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 حكم مولد النيب صلى اهلل عليه وسلم
 اهلل الغاليب غيث بن عبد

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
فهذه  :وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد

مسألة االحتفال بيوم ميالد الرسول صلى اهلل عليه  فتوى الشيخ صاحل الفوزان يف وقفات يسرية مع
 .وعلى آله وصحبه وسلم

  :الفوزانالشيخ  قال
  . يكن من سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وال من سنة للفاههملأنه  :أوالا 

عن  صحيح مسلم أنه سئلبل كان من سنته تعظيم يوم مولده صلى اهلل عليه وسلم كما يف : اجلواب
  .ثنني فقال ذاك يوم ولدت فيهصوم يوم اال

ألرج مسلم يف صحيحه  ..وزير األوقاف يف دولة اإلمارت قال فضيلة الشيخ مانع احلمريي
: ثنني فقالليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم االاهلل صلى اهلل ع ( عن أيب قتادة أن رسول2/918)

وهذا نص يف االحتفال بيوم مولده صلى اهلل عليه وآله وسلم  .ل علي"وفيه أنز ، "ذاك يوم ولدت فيه
 وهي ظاهرية، ومل أجد للمخالف جواباا عنه إال طلب االقتصار على الصيام فقط .غريه ال حيتمل
النبوي  لكنها مع ذلك موافقة لنا يف مشروعية االحتفال باملولد، وختصيص بدون خمصص، حمضة

لطاهف املعارف فيما  اف  ابن رجب احلنبلي حيث قال يف هذا املع ى يف كتابهوهلل در احل .الشريف
األيام اليت تتجدد فيها نعم اهلل  فيه إشارة إىل استحباب صيام: (89ملواسم العام من الوظاهف )ص

إظهار حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وبعثته وإرساله  فإن أعظم نعم اهلل على هذه األمة، على عباده
 آل عمران {لََقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوالا مِّْن أَنُفِسِهمْ كما قال تعاىل }،  إليهم
، جتددت فيه هذه النعمة من اهلل سبحانه وتعاىل على عباده املؤمنني حسن مجيل فصيام يوم، 161
الطاعة إىل حمبة  واملقصود الوصول هبذه .انتهىباب مقابلة النعم يف أوقات جتددها بالشكر"  وهو من

فالوساهل هلا ، وسيلة مشروعة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم وقد يتحقق هذه املقصود بأي
 .حكم املقاصد إذا كان املقصد شرعياا 

لد ع  حيتفى فيه باملو وبه يتبني للعاقل املنصف وجه الداللة يف احلديث على ختصيص يوم من األسبو 
ثنني ،وهذا مستحب ،وهو بشهر مولده الصق ومعلوم أنه ولد يف شهر ربيع األول ،هو يوم اال
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باإلمجاع وإمنا وقع اخلالف يف تاريخ ذلك فقيل يف الثاين عشر من ربيع األول  وهو قول اجلمهور 
 .ل أسبوعثنني من ككر ،واملهم هو تعظيم يوم االذ  وقيل يف يوم التاسع منه وهذان القوالن أشهر ما

                
 : أحدثه الشيعة الفاطميون واالحتفال باملولد حمدث: قوله

الفاطمية بل هو موجود من عهد الرسول صلى اهلل  اجلواب: ليس بصحيح أن أول من أحدثه الشيعة
 عليه وسلم   أي من حيث تعظيم اليوم الذي ولد فيه بعبادة   لكن الذي أحيا ذلك  بشكل مرتب

أهل السنة للمولد النبوي هي إحياء لتعظيم ذلك  هو امللك املظفر وهو سين العقيدة فبدعة منظم
مسلم  برتتيبها وتنظيمها ال يف أصله ألن أصلها مشروع كما يف احلديث السابق ولذا فحق لكل اليوم

