احلسيٍت زلمد

الكالم النهائي يف جواز االحتفال مبولد ادلصطفى التهامي

الكالم النهائً يف جىاز االحتفال مبىلد املصطفى التهاهً
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلُت ،الذى يهب احلكمة ألىل احملبة ،ويؤيد بروحو من نصره سبحانو،
وقام مدافعاً عن أوليائو ،وصفوة أحبابو ،مظهراً احلق ألىلو فيتبعوه ،وليس عليو بعد بيان احلق ،أن يهتدى مجيع
اخللق .والصالة والسالم على احلبيب ادلصون مكانةً وقدراً وعبدك األكمل ظهوراً ،من العامل بأمجعو ألجلو صلى
اهلل عليو وسلم حكمةً منك وتدبَتاً ،وىو صلى اهلل عليو وسلم لذاتك األحدية حتقيقاً وتقديراً  ..سيدنا وموالنا
زلمد .اللهم صلي وسلم وبارك عليو وآلو صالةً وسالماً دتنح هبما لقليب إشراق أنواره احملمدية ،ولسرى ظهور
مشسو األمحدية ،ولروحي معاين مكانتو العلية ،ولظاىري حكمة حالو ومقالو وداللتو وبيانو  ..آمُت يا رب
العادلُت ،أما بعد
فخَت الكالم ماقل ودل وكل عام وأنتم خبَت مبناسبة ادلولد النبوي الشريف.
كثر الكالم يف ىذا ادلوضوع فخرج علينا بعض الناس الذين يدعون أهنم من أىل السلف الصاحل  ..والسلف
الصاحل برئ منهم .يقولون بان االحتفال مبولده صلوات رىب وسالمو عليو بدعة وال جيوز االحتفال بادلولد النبوي
الشريف .ويف ىذا ادلوضوع سنرد األدلة اليت ستنهي اجلدال يف ىذا ادلوضوع وكما قلت لكم يف البداية خَت
الكالم ماقل ودل .لذلك لن أطيل على حضراتكم .وسأذكر بعض األدلة القليلة واليت مل يستطع أي وىايب أن
يرد عليها .نبدأ على بركو اهلل.
بدايةً أول من احتفل مبولد ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم ىو ادللك ادلظفر أبو سعيد كوكوبوري وليس كما يقول
البعض أن أول من احتفل ىم الفاطميون .وارجع اىل البداية والنهاية /اجلزء الثالث عشر /مث دخلت سنة ثالثُت
وستمائة
أوالً هي القرآى الكرٌن:

