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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

دمحم نبيندا سيد ولدد ددم جممعدين هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على  الحمد
 :جما بعد , وعلى دله وصحبه جممعين 

 , العلدم المددتأورون  جهد قد تناولهدا مسألة تفال بالمولد النبوي مسألة االح فإن
, ال المدددوموا والم دددو   فتددداو  الها أنبشددد وار صددددجو , فيهدددا المصدددنفا   وافن  وصددد

نددداظر فدددا ح مهدددا توي, يتنددداقي فيهدددا المتناقشدددون مسدددألة  لدددى اليدددوم وظلددد  
 دد  عدام فدا شددهر  رر ه در كديت امددم هده  المسدألةلكددون ونظدرا  , المتنداظرون 

دددن ودد ل  يددر ربيددا الول مندده  ددن اسدددتحبوا فسأعرضددها بعددون هللا مال اد حمددم م 
 ,مراعيدددا اايمددداو ,ومدددا جورد   ددد  فريدددر علدددى ا ودددر, مدددن منعدددو االحتفدددال و 
 .تيةا من و ل المباحث الثمانية مسألة ح م هه  الوسأ رح 

 

 :  األول املبحث
 
 ل  عىت و

 
 ؟سيد ولد آدم  اهلل نبي د

ه فا جنفالممهور على  , تحديد وق  والدته العلم رحمهم هللا فاجه   وتلفا
فقددددال  ,دلالددددهددددها الشددددهر و   جيددددام جي  وا فدددداوتلفددددالكددددنهم , ول شددددهر ربيددددا ال

 :وقيدد  , لعشددر :وقيدد ,  نالثمدد :وقيدد  , تددين ولتددا منددهلللي ولددد  :بعضددهم
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؛ لفي وهلك عام ا, وقي  غير هلك  , منه لسبعة عشر :وقي , الثنتا عشرا 
ولدد  وقيد   نده  , (1)ةلهددم الكعبد م دةلحبشدة   فيده او  جي فا العام الهي غ  

  (2)جنه فا ربيا الولوالمشهور  ,انفا رمض

فيده  ؛ هلدكحددث فيده الشدهر  جيداممن مهة تحديدد جي يدوم مدن  ها  فمولد   
 .ه ر الو ف الهي  هها

ممدددا ف المصددد فى  الداو فيددده  اندد   السدددبو  جيدددامفأمددا تحديدددد جي يدددوم مددن 
فددرو   , بنفسدده نددهبي   وهلددك جن النبددا  (3)الودد ف فيدده  مددا ه ددر ابددن  ثيددر

ويوم , ذاك يوم ُولدت فيه): ثنين فقال اا صومئ  عن س   لنبا ا نمسلم ج
   (4)(زل علي فيهأن وعثت أب

ولددم يدده ر  , فيدده د  لالددو   السددبو  جيددامدل  جمتدده علددى جي  النبددا  جنوبدده تعلددم 
اليدوم يحددد تداري   جن فضد   عدن , ديد الشهر الهي ولد فيهلهم شيئا  عن تح

  ؟م غير جعشر  الثاناه  هو  ,يهالهي ولد ف

 جنينبغا  العناية جن :حاصلها المسلم فائدا  بيرا دد عنهلك ي ومال  جنوال ريب 
قدد  النبدا  نل , وهدو يدوم االثندين ,السدبو د مدن تتومه نحدو اليدوم المحدد  

وهدا  ,هللا فا هلك اليدوم  لى بها شر  للمسلمين التقربي   وعبادا ةقربه ب ربط
هتمام بتوصي  ااثنين بهه  اال وهها , عبادا الصيام  ما تقدم فا الحديث

, يومندا هدها   لدى منده ومدن النبدا المسدلمون  بلوومده عتنىقد ا  العبادا مما
 اقتددددا   , ثندددين بالصدددوم يحدددر   ثيدددر مدددنهم علدددى توصدددي  يدددوم ااحيدددث 

 .بالهادي البشير صلوا  هللا وس مه عليه
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 هِذا د فيِهل ِشهر وُ ال أياميوم من  لم يضبط المسلمون أي  لماذا ف :قيد  فإن
 ؟ الكريم النبي

 :فالمواب من ومهين 

فلدها  ,  مدا رجيد  ثابد  عدن النبدا ند  هلك  فا تحديد درال جنه لم ي   :األول
وبدي ن لمتده مشدروعية الصديام   دحد    هنل , السبو عرفنا يوم والدته من 

 .يه ر تاري  اليوم الهي ولد فيه من الشهر جندون , فيه 

الدهي  لهاشما القرشدا دمحم بن عبدهللا ا جنلم تعلم  مةال جن :الثاني األمر
هللا  باصدد فا  المهددداا ه سددي ون هددو الرحمددةجيامددولددد عددام الفيدد  فددا يددوم مددن 

ويوتم  , عليه وحيه تعالىالهي ينول هللا النبا لي ون الرسول , عو وم  له 
ي وندددوا  لدددم والعدددرب  , بندددا  العدددرب ج غيدددر  مدددن ونشدددأ   د  لالدددو   ولدددها, بددده النبدددوا

 دون يحدددد  ما ثيدددرا   همولدددها تمدددد, يضدددب ون بالتحديدددد يدددوم والدا الواحدددد مدددنهم 
ونحدو هلدك  ب عداثعدام  د  لالدو و  ج ,عدام الفيد  نف  د  لال و   :فيقولون , الوالدا بالعام 

اليددوم مددن بودد ف تدداري  هلددك , ر العددام الددهي يولددد االبددن فيدده لسددهولة تدده   , 
هو الذي بعث )  :تعالىقال  , يني  م  ج   تعالىهم  ما سماهم هللا نل, هلك العام
ِِي األ ِِنهم ف ِِين رسِِوه م ِِإ:) قددال النبددا و  ,(مي ِِأا ن  ِِم  أة م  ِِو وه نه  ةي  كت
الشهر هكِذا و  ,وعقد اإلبهام في الثالثة, الشهر هكذا وهكذا وهكذا ,نحسو

  (1)(يعني تمام ثالثين) وهكذا وهكذا

خ بددده تددداري  مدددي د المسددديص عليددده الصددد ا والسددد م الدددهي يددد ر   فدددإن وللفائددددا
نا م  وهلدك لمدا قدد   , (2)يضدا  جلدي  بددقير  اعديد ومضوا عليه قرونا,  النصار  
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فلدها  , همأنمعلده هللا فدا شد الدهي الغيب   حد  جيعلم  وا الد  لال ها و    ا الكبر  جن من
هددددم يورمددددون مددددن ب ددددون نل , ضددددبط بالتحديددددد تدددداري  والدتهددددموال ي   ولدددددون ي  
 ون   فينشدددددد ,هلهددددددم غالبددددددا  ج واصددددددة   الوالدتهددددددم  أمري بددددددر يددددددد ال , مهدددددداتهمج

  يميوهم  يهم الحقا ماف د  مال ها و     ال ,هم النا أمر ويترعرعون وال يدري ب

ددفددإن   هللا نبدداجمددا وفدداا   ومانهددامددن حيددث  , دد  الضددبط ط  بال تاريوهددا قددد ض 
د  ه , وم انها  ن هدو هاك المامدد الكدريم الدهي تدوفا هلدكقدد علدم المسدلمون م 

