عَ  أُُنزِلَ  َأوُ  - تُ بُِعثُ  َويَ ُومٌ  ، ِفيهِ  ُوِلُدتُ  يَ ُومٌ  َذاكَ  )
 . 75مسلم

 الذي مهويو  الشهر تحديد في - الله رحمهم -فهم ختالمن الثاني او 
 : أقوال الى وسلم، عليه الله صلى فيه ولد

اختار ربي ِ اْلول ، و  :رمضان ، وقيل صفر ، وقيلفأما الشهر فقيل :
  ربي ِ اْلول. انه فيالجمهور القول الثالث ؛

من شهر  ، فيهملسو هيلع هللا ىلص الذي ولد  اليوملكنهم اختلفوا بعد ذلك في تحديد 
 الى أقوال: ربي ِ اْلول ،

 .اْلول ربي ِ من خلتا لليلتين كانملسو هيلع هللا ىلص  ميالده أن اْلول :
 : 76 النبوية السيرة في كما  - الله رحمه – كثير ابن قال
 ،"  الستيعابا"  في البر عبد ابن قاله ، منه خلتا لليلتين:  فقيل) 

 .   هأ ( المدنى الرحمن عبد بن نجيح معشر أبي عن الواقدي ورواه
 .  اْلول ربي ِمن شهر  ثامنال في انه:  الثاني
 :   77 النبوية السيرة في - الله رحمه – كثير ابن قال
 الكم ورواه ، حزم ابن عن الحميدى حكاه ، منه خلون لثمان وقيل) 

 بن رجبي بن محمد نع الزهري عن وغيرهم يزيد بن ويونس وعقيل
 وقِ ِ ، صححوه أنهم التاريخ أصحاب عن البر عبد ابن ونقل ، مِعم
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 أبو الحافظ ورجحه ، الخوارزمي موسى بن محمد الكبير الحافظ به
 .  أه(  ذيرالن البشر مولد في التنوير"  كتابه في دحية بن الخِاب
 .اْلول ربي ِمن  تاس ِال في: الثالث
 نم غيره واختاره ، ورجحه اركفوريالمب الرحمن صفي قال وبه

 ، وأهل السير المعاصرين. المحققين
 نأ الى والفلك الحساب أهل من المسلمين العلماء بعض ذهب وقد
 نيسان من نللعشري الموافق اْلول، ربي ِ من التاس ِ يوافق؛ االثنين يوم
 . م 571 لعام
د في سيرة سي اليقين نور يف - الله رحمه – الخضري محمد قال

 :المرسلين
 له ، مصري فلكي عالم - الفلكي باشا محمود المرحوم قحق وقد) 
 عام وفيت ، وأبحاث وكتب والرياضيات والجغرافيا الفلك في باع

 اْلول ربي ِ تاس ِ االثنين يوم صبيحة كان ذلك أن:  - م1885
 ، الميالد من 571 سنة ، نيسان - أبريل من العشرين لليوم الموافق
 أبي دار في والدته وكانت ، الفيل حادثة من اْلولى السنة يوافق وهو

 . أه(  هاشم بني بشعب طالب
  اْلول ربي ِمن  عاشرال في القول الراب ِ :

 : 78 النبوية السيرة في – الله رحمه – كثير ابن قال
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 ابن اهورو  ، كتابه في دحية ابن نقله ، منه خلون لعشر:  وقيل) 
 . ( أه الشعبى عن مجالد ورواه ، الباقر جعفر أبي عن عساكر

 .  اْلول ربي ِ من عشر ثانيال في القول الخامس :
 :79 النبوية السيرة في  – الله رحمه – كثير ابن قال
 ابن رواهو  ، إسحاق ابن عليه نصَّ  ، منه خلت عشرة لثنتى:  وقيل) 
 وابن جابر عن ميناء بن سعيد عن عفان عن"  مصنفه"  في شيبة أبى

 لثانيا االثنين يوم الفيل عامملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول ولد:  قاال أنهما عباس
 ، السماء إلى به عرج وفيه ، بعث وفيه ، اْلول ربي ِ شهر من عشر
 أه . ( الجمهور عند المشهور هو وهذا،  مات وفيه ، هاجر وفيه
 عين قد الشارع ْلن ، له ومشاق للشرع معاند المبتدع ن) ا9-

 يهاعل الخلق وقصر ، خاصة وجوه على خاصة طرقاً  العبد لمِالب
 في رالش وأن ، فيها الخير أن وأخبر والوعيد والوعد والنهي باْلمر
 أرسل نماإ وأنه ، نعلم ال ونحن يعلم الله ْلن ، ذلك غير إلى   تعديها
 ثم أن زعمي فإنه ، كله لهذا راد فالمبتدع.  للعالمين رحمةملسو هيلع هللا ىلص  الرسول
 ، عينتبم عينه ما وال ، بمحصور الشارع حصره ما ليس ، أخر طرقاً 
 دراكهاست من يفهم ربما بل.  نعلم أيضاً  ونحن ، يعلم الشارع كأن
 . الشارع يعلمه لم ما علم أنه ، الشارع على الِرق
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 كان وإن ، والشارع بالشريعة كفر فهو للمبتدع مقصوداً  كان إن وهذا
 . 82االعتصامانظر :  ( أه . مبين ضالل فهو مقصود غير
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 المطلب الثاني

 المجيزين وحججهم استدالالت

 توطئة:

إلمام من أئمة  معتبر،رأي من خالل بحثي ، فاني لم أقف على 
أ قولهم ورأيهم ، بدالمتأخرين ، ممن يعتد ب اوالقدامى  المسلمين 

 ، ومن بعدهم ، وحتى عصرنا الحديث . 81بأئمة المذاهب اْلربعة

 ، الله مالسيوطي رحمه ابن حجر ، واإلمام الحافظخال ما نقل عن 
واعتذاره للمولد النبوي ، وتبريره لمن أحدثه ، وقد عرضت في بحثنا 
هذا شيئا مما ذكر رحمه الله من الحجج واالستدالالت التي رد عليها 

 أهل العلم .

من أهل العلم ، فممن ال يعتد بقوله ، او ال  ماوما ذكر ، عمن سواه
ر حجج كيعتبر برأيه ، ولهذا فقد اكتفيت في هذا المبحث ، ان أذ 

المجيزين ، واستدالالتهم ، ثم الرد عليها بما وقفت عليه من ردود 
ء ، و بشي المضمارلعلماء اْلمة ، وطلبة العلم، ممن كتب في هذا 

معا في ان ط فيه طاقتي، وما فتح الله به علي،اجتهدت فيه وبذلت 
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العمل به  ، ثماصل الى الحق الذي اتعبد الله جل وعال بالوصول اليه 
ارشاد الخلق اليه ، وقد عبرت بما وقفت عليه من ردود بقولي : ) و  ،

ونوقش ، او نوقشت (، وما اجتهدت فيه ، فعبرت عنه بقولي : ) 
ويناقش ، او تناقش ( ، والله المسؤول ان يوفقنا جميعا الى الحق ، 

 والى صراطه المستقيم انه جواد كريم.
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( واز المولد النبويالمجيزين وحججهم )القائلون بج 12استدالالت
 ، ومناقشتها :

لتي أفال يثاب فاعله على أفعال البر ا .بدعةالنبوي إذا كان المولد  -1
 .؟ الِاعات من ، وغير ذلكوإطعام طعام،ودعاء  ،من ذكر ؛فيه

 ونوقش هذا الرأي بالتالي : 

 على صالة في غير وقتها؟  العبد هل يثاب

  هل يثاب على صدقة لم تق ِ في موقعها؟و 

 هل يثاب على حج في غير وقته؟ 

صفا أو على سعي بين غير ال ،هل يثاب على طواف حول غير الكعبةو 
 .والمروة؟ 

فإن قيل في كل هذه ال، ال، قيل كذلك في أفعال البر المصاحبة 
للمولد ال، ال، لعلة اإلحداث فيها واالبتداع الذي صاحبها، إذ لو صح 

في الدين، وهذا مردود بقول ذلك وقبل من فاعله ْلمكن اإلحداث 
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من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه »الرسول صلى الله عليه وسلم: 
 .«فهو رد

إطعام الِعام مندوب إليه مرغب فيه كلما دعت الحاجة إليه كما أن 
فالمسلم يقري الضيف ويِعم الجائ ِ ويتصدق طوال العام، ولم يكن 

ذه عام، وعليه فهفي حاجة إلى يوم خاص من السنة يِعم فيه الِ
 . انظر :ه ( أليست بعلة تستلزم إحداث بدعة بحال من اْلحوال

 بتصرف يسير.،  83للجزائرياإلنصاف 

 ويناقش ايضا بأن نقول :

د النبوي بناء على ما ذكرتم ؛ لما فيه من أعمال لو سلمنا بجواز المول
ي القول بصحة صدقة البغي التي تنفق كسبها ف ؛البر ، للزم على هذا

وهذا باطل ولم يقل به أحد من فقهاء اإلسالم ،بناء ،  84وجوه الخير
و اي أن الغاية أحكام المقاصد" ؛ ف لهاان الوسائل على قاعدتهم  "

المقصد اذا كان مشروعا ، فالبد ايضا ان تكون الوسيلة مشروعة ، 
  ومأذون بها.
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فاذا كان أصل المولد باطل وبدعة ضاللة ، فان كل ما ينتج عنه من 
 افعال البر يتبعه في الحكم وهو هنا ؛ البِالن ، وعدم الجواز.