 .أن يقول نعم البدعة هذه
                           

 .ال بذكرى املولد تشبه بالنصارىيف االحتف: قوله  الشيخ  ثانياا 
أما تعظيم اهلل ورسله عليهم السالم   اجلواب: ال شك أن التشبه هبم فيما هو من لصاهصهم حمرم

أن يعظمهم سواء كان يهودياا أو مسلماا لكن ال يتشبه  بل كل مؤمن باألنبياء البد فليس لاص هبم
باليهود فيجفون الرسل   عليهم السالم   حىت وصلوا العبادة ،وال يتشبه  بالنصارى فيطرونه إىل درجة

 .فال تشبه حبال من احلالني .إىل أحط الدركات بقتلهم وتكذيبهم
وهذا واضح لكل بصري مبعان  .من لصاهصهم هذا هو املقصود فالنهي هو التشبه هبم فيما هو

 .ءتعظيم الرسل لاص هبم فهو مطلوب من اجلميع بال غلو وال جفا فليس .احلديث
                     
واالستعانة به  فهو كذلك وسيلة إىل الغلو واملبالغة يف تعظيمه حىت يفضي إىل دعاهه....:ثالثاا : قوله

  .من دون اهلل
حمرم جيب إنكار ذلك احملرم فقط، أما أصل العمل فال ينكر  سبق الكالم أن املولد الذي فيه: اجلواب

جل تجرج بع  النساء ،وال مننع من دلول املساجد ألجل املعازف أل فال مننع الناس من العمرة
 .يف كل فرض من الفروض ،بل الواجب أن ننكر املنكر فقط ال أن ننكر احلق املستخدمة يف اجلوالت

                             
لنصارى ابن ال تطروين كما أطرت ا) : اهلل عليه وسلم عن الغلو يف مدحه فقال وقد هنى صلى: قوله
 الفتح، 5113رقم  1/112( ألرجه البخاري  فقولوا عبد اهلل ورسوله، فإمنا أنا عبده مرمي
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عبدوه  أي ال تغلوا يف مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى يف مدح املسيح وتعظيمه حىت، 6/331
واْ يف ِديِنُكْم َوالَ تَ ُقوُلواْ َعَلى الّلِه يَا أَْهَل اْلِكَتاِب الَ تَ ْغلُ }: وقد هناهم اهلل عن ذلك بقوله، من دون اهلل

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل الّلِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح مِّنْ   171 النساء {هُ ِإالَّ احلَْقِّ ِإمنَّ
وحنن نتكلم عن مولد يعبد غري اهلل شرك أكجر سواء كان نبياا أو غري نيب  وهذا صحيح فعبادة: اجلواب
وحده ال عن موالد النصارى ،ونتكلم عن تعظيم الرسول صل اهلل عليه وسلم تعظيماا مشروعاا  فيه اهلل

أطرت النصارى عيسى إذ عبدوه وجعلوه ثالث ثالثة ومنهم من قال إنه ابن اهلل  ال أن نطريه كما
 .وتعاىل عن قوهلم سبحانه

 .األدلة اليت يسوقها املعرتض يف غري حملهاوأصبح سوق  .فال غلو وال جفاء
                              
 .إحياء بدعة املولد يفتح الباب للبدع األلرى واالشتغال هبا عن السنن إن: رابعاا 

،وإن أرادوا أهنا جمرد ذكر هلم  إن أرادوا باالحتفال مبشاخيهم على أنه عبادات فهذا غلط: اجلواب
الوهاب  بن عبد كأسبوع الشيخ حممد ى هبم يف اخلري فقط فال شيء فيه وهومبحاسنهم لنتأس

 .أم القرى وحنو ذلك من الذكريات اهلل اخلليفي يف جامعة وكاالحتفال بذكرى اإلمام عبد
 .حالل للطري من كل جنس: الدوح حرام على بالبه: أفنقول
                        

 : ه فيما يليقول الشيخ :وميكن حصر هذه الشب
 : ذلك تعظيماا للنيب صلى اهلل عليه وسلم دعواهم أن يف   1