حيرمون االحتفال مبولد خَت الربيّة صلّى اهلل عليو وسلّم .يقول اهلل سبحانو
للرّد ّ
عمن ّ
 .1دليل من القرآن ّ
ِ
ي
وتعاىل يف سورة يونس (قُ ْل بَِف ْ
ض ِل اللَّ ِو َوبَِر ْمحَتِ ِو فَبِ َذل َ
ك فَ ْليَ ْفَر ُحوا) .اهلل أمرنا أن نفرح يفضلو ورمحتو ،وأ ّ
زلمد صلّى اهلل عليو وسلّم وبعثتو رسوالً نبيّاً للعادلُت،
أي رمحة أنزذلا اهلل لعباده أفضل من خلق ّ
فضل و ّ
ِ
ُت) .إذاً فالفرح بفضل اهلل ورمحتو أمر مذكور يف القرآن ،ومن
قال تعاىلَ ( :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّال َر ْمحَةً لِّْل َعالَم َ
السالم ،إذاً أقول ذلؤالء سخفاء العقول أين احلرام يف ذلك وادلسلمون
زلمد عليو ّ
رمحة اهلل بعثة ّ
الصالة و ّ
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رب العادلُت .احلمد هلل على نعمة العقل
كل ال ّدنيا يفرحون لوالدة خَت الربيّة الّذي ىو من رمحات ّ
يف ّ
السليم.
ّ
 .2إن القرآن الكرمي يثٍت على أولئك الذين أكرموا النيب وعظموا شأنو وجبلوه إذ يقول( :فَالَّ ِذين آمنُواْ بِوِ
َ َ
وعَّزروه ونَصروه واتَّب عواْ الن َّ ِ
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن) األعراف  .151إن األوصاف اليت
ي أُن ِزَل َم َعوُ أ ُْولَئِ َ
َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ َ ُ
َ
ُّور الذ َ
وردت يف ىذه اآلية واليت استوجبت الثناء اإلذلي ىي :آمنوا بو  -وعزروه  -ونصروه  -واتبعوا النور الذى
أنزل معو  -فهل حيتمل أحد أن ختتص ىذه اجلمل بزمن النيب صلى اهلل عليو وسلم ؟؟؟ اجلواب :ال ،فإن
اآلية ال تعٍت احلاضرين يف زمن النيب خاصة ،فعندئذ من القطعي أن ال ختتص مجلة (عزروه) بزمان النيب،
أضف إىل ذلك أن القائد العظيم جيب أن يكون موضعاً للتكرمي واالحًتام والتعظيم يف كل العهود
واألزمنة ،فهل إقامة اجملالس إلحياء ذكريات :ادلبعث أو ادلولد النبوي وإنشاء اخلطب واحملاضرات
والقصائد وادلدائح إال مصداقاً جلياً لقولو تعاىلَ ( :و َعَّزُروهُ) واليت تعٍت أكرموه وعظموه.
السم ِاء تَ ُكو ُن لَنَا ِعيداً ِّأل ََّولِنَا و ِ
ِ
ِ
آخ ِرنَا
َ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ اللَّ ُه َّم َربَّنَا أَن ِزْل َعلَْي نَا َمآئ َد ًة ِّم َن َّ َ
 .3قال سبحانو( :قَ َال ع َ
وآيةً ِّمنك وارزقْ نا وأَنت خي ر َّ ِ
ُت) ادلائدة  .114فسيدنا عيسى عليو السالم اختذ نزول ادلائدة
الرا ِزق َ
َ َ َ َ ُْ َ َ َ َُْ
السماوية والربكة اإلذلية عيداً ألنو سبحانو أكرمو وأكرم تالميذه هبذه ادلائدة ،فإذا كانت ادلائدة السماوية
سبباً الختاذ يوم نزوذلا عيداً فلماذا ال جيوز أن نتخذ يوم ادلولد النبوي الذي ىو يوم الربكة ويوم نزول
ادلائدة ادلعنوية عيداً ؟؟؟!!!! ىل يستطيع أن يدعي أحد أن وجود رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وما
جاء بو من شريعة عظيمة خالدة ،أقل بركة من ادلائدة اليت نزلت على ادلسيح عليو السالم وتالميذه؟

ثاًٍاً هي السنة:

 .1جاء يف «صحيح مسلم»[ :حدثنا زلمد بن ادلثٌت وزلمد بن بشار واللفظ البن ادلثٌت قاال :حدثنا زلمد
بن جعفر حدثنا شعبة عن غيالن بن جرير مسع عبد اهلل بن معبد الزماين عن أيب قتادة األنصاري ،رضي
ِ
ك يَ ْوٌم
اهلل تعاىل عنو ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليو وسلم ،سئل عن صيامو ليوم االثنُت فقال( :ذَل َ
ِ
ت فِ ِيو) ،فإنو صلى اهلل عليو وسلم كان يعظم يوم مولده ،ويشكر اهلل تعاىل فيو على نعمتو الكربى
ُول ْد ُ
عليو ،وتفضلو عليو بالوجود ذلذا الوجود ،إذ سعد بو كل موجود .وىذا يف معٌت االحتفال بو ،إال أن
الصورة سلتلفة ولكن ادلعٌت موجود سواء كان ذلك بصيام ،أو إطعام طعام ،أو اجتماع على ذكر ،أو
صالة على النيب ،أو مساع مشائلو الشريفة.
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 .2بنص السنة احتفال الصحابة شعراً مبولد النيب يف حياتو :روى البيهقي والطرباين واحلاكم وذكرىا القاضي