 : 85 رحمه الله في المدخلقال العالمة ابن الحاج 
 ِملَ َوعَ  -اي : من مفاسد المولد  – ِمُنهُ   -أي المولد  –َخاَل  ) َفِإنُ 
ُخَوانَ  إلَُيهِ  َوَدَعا اُلَمُوِلدَ  ِبهِ  َونَ َوى فَ َقطُ  اَطَعامً   تَ َقدَّمَ  َما ُكلِّ  ِمنُ  َسِلمَ وَ  اإُلِ
 َولَُيسَ  الدِّينِ  ِفي زِيَاَدةٌ  كَ َذلِ  َأنَّ  إذُ  فَ َقطُ  نِيَِّتهِ  بِنَ ُفسِ  ِبُدَعةٌ  فَ ُهوَ  ذُِكرُُه،
 يَزِيدَ  َأنُ  ِمنُ  أَُوَجبُ  لُ بَ  ُوَلىأَ  السََّلفِ  َواتَِّباعُ  اُلَماِضينَ  السََّلفِ  َعَملِ  ِمنُ 
 - اللَّهِ  َرُسولِ  ِلُسنَّةِ  تَِّباًعاا النَّاسِ  َأَشدُّ  ِْلَن َُّهمُ  َعَلُيهِ  َكانُوا ِلَما ُمَخاِلَفةً  نِيَّةً 
 إَلى اُلُمَباَدَرةِ  ِفي ُبقِ السَّ  َقَدمُ  َوَلُهمُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - َوِلُسنَِّتهِ  َلهُ  َوتَ ُعِظيًما -ملسو هيلع هللا ىلص 
َقلُ ي ُ  َوَلمُ  َذِلكَ  ُهمُ  َأَحدٍ  َعنُ  ن ُ  فَ َيَسُعَنا تَ َب ٌِ  َلُهمُ  َنُحنُ وَ  اُلَمُوِلدَ  نَ َوى أَنَّهُ  ِمن ُ
 َوِسَعُهُم( أه . َما

وقال العالمة الفاكهاني، في حكم اطعام الِعام ، بنية المولد، دون 
 ملع في عمل أي شيء من منكرات المولد المعروفة ، كما في المورد

 :86المولد
 جاوزوني ال وعياله، وأصحابه ْلهله ماِلهِ  َعُين ِمنُ  جلر  يعمله ) أنُ 
 آلثام، ا من شيئاً  يقترفون وال الِعام، أكل على االجتماع ذلك ،في
 من حدأ يفعله لم إذ وشناعة، مكروهة بدعة بأنه وصفناه الذي فهذا
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 جُسرُ  اْلنام، وعلماء اإلسالم، فقهاء هم الذين الِاعة، أهل متقدمي
 اْلمكنة ( أه . وزين اْلزمنة،

بيهم يتذكر فيها المسلمون ن ،ذكرى سنوية المولد النبوي عبارة عن -2
 ه.ل اوتعظيم ا لنبيهم ،حب واصلى الله عليه وسلم، فيزداد

وُه َوات َّبَ ُعوا }َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصرُ ومن هذا قول ربنا جل وعال : 
تعظيم ملسو هيلع هللا ىلص عظيمه ومن ت ،أُولَِئَك ُهُم اُلُمُفِلُحوَن{ النُّوَر الَِّذي أُُنزَِل َمَعهُ 

  .يوم مولده

 هذا : نوقشو 

تصلح أن تكون علة لو كان المسلم ال يذكر النبي  الحجة هذه) بأن 
في كل يوم عشرات المرات فتقام له ذكرى سنوية أو شهرية يتذكر ملسو هيلع هللا ىلص 

صالة  يفيها نبيه ليزداد بذلك إيمانه به وحبه له، أما والمسلم ال يصل
من ليل أو نهار إال ذكر فيها رسوله وصلى عليه فيها وسلم. وال يدخل 

ي ويصلي عليه. إن الذملسو هيلع هللا ىلص وقت صالة وال يقام لها إال ويذكر الرسول 
تقام له ذكرى خشية النسيان هو من ال يذكر. أما من يذكر وال ينسى 
فكيف تقام له ذكرى حتى ال ينسى، أليس هذه من تحصيل ما هو 
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 ، انظر : (أه  تحصيل الحاصل عبث ينزه عنه العقالءحاصل، و 
 .87للجزائرياإلنصاف 

 وتناقش هذه الحجة ايضا : 

بأن الذكرى انما تكون لمن نسي او كاد ان ينسى ، واما اذا كانت 
، من أوجب الشارع ذكره والصالة والسالم عليه عند ذكر ملسو هيلع هللا ىلص لمحمد 

 اسمه ، فأمر ال يستقيم .

، ال يكون بذكره في العام مرة فحسب،  ملسو هيلع هللا ىلص هثم ان تعظيم أمره وشأن
بل بِاعته والتزام سنته وهديه ، والذب عنها ،وقد تقدم الكالم على 

على أمته ، واما ان يكون بمجرد االجتماع ملسو هيلع هللا ىلص هذا في مبحث :حقه 
 لتذكره مرة في العام ، فال جفاء نراه أشد من هذا ، والله المستعان .

السيرة و  بعض الشمائل المحمدية،ل سماعان في المولد النبوي :  – 3
ب النبوي النس على العِرة ، حتى يتأسى الناس بنبيهم ،ويتعرفوا

 الشريف.

 ونوقش هذا بأن : 
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علة غير كافية في إقامة المولد، ْلن معرفة الشمائل المحمدية الهذه ) 
والنسب الشريف ال يكفي فيها أن تسم ِ مرة في العام، وماذا يغني 

ي جزء من العقيدة اإلسالمية؟ إن الواجب على كل سماعها مرة، وه
عالى: وصفاته كما يعرف الله تملسو هيلع هللا ىلص مسلم ومسلمة أن يعرف نسب نبيه 

بأسمائه وصفاته. وهذا ال بد له من التعليم. وال يكفي فيه مجرد سماع 
 .88للجزائرياإلنصاف ، انظر :  (أه  تالوة قصة المولد مرة في العام

 ، ْلنه رحمةملسو هيلع هللا ىلص فرح بوالدة الرسول لل إظهارالمولد النبوي؛  – 4
نبوي ة ؛ إقامة المولد المهداة للعالمين ، أمرنا بالفرحة بها ، ومن الفرح

 الشريف.

]يونس  قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواتعالى:  الله قال
النبّي نا والمراد بها هفالله َعزَّ وجَّل طلب منا أن نفرح بالرحمة، ،  [58

أرسلناك إال رحمة  وما: قال الله تعالىيه وسلم، صلى الله عل
 [.127]اْلنبياء  للعالمين

 هذا اإلستدالل ، وهذه الحجة بالتالي : نوقشو 

ال تعني ما ذهبتم اليه ، بل هو قول على الله بال علم او  اآليةأن 
 برهان.
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ه جعل يخبر تعالى أن الل) ابن كثير في تفسير اآلية:  الحافظ الق
رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمة لهم كّلهم، فمن قَِبل ملسو هيلع هللا ىلص محمدًا 

هذه الرحمة وشكر هذه النعمة َسِعَد في الدنيا واآلخرة، ومن رّدها 
 .89تفسير القرآن العظيم ( انظر :   وجحدها خسر في الدنيا واآلخرة

الم الله كلحمل  ،االستدالل باآلية على مشروعية االحتفال بالمولدو 
ليه السلف الصالح، وهو ما نّص الشاطبيُّ على على ما لم يحمله ع

عدم مشروعيته؛ وهو أن الوجه الذي لم يثبت عن السلف الصالح العلم 
 بالنص عليه ال يقبل ممن بعدهم داللة النص عليه.

وال يجوز إحداث تأويل في آية أو في سنة ) قال ابن عبد الهادي: 
ذا يتضمن ألمة، فإّن هلم يكن على عهد السلف وال عرفوه، وال بيَّنوه ل

أنّهم جهلوا الحق في هذا، وضلُّوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض 
انظر :  ( المستأخر، فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه

 .92الصارم المنكي
وال شك أن هذا المسلك الذي سلكه هؤالء المستدلون باآلية على 

ُك أهل مسلملسو هيلع هللا ىلص بمولد النبي مشروعية إقامة الحفالت والوالئم فرًحا 
ة وكثيًرا ما تجد أهل البدع والضالل) البدع والضاللة، قال الشاطبي: 

لونهما مذاهبهم، ويعبرون بمشتبهاتهما  يستدلون بالكتاب والسنة ُيحمِّ
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في وجوه العامة، ويظنون أنهم على شيء، ولذلك أمثلة كثيرة،  
نقل هير في الكاالستدالالت الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو ش

 . 91الموافقات( انظر :  عنهم
كل من اتب ِ المتشابهات أو حرَّف ) :  92وقال في االعتصام 

المناطات أو حمل اآليات ما ال تحتمله عند السلف الصالح أو 
تمسك باْلحاديث الواهّية أو أخذ اْلدلة ببادئ الرأي ليستدل على  

ذلك يث ال يفوز بكل فعٍل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حد
أصاًل، والدليل عليه استدالل كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية 

ي الملف العلم –( أه  ، انظر: موق ِ المنبر أو حديث من غير توقف
 ، بتصرف يسير.