 .وس مه عليه  تعالىوفاته صلوا  هللا معنى ل وعلموا    العلم جي   , اليوم

 

 . ليدم الذي تديف فيه يف حتديد ا:  الثاني بحثامل

 الثانيوهو يوم , قط  مةولم تنسه ال  ةه الصحابس  م ين  فا يوم ل  توفا
ولدم ,  عشِر مِن هترتِه  ول فِي العِام الحِاديمن شِهر رييِا األ  عشر

دددي   فلدددها لدددم  ,  مصددديبة وفاتددده عليددده الصددد ا والسددد م ب المسدددلمين مصددديبة  صال
  شديدا الوقا عليهم مدا  ه وفات ة ان  فامعو  ,ينسوا هها اليوم

ِِذكر أصِِاو أذا إ) : قددال  النبددا  جنوقددد رو  الدددارما   حِِدكم مصِِيبة فلي
هدو يده ر النبدا و    جنوقال  (1)(عظم المصائو ها من أفإن ,مصيبته بي

 [  ُمِن ضِوأ أحسِن وه أ كانفما رأيت يوما قط  ةه يوم دخل المدينشهدت
 كِانوشهدته يوم موته فما رأيِت يومِا ,  دخل علينا فيه رسول هللا  يوم  
    ](2)فيه رسول هللا ظلم من يوم مات أقبح وه أ
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مددا  فيدده  اليددوم الددهي هلددك االحتفددال بالمولددد النبددوي يقددا فددا جنوبددهلك نعلددم 
علدى المدوم  حد  جفا يوم والدته ف  يقدر  ن واقعاي و  جنفأما  ,موما   النبا 

 .ري  العلم والس ال  جه بين  وي  ه  ما تقدم مح  و ف نل , به

 

ول عشر عـن ببيـع األ الثانييدم وضع املسلمني يف  كانكيف :  الثالث بحثامل
 كل عام ؟ 

ول عشر من ربيدا ال الثانالم ي ن لليوم ال يوتلف جه  العلم قا بة فا جنه 
 هدها اليدوم يمدر  دانبد   , يدامو  عن غيدر  مدن الة تمي  عند المسلمين جي موي  

 ةالسن جيامو غير  من جول جي يوم يماثله من شهر ربيا ال بهم هم  ما يمرب
ددو  التددا لددم ي  ؛   ضددحى يددوما عيددد الف ددر وعيددد ال ,وهدداها الشددر  بمددا يمي  ص 

دد ,ونحوهمددا ددممددا وص   جهددد ا فددا ي ددثرهددا ملجهددر يظ ة ,نددمعي   ةيه الشددر  بواص 
سو  هلدك  وما, و استحبابها جه الشر  بلوومها وم  عمال ج قوال و جفا س م اا

دون جن يحددث فدا ممتمدا المسدلمين جي  المسدلمينب يمر  انفقد  ياممن ال
  .شعار يتميوون به

 جن  لددى ن الولفددا  الراشدددين ومددو  ل ومددن النبددا عليدده الحددا  ددان هددها مددا
لتددابعين تبددا  اجو  وه ددها التددابعون مددن بعدددهم , مميعددا ةقضددى ميدد  الصددحابنا

ددومدن بعدددهم مددن علمددا  ال عشددر مددن ربيددا  الثدداناليددوم لدم ي ددن  , وجئمتهددا ةم 
شدددهر ربيدددا  جيددداممميدددا لبددد  لدددم ي دددن  , يميوونددده بهدددا ةعنددددهم جي موي دددول ال
 ,  لهدا ةشدهر السدنجالتدا تماثلهدا فدا  يداميميوهدا عدن غيرهدا مدن ال ول مداال
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 مددا ول ربيددا ال جيددامحددد جد فددا لالددو   النبددا  جنعلددى الممهددور  جنهددها مددا 
  .كرم قرونهاجوفا , وهى عصورها جفا  ةمهها هو وضا الف , تقدم

ها  , مض  عليه سنين من عمرهدا هيال ةم  ال تعرف بدقٍة وضا   جنرد  ج وا 
يددوم حددين يمددر  الصددالص وتدداري  السددلف  ةالنبويدد احددداث السددير جفتأمدد  فددا 

هدددها اليدددوم لدددم ي دددن موصوصدددا  جنوسدددتمد  , ولعشدددر مدددن ربيدددا ال الثدددانا
 .تميو  عن غير  ةبأي واصيعندهم 

فا المدينة حتى توفا هلك اليوم صدلوا  هللا  سنوا  همرته بهلك  ر  واعتبال 
عشدر  الثدانايدوم  ةحدداث السديرا النبويدجها استعرض   ك فإن, وس مه عليه 
ى لد  ةثم الرابعد ةالثالث ةثم السن ا ,من الهمر  ةالثاني ةول فا السنمن ربيا ال
ث سدديرا النبددا حددداجها استعرضدد  ,   الحاديددة عشددرا ةفددا السددن يددوم وفاتدده 

  هلدك اليدوم مدن مميدا تلدك السدنين وضدا عدادي ةم  جن وضا الفستمد , 
تميدو  عدن غيدر  مدن  ةبه هلك اليوم بواصدي    و  جي تبدل ي   لم ي ن ي رج فيه

 .بربه لحر النبا  جن  لى , يامال

 ثددين سدنه مددن ومدن الو فددة عشددر فدا ث الثداناواسدلك هدها المسددلك مدا يددوم 
ددد ةحابو دددها بقيدددة قدددرون السدددلف الصدددالص مدددن الصددد ا ,الراشدددد ن والتدددابعين وم 

صحاب المهاهب وغيرهم ج ةربع الئمة ال ,المبروين ةمبعدهم من علما  ال
دندى تمييددو ج دون  عشددر الثداناحددداث تمدري عندددهم فدا يددوم ال جنوسدتمد , 

 .ياملهلك اليوم عن غير  من ال
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فِي تلِك  ةم  عشر عند األ الثانير الذي ذكرته عن اليوم د  هذا الق   أنواعلم 
االحتفدال بالمولدد  قامةاالمانعين  بحمد هللا بين محل اتفاق ةالفاضل ةزمناأل 

, نتيمدة   لدىيسده  ضدب ه والوصدول فيده  جمدره ندل, وبين المستحسنين لده 
عددددن  االددددوارد وا ثددددارال  ,النبويددددة االسددددير  لحددددداثالتدددداريوا تتبددددا مددددن ودددد ل ال

دددو  ةالصدددحاب  وجصدددحابه النبدددا  جنوبدددهلك يتفدددر المميدددا علدددى  , ن بعددددهمم 
 ةبدددو حنيفدددج :ةربعدددال الئمدددةسددد م المتقددددمين بمدددن فددديهم والتدددابعين وجئمدددة اا

ون جي مظهددر مددن مظدداهر االحتفددال حمددد لددم ي ونددوا يقيمددجلددك والشددافعا و وما
مضد  , صد  ج ةالفاضدل ةومندولم ي ن هها معروفا فدا تلدك ال, بهلك اليوم 

 تداا  مبحدثاب لليفدتص البد وهدها, ه در والحدال  مدا  اعلى هها سدنون عديدد
 :ووه

 