هذه الدعوى دعوى صحيحة وليست بدعاا من القول ،وسبق أن ذكرت  أن لتعظيم مولده : اجلواب
مبولد رسوهلم قال  صلى اهلل عليه وسلم أصل شرعي وأزيد هنا أنه فرحة من املسلمني بنعمة اهلل عليهم

فاهلل  قال فضيلة الشيخ مانع احلمريي: 39 يونس {ْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحواْ قُ }تعاىل 
َوَما }وقد قال تعاىل ، والنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم رمحة، عز وجل طلب منا أن نفرح بالرمحة

 ( ألرج أبو1/567 الدر املنثور للحاف  السيوطي )ويف 107 األنبياء { أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَةا لِّْلَعاَلِمنيَ 
صلى اهلل عليه وآله  ورمحته النيب، فضل اهلل العلم: الشيخ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف اآلية قال

 .نتهىا ((َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَةا لِّْلَعاَلِمنيَ قال اهلل تعاىل ))، وسلم
وجميء ، على شدة االهتمام الفضل ختصيص بعد العموم املذكور وهو يدلوذكر الرمحة يف اآلية بعد 

، والسرور ألنه إظهار يف موضع اإلضمار اسم اإلشارة "ذلك" ألكجر األدلة على احل  على الفرح
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 .وهو يدل على االهتمام والعناية
للتأكد  (( اآلية افبذلك فليفرحو ( عند قوله تعاىل )) 10/111قال اآللوسي يف روح املعاين ) ولذلك
: قال، وآله وسلم بعد أن رجح كون الرمحة املذكورة يف اآلية هي النيب صلى اهلل عليه، والتقرير

َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ إليه قوله تعاىل )) واملشهور وصف النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بالرمحة كما يرشد
 (1/136أيب السعود ) وينظر تفسري .(( اآلية انتهىَرمْحَةا لِّْلَعاَلِمنيَ 

                                    
 : قول الشيخ

احلجة : واجلواب عن ذلك أن نقول: البلدان   االحتجاج بأن هذا عمل كثري من الناس يف كثري من2
بدع والثابت عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم النهي عن ال، مبا ثبت عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 .الناس إذا لالف الدليل فليس حبجة وإن كثروا وعمل، وهذا منها، عموماا 
بدعة وقد سبق ذكر بع  األدلة على ذلك فهو موافق للدليل ال  سنة ال حنن نقول هو: اجلواب

خمالف، إمنا البدعة كانت يف إحياءه ال يف أصله كما أن صالة الرتاويح كانت البدعة يف إحياءها 
 . أصلهامجاعة ال يف
                                    

  .يف إقامة املولد إحياءا لذكرى النيب صلى اهلل عليه وسلم إن: يقولون  5
ال  ........،مع املسلم إن ذكرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم تتجدد: واجلواب عن ذلك أن نقول

 ....يف يوم املولد فقط
وغواية ،والنهي عن  لطأ فقط قتصار على أتباع سنته وتذكره يف يوم املولدالفا كالم صحيح: اجلواب

أن يوم املولد مناسبة تارخيية تلفت النظر إىل أمر معمول به  والصحيح تذكره يوم املولد لطأ وغواية،
زدياد منه ،وإن كان من الناس من هو يف غفلة العلى هذا العمل وا لغرض صحيح وهو احملافظة

إقامة املولد وهو حمطة للرتبية على ربط نفوس األجيال برسوله صلى اهلل عليه  هر فضلفيذكر به فظ
 .فهو حمطة ذكرى للزيادة والتذكري ال ألجل االقتصار على ذلك وسلم
                     

صلى اهلل عليه وسلم غين عن هذا االحتفال البدعي مبا شرعه اهلل له من  قول الشيح: والرسول
 فال يذكر اهلل عز وجل يف أذان، 1 الشرح {َوَرفَ ْعَنا َلَك ذِْكَركَ }: كما يف قوله تعاىل توقريهتعظيمه و 