 ة القرآنمن قراء؛ اجتماع على ذكر الله تعالى في المولد النبوي  – 5
 ، ونحو ذلك . الموالصالة على النبي عليه الصالة والس ؛

 ونوقشت هذه الحجة بأن :

ْلن االجتماع على الذكر بصوت واحد ، هذه العلة فاسدة وباطلة ) 
 امألم يكن معروفا عند السلف فهو في حد ذاته بدعة منكرة. 
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المدائح والقصائد باْلصوات المِربة الشجية فهذه بدعة أقبح وال 
لمسلمين له تعالى، م ِ أن افي دينهم والعياذ بال يفعلها إال المتهوكون

العالمين يجتمعون كل يوم وليلة طوال العام في الصلوات الخمس في 
المساجد وفي حلق العلم لِلب العلم والمعرفة، وما هم في حاجة إلى 
جلسة سنوية الداف ِ عليها في الغالب الحظوظ النفسية من سماع 

 .93للجزائرياإلنصاف ، انظر :  الِرب واْلكل والشرب( أه 

ما روي من أن أبا لهب رؤي  ان للمولد النبوي أصل شرعي ، وهو -6
ار، إال إنه يعذب في الن"فقال:  عن حاله بعد موته في المنام، فسئل

ر هذا ، ويمص من بين أصبعيه ماء بقد" أنه يخفف عنه كل ليلة اثنين
وأشار إلى رأس أصبعه، وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جاريته ثويبة 

 صلى الله عليه وسلم. ه بوالدة محمدلما بشرت

 ونوقش هذا اإلستدالل بما يلي :

إن أهل اإلسالم مجمعون أن الشرع ال يثبت برؤى الناس المنامية  - 1
مهما كان ذو الرؤيا في إيمانه وعلمه وتقواه، إال أن يكون نبي الله فإن 

 رؤيا اْلنبياء وحي والوحي حق.
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بن عبد المِلب والذي رواها  إن صاحب هذه الرؤيا هو العباس - 2
فالحديث إذا مرسل، والمرسل ال يحتج به وال تثبت ،بالواسِة  ؛عنه

به عقيدة وال عبادة، م ِ احتمال أن الرؤيا رآها العباس قبل إسالمه 
 ورؤيا الكافر حال كفره ال يحتج بها إجماعا.

أكثر أهل العلم من السلف والخلف على أن الكافر ال يثاب  - 3
ل صالح عمله إذا مات على كفره، وهو الحق لقول الله تعالى، على عم

ُثوًرا{ ]الفرقان:  [ 23}َوَقِدُمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمُن َعَمٍل َفَجَعُلَناُه َهَباًء َمن ُ
َُِت وقوله عز وجل: }أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاِت َربِِّهُم َوِلَقائِِه َفَحبِ 

وقول [ »125ِقيُم َلُهُم يَ ُوَم اُلِقَياَمِة َوُزنًا{ ]الكهف: َأُعَماُلُهُم َفاَل نُ 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سألته عائشة رضي الله عنها عن 
عبد الله بن جدعان الذي كان يذبح كل موسم حج ألف بعير، ويكسو 
ألف حلة، ودعا إلى حلف الفضول في بيته: هل ينفعه ذلك يا رسول 

ْلنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خِيئتي  الله؟ فقال: " ال،
وبهذا يتأكد عدم صحة هذه الرؤيا، ولم تصبح شاهدا وال « يوم الدين
 شبهة أبدا.

إن الفرح الذي فرحه أبو لهب بمولود ْلخيه فرح طبيعي ال  - 4
تعبدي، إذ كل إنسان يفرح بمولود يولد له، أو ْلحد إخوته أو أقاربه، 
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ن لله ال يثاب عليه فاعله، وهذا يضعف هذه الرواية والفرح إن لم يك
ويبِلها. م ِ أن فرح المؤمن بنبيه معنى قائم بنفسه ال يفارقه أبدا ْلنه 
الزم حبه، فكيف نحدث له ذكرى سنوية نستجلبه بها، اللهم إن هذا 

اطل، وشبهة ساقِة باطلة ال قيمة لها وال وزن فكيف يثبت ب معنى
الله ال عن عجز وال عن نسيان ولكن رحمة  بها إًذا شرع لم يشرعه

 اإلنصاف، انظر :  بعباده المؤمنين، فله الحمد وله المنة.(أه 
 .94للجزائري

 ، اذ يقول : )حول االحتفال( صاحب رسالةأيضا بما ذكره ونوقش 

جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهٍب كلَّ يوم اثنين بسبب ) 
عليه وسلم"  والدة المصِفى صلى اللهعتقه لثويبة جاريته لماّ بشرته ب

فأوهم بكالمه هذا أّن الخبر صحيح لوروده في أصح الكتب بعد  
كتاب الله عز وجل، وأوهم كذلك أّن في الخبر الذي ساقه البخاري 
أنّه يخفف عن أبي لهب كّل يوم اثنين، والذي يرج ِ إلى الصحيح ال 

 يجد هذا الكالم.
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لك يث عدم ثبوته؛ ال يبقى بعد ذوبعد بيان سقوط هذا الخبر من ح
أيُّ داٍع إلى مناقشة المستدلين به، إاّل أنّه على فرض كونه متصاًل ال 

 يصح االحتجاج به ْلمور عدة:
أولها: أّن هذا منام، والمنامات ال حّجة فيها، فكيف تشرع العبادات 

يء، هل يأمره بشملسو هيلع هللا ىلص عن طريقها، قال ابن حجر: "النائم لو رأى النبيَّ 
عليه امتثاله وال بد أو ال بد أن يعرضه على الشرع الظاهر؟  يجب

ي رؤيا  فكيف فملسو هيلع هللا ىلص فالثاني هو المعتمد" هذا في رؤيا مسلم للنبي 
 95فتح الباري  ر ( انظر :كافر لكاف

الثاني: أّن فيه على فرض اتصاله أّن الكافر قد ينفعه العمل الصالح 
ِدُمَنا ِإَلى  تعالى: }َوقَ  في اآلخرة؛ لكنه ال يقوى على مخالفة ظاهر قوله

[، وال على 23َما َعِمُلوُا ِمُن َعَمٍل َفَجَعُلَناُه َهَباء مَّنُثورًا{ ]الفرقان:
تخصيصه، والعمل ال يثاب عليه إال إن كان بقصد القربة، وهي ال 

انعقد اإلجماع على أن ) صل من الكافر، قال القاضي عياض: تح
عذاب،  بون عليها بنعيم وال تخفيفالكفار ال تنفعهم أعمالهم وال يثا
 .ض ( وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بع

 ملسو هيلع هللا ىلصالثالث: أّن ما فيه من إعتاق أبي لهب لثويبة قبل إرضاعها للنبي 
مخالف لما عند أهل السير من أّن إعتاق أبي لهب إيّاها كان بعد 
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ي ر ذلك اإلرضاع بدهر طويل، أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح البا
 ة .ه في اإلصابوأوضح، 

وقد أورد ابن سعد في طبقاته مرسل عروة هذا وعقَّب عليه قائاًل: 
"وأخبرنا محمد بن عمر عن غير واحد من أهل العلم قالوا: وكان رسول 

يصلها وهو بمكة، وكانت خديجة تكرمها وهي يؤمئذ مملوكة، ملسو هيلع هللا ىلص الله 
ا مّ وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها فأبى أبو لهب، فل

إلى المدينة أعتقها أبو لهب، وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هاجر رسول الله 
يبعث إليها بصلة وكسوة، حتى جاءه خبرها أنّها توفيت سنة سب ِ ملسو هيلع هللا ىلص 

 امرجعه من خيبر، فقال: ))ما فعل ابنها مسروح؟(( فقيل: مات قبله
 .96طبقات ابن سعد( انظر : 

بة للرسول إرضاع ثويقال ابن عبد البر في السيرة النبوية بعد أن ذكر 
إلى  ملسو هيلع هللا ىلصصلى الله عليه وسلم: "وأعتقها أبو لهب بعدما هاجر النبيُّ 

 .97االستيعابة ( انظر : المدين
بعدما  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت ثويبة تدخل على رسول الله ) وقال ابن الجوزي: 

وتكرمها خديجة، وهي يومئذ ملسو هيلع هللا ىلص تزوج خديجة، فيكرمها رسول الله 
 ( . أمة، ثم أعتقها أبو لهب
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ا سبق يتبين أنّه لم يثبت من طريق صحيح أّن أبا لهب فرح بوالدة وممّ 
 النبي صلى الله عليه وسلم، وال أن ثويبة بشرته بوالدته، وال أنّه أعتق
ثويبة من أجل بشارتها إياه بوالدة النبي صلى الله عليه وسلم، وال أنه 
يخفف عنه كل يوم اثنين بسبب ذلك، كّل ذلك لم يثبت، ومن ادَّعى 
شيًئا من ذلك فعليه إقامة الدليل على ما ادَّعاه، ولن يجد إلى الدليل 

 الملف العلمي. –( انظر : موق ِ المنبر  الصحيح سبيالً 
قد  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ومن اْلدلة الشرعية على جواز المولد النبوي ؛  -7

لب وبما أن جده عبد المِ ،عق عن نفسه، بعد شرعه العقيقة ْلمته
ة ال تعاد، دل هذا على أنه إنما فعل ذلك شكرا قد عق عنه، والعقيق

 . لله تعالى على نعمة والدته

 بأن  : هذا ايضا ونوقش

هذه الشبهة أضعف من سابقتها، وال قيمة لها وال وزن، إذ هي قائمة ) 
قد عق شكرا على نعمة إيجاده ملسو هيلع هللا ىلص على مجرد احتمال أن النبي 