 ول عدلد ؟أقام أوعن الذي  ل مبدلد النبي عىت بدأ االحتفا:  الرابع بحثامل

االحتفال بالمولدد النبدوي   جن( : ط    الو  ) فا  تعالىوي  رحمه هللا يه ر المقر 
ددب  وقدد  الع    ددان منهددا , مددن االحتفدداال  يقيمونهددا  ةممموعددفددا ضددمن  , يني ال دال ي 

 , ومولددد النبددا , ويددوم عاشددورا   , ول العددامجوموسددم  ة ,موسددم رج  السددن
عيدد وهو : وموسم الغدير,  حسن والحسين وفا مة ور  لعلا والجوموالد 
وو المعدددروف عندددد الفدددر  قبددد  ويدددوم الندددور  ة ,لمعدددروف عندددد الشددديعا الغددددير

  . س ماا



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 9صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

ددالو  ) فددا وي يددوصددف المقر وقددد  ددب  الع    ددانالتددا  موائددد  ال( ط     ,ونهاعددد  ون ي  ي  دال ي 
 .والحلو   ة عمفيها من ال  ان وما

 عشدىصدبص ال) فدا  يالقلقشندين ي ال دال ي  ب  ومن الع   يضاجوه ر االحتفال بالمولد 
دددددب  و دددددهلك نسدددددبها للع  ,  ( الشدددددي  دمحم بويددددد   ةين مفتدددددا الدددددديار المصدددددريي ال دال ي 

 ةبالسدددن  حسدددن الكددد م فيمدددا يتعلدددر ج)  هالحنفدددا رحمددده هللا فدددا  تابدددالم يعدددا 
اابددددا  فدددا )و دددها الشدددي  علدددا محفدددو  فدددا  تددداب ( ح دددام مدددن ال والبدعدددة

وقدددد نسدددب بدايدددة  (2)وغيدددرهم و دددان هلدددك فدددا القدددرن الرابدددا (مضدددار االبتددددا 
 .االحتفال للعبيديين عدد  ثير من جه  العلم

هدم ليسدوا مدن نسدد  نل, بالفدا ميين أ  ون و ددسدم  الدهين ي  ون هد ال  هدم ي  دال ي دب  والع  
يهدددود فدددا   لدددىصدددولهم تعدددود جبددد   ,بسدددبي  عنهدددا تعدددالىفا مدددة رضدددا هللا 

عددوا  تسدداب با دد  ناوهددو  , هددم ينتسددبون لفا مددة رضددا هللا عنهدداجنالمغددرب اد 
 (2)العلم جه ه على هلك غير واحد من  ما قد نب  

 :غيدر واحدد مدن جهد  العلدمقال ,  ةمن الشيعة البا ني  انواون ه ال  ي  دال ي  ب  والع  
عليدده   ددانوامدا لال  (11)[ الكفِِر المحِِ  ون طنِِبيو , يظهِِرون الِِرف   كِِانوا]

الحداكم شدوا   الغلدو فدا ال :بروهداجمن   انالتا  , من شنيا االعتقادا 
هونده ي ل    دانواحيدث ,  - هللا أمرالحداكم بد :اوبهتان  ا ى وور  سم  الم   -  ي  دال ي  ب  الع  

و تددب ,   ةمتظدداهرا بسددب الصددحاب  ددانو , ويسددمدون لدده , مددن دون هللا 
  لى ةمن المدين نق  مسد النبا ي جنوحاول , بواب المسامد جهم على سب  
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  بيدرا   عددا  الظالم  الحاكم   اه  هت  وقد ق  , فش  مسعا  جووا  و ج لكن هللا ,االقاهر 
 [ تحصى  هم هدعداأ]  :بن تغري بردياقال  , والماث من العلما  

لددها سددعى  ة ,غيددر  مددن البا نيدد اعتقددادهددو عبددادا  واعتقدداد هددها الرمدد  فددا ال
  لدى, ح دام الحدم جل بعد  يعدد   جنوحداول ,  الغدا  الو دا   لىهد  444عام 

عددا  الا وجعظمهددا, عندده  ةغيددر هلددك مددن الب يددا المعروفدد مهددرا  عددام  ةلوهيددد 
 هد  444

بالشددام رفيقددة  المومددودا ةي ددوال ر  الد   ال ائفددةمدده اليددوم والحدداكم هددها هددو الددهي تعظ  
مدواب ابدن تيميدة علدى سد ال التدا سدبر شدرح حالهدا فدا  (2)ةالنصديري ال ائفة

  (1)حول هه  ال ائفة

ة س مير  الدول التا نشأ  فا الب د ااشجمن  ةي  دال ي  ب  الع   ةالدول جنوالحاص  
فدددر   هللا  جن  لدددى, وال يتدددرددون ة فتدددون ب فدددر تلدددك الدولدددالعلدددم ي   جهددد   دددانو  ,

  (3)هاومود ا  هال ن  ج  و  تلك الدولة المارقة فغ وي  مسلمينلل تعالى

 بدد  مميددا, امهددامقصددورا علددى واحددد مددن ح    ةشدد ال فددا هدده  الدولددولددي  اا
تعيدين  :مما ظهر فا دولدتهم  انو , لكونهم من البا نية,هها حالهم  ح امها

ط فتسدددل   _ا قدددبلهم لدددم ي دددن معروف ددد وهدددها مدددا _الدددوورا  مدددن اليهدددود والنصدددار  
 ة ة عظيمهي  جدهوا المسلمين و  , جولئك الوورا 

                                                           
هـ بمسجد النخيل بحي العريجاء 1311/  5/  11يوم الخميس ( رسالة عن النصيرية لإلمام ابن تيمية ) وذلك في شرح (  1) 

http://www.al-: )وعلى هذا الرابط ( html-http://www.alnakhil.net/news.7: )وهي موجودة على هذا الرابط
7.html-angarie.com/youtubeshow  ()d5ae4.pdf-angarie.com/uploads/1340274191-http://www.al ) 
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 ةح دام هده  الدولد لحدد تبد   ةمسدلم اج مدر ار عدن و وفا دولتهم الوبدر المشده
دج  بالدهي]  : تب  له  , يو باهلل نواروهو المسمى بالعو  ,  (منشدا)داليهدود بد و  ع 

 [ ي جمر ال نظر  فا  وجهل المسلمين بك , ( ر و بن نس ا)دوالنصار  ب

ول ج جنو ,  ةي الددال ي  ب  الع   ةول مولد هو فدا هده  الدولدج  قامةتاري   جنوبهلك نعلم 
تشر فا المسلمين الهين لم ي دن لهدم نالكنه  ة ,قامه هم ح ام هه  الدولمن ج
, س م ظاهرا  وبا نا اا جه ب  هم من , ق عا  االكافر  ةهه  الدولب صلةجي 

قدام جول مدن جيعرفدوا مدن هدو  جندون  ةوا هها االحتفال عن تلك الدوللكن تلق  
 .دهها المول

قددام المولددد هددو الملددك المظفددر صدداحب  ربيدد  عددام جول مددن ج أنمددا القددول بددج
فدا  ةي الددال ي  ب  الع   ةومدن الدولد ,قبلده بددهر المدربد  , هد فهدها غيدر صدحيص 526

هددها فددا والملددك المظفددر  غيددر  مددن المسددلمين قل ددد , القددرن الرابددا  مددا  تقدددم
فعددد  الملدددوك  جن مدددا ,  ةومدددا هلدددك فلدددي  فعلددده حمددد, االحتفدددال ولدددم يبتدئددده 

