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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ليس بدعة ضاللة   النبوي   باملولد   االحتفال   

 قلم د.حممد ايسر القضمانب

 :احلمد هلل و الصالة على سيدان رسول هللا و آله و صحبه أمجعني وبعد

 سبب املقالة:

  التهويل على أصحاهبا وخباصة ف و  واعتبار ذلك بدعة مذمومة،, سمى ابملولديإنكار بعضهم على ما 
 شهر ربيع األول كل عام.

 معىن املولد:

ال خيرج املولد ف أي مكان عن كونه دعوة لالجتماع ف مسجد أو غريه يظهر أهله حب النيب صلى  
  , فيقرأ فيه من دواوين منظومة أو منثورة شيء من أخباره عليه الصالة والسالم ومشائله   , هللا عليه وسلم

وقل أن خيلو من توجيه عامل أو إرشاد مرب ٍّ حملاسبة   املختار، ويتخلل ذلك مدح وأشعار ف الثناء على
والتزهيد ابلدنيا والرتغيب ابآلخرة، مث   ,إصالح الشؤون، والتهييج على الدعوة إىل هللا تعاىلالنفوس و 

 يتفرقون على ذواق غالبا كهدي الصحابة الكرام.  

 حترير حمل النزاع:  

أبنه مل يكن ف العهد النبوي مثل هذه االجتماعات املنطوية  املعرتض على إقامة املولد النبوي حيتج 
نكر قراءة شيء  يفمن  وإال فأفراد ما يقع فيها ال استنكار له، ,على ما ذكران ف وقت واحد ف زمن معني

م املسلم وإحتافه بطعام أو مدحه أو إكرا من القرآن أو احلديث عن مولده وشؤونه عليه الصالة والسالم،
 ؟!أو شراب 
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 !  وختصيص وقت هلا كما يقولون ,رابت حصر اإلشكال ابجتماع مبتدع هلذه الق إذن 

 تقسيم البدعة: و  ، ال إنكار يف اخلالف املعتب 

نقول إن احلوادث اليت مل تكن ف العهد النبوي ف العبادات أو العادات هناك من يقول من أكابر 
 ى قواعد الشريعة:مسة عند عرضها عل أبهنا يعرتيها األحكام اخلالعلماء 

كاالشتغال بعلم النحو احلادث لفهم كالم هللا    ؛ فإن دخلت ف قواعد اإلجياب فهي بدع واجبة 
 ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.   ورسوله؛

كاعتقادات القدري ة و اجلربية ممن قال بقول ال    ؛وإن دخلت احلوادث ف قواعد التحرمي فهي حمرمة
 َسَلَف له. 

وصالة الرتاويح مجاعة ف   كإحداث املدارس،  ؛خلت احلوادث ف قواعد الندب فهي مندوبة وإن د  
 املسجد إبمام واحد.

 كتزويق املساجد واملصاحف.   ؛وإن دخلت احلوادث ف قواعد املكروهات فهي بدع مكروهة

ف والتوسع  ,كاملصافحة عقب املكتوابت بني املصلني  ؛وإن دخلت احلوادث ف قواعد املباحات 
 فهي مباحة. ,املآكل وغريها

 وإمنا من رؤوس من قال به اإلمام الشافعي  ,هذا االجتاه ف الفقه اإلسالمي لفهم البدعة ليس جديدا  

                                                      . (ـه150رمحه هللا املولود )

ابن  ابن عابدين، الزرقان، القراف، و شامة،أب وممن قال به و حنا حنوه: العز بن عبد السالم، النووي،
وهم أعالم من املذاهب األربعة املتبوعة مع ابن حزم من مشاهري  –رمحهم هللا  –ابن حزم  اجلوزي،

   . . )املوسوعة الفقهية الكويتية=مصطلح البدعة(املذهب الظاهري
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 َعْرض بدعة املولد على قواعد الشريعة:

  احلرمة، رتيها من األحكام اخلمسة: الوجوب، سيم البدعة وما يعبناء على ما مضى من اجتاه تق
ابملعىن الذي قدمت به   –لن جتد أصحاب هذا االجتاه خمتلفني ف وضع املولد  اإلابحة؛ الندب، الكراهة،

  ف لغة احملبني؛  –كما يقولون   –فهو  ومن مسعَته يقول: بل هي بدعة واجبة؛ , ضمن البدعة املستحبة –
ورأوا آاثر إقامة املوالد ف هتييج الناس   رأوا إعراض الناس عن كثري من السنن والشؤون النبوية، فإهنم مل ا