يقول  رائ ِ، واللهواالحتمال أضعف من الظن، والظن ال تثبت به الش
إياكم »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص [ والرسول 12}ِإنَّ بَ ُعَض الظَّنِّ ِإُثٌم{ ]الحجرات: 
 .«والظن فإن الظن أكذب الحديث
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وشيء آخر هو هل ثبت أن العقيقة كانت مشروعة ْلهل الجاهلية 
وهم يعملون بها حتى نقول إن عبد المِلب قد عق عن ابن ولده، 

ها في اإلسالم، حتى نقول: إذا عق وهل أعمال أهل الجاهلية يعتد ب
 ؟ ياما بسنة العقيقة، إذ قد عق عنهعن نفسه شكرا ال قملسو هيلع هللا ىلص النبي 

سبحان الله ما أعجب هذا االستدالل وما أغربه!! وهل إذا ثبت أن 
ذبح شاة شكرا لله تعالى على نعمة إيجاده وإمداده يلزم من ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

يدع إلى ذلك رسول عيدا للناس؟ ولم لم ملسو هيلع هللا ىلص ذلك اتخاذ يوم والدته 
ويبين للناس ماذا يجب عليهم فيه من أقوال وأعمال؟ كما بين ملسو هيلع هللا ىلص الله 

ذلك في عيدي الفِر واْلضحى. أنسي ذلك أم كتمه وهو المأمور 
بالبالغ؟ سبحانك اللهم إن رسولك ما نسي وال كتم ولكن اإلنسان  

 .98للجزائريكان أكثر شيء جدال!!( اإلنصاف 

ملسو هيلع هللا ىلص ما صح  أن النبي از المولد النبوي ؛ ومن اْلدلة على جو  -8 
م إنه يو »وأمر بصيامه ولما سئل عن ذلك قال: ، صام يوم عاشوراء 

 . ث "الحدي -« صالح أنجى الله تعالى فيه موسى وبني إسرائيل

وأمر المؤمنين بالصيام ملسو هيلع هللا ىلص : أنه لما صام النبي هذ االستداللوجه و 
لنا أن  وبني إسرائيل، في هذا اليوم شكرا لله تعالى على نجاة موسى
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 ولكن يوم أكل وشرب؛ال يوم صيام ملسو هيلع هللا ىلص نتخذ نحن يوم والدة النبي 
 ، مخالفة لليهود . وفرح

 ونوقش هذا بالقول التالي: 

ما أعجب هذا الفهم المعكوس، والعياذ بالله تعالى، إذ المفروض )  
ال أننا نقيم المآدب واْلفراح بالِبول ملسو هيلع هللا ىلص أننا نصوم كما صام النبي 

لمزامير، فهل الله تعالى يشكر بالِرب واْلكل والشرب؟ اللهم ال، وا
ال. ثم هل لنا من حق في أن نشرع ْلنفسنا صياما أو غيره، إنما واجبنا 

عاشوراء فكان صيامه سنة ملسو هيلع هللا ىلص االتباع فقط. وقد صام رسول الله 
ت كذلك، نسكأن وسكت عن يوم والدته فلم يشرع فيه شيئا فوجب 

فيه صياما وال قياما فضال عن اللهو واللعب(  وال نحاول أن نشرع
 .99للجزائرياإلنصاف 

 أيضا بأن : ونوقش 

بصوم يوم عاشوراء دلياًل على مشروعية المولد ملسو هيلع هللا ىلص اعتبار أمر النبي  )
أمٌر مخالٌف لما أجم ِ عليه السلف من ناحية الفهم، ومن ناحية 

نّه أراد أصوم يوم عاشوراء ملسو هيلع هللا ىلص العمل، فهم لم يفهموا من تشري ِ النبي 
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ربط الزمان بالحوادث الدينية، ولم يتجاوزا فيه الصوم المأمور به، وما 
 خالف إجماعهم فهو خِأ، ْلنهم ال يجتمعون إال على هدى.

ثم إن تخريج بدعة المولد على صيام عاشوراء إنما هو من التكلف 
المردود؛ ْلن العبادات مبناها على الشرع واالتباع، ال على الرأي 

 حسان واالبتداع.واالست
 بصوم يوم عاشوراء والترغيب فيه وسكوته عن االحتفالملسو هيلع هللا ىلص وأمر النبي 

بيوم مولده كاٍف في إبِال مشروعيته بهذا الدليل؛ إذ لو كان في ذلك 
اْلمة  لم يترك خيًرا إال دلملسو هيلع هللا ىلص شيء من الفضل لبيَّن ذلك ْلمته، فهو 
الملف  –ق ِ المنبر ( انظر : مو عليه، ولم يترك شًرا إال حذَّر اْلمة منه

 العلمي.
ن مملسو هيلع هللا ىلص ما صح عنه ومن اْلدلة على جواز المولد النبوي أيضا ؛   -9

أما يوم »وتعليله ذلك بقوله: ،  أنه كان يصوم يوم االثنين والخميس
االثنين فإنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وأما يوم الخميس فإنه يوم 

على  عرض عمليتعرض فيه اْلعمال على الله تعالى فأنا أحب أن ي
 « .ربي وأنا صائم

« بعثت فيهإنه يوم ولدت فيه و »ام يوم االثنين  بقوله يصملسو هيلع هللا ىلص  فتعليله
 ، دليل على تعظيمه ليوم مولده صلى الله عليه وسلم.
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   هذا االستدالل بما يلي : ونوقش

اْلول: إنه إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تعالى على 
والمنقول يحتم أن يكون المعقول فيه فإن ملسو هيلع هللا ىلص نعمة والدة الرسول 

الشكر من نوع ما شكر الرسول ربه به وهو الصوم، وعليه فلنصم كما 
صام، وإذا سئلنا قلنا إنه يوم ولد فيه نبينا فنحن نصومه شكرا لله 
تعالى، غير أن أرباب الموالد ال يصومونه، ْلن الصيام فيه مقاومة 

الشراب، وهم يريدون ذلك، فتعارض للنفس بحرمانها من لذة الِعام و 
الغرضان فآثروا ما يحبون على ما يحب الله وهي زلة عند ذوي البصائر 

 .والنهى

لم يصم يوم والدته وهو اليوم الثاني عشر من ملسو هيلع هللا ىلص الثاني: أن الرسول 
ربي ِ اْلول إن صح أنه كذلك، وإنما صام يوم االثنين الذي يتكرر 

 ثر، وبناء على هذه فتخصيصمجيئه في كل شهر أرب ِ مرات أو أك
يوم الثاني عشر من ربي ِ اْلول بعمل ما دون يوم االثنين من كل أسبوع 
يعتبر استدراكا على الشارع وتصحيحا لعمله وما أقبح هذا إن كان 

 .والعياذ بالله تعالى.!!

لما صام يوم االثنين شكرا على نعمة اإليجاد ملسو هيلع هللا ىلص لثالث: هل النبي ا
 بعثته إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أضاف إلىواإلمداد وهو تكريمه ب
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الصيام احتفاال كاحتفال أرباب الموالد من تجمعات ومدائح وأنغام، 
 .وطعام وشراب؟

كفى   ما والجواب ال، وإنما اكتفى بالصيام فقط إًذا أال يكفي اْلمة
  .نبيها، ويسعها ما وسعه؟

التقدم الشارع و  وهل يقدر عاقل أن يقول: ال. وإًذا فلم االفتيات على
ُه بالزيادة عليه، والله يقول: }َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكُم َعنُ 

[ ويقول: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تُ َقدُِّموا بَ ُيَن 7َفانُ تَ ُهوا{ ]الحشر: 
[ 1ِليٌم{ ]الحجرات: عَ  َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِمي ٌِ 

إياكم ومحدثات اْلمور فإن كل محدثة بدعة، »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله 
إن الله حد حدودا فال تعتدوها، وفرض »ويقول: « وكل بدعة ضاللة

لكم فرائض فال تضيعوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وترك أشياء في 
ظر : ان ( « غير نسيان، ولكن رحمة لكم فاقبلوها وال تبحثوا عنها

 .122للجزائري اإلنصاف

 التالي :ب أيضا ونوقش 

أن المولد ليس فيه صيام بل إن القائلين به يكرهون صيامه  -أ
ويجعلونه عيدا وينزلون عليه أحكام العيد ويقولون: " يكره صوم 
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وقال آخر: "  121يوم المولد النبوي الشريف إللحاقه باْلعياد"
 .د"ه باْلعياويكره أيضا صوم يوم المولد النبوي ْلنه شبي

صام يوم اإلثنين، والمولد قد يكون السبت أو ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي -ب
فهل يستحب صومه، هم ال يقولون بهذا وال  ،اْلحد أو غيرهما

غيرهم، وإذا ما قاله بعضهم فهو مخالف لما استدلوا به ْلن 
 الدليل في اإلثنين المتكرر كل أسبوع ال في غيره.