 .لي  حمة فا نفسه  سوا  اموالح   

 

عمـال التـي لـد واألمساء التي تطلق على االحتفـال باملديف األ :اخلاعس بحثامل
 . تقام فيه

 , نموسدم فد  :فيقدال ؛ (بالمواسدم)بع  الدب د  فا لداى االحتفال بالمو سم  ي  
 :ويسددمى فددا بعدد  الددب د ا ,واحددد ام يفعلوندده موسددميا جي فددا العددام مددر هددنل
ددم   (الددورد)  ة ,ك الليلددجي ابت عهددا تلدد ة عمددلمددا فيدده مددن اودراد ال ,اورد ا  م 
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 جنهدها االحتفدال مدون لحيث يعتقدد المقي (االحضر ) :ويسمى فا بع  الب د
 (1).و الولا الهين يقيمون له االحتفال تحضر معهمجروح النبا 

دموالدد ي   :فمنهدا , عمال المقامة في الموالد فمتفاوتِةما األأ ر فيهدا علدى قتص 
عليده مدا صدلوا  وسد م  ,نسدبه الشدريف وبيدان,  بدا ه ر قصدة مولدد الن

,  هدده  المدددائص تكددون  جنوالغالددب , وسددرد لمدددائص نبويددة سددليمة مددن الغلددو
ومددود اوددت ن بددين دون  , عمددة يأكلونهدداجوي ددون فددا احتفددالهم , مددن الشددعر 

 ظهار موالفٍة للشر   و جالرمال والنسا  

ا تقددم ه در  مدا ومدود من درا  ظداهر  ور من الموالد يقام فيها مادوهناك نو  
مقِام  إلِىإلى درتة إيصاله   في مدح النبي المبالغة :خطرهاأشدها و أ ,

 ه هللا رو العِالمينإيقِدر عليهِا  ه حاتات من النبِي وطلو  ة ,الريويي
الددهي يحلددو لكثيددر مددنهم تددرداد _ ادر   مددا فددا قددول البوصدديري صدداحب الب دد ,

 :_قصيدته فا االحتفال بالمولد
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  ةوالس م ةنسأل هللا العافي

عظم المن را  الواقعة ج شابهه هو  د فا تلك الموالد ومارد  فهها الشعر الهي ي  
ددوم   , مددن دون هللا مددن دعددا  النبدا لمددا فيده  , فيهدا  االدددنيا وا وددر  جمدر  ع 
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 )  :بقولدهوهو المدراد  , لى النبا 
 
  فإن

 
: جي (   تهاعـن جـددك الـدنيا وضـر

 ا ورا 

فدددا اللدددوح  حتدددى مدددا ,الغيدددوب  لهدددا يعلدددم  النبدددا جنادعدددا  فدددا البيدددا  و 
فمدر  ؛ ي تب    شدا   جن تعالى  هللا جمر  تب بالقلم الهي  وما, المحفو  

   .الساعةقيام   لىبما هو  ائن 

العلدم  جهد ال يتدردد , ودر  جمدن الموالدد من درا   الثداناويومد فا هدها الندو  
محرم مدن ما استعمال دال  اللهو ال ,  اوت ن الرمال بالنسا  :فا حرمتها

يندد  لده المبدين مدن  ووقدو  مدا, الدرق د فيهدا  مدا يومد, ال بول والمعاوف 
 .فاسد التا رصدها عدد من الهين  تبوا فا هه  الموالد قديما وحديثامال

لددددي  لددددديهم فددددا ممددددن ول مددددن الموالددددد صددددحاب النددددو  الج جنوبددددهلك نعلددددم 
 أهِِليتفقِِون مِِا ميِِرهم مِِن و المحرمددا  جا  احتفدداالتهم جي مددن الشددر ي  

الباطِل  أعظِم مِن يعِد تلِك المنكِراتهحتفال الذي تصحبه ا أنالعلم على 
ممددا ي   جنفسددهم مددن جنتبرئددة   لددىولددها سددعوا ,  إنكِِار الِِذي ه يتِِرددون فِِي 

منا ه ر بينهم وبين  دوا فدا  تابداتهم التدا دافعدوا وجك  , الصنف الغالا الهي قد 
يقددارن بيدددنهم وبددين المحتفلدددين  جنمدددن الظلددم العظددديم  جنبهددا عدددن احتفدداالتهم 

علددى  اا واحدددنحددن مع ددم يددد   :للموالددد المددانعينالعلددم  هدد وقددالوا ل , وددرينا 
ا للشدرك الهين اتوهوا من هدها االحتفدال  ريق د, لين  ال ب  الم  ك ئجولعلى  اان ار

 . المه ورا ا  اوعم  الدن, 
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ا  ن الشدددر ي  ولوهدددا مدددجن هدددها الصدددنف مدددن المسدددتحبين للموالدددد الدددهي ن  ثدددم
هها   قامةة مستدلين بها على مشروعي  ؛ من الحمم  ه روا ممموعةوالفمور 
 .المبحث السابا ه رها فا تعالىيأتا بعون هللا  , االحتفال

 

 . االحتفال باملدلد إقاع دل  عن عنعدا أيف عرض :  السادس ملبحثا

 :قوا بين نوعين من الموالداالحتفال بالمولد فر   قامةاالمانعون 

ِِِول األ  و جالصدددريص  الشدددرك   :احتفدددالهمفدددا جهلهدددا جظهدددر الموالدددد التدددا  :ولالن
 ا,سا بلغ ااج رسول هللا لسا  فيها حدود ج  لىالقبيص الهي وص   المن ر  

كددرام  بددهلك هددم يريدددون جنمددد عين , مهددرهم بالشددرك واسددتع نهم بددهمددن ودد ل 
 . هللا نبا

الكدددريم صدددلوا  هللا وسددد مه الرسدددول   لدددى سدددا اااعدددين ا والعيددداه بددداهلل وهددده
ف يدددف ي دددون هدددها , مدددن الشدددرك فإنددده مدددا  دددان شدددا  جبغددد   ليددده , عليددده

 ! الشرك القبيص  ريق ا ي توص   به  لى  كرام رسول هللا

ووقددو  المن ددرا   ,واوددت  هم بالنسددا  ,المحتفلددين مثدد  هلددك فددا رقدد     وق دد
كرام  هها  همبصنيع ون دير يا منيوعمون بعد    هها جنهم   ثم, منهم  ةالقبيح

ِِِا ل العتِِِو.   رسدددول هللا ِِِل يُ  !في ِِِه ِِِل القبِِِائح  رم رسِِِول هللا ك بفع
 مة من رتسه ؟ه وتطهير األوالموبقات والشرك الصريح الذي ُبعث لهدم

 المقيمين للمولد  جنيوفى علينا  نحن ال :الموالد قامةا المانعون  قالهنا 
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ن مدم ةالشدرك والوقاحد جهد ا الدهين ال يفرقدون بدين ولسنا بالع م  ,  ليسوا سوا   
ا د  وبين من ابتدد  االحتفدال بالمولدد ممدر   , ول وا    هه  الب يا باحتفاالتهم

هدم جنهم للمستحسنين للموالد علدى فا نقاشالمانعون و ور   , ر  ال ه   عن    ما
 و نسدددبة المميدددا للموبقدددا جالموالدددد بالشدددرك  جهددد مدددون ح مهدددم علدددى عم ال ال ي  