لجلوس  للمتابعة، وبذل النفيس ف سبيل النصرة هلل ورسوله، مل ا رأوا ذلك قالوا هذا على سبيل التهييج ل
 ! الدعوة إليهاو ف جمالسهم 

 البدع هذه(:  قولة الفاروق عمر: )نعمت

،و احتجاج أصحابه بقول سيدان عمر رضي هللا عنه  ي ما رأ   : من هاجم تقسيم البدعة كما مر 
من هاجم تقسيم البدعة   ي )نعمت البدعة هذه( على مجع الناس على الرتاويح وراء إمام واحد أقول ما رأ

 يقول: َقْصُد عمر هو املعىن اللغوي!!! على حسنة و قبيحة إال أن 

فقولة  دع مل يذهب إليه أحد؛عمر من البدعة البدعُة اللغوية وحسب مبتَ نقول: هذا القول أبن إرادة 
وليس الكالم هنا وإن أطلق منصرفا  إال للمعىن  عمر كانت ف إثر هذا األمر الشرعي وهو الصالة؛

فقد مدحها  ؛فمؤدى كالمه: إن مجعي هلم ف الصالة وراء إمام واحد بدعة مستحبة االصطالحي؛
مبتدع   ذم كل  جديد )كل بدعة ضاللة(: صلى هللا عليه و سلم فهم من قول النيب بقوله: "نعمت" ولو

! فالصحابة  عليه الصالة والسالم؟! ال،ال ما أطلق ذم هعلى إطالق كلمته؛ إذ كيف يستحسن ملا جرؤ 
)من سن  سنة حسنة  )عند ابن ماجه و الرتمذي و حسنه( ومسعوا:  )من ابتدع بدعة ضاللة( :مسعوا أيضا  

) ما رآه  وف احلديث احلسن عن ابن مسعود:  ,القيامة ...( م له أجرها و أجر من عمل هبا إىل يو ف
   .املسلمون حسنا  فهو عند هللا حسن(

؛ وإال فهي بدعة ضاللة  فـََفهم أن اجلديد مادام ال خيالف كتااب  أو سنة أو أثرا  أو إمجاعا فهو سائغ
األمساء و اللغات( لإلمام النووي   انظر )هتذيب ,ي رمحه هللاكما ذهب بذلك إمامنا الشافع, ]منهي عنها 
 سالم للبدعة[.اإلمام الشافعي والعز بن عبد الوتقسيم  , مادة )بدع(
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وإمنا هو تفسري  ,فلسنا حنن الذين نفس ر كالم الفاروق عمر بن اخلطاب هبواان لنرو ج إلقامة املوالد
 الشافعي والعز وغريمها ممن ذكران أهل أهواء وترويج للبدع؟! رأكابر العلماء؛ وهل كان يعز 

 ثناء العالمة ابن كثري على أول من ابتدع املولد:  

املرجع الشهري للتاريخ عندان أثىن صاحبه اإلمام ابن كثري على صاحب   "البداية و النهاية "ف كتاب 
أحد األجواد والسادات ) (: 137-13/136فعل املولد وقال عنه ) إربل امللك املظفر أول من أحدث 

وحيتفل به احتفاال  هائال  وكان   ,كان يعمل املولد النبوي الشريف ف ربيع األول  الكرباء وامللوك األجماد،
وقد صن ف له الشيخ أبو اخلطاب بن دحية   , رمحه هللا وأكرم مثواه, شهما شجاعا  ... عاقال  عاملا  عادال  

   (.فأجازه على ذلك أبلف دينار...  "التنوير ف مولد البشري النذير": جملدا  ف املولد النبوي مساه

  ؟!بتعظيم املولد كما يرو ج بعضهميذم  هذا الذي ابتدأ  فهل ترون ابن كثري 

 أتليف املوالد يف مصنفات أكابر العلماء:  

  "ه وسلممعجم ما ألف عن رسول هللا صلى هللا علي"أحصى الدكتور صالح الدين املنجد ف كتابه: 
  ( بني خمطوط ومطبوع من علماء وصلحاء املسلمني، 160ممن كتب آتليف ف املولد الشريف فبلغت )

وهذا منذ   ,مث أحصى الدكتور املنجد غريها , غراب  ومشاال  وجنواب   منها ف بالد املسلمني شرقا  و يقرأ الكثري
 . (1402/1982) عام

أم   , م على كتابة كتب جملالس يعصى هللا ورسوله فيهافهل يتواطأ علماء املسلمني وفقهاؤهم وصلحاؤه
 أهنم يفعلون ذلك متشر فني متربكني بذلك؟!