صاص ربي ِ الثاني أو غيره اخت ل ثنين لم يكن لشهرملسو هيلع هللا ىلص  كما أن صومه
بين  ولد النبويالمانظر : ( ؟فكيف قصره المجيزون على هذا الشهر،

 فهد عبدالله. - يةالمشروعية والبدع

ومن أدلة جواز المولد النبوي ؛ ما ثبت في السنة الصحيحة من  -12
م عظم ، وْلن هذا اليو فضل يوم الجمعة لكون آدم عليه السالم ولد فيه

شأنه ، واتخذ عيدا لوالدة آدم عليه السالم فيه ، فلنا ان نتخذ يوم 
 عيدا أيضا .ملسو هيلع هللا ىلص مولده 

  شت هذه الحجة بالقول التالي :ونوق
فضل يوم الجمعة ثابت، وهو عيد من أعياد المسلمين، وآدم ُخلق يوم 

 هيولد فيه، جاء في حديث أوس بن أوس الثقفي رضي اللالجمعة ولم 
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ه )من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيعنه قوله صلى الله عليه وسلم: 
 ( .خلق آدم

إن الشريعة التي عظمت يوم الجمعة هي نفسها التي أغفلت تعظيم 
يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها كل ذلك عن عمد 

و ونسيان، فقياس ما عظمته الشريعة وشرعت وقصد، ولم يكن عن سه
فيه ما شرعت على ما لم تعظمه الشريعة ولم تشرع فيه شيًئا من 
العبادات أمٌر بلغ من القبح غايته، ومن الفساد منتهاه، ومن البِالن 

 أعلى درجاته.
فأيُّ استدراك على الشريعة بعد هذا االستدراك، قال تعالى: }ٱُليَ ُوَم 

ُساَلَم ُم ِديَنُكُم َوأَُتَمُمُت َعَلُيُكُم نُِعَمِتى َوَرِضيُت َلُكُم ٱْلَأُكَمُلُت َلكُ 
[، بل إن النهي عن تخصيص يوم الجمعة الذي 3ِدينًا{ ]المائدة:

حيح كما في صملسو هيلع هللا ىلص خلق فيه آدم بصيام أو قيام هو الوارد عن النبي 
 ممسلم: ))ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وال تخصوا يو 

الجمعة بصيام من بين اْليام إال أن يكون في صوم يصومه أحدكم((، 
 فكيف يؤخذ من النهي االستحباب.

هو بدعة، ف، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي لم يكن في زمن النبوي االحتفال بالمولد-11
لكلية، اولكّنها بدعة حسنة الندراجها تحت اْلدلة الشرعية والقواعد 

وجود أفرادها باعتبار أفرادها ل االجتماعية، ال فهي بدعة باعتبار هيئتها
 في العهد النبوي.



  قول السوي في حكم اإلحتفال بالمولد النبويال

(010( 
  

 :ونوقش هذا بأن
 ملسو هيلع هللا ىلصقيام المقتضي والموجب لعبادٍة ما من العبادات في زمن النبي 

 لها دليل على بدعية فعلها.ملسو هيلع هللا ىلص وانعدام المان ِ منها م ِ ترك النبي 
وال تكون البدعة حسنة أبًدا، وإن اندرجت تحت اْلدلة الشرعية 

، فالصحابة رضوان الله عليهم أنكروا على مروان بن والقواعد الكلية
الحكم عندما أحدث للعيد أذانًا، م ِ أنه مندرج تحت قوله تعالى: 

 }ي أَي َُّها ٱلَِّذيَن ءاَمُنوُا ٱذُُكُرواُ ٱللََّه ذُِكراً َكِثيرًا{.
بل البدعة إن ثبتت أنها بدعة في الدين ال تكون حسنة أبًدا، للعموم 

 .ل النبي صلى الله عليه وسلم: ))كل بدعة ضاللة((المستفاد من قو 
وما سّمي بدعة وثبت ُحسنه بأدلة الشرع فأحد ) قال شيخ اإلسالم: 

اْلمرين فيه الزم، إّما أن يقال: ليس ببدعة في الدين، وإن كان يسمَّى 
وإما أن ،  بدعة من حيث اللغة كما قال عمر: )نعمت البدعة هذه(

هذه الصورة لمعارض راجح كما يبقى فيما يقال: هذا عام خصت منه 
عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة"، وقال: 

ن وال أحد مملسو هيلع هللا ىلص "ومعلوم أّن كل ما لم يسنه وال استحبه رسول الله 
هؤالء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع 
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مجموع ( ة حسنةالمنكرات، وال يقول أحد في مثل هذا أنّه بدع
 .122الفتاوى

وأّما ما وق ِ في كالم ) : 123جام ِ العلوم والحكمفي  قال ابن رجب
السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية ال 
الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لّما جم ِ الناس في قيام 
 رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلُّون كذلك،

 الملف العلمي. –( انظر : موق ِ المنبر فقال: )نعمت البدعة هذه
استحسنه العلماء والمسلمون في جمي ِ البالد،  النبوي؛ أن المولد-12

وجرى به العمل في كلِّ صق ٍِ، فهو مِلوب شرًعا للقاعدة المأخوذة 
من قول ابن مسعود: )ما رآه المسلمون حسًنا فهو حسن، وما رآه 

 ا فهو قبيح عند الله(.المسلمون قبيحً 
 :بالقول التالي هذه الشبهةونوقشت 

إذا كان المراد باستحسان العلماء إجماعهم فنعم؛ ْلن اْلمة ال تجتم ِ 
 على ضاللة، وال تخلو اْلمة من قائم لله بحجته.

ولكن من أين أن اْلّمة أجمعت على استحسان بدعة المولد؟! بل 
وال يزال، من أول يوم ُأحدثت فيه  الخالف ما زال قائًما إلى يومنا هذا

هذه البدعة على يد حكام بني عبيد الباطنيين، واستحسنها من بعدهم 
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في القرن الساب ِ سلِان إربل كما تقدم تفصيله، وساعد على انتشار 
هذه البدعة أّن القائمين عليها كانوا هم الحكام الذين بيدهم الحل 

 والعقد.
سالم ن بها في كثير من أصقاع العالم اإلوانتشار البدعة وكثرة من يعملو 

ال يدل على مشروعيتها، فالحق ال يكون دائمًا مالزًما للكثرة، قال 
ِِ ُِ َأُكثَ َر َمن ِفى ٱْلُرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل ٱللَِّه{  تعالى: }َوِإن ُت

 [.116]اْلنعام:
وهذا اْلثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دليل على إبِال 

عة المولد؛ ْلّن المراد باإلجماع في اْلثر إجماع الصحابة، واْلثر بد
عند اإلمام أحمد في مسنده: )إّن الله نظر إلى قلوب العباد، فوجد 

ه، خير قلوب العباد، فاصِفاه لنفسه، فابتعثه برسالتملسو هيلع هللا ىلص قلب محمد 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير 

جعلهم وزراء نبّيه، يقاتلون على دينه، فما رأى قلوب العباد، ف
المسلمون حسًنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيًئا فهو عند الله 

 (.سيئ
يقتضي أّن المراد بهم الصحابة، على  قالسياظاهر ) قال السندي: 

فالحديث مخصوص بإجماع الصحابة ال يعم ،  104أّن التعريف للعهد
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م رأي بعض، ثم الحديث م ِ ذلك إجماع غيرهم، فضاًل عن أن يع
 (. موقوف غير مرفوع

وابن مسعود وأبو موسى اْلشعري حين أنكرا على الِحلق التي تذكر 
الله ذكًرا جماعيًّا رأيا ذلك مخالًفا لهدي الصحابة، وعدَّا هذا العمل 
سيًئا، إذ قال لهم ابن مسعود: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا 

عدُّوا حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فأبا عبد الرحمن، 
سيئاتكم، فأنا ضامن أن ال يضي ِ من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة 

 متوافرون، وهذهملسو هيلع هللا ىلص محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤالء صحابة نبيكم 
ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملَّة هي 

مفتتحو باب ضاللة. قالوا: والله   يا أبا  أوملسو هيلع هللا ىلص أهدى من ملَّة محمد 
 (.هقال: وكم من مريد للخير لن يصيب عبد الرحمن   ما أردنا إال الخير،

ولم يذكر عن أحد من الصحابة أنّه خالف ما جاء عن ابن مسعود 
وأبي موسى رضي الله عنهما من اإلنكار على الذين يجتمعون للتسبيح 

كيف ا أنه سيئ؛ فهو عند الله سيئ فوالتحميد والتكبير، فرأوا جميعً 
بالذين يجتمعون لقراءة موالد قد يكون فيها الشرك الصراح والكفر 

 الملف العلمي. –( انظر : موق ِ المنبر  البواح
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 بِأَيَّاِم }َوذَكُِّرُهمُ  ومن أدلة جواز المولد النبوي، قول ربنا تعالى:-13
ه، فال من أيام الل وسلم،صلى الله عليه اللَِّه{ وال شك أن يوم مولده 

 .يصح تجاهله، بل المِلوب التذكير به

 ويناقش هذا اإلستدالل من وجهين :

الوجه اْلول : ان حمل اآلية على هذا المعنى ؛ قول على الله بال علم 
، اذ لم يقل بهذا القول أحد من علماء اْلمة المنشغلون بهذا الفن ، 

لهوى ، وفق اوحملها ، تفسير آي القرآن ،  حكموقد تقدم معنا بيان 
 .فيه اْلمة علماء  يرأ وبينا ، والشهوات

 واليك أخي القارئ الكريم ؛ اقوال أئمة التفسير عن هذه اآلية :

 قال إمام المفسرين اإلمام ابن جرير الِبري رحمه الله ،في جام ِ
 :125البيان

 من سلف بما وِعُظُهم: وجلّ  عز يقول( اللَّهِ  بِأَيَّامِ  َوذَكُِّرُهمُ : )) وقوله
 النعم ذكر من "اْليام" بذكر خلت فاجُتزِئ التي اْليام في عليهم ُعَمىن ُ 