االحتفددال فددا  جن   :مددون ح مددا شددرعيا محددددا حاصددلهولكددنهم يعم   , والكبددائر
 ,فدددا هددده  البدعدددةندددون درمدددة  ددد  فريدددر ثدددم يبي   , صددد  لهددداجال  ةنفسددده بدعددد

لظدة والشددا فدا مدن الغال  ةحدوال متفاوتدجنظائر هه  البدعة ممدا يشدتم  علدى  
ثدددم ,  ةموترعدددعدددة بتد  المسدددألة م   جن  ابتددددا  المدددانعون ن فيبدددي   , درمدددة االبتددددا 

ددد  ويدددأبى , لون   مهدددم فدددا مقددددار  ددد  فريدددر ونصددديبه مدددن هدددها االبتددددا يفص ال
ددد , حدددد بدددين مميدددا المقيمدددين للمولددددجيولدددط  جن المدددانعون  دددوي ممال  ا  فددديهم ح م 

بالعدددل ونهددى عددن  جمددر تعددالىهللا فددإن  , حددوالهمجمددا تفدداو   ,هددمعم  ي   اواحددد  
 .الظلم

يتِاز مِا مراعِاا اإل ,بالمولد اهحتفال قامةإل المانعينأدلة  نوسنعر  ا 
 :بحول هللا ستطيانا قدر م

 :ول على عنع االحتفال باملدلدالدليل األ: قال املانعدن

شددددرعه هللا  ي دددون وفدددر مدددا جنيمدددب  اهللا بدددأي قربدددة وعبدددداد  لدددىالتقدددرب  جن
ح ,تعالى  جنصدحابها دون جبهدا يتقرب ,  ةاالحتفال بالمولد النبوي قرب داث  وا 
و عمدددد  السددددلف ج و سددددنة نبيدددده جن لددددديهم دليدددد  واحددددد مددددن  تدددداب هللا ي ددددو 
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  ا دتدباه أندالح دم با فد  ينبغدا التدردد فد ةبهده  المثابد  دان وما,  الصالص 
  تعمله جنمة يموو لأل ال

ا ضددددمن الق ددددرب شدددرع  وبحقوقددده معدددددود  يتعلدددر بددددالنبا  جمددددر جي   جنوهلدددك 
لدهي يتومدب ا ى للمسلم مدابحيث تمل   , البيانتم جدلة التا بينتها ال ةالعظيم

واسدتغنينا , لنا الدين  تعالىوقد جتم هللا  , ية حر المص فى عليه من رعا
ددددبنصوصدددده عددددن  حددددداث الم   ف يددددف يقدددديم المحتفلددددون بالمولددددد هددددها , ثين دال ح 

 تدداب هللا  دنددى مسددتند مددنجدون  ,فددا وعمهددم ال رعايددة لحددر النبددا االحتفدد
  ! و سنة نبيه ملسوهيلع هللا ىلصج

لم :المانعون قال وهنا  علدى الواحدد مدن  يدرد    انه جن  من هدي النبا قد ع 
هلددك علددى   ددانها   يددة حددر المصدد فى راد بدده رعاجصددحابه العمدد  الددهي ج

و الشدام جمعداها  حدين قددم الديمن فدإن ,   ما فع  ما معاه  , غير هديه
رسددول  يددا :فلمددا قدددم المدينددة قددال , سدداقفتهاجهددا و تتسددمد لب ارق   رج  النصددار 

 جنحدر جك جنفا نفسا        و  ر  ساقفتها ف  جصار  تسمد لب ارقتها و رجي  الن هللا
حِد  يسِتد أل أن حِدا  أ ا  مِر آلِو كنِت ) :  فقدال  -بالسدموديعنا  - م تعظ  
 (1).الحديث (تستد لزوتها  أنت المرأا مر أل

 النبدا لكدن , وا عد   قددر   كدرام النبدا  ما قصد ن فمعاه رضا هللا عنه 
 جي  ن  ل, ى هلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك عليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج
 .ةدلة الشرعيي ون على وفر ال جنيمب  لمناب المص فى كرام  
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جن يددددأهن لهددددم  وقددددد  لددددب عدددددد مددددن الصددددحابة غيددددر قليدددد  مددددن نبددددا هللا 
  بدددأن البشدددر ال وعل ددد,  كرامدددا ورعايدددة لحقددده فدددأبى هلدددك علددديهم, بالسدددمود لددده

 .(1)يصلص جن يسمد لبشر

 :فلما قال لده رمد , ا هو دون هها صحابه عم  جومر بع   النبا  ن ب  
شِا   قِل مِا ؟ ت ل نِدا  تعلِ) :   قدال . شدا  هللا وشدئ  ل هللا مدارسو  يا

 .ويرندا وابدن ويرنداو  سيدنا وابن سيدنا يا :رم ولما قال له  . (2)( هللا وحد 
ا دمحم أنِ , الشيطانكم وه يستهوين  , عليكم بتقواكم, أيها الناسيا: )  قال

ترفعِِوني فِِوق منزلتِِي  أنحِِو أوهللا مِِا , عبِِد هللا ورسِِوله , بِِن عبِِد هللا
  .(3)( زلني هللا عز وتلأنالتي 

 ؟من السدمود وابما اقترح مرضا هللا عنهوغير  من الصحابة راد معاه جوه  
 ؟ية حر نبيهم اال رع  من تلك اللفا  ولئك الصحب بما قالواجراد جوه  

 على جمته لة حقوق النبا مسأ نل , ليهم مميعاعجبى هلك  لكن النبا 
التددا  ةغيرهددا مددن المسددائ  العباديدد أن مددا هددو شدد, دلددة فحسددب ت ودده مددن ال

 .البد فيها من الدلي 

ددالعددرف فددا ولهددها لددم ي   , لددم يقددم عليدده دليدد واالحتفددال بالمولددد ممددا  ة فددا م 
وعلى  , بةر  دب   فيه الغ   فا وق ٍ  ف  رال ع   نما  ب , عصر الصحابة والتابعين 

 ؟ف يف يمر  مسلم على فعله ةبهه  المثاب  ان وما, ين ين البا ني  ي ال دال يب  يد الع  
وهو بالحدال الدهي _ مشرو   جمر وادعى جنه  هها االحتفالولئن صح ص جحد 

, شددا  مددن البددد   ايوتددر  بهدده  ال ريقددة مدد جنحددد ججي   ددانبإم فددإن  , _ه رنددا
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فعندد هلدك لدن , قدائم  بحقوقده  ه محدب للنبدا جنددعو  بد ,دين هللاويضيفها ل
فيلتدب  الحدر  ة ,عدبتد  شدرعا وحقوقده الم ةبدين حقوقده المنصوصد ةم دو المي ال ت  

 .بالبا  

عدن  روعا لما تدأور مش  انلو    هها االحتفال بمولد: قال المانعون  ثم
زل أنِأيهِا الرسِول بلِا مِا  يا :  بالب غ فقدالجمر قد  تعالىهللا فإن ,  بيانه
م المدد منين جوقالدد   (56:المائدددا)لِِم تفعِِل فمِِا بلغِِت رسِِالته نا  ليِِك مِِن ريِِك و إ