عياض يف الشفا ،وابن القيم يف الزاد ،وابن كثَت يف السَتة أن خرمي بن أوس بن حارثة بن الم يقول:
ىاجرت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم منصرفو من تبوك فسمعت العباس بن عبد ادلطلب يقول :يا
رسول اهلل إين أريد أن أمتدحك ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم( :قل ال يفضض اهلل فاك) فأنشد
يقول:
من قبلها طبت يف الظالل ويف * مستودع حيث خيصف الورق
مث ىبطت البالد ال بشر * أنت وال نطفة وال علق
بل نطفة تركب السفُت وقد * أجلم نسراً وأىلو الغرق
تنقل من صالب إىل رحم * إذا مضى عامل بدا طبق
حىت احتوى بيتك ادلهيمن من * خندق علياء حتتها النطق
وأنت دلا ولدت أشرقت األر * ض فضاءت بنورك األفق
فنحن يف ذلك الضياء ويف * ذلك النور وسبل الرشاد خيًتق
قال احلافظ ابن حجر يف األمايل حديث حسن ،ومن ىذا احلديث نرى أن الصحابة رضى اهلل عنهم
احتفلوا بادلولد النبوي الشريف ولكن بطريقة أخرى.
 .3أن ادلولد اشتمل على اجتماع وذكر وصدقة ،ومدح وتعظيم للجناب النبوي فهو سنة ،وىذه أمور مطلوبة
شرعاً وشلدوحة ،وجاءت اآلثار الصحيحة هبا وباحلث عليها .جاءت امرأة إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم
عند قفولو من بعض غزواتو ،فقالت :إين كنت نذرت إن ردك اهلل سادلاً أن أضرب على رأسك بالدف،
فقال ذلا صلى اهلل عليو وسلم( :أوىف بنذرك)  ..احلديث مشهور ،وال شك أن الضرب بالدف من أنواع
الفرح ،والنيب صلى اهلل عليو وسلم أمرىا بالوفاء بنذرىا دلا كان سبب ذلك فرحها بسالمتو ،فكذلك من
أحدث احتفاالت مباحاً عند فرحو بزمن والدتو صلى اهلل عليو وسلم ،من غَت التزام وال نذر ،أي شيء
دينعو لوال التفقهات الفاسدة اليت يقول هبا القرنيون.

ثالثاً اإلمجاع ورأي علواء األهة:

 .1أن ادلولد أمر استحسنو العلماء وادلسلمون يف مجيع البالد ،وجرى بو العمل يف كل صقع ،فهو مطلوب
شرعاً للقاعدة ادلأخوذة من حديث ابن مسعود ادلوقوف( :ما رآه ادلسلمون حسناً فهو عند اهلل حسن،
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وما رآه ادلسلمون قبيحاً فهو عند اهلل قبيح) أخرجو أمحد .ويرى الفقهاء يف أن اإلمجاع يصح أن يكون