 نعًما يهاف عليهم الله أنعم عندهم، معلومة كانت أيام ْلنها عناها، التي
 من[ فيه] كانوا فيما كانوا ما بعدَ  فرعون آل من فيها أنقذهم جليلًة،
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 ودياَرهم همأرض هموأُوَرث وقوَمه، فرعونَ  عدوَّهم وغرَّق الُمِهين، العذاب
 .وأمواَلهم

 وثمودَ  بعادٍ  نزل بما خوَّفهم: معناه: يقول العربية أهل بعض وكان
 نىالمع في وهو: قال: اآلخرين عن وبالعفو العذاب، من وأشباههم
 ".واللين بالشدة ُخُذهم: "كقولك

. المهمك في شاهًدا باْليام الّنعم لتسمية وجدنا قد: منهم آخرون وقال
 :كلثوم بن عمرو بقول لذلك داستشه ثم

َنا...  ِطَوالٍ  ُغرٍّ  لََنا َوأَيَّامِ   أه . (يَنا َندِ  َأنُ  ِفيَها اُلَمُلكَ  َعَصي ُ

 : 126وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ، في تفسير القرآن العظيم

 إياهم إخراجه يف عليهم، ونَعمه بأياديه: اللَِّه" أي  بِأَيَّامِ  ) "َوذَكُِّرُهمُ 
 عدوهم، من إياهم وإنجائه وغشمه، وظلمه وقهره،  فرعون أسر من

 والسلوى، لمنا عليهم وإنزاله بالغمام، إياهم وتظليله البحر، لهم وفلقه
 .واحد وغير وقتادة، مجاهد، ذلك قال. النعم من ذلك غير إلى

 بن حمدأ اإلمام بن الله عبد رواه الذي المرفوع الحديث فيه ورد وقد
 بني مولى لهال عبد بن يحيى حدثني: قال  حيث أبيه مسند في حنبل
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 دسعي عن إسحاق، أبي عن الجعفي، أبان بن محمد حدثنا هاشم،
 قوله يفملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن كعب، بن أبي عن عباس، ابن عن] جبير بن

 ."وتعالى تبارك للها بنعم: "قال{  اللَّهِ  بِأَيَّامِ  َوذَكُِّرُهمُ : } وتعالى تبارك

 ورواه ،به أبان، بن محمد حديث من حاتم، أبي وابن جرير، ابن ورواه
 أشبه( أه . ،وهو موقوفا أيضا  ابنه الله عبد

 :127القدير وقال اإلمام الشوكاني رحمه الله في فتح

كِّيتِ ال اُبنُ  َقالَ . ِبَوَقائِِعهِ : َأيُ  اللَّهِ  بِأَيَّامِ  ) َوذَكُِّرُهمُ   امَ اُْلَيَّ  تَ ُقولُ  اُلَعَربُ : سِّ
 َوَقالَ . ِبَوَقائِِعَها: َأيُ  َرِب،اُلعَ  بِأَيَّامِ  َعاِلمٌ  ُفاَلنٌ : يُ َقالُ  اُلَوَقاِئ ِِ، َمُعَنى ِفي

 ِمنُ  اِفيهَ  انُ تَ َقمَ  الَِّتي اللَّهِ  يَّامِ أَ  َوبِِنَقمِ  َعَلُيِهمُ  اللَّهِ  بِِنَعمِ  ذَكُِّرُهمُ  َأيُ : الزَّجَّاجُ 
 َواُلَوُعدِ  َوالت َُّرِهيبِ  بِالت َُّرِغيبِ  ُهمُ ِعظُ : َواُلَمُعَنى. َوَثُمودَ  َوَعادٍ  نُوحٍ  قَ ُومِ 

 اللَّهِ  أَيَّامِ  نَ ُفسِ  ِفي َأوُ  هِ اللَّ  بِأَيَّامِ  التَُّذِكيرِ  ِفي: َأيُ  ذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َواُلَوِعيدِ 
 َصبَّارٍ  ِلُكلِّ  ُلُقُدَرةِ ا وََكَمالِ  الت َُّوِحيدِ  َعَلى َدالَّةٍ  َعِظيَمةٍ  َلِداَلاَلتٍ  آَلياتٍ 
 الَِّتي لِلنَِّعمِ  الشُُّكرِ  رِ َكِثي َشُكورٍ  َواُلِمَنحِ  اُلِمَحنِ  َعَلى الصَُّبرِ  َكِثيرِ : َأيُ 
 بِاُلَوُصَفُينِ  َعُنهُ  َوُعبِّرَ  ُؤِمٍن،مُ  ُكلُّ  ِبَذِلكَ  اُلُمَرادُ : َوِقيلَ  َعَلُيهِ  ِبَها اللَّهُ  أَنُ َعمَ 

يَماِن، ِماَلكُ  ِْلَن َُّهَما اُلَمُذُكوَرُينِ   ِلَكُونِ  الشَُّكورِ  َلىعَ  الصَّبَّارُ  دِّمَ َوقُ  اإُلِ
 الصَُّبِر(أه . َعاِقَبةَ  الشُُّكرِ 
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 ، ال يلزم العبد في العام مرة وحسبملسو هيلع هللا ىلص الوجه الثاني : ان ذكر النبي 
، واجب في اليوم الواحد ، أكثر من مرة ، كما هو ملسو هيلع هللا ىلص ، بل ذكره 

صلى  بيمعلوم ، ان الصحيح من أقول اهل العلم ، ان الصالة على الن
 الله وسلم واجبة في التشهد اْلخير من كل صالة .

كما ان الصالة عليه عند ذكره اسمه واجبة ، وهذا من ذكره ، فإقامة 
المولد النبوي ، ْلجل ذكره ، وهو مذكور في قلوب المؤمنين ، 
والسنتهم ، تحصيل حاصل ، كما ذكر الشيخ الجزائري في اإلنصاف 

. 

تهج ، اذ ال يبملسو هيلع هللا ىلص النبوي ؛ دليل محبته ان اإلحتفال بالمولد -14
 العبد، او يفرح ، اال بمن يحب.

 ونوقش بأن هذا :
لرسول ن محبة الله واْل الله تحريف لمعنى محبة الله ومحبة رسول) 

كنتم   )قل إن-جل وعال  -تكون باتباع سنته ظاهرا وباطنا كما قال 
ة بإقامة هذه فالذي يجعل المحب،  تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله(

الموالد محرف لشريعة الله التي تقول إن المحبة الصحيحة تكون 
 وجعلها لهال من تقرب التي المحبة لحقيقة محو ، بلملسو هيلع هللا ىلص  -باتباعه 
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انظر (   دهمأعيا في النصارى عند ما تشابه التي الِقوس هذه مثل في
 . المولد النبوي للحنيني: 

 ويناقش أيضا :

محب طاعة محبوبه ال عصيانه ، كما قال بأن المحبة تقتضي من ال
 القائل ، ويروى انه ل مام الشافعي رحمه الله ، ورضي عنه :

إن المحب لمن يحب                  لو كان حبك صادقًا ْلطعته
 مِي      ِ

 اعته ، واتباعه .؛ طملسو هيلع هللا ىلص حب النبي  وبرهان

ُتمُ  ِإنُ  ُقلُ }كما قال ربنا جل وعال :   ُيُحِبُبُكمُ  اتَِّبُعوِنيفَ  هَ اللَّ  ُتِحبُّونَ  ُكن ُ
 .[31: عمران آل] { َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّهُ  ُذنُوَبُكمُ  َلُكمُ  َويَ ُغِفرُ  اللَّهُ 

 : 128 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره

 ُهوَ  َولَُيسَ  اللَِّه، ةَ َمَحبَّ  ادََّعى َمنِ  ُكلِّ  َعَلى َحاِكَمةٌ  اُلَكرِيَمةُ  اآُليَةُ  ) َهِذهِ 
َّرِيَقةِ  َعَلى  َحتَّى اُْلَُمِر، نَ ُفسِ  يفِ  َدُعَواهُ  ِفي َكاِذبٌ  َفِإنَّهُ  اُلُمَحمَِّديَّةِ  ال
 َكَما َوَأُحَواِلِه، أَقُ َواِلهِ  ِمي ِِ جَ  ِفي الن ََّبِويَّ  َوالدِّينَ  اُلُمَحمَِّديَّ  الشَّرُعَ  يَ تَِّب َِ 
 لَُيسَ  َعَمال َعِملَ  َمنُ : "َقالَ  أَنَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنُ  الصَِّحيحِ  ِفي ثَ َبتَ 
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ُتمُ  ِإنُ  ُقلُ : }َقالَ  َوِلَهَذا" َردُّ  فَ ُهوَ  أُمرُنَا َعَلُيهِ   َفاتَِّبُعوِني اللَّهَ  ِحبُّونَ تُ  ُكن ُ
ُتمُ  َما فَ ُوقَ  َلُكمُ  َيُحُصلُ : َأيُ { اللَّهُ  ُيُحِبُبُكمُ   َوُهوَ  ِإيَّاُه، َمَحبَِّتُكمُ  ِمنُ  طََلب ُ
: اُلُعَلَماءِ  اُلُحَكَماءِ  ضُ بَ عُ  َقالَ  َكَما اُْلَوَِّل، ِمنَ  َأُعَظمُ  َوُهوَ  اُكُم،ِإيَّ  َمَحب َُّتهُ 
 اُلَبُصرِيُّ  ُلَحَسنُ ا َوَقالَ  ُتَحبّ  َأنُ  الشَُّأنُ  ِإنََّما ُتِحّب، َأنُ  الشَُّأنُ  لَُيسَ 
رُهُ   يَِة،اآُل  ِبَهِذهِ  اللَّهُ  اَلُهمُ َفابُ تَ  اللَّهَ  ُيِحبُّونَ  أَن َُّهمُ  قَ ُومٌ  َزَعمَ : السََّلفِ  ِمنَ  َوَغي ُ
ُتمُ  ِإنُ  ُقلُ : }فَ َقالَ   ( أه .{ اللَّهُ  ُحِبُبُكمُ يُ  َفاتَِّبُعوِني اللَّهَ  ُتِحبُّونَ  ُكن ُ