زل هللا أنِِا كِِتم شِِيئا ممِِا محمِِد   أنثك مِِن حِِد   ] :عائشددة رضددا هللا عنهددا 
 ](1)ليك من ريكإزل أنأيها الرسول بلا ما  ياوهللا يقول  ,عليه فقد كذو

 واوال يفر  , ما جومبه هللا و لي د   ,من حقه مليهمب عي لمته ما  وقد بي ن
ددديددن يلددوم ال فددإن حقدده , يددأثموا فيدده ف فمددن  , هللا تقددوم بدده  مددا شددر  جن ةم 

 .  لعقوبة هللان فا هلك جثم وتعر  فر  

دد النبددا  جنال تددر  ج دداللوامددب علددى ا ن مدداا بددي  لم  محبتدده مدد     جمددرة فددا م 
ليِه مِِن والِد  وولِِد  إكِِون أحِو  أحِِدكم حتِى أه يِممن : ) صدريحا بقولده 
رسددول هللا جحددب     يددانددل": لمددا قددال عمددر حتددى  ن  (2)( تمعِِينأوالنِِاس 

ه والِِذي نفسِِي بيِِد   ) :بقولدده  جمابدده "ال مددن نفسددا    لددا  مددن  دد  شددا
 لندد  وهللاال  ا ن هفإندد :عمددرلدده فقددال (  ليِِك مِِن نفسِِكإحِِو  أكِِون أحتِِى 

 (3)( عمر يا اآلن) :   جحب   لا  من نفسا فقال

عمدر  جنمحبتده حتدى تأكدد لده  جمدرفدا  عمدر  يف راما النبا فتأم   
ومددب هللا ج دد  هلددك مددن بدداب الددب غ الددهي  , مدده فددا الحددب علددى نفسددهقددد قد  
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دا على الوووف   , ي ديه جنه على نبي    نل , فتدأثم الحدر ن فدا هدهاتفدر   جنة م 
فالوامدب عليده  , متدهعلدى ج لده  مفروضدةمن الحقدوق التقديمه فا المحبة 

 بل غ  حتى لقد, يتها وتمل بيانها الصد ا  جمدرفدا  مدا معد  هللا لهدا جمته
صدلى هللا  امن صلى عليه صد ا واحدد جنفأوبر  ,من الفض  والس م عليه

  صلوا  هللا وس مه عليه, عشرا بها عليه 

و هدد ه وحق دد, حددر مددن حقوقدده  أنفددا شدد البيددانف دد  هددها الددب غ و دد  هددها 
 جن  تددده ن لم  ف يدددف بعدددد  ددد  هدددها ال يبدددي  ,  تعدددالىعظدددم حدددر بعدددد حدددر هللا ج 

ه يدوم جندن عن يوم االثنين فبي      ئال قد س  ما و وال سي   ؟فالهم بمولد  من حقوقهاحت
شددداٍ  يتعلدددر وجمسدددك عدددن ه دددر جي , يصدددومو   جنمتددده وسدددن  ل , فيددده د  لالدددو  

 . باالحتفال بمولد 

مِِن  , ن الِِدليلعِِد المحتفلِِين عِِعتِِو مِِن بُ وهِِل شِِي   أ :المددانعون قددال 
 , ه ولِد يِوم اهثنِينأنِيخبِر ب النبِي  أن فيِه يثكونهم يقفون على حد

ِِي   ِِم يب ِِن ألث ِِه عمِِال عبادي  ِِىوه يعِِر   , ا محِِددا وهِِو الصِِوممت ِِا عل  ج بتات
شِرل وعمِا يُ  , فيِه عِن يِوم وهدتِهحديثِه  كِاناهحتفال بمولد  فِي مقِام 

وأنصُِحهم س فصِح النِاأفلمِاذا لِم يبِين  !؟لِك اليِومتعمِل فِي ذ أن لألمة
اهحتفِال  أمرلماذا لم يبين في هذا المقام  ,رسالةا نبي بل   وأعظمبلغهم أو 

لِه غف  يُ  كِاناهحتفِال مشِروعا أ كِانو ل  ف  أ! ؟يتعلق بالصيام أمربه واكتفى ب
عِن وقتِه مِا شِدا الحاتِة  للبيِان وهِل مِن تِأخير   !؟في مثل هِذا المقِام

 !؟اهحتفال مشروعا كانبلا من هذا لو أليه إ
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االحتفال بالمولدد النبدوي مدن  جنوها  ا ,محدد نتيمة  لى المانعون ثم وص  
ظهدار لده, بدين يديده  م  وتقدد  ,  نيا علدى النبدا استدراك شد :حيث هو   وا 

ددد ددد ه ه   , لددده هددد ال  المحتفلدددون تمددده جر فدددا الدددب غ حتدددى بمظهدددر مدددن قص   ر    
بينمددددا لددددم يدددده ر ,مددددن النوافدددد   مددددا جندددده, مشددددروعية الصدددديام فددددا هددددها اليددددوم

 . يتعلر بحقوقه   بير جمرمشروعية 

 :المقلرلد سألوا المحتفلين بالمولد هها الس ال المو  قامةاالمانعين  ن ثم 

 ؟ول تزما  عشر من رييا األ  الثانيفي اليوم   ألم يمت

وهدو ,  فيده نبدا هللا  فاحتفالكم بالمولد واقا فا اليوم الهي ما  ها   : قالوا 
دلدم ت  مصاب  حِدكم أصِاو أذا إ) : وقدد تقددم حدديث, بدأعظم مندهمدة ب الص 

فا   انيوم مولد  أن الموم ب جنوقد علمتم , (  مصيبة فليذكر مصيبته بي
 حتدددى  ن دددم, العلدددم  جهددد ول ممدددا لدددم يتفدددر عليددده عشدددر مدددن ربيدددا ال الثدددانا

 المددرفعدداد , موتلفددون فيمددا بيددن م فددا تحديددد مولددد  _معاشددر المحتفلددين_
 .ق عا فيه   م تحتفلون فا اليوم الهي ما ن و   لى

الشِهر  ]:  (عمد  المولدد المدورد فدا) ا المالكا فا  تابده ناولها قال الفاكه
, الِذي تِوفي الشهر هو بعينه ,ولهو رييا األ  فيه رسول هللا  د  ل  الذي وُ 
 (1)[ الفرح فيه بأولى من الحزن فيه فليس



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 21صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

حيددث , تف نددوا معاشددر المحتفلددين  لددى وبددر لدده معنددا  الكبيددر :المددانعون قددال 
 ا النبِيابعِد عِام مِن وفِخطِو  با بكِر أ أنحمد بسند صدحيص جرو  
 .[بو بكرأوبكى  ولمقامي هذا عام األ  قام رسول هللا ]:فقال 

بِو أثِم اسِتعبر  ,ولذا اليوم عام األ في ه  رسول هللامعت س] :وفا لفد ٍ 
معت رسِول سِ :ثِم قِال  ,ثم ُسر ي عنِه ذكر رسول هللا بكر وبكى حين 

ِِِِ :ولم األ عِِِِا ظيقِِِِول فِِِِي هِِِِذا القِِِِي ,هللا   [ وا هللا العفِِِِو والعافيِِِِةلُ س 
  (1)الحديث