وحمبة وجتديداُ  وال إقامة وال لطبة وإال يذكر بعده الرسول صلى اهلل عليه وسلم وكفى بذلك تعظيماا 
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  .تباعهإلذكراه وحثاا على 
كالمها لري البد من احملافظة عليه ،وال نكتفي بذلك بني هذا وذاك بل   ال تعارض أصالا : اجلواب

هو مشروع ،وإن تعظيمنا له ال يعين أنه فقري إلينا صلى  ما فقط بل نعظمه عليه الصالة والسالم بكل
وتعظيمنا له  عليه وسلم وتعظيمنا هلل ال يعين أنه غري غين عنا فال شك أننا حنن الفقراء إىل اهلل اهلل

 .ليه وسلم فضل منه عليناولرسوله صلى اهلل ع
                                      

وإمنا نوه ، اهلل عليه وسلم قول الشيخ: واهلل سبحانه وتعاىل مل ينوه يف القرآن بوالدة الرسول صلى
، 121( آل عمران/مْ َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوالا مِّْن أَنُفِسهِ ): فقال، ببعثته
ُهمْ }: وقال  2  اجلمعة {ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلُمِّيِّنَي َرُسوالا مِّن ْ
مل ينوه بفضل والدة الرسول صلى اهلل عليه  هذا كالم بعيد عن الصواب  فإن كان القرآن: اجلواب

فكل مسلم يعلم ذلك ذلك عدم علو قدرها ورفعة شأهنا  وسلم كما ذكر الشيخ   هداه اهلل   فال يعين
مولده كما يف األحاديث السابقة وما السنة إال وحي من  بال ريب ،كيف والسنة مصرحة بفضل يوم

 .خملوق صلى اهلل عليه وسلم فنعوذ باهلل من الزالت اهلل ،بل كيف ومولده مولد أعظم
                          
 ! قصد به التقرب إىل اهلل، ثه ملك عادل عاملاالحتفال بذكرى املولد النبوي أحد:   وقد يقولون1

العمل  وُحسن القصد ال ُيسوغ، البدعة ال تُقبل من أي أحد كان: واجلواب عن ذلك أن نقول
  .وموته عاملاا وعادالا ال يقتضي عصمته، السيئ
 املراد ومل يقلكان ذلك رداا على دعوى أن أول من أحياها الشيعة الفاطمية فهذا هو  إمنا: اجلواب

ربل امللك املظفر أبو سعيد كوكجرى إفعل ذلك صاحب  لكن نقول أنه أحيا السنة أحد أنه معصوم
بن زين الدين علي بن بكتكني أحد امللوك األجماد والكجراء األجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي 

 .عمر اجلامع املظفري بسفح قاسيون
 قال ابن كثري يف تارخيه:     
ان يعمل املولد الشريف يف ربيع األول وحيتفل به احتفاالا هاهالا، وكان شهماا شجاعاا بطالا ك    

 .عاقالا عاملاا عادالا رمحه اهلل وأكرم مثواه
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قال: وقد صنف له الشيخ أبو اخلطاب ابن دحية جملدا يف املولد النبوي مساه )التنوير يف مولد      
بألف دينار، وقد طالت مدته يف امللك إىل أن مات وهو حماصر  البشري النذير( فأجازه على ذلك

 .انتهى كالم ابن كثري .مبدينة عكا سنة ثالثني وستماهة حممود السرية والسريرة ةللفرجن
                                     

النيب الكرمي !  الشكر هلل على وجود إن إقامة املولد من قبيل البدعة احلسنة ألنه ينبئ عن:   قوهلم3
من ) : فقد قال صلى اهلل عليه وسلم، ليس يف البدع شيء حسن: وجياب عن ذلك بأن يقال