4

وجهاً شرعياً واعتباره دليالً من أدلة األحكام الشرعية ،مل خيالف يف ذلك سوى اخلوارج وذيوذلم  -ابن
ول ِمن بَ ْع ِد َما
الر ُس َ
تيمية وابن القيم وابن عبد الوىاب  -ودليل صحة اإلمجاع قولو تعاىل ( َوَمن يُ َشاقِ ِق َّ
تَب َُّت لَو ا ْذل َدى وي تَّبِع َغي ر سبِ ِيل الْم ْؤِمنُِت نُولِِّو ما تَوَّىل ونُ ِ ِ
اءت م ِ
صَتاً) النساء  ،115يقول
ُ َ َ َ َ َ ْ
َّم َو َس ْ َ
َ َ ُ ُ ََ ْ َْ َ
صلو َج َهن َ
ابن رشيد :ألن اهلل توعد باتباعهم غَت سبيل ادلؤمنُت فكان أمراً واجباً باتباع سبيلهم ،وبقولو صلى اهلل
لعيو وسلم( :ال جتتمع أميت على ضاللة) فاإلمجاع مستند إىل كتاب أو سنة أو قياس يرجع إىل أحدمها.
وقد أمجع الصحابة والتابعون وتابع التابعُت على مشروعية االحتفال بادلولد .ونذكر منهم على سبيل
ادلثال ال احلصر رأي أيب بكر الصديق رضى اهلل عنو :كانت وفاة الرسول صلى اهلل عليو وسلم يوم
االثنُت ،ومراعاة ذلذه ادلناسبة ،دتٌت أبو بكر أن تكون وفاتو يوم االثنُت :وىذا من مراعاة ادلناسبات والتربك
هبا ،واالحتفال بادلولد النبوي من ىذا ادلعٌت .فقد روى البخاري يف باب اجلنائز :باب موت يوم االثنُت
عن عائشة قالت :دخلت على أىب بكر رضي اهلل عنو فقال :يف كم كفنتم النيب صلى اهلل عليو وسلم؟
قالت :يف ثالث أثواب بيض سحولية ،ليس فيها قميص وال عمامة ،وقال ذلا :يف أي يوم تويف النيب
صلى اهلل عليو وسلم؟ قالت يوم االثنُت .قال :فأي يوم ىذا؟ قالت يوم االثنُت ،قال :أرجو فيما بيٍت
وبُت الليل ..احلديث .قال القسطالين :وترجى الص ّديق رضي اهلل عنو أن ديوت يوم االثنُت لقصد التربك
وحصول اخلَت ،لكونو عليو السالم تويف فيو فلو مزية على غَته من األيام هبذا االعتبار .فهل يعًتض
ادلعًتضون على أيب بكر ،دلراعاة ىذه ادلناسبة؟ كما يعًتضون على أصحاب ادلوالد الذين يراعون أيضاً
ىذه ادلناسبة؟.
 .2رأي احلافظ السخاوي" :إن عمل ادلولد حدث بعد القرون الثالثة مث ال زال أىل اإلسالم لسائر األقطار
يعملون بادلولد ويتصدقون يف لياليو بأنواع الصدقات ،ويعتنون بقراءة مولده الكرمي ،ويظهر عليهم من
بركاتو كل فضل عميم" .ادلواىب اللدنية –  - 141 – 1طبعة ما يسمى ادلكتب اإلسالمي.
ِ
يف يف رسالٍَة َمسَّاىا "حسن ِ
عندما سئِل َعن َعم ِل ادلولِ ِد الشر ِ
ادلقص ِد يف َع َم ِل
َ .3
قال احلافِ ُ
ظ السيوط ُّي َ ُ َ ْ َ
َُْ
ِِ ِ
اجتِ َماعُ ِ
ادلولِ ِد" َ
الناس وقراءَةُ َما تَيَ َّسَر ِم َن ال ُقرءَ ِان وِرَوايةُ
قال ،وامسَعُوا ً
جيدا" :أ ْ
َص ُل َع َم ِل ادلولد الذي ىو ْ
اآلياتُ ،مثَّ دي ُّد َذلم ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ص ِرفُو َن ِم ْن
ن
ي
و
و
ن
لو
ك
أ
ي
ط
ا
مس
َّيب وما َوقَ َع يف َم ْولِ ِدهِ ِم َن
ٌ
ُ
ْ
َ
َ
الوا ِرَدة يف َمْب َدإِ أ َْم ِر النِ ِّ
َ ُ ََ َ
َُ ُ ْ
األخبار َ
ِ
َغ َِت ِز ٍ
ِ ِ ِِ
ك ىو ِم َن البِ َد ِع احلسنَ ِة ِ
َّيب وإِظْ َها ِر
يادة على َذل َ
َ
عليها صاحبُ َها ل َما فيو م ْن تَعظي ِم قَ ْد ِر الن ِّ
اب َ
اليت يُثَ ُ
ال َفرِح واالستِبشا ِر ِمبو ِ
يف صلّى اهلل ِ
لدهِ الشر ِ
عليو وسلّ َم".
ُ
ْ ْ َ َْ
َ
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ولكن قبل أن أختم أقول لكل وىايب:

ِ
وخسيس
رلسم
دتيس * ويُغا ُ
يف يوم مولده الر ُ
ظ منو ٌ
ُ
ياض ُ
يرن ِ
إبليس ُّ
إبليس
ذلكم
يف
وإمامهم
*
بغيظو
و َ
كذاك ٌ
ُ

وىذا واهلل أعلم
كتبو الفقَت اىل اهلل احلسيٍت زلمد ويتبع وسيكون ىناك جزء ثاين من ادلوضوع إن شاء اهلل.
منقول
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