وفاته  ه ر  فا العام الهي ت  لما مر   هللا  بو ب ر نبا  ج يف ته ر  وافتأمل
بدد  تدده ر ,   جمددر والدا المصدد فى فددا ههددن الصدددير  ولددم يددد ر   ,فب ددى
ثدم  ن  ,التا تقدم جنها فا الثدانا عشدر مدن ربيدا الول بد  ود ف وفاته 

ير  فيدده  بعددد وفاتدده  جمددرثوا جي حدددال لددم ي  رضددا هللا عددنهم  ةصددحابالو الصددد 
ير فدددا هدددها الموقدددف فدددا مقدددام الناقددد  الصدددد    دددان نمددداا  و  , احتفدددال وال مدددأتم

فدا العدام الدهي مدا  بعددد   لمدا ه ددر النبدا  ف , يبلغده الندا  جنيريدد  حدديثٍ ل
دد, وفاتدده هي مدده هلددك علددى الب ددا  فب ددى   يددوم مددو ا لددم ي ددن مشددروعا فددا ولم 

ددي   جنمددن  دد  عددام  النبددا  مددا فددا لال  ,هلددك اليددوم مأتمددا معدد و ي  الحددون  رظه 
ددد ,الدددهي لدددم يدددأهن بددده هللا بتددددا االمدددن هلدددك  لدددم يفعددد  ا  دددان المدددر  دددهلك لم 

ير و  ف دددهلك يقدددال فدددا اتوددداه هدددها  ,جي شدددا  مدددن هدددها ال الصدددحابة الصدددد 
 .ه ابتدا  لم يأهن به هللانل هلك ال يح    ن  :اليوم فرحا
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عشدر مدن  الثاناوضا  يوم قا الب  ت   جن ةم  فالوامب على ال:  المانعون قال 
وده يدوم ت  فد  ي   وجصدحابه  حدال ومدن النبدا عليده ال  دانول  ما ربيا ال

 . فرح وال يوم مأتم وحون 

 جهددد مدددن  حددددا  ج جنجرجيدددتم معاشدددر المحتفلدددين بالمولدددد لدددو :  المدددانعون ثدددم قدددال 
فيده  ر  هالدظ  ول مأتمدا  ج  عشر من ربيا ال الثاناا سأتوه يوم ن  :الض ل قال 

 ون عليه ؟شي  ترد   فبأي , فيه موما  ما   النبا  نل ,الحون 

والفد  بهدا  ةأتمدا  بدعداتواهك هها اليوم م ن  :ال بالقول وا عليه  م لن ترد  ن 
 ةولدم ي دن الصدحاب,  ةو سنج تاب لي  عندك دلي  عليها من  ه  ة ,الشريع

صدبتم وهللا جقدد  :فيقدال لكدم , فيده هون هها اليوم بمأتم يقيمونالتابعون يوص  و 
يضددا جعنددد م  ددم لددي  جنلكددن يدددو  علددي م فددا احتفددالكم بالمولددد  , فددا رد ددم

 .دلي 

, دليد  عليده  المأتم اوتراعه هها المأتم الدهي ال  حداثمريد ر على ن   ف ما ي  
 .ظهار االحتفال بالمولد تم فا هها اليوم جنه ين ر علي م فإن

علددى ها المولددد شدددا الفددرح بنعمددة هللا هدد  قامددةمددا حملنددا علددى ن  :قلِِتم فِِإن 
 .هلك اليوم  النبا الكريم البشرية بمولد هها

م شددا الحدون المدأت  قامدةمدا حملندا علدى ن ا جندو : ماب م مبتد  المدأتم بقولده ج
ر  تددى هددها اليددوم مددن  دد  عددام تدده جلددهي  لمددا ا ,ة علددى فددراق سدديد البشددري
ك ال أندلكدم مدن المدواب بفد  مندا  , ب عظدم المصدائج فيه وفاتده التدا هدا 
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علددى عنددد م ال دليدد   : تمجنددف ددهلك يقددال لكددم  , دليدد  عندددك علددى صددنيعك
 . صنيع م فا االحتفال بالمولد

فدا تمييدو المشدرو  مدن  اقاعددا عقديده  بيدر  ببيدانهها الددلي   المانعون ووتم 
 زمِن اعقِد سِبو فعلهِنا ةي ِر  قُ كِل  أن : هدا القاعدداوهده   ,المبتدد  الممندو 
   (1)يشرعها كان تركها هو السن ة ولمفإذا لم يفعلها ,  النبي 

عشددر الددهي  الثددانايددوم  جنمددن مهددة , وهددها من بددر علددى االحتفددال بالمولددد 
و ددها مددر بالولفددا   ,سددنين عددددا بددالنبا  قددد مددر   تقددا فيدده هدده  االحتفدداال 

عقددداد سدددبب توصيصددده نفا , مدددن بعددددهموالتدددابعين الراشددددين وبقيدددة الصدددحابة 
السدنة التدا  جنو  علمندا ا لم يوص  فلم  , مم ن وال شك  جمروتمييو  عن غير  

ددال ي  ن ج :هددها اليددوم هددا أنمضددوا عليهددا فددا شدد و  عددن بددأي شددا  يمي دد    و 
مِا ُعلِم مِن ل  , لم ي ونوا يفعلونه فيده فقدد ابتدد   أمره بن وص  م   جنو  , غير 
هِا ولِم يشِرعها كِان فعللِم يف زمن النبِي  اعلهف عقد سبوناقرية كل  أن

ن ة  .تركها هو السُّ

فقدد رو  ابدن وضداح  , هلك فا يدوم المولدد بنظيدر  فدا ليلدة عاشدورا  ر  واعتبال 
وبمصِِر  , مالِِك أيِِامكنِِت بالمدينِِة  ]: بددن يحيددى رحمدده هللا قدال يحيدى  جن
فما سمعت  , تلك الليلة معهم وأدركتني ,الليث وابن القاسم وابن وهو أيام

 تروا مِنأرها ما ك  ن ذ  م   وار  ت  أل  ولو ثبت عندهم ,  راك  لها عند واحد منهم ذ  
  (2)[ثبت عندهم  سائر ما



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 24صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

دد  فددإن , علددى ليلددة عاشددورا  اهدده  القاعدددرحمدده هللا يحيددى  ر  ب دد   يددف    فتأم 
ة هدددا ليلدددة تتكدددرر  ددد  سدددننل, مم دددن  جمدددر   عقددداد سدددبب توصيصدددها بعمددد ٍ نا

ولئددك جثمددة عمدد  مشددرو  يقددام فيهددا لعملدده   ددانفلددو  ,محددرمالتسددته  بشددهر 
 ,ةهو يدوم يتكدرر  د  سدن, بسوا   يوم المولد سوا    فا ف هلك يقال , السلف
دداالحتفددال بدده ثابتددا ل    ددانفلددو  ثبدد   وا مددن ه ددر  مددا جمددروا مددن سددائر مددار  م 

هلددك اليددوم بمددا لددم ي ددن السددلف  مددن ودد    جنوا علمنددا لدديفع فلمددا لددم   , عندددهم
 .ليلة عاشورا  بعم  من و       ث  ه مال ل  ث  مال , ونه فقد ابتد  يوص  

 :هد قدهلم املانعدنالذي استدل به  الثانيالدليل 

يسدمى دلدي   جنيم دن  لدد مدن حمدم الالمو باون حتفلدلى به المجمميا ما  ن 
نما, هم لي  عندهم جي دلي  على صنيعهم جن من لما تقدم,  ص ج وردوا ج وا 