، 3/533الفتح ، 2687رقم  5/167البخاري  ( ألرجه أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
، 2676والرتمذي رقم ، 1/126( ألرجه أمحد  ضاللة فإن كل بدعة) : وقال صلى اهلل عليه وسلم

  .بل هناك بدعة حسنة، ليس كل بدعة ضاللة: وهذا يقول، فحكم على البدع كلها بأهنا ضاللة
  خيالف أصول الشريعة ومن أصولا ملاحلسنة هي البدعة اللغوية وكل ماملقصود بالبدعة  :اجلواب

هذه ،ونعم  ولذا قال عمر نعم البدعة .د سبق بيان ذلكالشريعة تعظيم النيب صلى اهلل عليه وسلم وق
 .هو حسن تستخدم ملدح ما

 :مناقب الشافعي عن الشافعي قال روى البيهقي بإسناده يف
مما خيالف كتاباا أو سنة أو أثراا أو إمجاعاا، فهذه  أحدمها: ما أحدث:احملدثات من األمور ضربان

 .البدعة الضاللة
 .ري ال لالف فيه لواحد من هذا، وهذه حمدثة غري مذمومةأحدث من اخل والثاين: ما

 البدعة يف الشرع هي إحداث ما مل يكن يف عهد وقال اإلمام النووي يف هتذيب األمساء واللغات:
 .رسول اهلل صلى اهلل علبه وسلم وهي منقسمة إىل حسنة وقبيحة
شك أن كل بدعة ضاللة هي ،وال  فهؤالء بع  من األهمة الذين قسموا البدعة إىل حسنة وقبيحة

 .دليل من الشرع القبيحة وهو ما لالف أصول الشريعة ومل يقم عليه
تعظيم الرسول صلى اهلل عليه وسلم من األصول العظيمة يف اإلسالم  فجوابه: أن وأما احلديث األول

مولده باطل ،وكذا االستدالل به على نفي ختصيص يوم  فاالستدالل هبذا الدليل على نفي التعظيم
 .بالتعظيم باطل مبا سبق من أدلة

                         
"  كل بدعة ضاللة" : ) فقوله صلى اهلل عليه وسلم: رجب يف شرح األربعني قول الشيخ: احلاف  ابن

 وهو شبيه بقوله صلى اهلل، وهو أصل عظيم من أصول الدين، ال خيرج عنه شيء، الكلم من جوامع



 اهلل الغاليب غيث بن عبد                                                                     حكم مولد النيب صلى اهلل عليه وسلم

7 www.naseemalsham.com  

 رقم 5/167" ألرجه البخاري  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" : عليه وسلم
يرجع  فكل من أحدث شيئاا ونسبه إىل الدين ومل يكن له أصل من الدين، 3/533الفتح ، 2687

أو األقوال الظاهرة  وسواء يف ذلك مساهل االعتقادات أو األعمال، إليه فهو ضاللة والدين بريء منه
  255ص ، هي جامع العلوم واحلكموالباطنة ( انت

فقوله: )فكل من أحدث شيئاا  تأملناه بال مغالطات هذا القول درة من درر ابن رجب لو: اجلواب
أقول صدق  أصل من الدين يرجع إليه فهو ضاللة والدين بريء منه ( ونسبه إىل الدين ومل يكن له

أصله العام تعظيم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ابن رجب   رمحه اهلل تعاىل   ولذا فاملولد من الدين و 
والقياس على فعل الرسول صلى اهلل عليه سلم بتعظيم ، ثنني بوالدته فيهالا وأصله اخلاص تعظيم يوم

 .منته بإرسال الرسول أفضل للقه صلى اهلل عليه وسلم عاشوراء جبامع شكر اهلل على
املع ى يف كتابه لطاهف املعارف فيما ملواسم العام  اوهلل در احلاف  ابن رجب احلنبلي حيث قال يف هذ