، لقوله : كما ملسو هيلع هللا ىلص ومن طاعنه ؛ عدم إحداث شيء من الدين بعده 
  . « رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من» في الصحيحين :

 ، وعدم الصدق في محبتهملسو هيلع هللا ىلص دليل مخالفة له  ْلن اإلحداث بعده ،
، بل هو طعن وخيانة له ، ْلنه ما بلغ ما وجب عليه ،اذ مقتضى 
اإلحداث بعده ؛ الزيادة المتصور منها بلوغ التمام والكمال ، وال يتم 

 اال لنقصانه .او يكمل الشيء 

ن ، او اعتقاده ؛كفر بالله وبرسوله ، ْلملسو هيلع هللا ىلص النبي  في حقوتصور هذا 
، قد بلغ دين الله كما يجب عليه ، وشهد الله له بذلك ، ملسو هيلع هللا ىلص نبي ال

بقوله تعالى : ) اليوم أكملت لكم دينكم ( ، فادعاء شيء يخالف 
 هذا اْلمر ، كفر ، وابتداع ، وضالل .
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ان اإلحتفال بالمولد النبوي ، ال تدخله البدعة بحال ، ْلنه من -15
 العادات المباحة ،ال العبادات المحظورة .

 وتناقش هذه الحجة بالتالي :

مما تقرر ْلهل اإلسالم ، ان العبادة : اسم جام ِ لكل ما يحبه الله 
 ويرضاه من اْلقوال واْلفعال ، الظاهرة والباطنة .

وأيضا ، فالعبادة ؛ ما قصد بفعلها القربة الى الله ، وقصد الثواب منه 
 وحسن المجازاة .

ا ، ْلنها تفعل جبلة ، وال واما العادة فمما ال شيء في ذلك منه
ة اء ، او قصد المثوبيدخلها شيء من لوازم العبادة ؛ كالذكر ، او الدع

، ونحو ذلك ، وقد تقدم معنا الكالم عن هذا مفصال في مبحث 
 خاص.

 عبدال كل انسان ؛ لكن  في، عادة جبلية  والشرب اْلكلاال ترى ان 
ليها ، لعموم ع ؤجري عبادة هل تكتب التقرب الى الله  ؛ بهمتى قصد 

 لكل ِإنََّماوَ  ِبالنِّيَّاتِ  اُْلَُعَمال ، كما في الصحيحين: )ِإنََّماملسو هيلع هللا ىلص قوله 
 ( متفق عليه. نَ َوى َما اُمرِئ
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والمولد النبوي ؛ حافل باْلدعية ، واْلذكار ، وقصد التقرب الى الله 
 به، وطلب ما عنده من فضل.

 ؟!. ، والحال هذه دةفكيف لنا ان نسلم لكم بأنه عادة ، ال عبا

؛ من  ةفاذا تقرر هذا ، لزم ان يخض ِ المولد النبوي لما يلزم العباد
م ، وال يتقرب الى الله اال بما شرع ، ث قربةْلنه التشري ِ ، والنقل ،

 .في فعلها ملسو هيلع هللا ىلص متابعة النبي 

 ال اذيتحقق فيه شيء من ذلك ،  المولد النبوي ، مما لم ولما كان
ضاللة  بهذا ؛ بدعة كان،  ملسو هيلع هللا ىلص هدي فيه للنبي  نقل لمشروعيته ، وال

.  
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 المطلب الثالث

 الترجيح
 

من خالل ما تم بيانه ، من أدلة الفريقين ، ومناقشة استدالالت 
،  قول المانعين؛ المجيزين ، يتبين لنا رجحان القول اْلول ، وهو 

 عية اإلحتفال بالمولد النبوي.رو شموعدم 

 فيما يلي :ويمكن تلخيص أسباب هذا الترجيح 

ان اْلصل في العبادة التوقف ، والمن ِ ، او النقل، ال العقل ،  – 1
فال دخل الجتهاد العبد في تشريعها ابتداء البتة ، وهذا ما عليه علماء 

 المسلمين عموما .

 نُِعَمِتي َعَلُيُكمُ  َوأَُتَمُمتُ  ِديَنُكمُ  َلُكمُ  َأُكَمُلتُ  اُليَ ُومَ } قال الله تعالى : 
ُساَلمَ  َلُكمُ  تُ َوَرِضي رَ  َمُخَمَصةٍ  ِفي اُضُِرَّ  َفَمنِ  ِديًنا اإُلِ ُثمٍ  ُمَتَجاِنفٍ  َغي ُ  إِلِ
 .[3: المائدة{ ] َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  َفِإنَّ 

 : 129 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره

                                                           
159 (3 /27) 



  قول السوي في حكم اإلحتفال بالمولد النبويال

(004( 
  

 َوَرِضيتُ  نُِعَمِتي ُيُكمُ َعلَ  َوأَُتَمُمتُ  ِديَنُكمُ  َلُكمُ  َأُكَمُلتُ  اُليَ ُومَ : }) َوقَ ُولُهُ 
 اُْلُمَّةِ  َهِذهِ  َعَلى َوَجلَّ، َعزَّ  اللَِّه، نَِعمِ  َأُكبَ رُ  َهِذهِ { ِديًنا اإلُسالمَ  َلُكمُ 
 ِإَلى َواَل  َغُيرِِه، ِدينِ  ىِإلَ  َيُحَتاُجونَ  َفاَل  ِدينَ ُهُم، َلُهمُ  تَ َعاَلى َأُكَملَ  َحُيثُ 
 َخاَتمَ  اللَّهُ  َجَعَلهُ  َوِلَهَذا ؛َعَلُيهِ  َوَساَلُمهُ  هِ اللَّ  َصَلَواتُ  نَِبيِِّهُم، َغُيرِ  نَِبيٍّ 

ُنسِ  ِإَلى َوبَ َعَثهُ  اُْلَنُِبَياِء،  ِإالَّ  َحَرامَ  َواَل  َأَحلَُّه، َما الَّ إِ  َحاَللَ  َفاَل  َواُلِجنِّ، اإُلِ
 َوِصُدقٌ  َحقٌّ  فَ ُهوَ  هِ بِ  َأُخبَ رَ  َشُيءٍ  وَُكلُّ  َشَرَعُه، َما ِإالَّ  ِدينَ  َواَل  َحرََّمُه، َما
 ِصُدًقا َربِّكَ  ِلَمتُ كَ  َوَتمَّتُ : }تَ َعاَلى َقالَ  َكَما ُخُلف، َواَل  ِفيهِ  َكِذبَ  اَل 

 اُْلََواِمرِ  ِفي َوَعُداًل  اُْلَُخَباِر، ِفي ِصُدًقا: َأيُ [ 115: اُْلَنُ َعامِ { ]َوَعُدال
 َلُيِهُم( أه .عَ  َمةُ النِّعُ  َتمَّتِ  َلُهمُ  الدِّينَ  َأُكَملَ  فَ َلمَّا َوالن ََّواِهي،

 اللَّهُ  لَِّه َصلَّىال َرُسولُ  َقالَ : َقاَلتُ  في حديث َعاِئَشةَ كما ،  ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله 
متفق  «رد فَ ُهوَ  هُ ِمنُ  لَُيسَ  َما َهَذا أَُمرِنَا ِفي َأُحَدثَ  َمنُ : »َوَسلَّمَ  َعَلُيهِ 
 عليه.

قال : )ما بقي شيء ملسو هيلع هللا ىلص وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 
في  رواه الِبراني رب من الجنة ويباعد من النار إال وقد بين لكم(يق

 .111لأللباني الصحيحة، انظر  112الكبير 
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 :112الفتاوى وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله في مجموع

َهامِ  ُيُشرَعُ  َفاَل  الت َُّوِقيفُ  اُلِعَباَداتِ  ِفي اُْلَُصلَ  ) إنَّ   اللَّهُ  َشَرَعهُ  َما إالَّ  ن ُ
 الدِّينِ  ِمنَ  َلُهمُ  َشَرُعوا َكاءُ ُشَر  َلُهمُ  أَمُ : }قَ ُوِلهِ  َمُعَنى ِفي َدَخُلَنا َوِإالَّ . َلىتَ َعا
َها َيُحظُرُ  َفاَل  ُفوُ اُلعَ  ِفيَها اُْلَُصلُ  َواُلَعاَداتُ { . اللَّهُ  ِبهِ  يَُأَذنُ  َلمُ  َما  إالَّ  ِمن ُ
 ِمنُ  َلُكمُ  اللَّهُ  أَنُ َزلَ  َما مُ أََرأَيُ تُ  ُقلُ : }قَ ُوِلهِ  َمُعَنى ِفي َدَخُلَنا َوِإالَّ  َحرََّمهُ  َما
 ( أه . {َوَحاَلاًل  َحرَاًما ِمُنهُ  َفَجَعُلُتمُ  رُِزقٍ 

 ) عباد ان في اإلحتفال بالمولد النبوي ، مضاهاة للنصارى-2
، المأمورون بمخالفتهم ، فمضاهاتهم فيما اعتادوا عليه ديانة  الصليب(

 ، كبيرة وضالل .

