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 مردود وعمل املولود مشروع أ
  عادل مريوانمشاركة زوار: 

انك لعلى خلق عظيم والصالة و  االرض لشرف من قال يف حقهو  احلمد هلل الذي خلق السموات
أصحابه الذين رضي اهلل عنهم و  والسالم على من هو رمحة للعاملني )انا ارسلناك رمحة للعاملني( وعلى آله

 رضوا عنه(و  )رضي اهلل عنهم مجيعا
النموذج األعلى لألخالق والكياسة سيدنا حممد صلى و  يف القرون املاضية مليالد الشمس رمحةالناس 

القصائد يف مدحه و  حياته الشريفةو  يذكر احاديث النبويو  اهلل عليه وسلم هتيئوا جمالس يقرء فيها القران
 ك.مسرورا إلستقبال هذا اليوم املبار و  صلى اهلل عليه وسلم متحمسا

اقوال علماء الكبار على أن و  االن نأيت بإسناد من اآليات واالحاديث النبوي)صلى اهلل عليه وسلم(
اتباعه يف و  سلم بذكرهو  اجياد حمبته صلى اهلل عليهو  عمل املولود مشروع أم فنستعني اهلل تعاىل بالتوفيق

 . ميالده على اخلصوص 
 .85فليفرحوا(يونس  برمحته فبذلكو  )قل بفضل قال عزوجل يف تبيانه:

يف هذه االيه سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ألنه قال  )رمحته( قال ابن عباس}رضي اهلل عنه{:
سلم يف آية أخرى )وما أرسلناك اال رمحة للعاملني( تفسري در املنثور و  عزوجل يف شأنه صلي اهلل عليه

 المام السيوطي
االمام السيوطي: سئل عنه عن   على حتفة احملتاج عننقل شيخ عبد احلميد الشريواين يف حواشيه 

قال يف جوابه : أن   حكم عمل املولود يف ربيع االول هل هو حممود أو مذموم وعامله مثاب عليه أم ال
يذكر فيها حياته يف بدء مولده صلى اهلل و  معىن عمل املولود بإجتماع الناس يف مكان يقرأ فيها القران

مولده من اآليات مث ميد هلم مساط يأكلونه من غري زيادة من البدع احلسنة اليت  ما وقع يفو  عليه وسلم
االستبشار و  اظهار الفرحو  يثاب عليها عاملها ملا فيه من تعظيم شخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم

 مبيالده صلى اهلل عليه وسلم .
ل}هه ولري بالكردية{ أنه  ونقل ايضا منه: أن أول من أحدث هذا العمل امللك املظفر صاحب أربي

 الصوفية .و  العرفاءو  يف جملسه الذي هتيأه كبار العلماء كان حيضر
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وقال يف حاشيته على التحفة ايضا: سئل عن الشيخ احلافظ ابن حجر العسقالين عن عمل املولود 
ت قال: اصل عمله بدعة مل ينقل عن أحد من السلف الصاحل من القرون الثالثة ولكن مع هذا اشتمل

 جتنب املعايب كان عمله بدعة حسنة ومن ال فال جيوزو  املعايب فمن حترى يف حماسنهو  على احملاسن
هو ما ثبت يف الصحيحني من أن النيب صلى و  قال الشيخ ايضا قد ظهر يل خترجيها على اصل ثابتو 

م أغرق اهلل فيه اهلل عليه وسلم قدم املدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهلم فقالوا: هذا يو 
به يف يوم معني ََّّ جنيء موسى فنحن نصومه شكرا هلل . فيستفاد منه فعل الشكر هلل على ما منو  فرعون

أي نعمة أعظم من النعمة و  من إسداد نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك يف نظري ذلك اليوم من كل سنة
 بربوز هذا النيب نيب الرمحة يف ذلك اليوم .

ه أن حافظ ابن ناصر الدين قال يف كتابه بورد الصادي يف مولد اهلادي قد يضا جاء يف حاشيتأو 
صح أن ابا هلب خيفف عذابه يف مثل يوم االثنني العتاقه ثويبة سرورا مبيالده صلى اهلل عليه وسلم مث 

 أنشد 
 ًداإذا َكـــاَن َهَذا َكافرًا َجاَء َذمُُّه *** َوتبَّْت َيَداُه يَف اجَلِحيِم ُُمَـــــلَّ 

 
 أََتى أنَُّه يف َيوِم اإلثْـــَننِي َدائًما ***خُيَفَُّف َعنه للسُُّروِر بَِأمْحَـــــَدا

 
ــــًدا  َفَما الَظنُّ بالَعبِد الذي طوَل ُعْمرِِه *** بَِأمْحََد َمْسرورًا َوَماَت ُمَوحِّ

 باب الوليمة  7حاشية الشريواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج ج 
 

األحاديث و  نتفكر يف بدأ تاريخ املولود ال ينكره أحد من علماء الكبار بل بإستناد من اآلياتو  ننظر
حىت قال شيخ   سبب يف اجياد احملبة خلري البشر صلى اهلل عليه وسلمو  بأن عامله مثابو  يقرون جبوازه

يکون و  فعله بعض الناساختاذه مومسا قد يو  }فتعظيم املولدابن تيمية يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم: 
 تعظيمه لرسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم {.و  له فيه اجر عظيم حلسن قصده