، استحباب صيام األيام اليت تتجدد فيها نعم اهلل على عباده فيه إشارة إىل: (89من الوظاهف )ص
كما ،  هذه األمة إظهار حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وبعثته وإرساله إليهم فإن أعظم نعم اهلل على

(  161(( )آل عمران:الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوالا مِّْن أَنُفِسِهمْ  َلَقْد َمنَّ تعاىل )) قال
وهو من ، مجيل فصيام يوم جتددت فيه هذه النعمة من اهلل سبحانه وتعاىل على عباده املؤمنني حسن

 .باب مقابلة النعم يف أوقات جتددها بالشكر" انتهى
                           

 : قول الشيخ
 ): الء حجة على أن هناك بدعة حسنة إال قول عمر رضي اهلل عنه يف صالة الرتاويحؤ هل وليس

  1/281الفتح ، معلقاا  2010رقم  2/232نعمت البدعة هذه ( صحيح البخاري 
وكتابة ، كتاب واحد قرآن يفمجع ال: مثل، أهنا ُأحدثت أشياء مل يستنكرها السلف: وقالوا أيضاا 

  .يف الشرع فليست حمدثة واجلواب عن ذلك أن هذه األمور هلا أصل .احلديث وتدوينه
فما كان له أصل يف الشرع يرجع ، ال الشرعية البدعة اللغوية: ) نعمت البدعة ( يريد: وقول عمر

عة شرعاا ما ليس له أصل يف الشرع يرجع ألن البد، لغة ال شرعاا  فهو بدعة، إنه بدعة: إذا قيل، إليه
  .إليه

ما  أو  .فراجع ما ذكرته من بع  أدلتهمما أن دليلهم ما ذكر الشيخ فقط فهو غري صحيح أ: اجلواب
كوهنا كالم سيدنا عمر هو عن البدعة اللغوية فأقول :مسها بدعة لغوية وال علينا أن مسينا املولد بدعة 
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،فالعجرة باملعاين ال باأللفاظ ،ألننا نقول: أن هلا أصالا يف الشرع قد على املع ى الذي ذكرته  لغوية
 .ويصبح كالم الشيخ يف غري مكانه بينت باألحاديث السابقة فال حاجة للتكرار

                          
ليايل وختلف عنهم يف األلري  والرتوايح قد صالها النيب صلى اهلل عليه وسلم بأصحابه :قول الشيخ

يصلوهنا أوزاعاا متفرقني يف حياة النيب صلى  واستمر الصحابة رضي اهلل عنهم، لشية أن تُفرض عليهم
مجعهم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه للف إمام واحد كما كانوا  إىل أن، اهلل عليه وسلم وبعد وفاته
  .وليس هذا بدعة يف الدين، وسلم للف النيب صلى اهلل عليه

ولكن إحياهها بدعة كما قال عمر رضي اهلل عنه ألننا نقول إن   ليست بدعة يف الديننقول : اجلواب
فلماذا هجر أبو بكر يف زمانه وصدر من لالفة عمر تلك السنة رضي اهلل  جتماع هلا سنةاالكان 

 عنهما ؟
على  جديد أو بالدليل السابق وهو عني ما نقوله يف املولد أنه جمرد إحياء له فإما أن يكون بدليل

مشروع كما  ،فالبدعة هي إحياهه بالوصف املرتب املنظم وليس البدعة يف أصله فأصله السابق األصل
 .سبق

                                    
أفضل القرون من  هبم هبذا الشكر على زعمكم فلم يقم ملاذا تألر القيا: ويقال أيضاا  قال الشيخ:

عليه وسلم وأحرص على فعل اخلري  وهم أشد حمبة للنيب صلى اهلل، عنيالصحابة والتابعني وأتباع التاب
  منهم وأعظم شكراا هلل عز وجل ؟ فهل كان من أحدث بدعة املولد أهدى، والقيام بالشكر