ت ما يدل على مشروعية المولد النبوي ، من الكتاب او عدم ثبو -3
السنة او اإلجماع ، او القياس ، كما لم يعمل به أحد من صحابة 

 رسول الله وال من بعدهم من القرون الفاضلة .

، ودعا اليه، اقوام عادوا الله ورسوله ، كما أحدثه ْلن أول من -4
سلمين، والمد ل سالم غلب عليهم الفسق والفجور ، وااللحاد ، والكي

وهم العبيديون ، فكيف يتقرب الى الله بشيء ، كان هؤالء ، أول من 
 أحدثه ودعا اليه ؟.
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ذيب الله المتمثل ؛ بتك ن القول بمشروعيته طعن في دين الله ،ال-5
 بالخيانة والتقصير في دعوته.ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله ، واتهامه 

زكاهم  لح ، الذينالقول بالمولد النبوي ، طعن في سلف اْلمة الصا-6
 الله في دينهم وعلمهم وتقواهم ، ْلنهم لم يقولوا به ولم يحتفوا به.

القول بجواز المولد النبوي ، قول على الله بال علم ، ومنازعة له -7
 .ملسو هيلع هللا ىلص في التشري ِ ، وتقديم على كالمه وكالم رسوله 

بجواز المولد النبوي القائم في أغلب طقوسه على الشرك القول -8
اصي ، وأكل أموال الناس بالباطل ، رضا بمعصية الله ، ومعصية والمع

 رسوله صلى الله عليه وسلم.

 :113المولد عمل في قال الفاكهاني في المورد

 أحدهم ِييُع حتى العناية، به وتقوى الجناية، تدخله أن: ) والثاني
 الحيف، ألم نم يجد لما ويوجعه؛ يُؤلُمه وقلبه تَتبُعه، ونفسه الشيء
 كأخذه بالحياء المال أخذ: تعالى الله رحمهم العلماء قال وقد

 البِون م ِ الغناء من شيء ذلك إلى انضاف إن سيما ال بالسيف،
 م ِ الالرج واجتماع والشَّبابات، الدفوف، من الباطل، بآالت المألى
 ات،ُمُشرِف أو بهم، مختلِات إما الغانيات، والنساء الُمُرد، الشباب
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 يوم انونسي اللهو في واالستغراق واالنعِاف، بالتثنِّي والرقص
 .المخاف

 الت َُّهنيكِ ب أصواتهن رافعاتٍ  انفرادهنّ  على اجتمعن إذا النساء وكذلك
 واْلمر وعالمشر  عن والذكر التالوة في والخروج اإلنشاد، في والتِريب
 .[14:الفجر(](رَبََّك لَِباُلِمُرَصادِ  ِإنَّ :))تعالى قوله عن غافالت المعتاد،

 المروءة ذوو يستحسنه وال اثنان، تحريمه في يختلف ال الذي وهذا
 من قلينالمست وغير القلوب، موتى بنفوس ذلك يحل وإنما الفتيان،
 اْلمور من ال العبادات، من يرونه أنهم وأزيدك ،والذنوب اآلثام

 المحرمات( أه . المنكرات

رعه ، له ، وشان القول بمشروعية المولد النبوي ، مصادمة لدين ال-9
 بالدعوة الى اإلبتداع ، وترك اإلتباع.
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 المطلب الرابع

 ما يترتب على القول الراجح

 

السابق ، وهو ؛ القول بعدم مشروعية المولد يترتب على ترجيحنا 
 النبوي ، ما يلي : 

ان التبرع الِوعي ل حتفال بالمولد النبوي ،ال يصح، قل هذا التبرع -1
ثم والعدوان اقرب منه الى التعاون إللتعاون على ااو كثر، اذ هو الى ا

على البر والتقوى ؛ لما فيه من سن البدعة ، واإلعانة على معصية الله 
 بالمنكرات التي تصاحب هذه الموالد غالبا.

، في حكم التبرع بالمال لشراء  قال الشيخ محمد بن عبد اللِيف
 :114ةالنجدي كتبال في السنية طعام المولد النبوي ، كما في الدرر

 مأزور وفاعلها محرمة، بدعةملسو هيلع هللا ىلص  النبي مولد ْلجل المال ) وصرف
 ،محرم الِعام وهذا ذلك؛ فعل من على اإلنكار فيجب ،مأجور غير
 من هجر يجب بل منه، اْلكل يباح فال الله، وجه غير به قصد ْلنه
 أه . (جوازه  واعتقد ذلك، فعل
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ت او ل عنه ، وال تأجير بيالتصح داللة عبد عليه ، وال إرشاد سائ-2
 ارض او حانوت ، لمن يتخذ ذلك مكانا ل حتفال بالمولد النبوي.

نها ال تصح اال في مشروع ، او مباح في أقل إلتحرم التهنئة به ، -3
 اْلحوال ،وهي هنا ، ال في مشروع وال مباح ؛ بل في بدعة ضاللة .

و صدقة م، اتخصيص يوم المولد النبوي ، بقربة ) كصالة ،او صيا-4
 ( او بإفِاره تقربا ، ال يصح ، بل يحرم.

اتخاذ هذا اليوم عيدا ، وعدم العمل فيه ، وكذا جعله إجازة رسمية -5
للموظفين ، ال يصح ، مالم يكن اْلمر في ذلك قسريا ) من الدولة ( 

 لكن على العبد اال يتخذه عيدا ، ويتعبد ربه بذلك .

حت أي غرض او مبرر، مالم ال يجوز حضور هذه اإلحتفاالت ت-6
يكن في حضوره أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، لمن علم من نفسه 

 القدرة على ذلك .

تخصيص المواعظ والدروس في هذا اليوم ، وتذكير الناس بذلك -7
لو كان ذلك على منابر الجمعة ، احياء لذكرى المولد ، ال يجوز ، و 

نبوي ، وقد تقدم معنا ذكر  ن هذا من قبيل اإلحتفاء بالمولد ال، ْل
كالم ابن الحاج ،والفاكهاني ، فيمن صن ِ الِعام إلخوانه بنية المولد 



  قول السوي في حكم اإلحتفال بالمولد النبويال

(021( 
  

عله هذا بدعة ، ْلنه نوى ، ولم يحتفي بشيء سوى ذلك ، ان ف
 بالمولد النبوي . اإلحتفال

،  ببدعة المولد النبويواما من قصد بتذكيره ووعظه ، ارشاد الناس 
 به ، فمما يباح ، وقد ، او االحتفاء رهم من اعتقاد فضلهوتحذي

 يستحب او يجب ، بناء على الحاجة الى ذلك .
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 المطلب الخامس

 ما يترتب على قول المجيزين

 
بوي ) القائلون بجواز اإلحتفال بالمولد الن يترتب على قول المجيزين

 ما يلي : (
، مالتعبد لله تعالى بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسل -1

 وبما حكم بأنّه ضاللة.
القدح في كمال الشريعة اإلسالمية، ورّد قول الله تعالى: }ٱُليَ ُوَم    .2

َم َأُكَمُلُت َلُكُم ِديَنُكُم َوأَُتَمُمُت َعَلُيُكُم نُِعَمِتى َوَرِضيُت َلُكُم ٱْلُسالَ 
 [.3ِدينًا{ ]المائدة:

ؤِد اْلمانة، لم ي الِعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه   .3
 ولم ينصح اْلمة.

  .سالملهم بعيد ميالد عيسى عليه الالتشبه بالنصارى في احتفا -4
 :  في التبر المسبوك في ذيل السلوكلسخاوي ا قال
وإذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيًدا أكبر، فأهل ) 

 ( أه . اإلسالم أولى بالتكريم وأجدر
  اري في المورد الروي في المولد النبوي بقوله:فتعقبه المال علي ق
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 –ر ( أه  ، موق ِ المنب مما يرد عليه أنّا أُِمرنا بمخالفة أهل الكتاب) 
 الملف العلمي.

منصوص المن نصوص الشرع  ؛جال له فيه مالعمل بالرأي فيما ال  -5
 لقاعدة : ال اجتهاد م ِ النص.ا م ِ ان، بها الحكم 

 ْلشعار الشركية ، التي تقدح بإيمان العبد ،التغني بالقصائد وا -6
 وتوحيده.

البدعة بين الناس ، وتشجيعهم على فعلها ، م ِ انها ضاللة  تهوين-7
 . والنار الضاللتهدي الى 

بيه ، بال علم ، ورد ما صح عن نبالرأي كتابه و القول في دين الله -8
 ؛ اتباعا للهوى ، والشهوات. ملسو هيلع هللا ىلص 
عن دين ربها ، المقتضي لتكالب اعداءها  وبعدها ضياع اْلمة-9

 عليها ، وانحِاطها وتخلفها.
 

 

 

  



  قول السوي في حكم اإلحتفال بالمولد النبويال

(023( 
  

 

 

 

 

 الذي بنعمته تتم الصالحات... والحمد لله

 أستغفرك ،أشهد اال إله اال انت ،سبحانك اللهم وبحمدك
 وأتوب اليك

 هـ(  1331 –ربيع أول  – 9تم في ليلة الجمعة ) 

 محافظة إب . –اليمن 
 