 صاحب الذكرى يدعو لالحتفال مبولده: 

وهو يوم بعثه )برواية أيب   وتعليله ذلك ملا سئل أبنه ولد فيه، ,صلى هللا عليه وسلم يوم االثننيفصيامه 
 لعناية نبينا ابألزمنة الفاضلة. قتادة ف مسلم( فيه الداللة الواضحة 
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وإمنا حيصل هلا   ,األمكنة واألزمنة ال تتشرف لذاهتا)(: 2/3) "املدخل"يقول ابن احلاج ف كتابه 
 .(التشريف مبا ُخصَّت به من معان

أي   ، (أان أحق مبوسى) : ومن هنا كما علم عليه الصالة والسالم أن اليهود يصومون ف عاشوراء فقال
 وهو جناة نيب كرمي. بتهج وأشكر هلذا املعىن اجلليل،أبن أفرح وأ

َُشرَّفني؛وكذلك األماكن املشرفة ُشر ِّفت النتساهبا 
فاملساجد الثالثة ارتبطت ابألنبياء فعُمرت  مل

 ابلطاعات هلذا املعىن.

 انظر ف رحلة اإلسراء أشار سيدان جربيل على سيدان الرسول ابلنزول وصالة ركعتني مث قال له:  

 (. "الدالئل")البيهقي ف  .صليت ببيت حلم حيث ولد عيسى قال: دري أين صليت؟قال: ال،أت

فإذا جاء شهر املولد الشريف اهتاجت   ومن هنا جند األزمنة واألمكنة املباركة تزدان ابخلري والطاعات،
ولَِّما حوى العظيَم   ،مَّ الكرمَي التكرميُ , فناسب لَِّما ضَ ألنه شهر املولد الشريف األرواح أكثر للعناية به؛

 التعظيُم!

 إساءات اجلهلة ال تلغي استحسان االحتفاالت: 

إساءة بعضهم ابرتكاب جهاالت أو خمالفات ف بعض األماكن اليت تعقد فيه املوالد ال تلغي عنايتنا  
لطواف فنحن ال نلغي ا ن العام ة حيتاجون للنصح والتذكري والتوجيه ابحلكمة واملوعظة احلسنة؛ إإذ  هبا؛

ر مِّْن حجنا النفل لوجود خمالفات ف مكة ومىن وعرفات وغريها!  املسنون حول الكعبة وال نـُْقصِّ

أن يعمم احلكم على كل املوالد أبن فيها االختالط وكذا مع العلم أن كثريا  منها بل وهل من العدل 
دهم من عاملنا اإلسالمي الكبري  أكثرها يقوم عليه أكابر من العلماء و الدعاة و الصاحلني املعتربين ف بال

 ؟!
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 الفرح جبلي فطري ابحلبيب األعظم و شؤونه فانتفعوا به:

ألهنا تذكر وتبعث على مزيد من احلضور مع  ؛ال بد أن يكون ابتهاج ف الذكرايت النبوية واإلسالمية 
ه هذه  أصحاب هذه الذكرايت؛ بة للذكرى و  واجلموع احمل املظاهر املبتهجة،فالعقل يقتضي أن أَُوج ِّ

 ها وقد حضرت تريد االستماع واالنتفاع!! أهامجها و أْصرِّفال أن  ,صاحبها

وهل ستالم يوم القيامة ألنك ف ليلة املولد الشريف تكلَّْمت ف جَمَْمع اجتمعوا على حمبة رسول هللا 
 والتذاكر ف شؤونه؟!     

هذا؟   ملاذا اي ال متكلما  وال سامعا ، ال جيلس واحد من املعرتضني ف هذه اجملالس املنضبطة بعلماء
   .ألن هذه اللقاءات واملوالد بدعة!! ولو حضر لسرَّ 

 أخرياً كلمة من القلب إلخواين:

ال أقل من أن َتْسَلم  ؛ف اللقاءات واملوالد هذه املنضبطة بنظر األخيار اي من ال ينشرح للجلوس 
 قيدة!  فهم من أهل القبلة وإخوانكم ف الع أعراض أصحاهبا؛

 .واحلمد هلل أوال  وآخرا   ,لصواب وأهلمنا ا ,سد د هللا اخلطا
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