 ملاذا ترك الصحابة ومنهم أبو بكر رضي اهلل عنه صالة الرتاويح اجلواب: أجيبك بإجابتني :أما األوىل:
 بكر الصديق وصدراا من لالفة الفاروق ؟  يف زمن أيب مجاعة

 .فهو جوابنا على تلك اإليرادات اإليراد  فما كان جواب لكم على هذا
فإنَّه قد اعرُتض عليه يف مسألة القراءة لألموات  اإلجابة الثانية :أذكركم بقول ابن القيم يف هذا املع ى

السلف مل يفعل ذلك، قاهل ما ال علم له به، والقاهل: إنَّ أحداا من  فقال يف كتاب الروح ما نصه:
وال يشهدون من يفعلون ذلك  على نفي ما مل يعلمه، وما يدريه أن السلف كانوا فإنَّ هذه شهادة

 اه  .عليه حضرهم
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ما بقي فهو وكل  .املولد بدعة فاملع ى بدعة يف إحياهه ال يف أصله ورد من قوهلم أن ألرياا أقول: كل ما
 .سبق الرد عليه جمرد تكرار قد
 شبهات فرعية :

 الشبهة األوىل :هل كل يوم فضيل أتى اخلجُر ينُص عليه ُيسن االحتفال فيه؟
نعم يسن ذلك واالحتفال فيه يكون مبا ورد فيه أو من جنسه فمثالا يوم عرفة يكون بالوقوف : اجلواب

 .والدعاء واالستغفار وحنو ذلك
حتفاء املسلمون بيوم عرفة والعشر األوالر وعشر ذي احلجة ويوم عاشوراء اومعلوم لدى كل عاقل 

وغريها من األيام الفاضلة وهي تشرتك مع يوم املولد النبوي الشريف يف التعظيم واستحباب إحياءها 
يل الثواب مبا شرع اهلل فيها وبالسرور العظيم الذي ينتاب كل مؤمن هبا ولذا فهو  يعمل يف حتص

 .املرتتب على ذلك
 إال أن املولد النبوي الذي نقصده هو ما مشل على التايل :

  تعظيمه يومه بالصيام من باب التأسي بالنيب صلى اهلل عليه وساهر العبادات املشروعة األلرى ملا 1
 .وجل يف ذلك من شكر الكرمي عز

ليوم   وتنبه لقويل مزيد ذلك   ألن األصل أننا   مزيد التذكري بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك ا2
ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرمْحَِتِه }نذكره يف مجيع األيام وإمنا يوم مولده يفرح كل مؤمن وخيزي كل كافر معاند 

ٌر ممَِّّا جَيَْمُعونَ   .39 يونس {فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحواْ ُهَو َلي ْ
باالحتفال هو ربط أذهان األجيال املسلمة صغريها وكبريها بيوم   أن من فواهد ختصيص يوم مولده 5

وَُك الًّ ن َُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَباء }(( وذكرهم بأيام اهللمن أعظم األيام يف تارخيها واهلل عز وجل يقول ))
وال شك أن  120 هود {ى لِْلُمْؤِمِننيَ الرُُّسِل َما نُ ثَبُِّت بِِه فُ َؤاَدَك َوَجاءَك يف َه ِذِه احلَْقُّ َوَمْوِعَظٌة َوذِْكرَ 

تذكريهم بنجاة موسى عليه السالم كيوم عاشوراء وأيام إبراهيم يف بناء البيت وغري ذلك لبيان واضح 
ملا حنن فيه من ربط األجيال بالقدوة الصاحلة ،وال شك أن ذلك عمل تربوي سليم حىت ال تغفل 

فعل هو ذكر شيء من سريته وأحاديثه الثابتة صلى فأقل ما ي .األجيال املسلمة عن تارخيها العظيم
ألن ربط األجيال باملناسبات  .اهلل عليه وسلم ومن أشرف على تربية الشباب يعرف فاهدة ذلك جيداا 

له دور عظيم يف ترسيخ االعتقاد وربط األذهان بذكرى معينة تفيدهم يف رسم قدوات  حلاضرهم 
 .همبلمستقو 
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ون داهماا يف  اين عشر من ربيع األول الذي يعظمه من حيتفل باملولد ال يكأن يوم الث: الشبهة الثانية
 .كل سنة يوم االثنني
ألن يوم الثاين عشر ويوم االثنني يشرتكان  بهة :أما كونه خمالف فليس بصحيحاجلواب على هذه الش

باالجتهاد يف حتديد  يف كوهنما يوم مولده صلى اهلل عليه وسلم فاألول باحلديث الوارد يف ذلك والثاين
،فإذا كان  ولكن الروايات عن مولده ترتاوح بني الثامن إىل يوم الثاين عشر من ربيع األولالتاريخ 

  .ذلك كذلك فال حرج أن حيتفل الناس يف أي يوم اثنني  من شهر ربيع األول يف األسبوع الثاين منه
احلكم العظيمة من إحياء يوم مولده  مع أن املقصود أوسع من سطحية االعرتاض الوارد وقد ذكرت

 .صلى اهلل عليه وسلم فراجعها
 ملاذا جتعلون االحتفال باملولد بدالا عن الصيام الوارد؟: الشبهة الثالثة

 اجلواب: أن هذا السؤال فيه تعنت وكجر ألن الكجر ))هو غمط احلق وبطر الناس ((
فمعلوم أن الصيام نوع من أنواع العبادات اليت تستحب يف يوم املولد فمن الذي هنى عنه حىت يورد 

  .مثل هذا اإليراد التلبيسي ؟!! بل صيام االثنني  مستحب بال ريب
 .ألنه يوم مولده صلى اهلل عليه وسلم وفيه ترفع األعمال وقد حوى فضاهل مجة

لسين من تعظيمه للنيب صلى اهلل عليه وسلم مبا شرع اهلل تعاىل همنا االحتفال الذي يقصده اوحيث ف
وذكر وتعليم ، من صيام منصوص عليه أو نوافل مطلقة كإطعام الطعام وحنوه من تسبيح وتكبري وهتليل

لسريته صلى اهلل عليه وسلم علم العاقل أن كل حمرم للمولد فإنه مغال بشرط أن خيلو املولد عن 
 .ت كما ذكرت سابقاا احملرمات واملكروها

 اخلالصة :
بالطاعات ساهغ وال شيء فيه مستنداا إىل ما يف    أن إحياء مولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم1

عليه وسلم وليس املقصود هو التخصيص بالصيام وإمنا  صحيح مسلم من صيام الرسول صلى اهلل
 .تعظيم يوم مولد لري األنام

 .فيعتزهلا يها حمرمات إال بقصد إنكارها وتغيريها وإالور املوالد اليت فض  أنه حيرم ح2
الشرع به فهو من باب )نعم البدعة    أن فعل امللك املظفر هو إحياء للسنة وليس بدعة أصالا لورود5

 .أي كفعل عمر رضي اهلل عنه هذه (
بل  ظم إال فيهمولد النيب صلى اهلل عليه وسلم حمطة للتزويد باخلري وليس معناه أن ال يع   أن ذكرى1

 .اهلل عليه وسلم هو زيادة يف الطاعات واخلري من باب الرتبية والتعويد واالستنان هبدي الرسول صلى
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بدعة بل كل لري يتقرب به إىل    أن أفضل عبادة ختتص مبولده هي الصيام وال يعين أن غري ذلك3
 .املنعم جل جالله ألن املقصود واحد وهو شكر اهلل فهو حسن من صدقة أو علم أو غريها،

 
 .ونسأل اهلل أن حييينا ومييتنا على السنة البيضاء 

 .واحلمد هلل وكفى وسالم على سيدنا النيب املصطفى وعلى آله وصحبه
 

 اهلل الغاليب غيث بن عبد :كتبه الفقري إىل اهلل
 
 
 