, غوا مدددا ابتددددعو  ليسدددو ال , ال يسددداعد عليدده الددددلي ا اسدددتنبا   حممددا اسدددتنب وها 
ددددم  مددددواب م  ولهمددددا ج :  مددددن حمددددم يمدددداب عندددده بمددددوابينو دور جمددددا  و دددد     ,  م 

 دون ور ي من و له فا    ما شون يناق    مواب مفص   الثاناو 

و حدددديث ج ددد  ديدددة : فيقدددال  ,المدددواب المممددد بيدددان م مقددداهدددو  نوالمقدددام ا 
 جنال قالب    لكدم بده مدن  يوامه م معه ما , يشهد البتداع م فيها ما جنتد عون 

 بدددا مدداجولددم يفهمددوا مندده , و  قددبلكم السددلف قددد قددر   فددإن  دد  ندد  توردوندده 
 :ينجمر بين م وبين السلف فا واحد من  المرحصر فان , فهمتمو 

ولم يتفطنوا له مِا ,  حقوق نبي هللا عن حق من  واالسلف مفل أنإما 
 ولطيف علمكم, قيق استنباطكم تم بدأنتيتم أى حت, دهلة النصوص عليه 
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 أنوهِذا يعنِي , ليه إلم يصلوا  ما إلى  حقوق المصطفى م فيفوصلت ,
ذ مفلِوا عمِا ترشِد إ, فهم النصوص  تانوا في ا قبيح  لدى السلف تقصير  

ال فبقِي هِذا الحِق معط ِ,  يتعلق بحِق النبِي  عظيم أمرفي  ةدلليه األإ
لة هللا  مِراد إلِىوصِلوا المتِأخرون ف تِىتى أح ,زمن القرون الثالثة المفض 

 . سالم سنين عدداالسلف وأئمة اإلمفله أ أنبعد  ومراد رسوله 

 . ال يقال هها فا السلف ,معاه هللا :قال المميوون ل حتفال بالمولد فإن

النصدو   تسويغ االحتفال مدن ود ل تلدك  لىلم تصلوا ج :يقال جنفالمواب 
لدي   , هدها جمدرفهمدتم فدا  فلماها لم يفهموا منها مثد  مدا ؟التا قرجها السلف

حقدوق مدن وهدو  ,يتعلر باالعتقاد جمر هو ه  ,وه والردمح  امتهاد قاب  لأل
 .؟النبا 

نتقصدين تسدلموا لده حتدى ال تكوندوا مدن الم جن االهي ينبغ الثانا المريبقى 
علددى تسددويغ  ةالنصددو  لدي  فيهددا جي داللدد جنوا ر  قالددت   جن :وهددو ةمددلسدلف ال
 .وتتر وا عن م المدل الهي ال معنى له, االحتفال 

سدألو   نائده الدهيجمر حدد جوصدى جفإن عمدر بدن عبددالعويو رحمده هللا ومن هنا 
ثددم بددين ومدده  فسددهمنليرضددى بمددا رضددا بدده السددلف  جنوصددا  , جعددن البددد  
ِنافِذ ك   ويبصِر  , وا ُفِوق   لِمهم عِن عفإن" :هلك بقولده ولهِم علِى كشِف  ,وافُّ
فلددئن قلددتم قددد قددال هللا : "ثددم قددال "وبفضِِل  لِِو كِِان فيِِه أحِِرى  ,األمِِور أقِِوى 

جندول هللا تعدالى ديدة  دها و دها؟ لقدد قدر وا منده  م  ولال , تعالى فا  تابه  ها و ها
 (1)"ما قد قرجتم وعملوا من تأويله ما مهلتم
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مور جبتد  فا ن ا   م جنمن , ر  هنا قر  نا هللا هو عين مفقول عمر رحمه 
عدى اادا شيئا لم ي دن يعملده السدلف ثدم العب مدن  عندد  علدى بدعتده دلدي  جند 

ال علدى مهد  السدلف  ,ظهر شاٍ  على مهلده هدوجفإن هلك من , النصو 
وصد   مدا  لدى _الهين قد قر وا هها الدن  قبلندا_ عدم وصول السلف نل, 
معنى وهو , ال على علمه, هو الدلي  على مه  هاك المستدل المستدل  ليه  

ِِه مِِاقِِد قِِرم ل) :قددول عمددر رحمدده هللا  مِِا تأويلِِه وعلمِِوا مِِن , قِِرأتم وا من
 (تهلتم

امتدددادا لهددها _وممددا يدددو  علددي م معاشددر المحتفلددين بالمولددد  :المددانعون قددال 
ددد  ددداناالحتفدددال لدددو  هدددها حدددداث  ن  :يقدددال جن _المدددواب المممددد  ب ا لترت دددحق 

مددن  ةمهددهددد  مددن هدده  الج الددهين احتفلددوا  جنوهددو , ال محيددد عندده جمددرعليدده 
 , لدم يقدم بده السدلف موا بحر للنبدا هم قاجنوهلك , مميا الهين لم يحتفلوا 

ددد جنبدددين  المدددره ال يولدددو فإنددد ن فيددده ا فدددر  ي دددون احتفدددال هددد ال  المحتفلدددين حق 
فلها تر ده  ,ي ون ض لة جنو , جهد  والبد ج ن فيه فهو فمن لم يفر  , السلف 
   ما تر وا غير  من الض ال  ,السلف

ددم  للددهين ابتدددعوا   قالدده ابددن مسددعود مددابعيندده وهددها  علددى هيئددة الدده ر   ع 
 لدون ويحمددون ب ريقدة مماعيدةحون ويهل ال سدب ال ي    انواحيث , فا ومنه  ةمماعي

و أ  ى من ملِة دمحمهدأة هي ل  ى م  لكم لعنإ] : فأتاهم ابن مسعود وقال , 
  (1)[ضاللة باو  كم مفتتحوأن
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ملدة هد  من ج هو  مرم لت  ق  ف ال حقا فقد و    ان ن ما ابتدعتمو   جن:  ومراد  
 ريدر رسدول هللا هدد  مدن  ج  ال هددي   ,معداه هللا :قلتم نا  و ,  رسول هللا 

 .واتر وا عن م هها االوترا  ة , م على ض لأنبفس م جنوا على ر  فأقال 

نما, صله مشرو  جاله ر الهي  جمرهها فا   فإها قال ابن مسعود  ر جن وا 
هلهدا ج لتدا يقديم يقدول فدا هده  الموالدد ا جنفمدا عسدا   ,ةعليهم الهيئة المماعيد

 !؟ت  مناسبتهاجها  الدنيا وال يقعدونها 

وواعا رحمدده هللا يقددول فددال ,  ثيددرا ى هددها المددرهددون علددالسددلف ينب    ددانوقددد 
لِو ]  :ولم تكن ومن السدلف, على بع  البد  التا ورم  فا وقته  ها  منب  
خر عِنهم خيِر د  ه لِم ُيِفإن ِ , سِالفكمأصِتم بِه دون ص  خُ  هذا خيِرا مِا كان
ِِي  لكِِم دونهِِم لف  ب ِِخُ   ,الِِذين اختِِارهم صِِحاو نبيِِه أهِِم و , عنِِدكم  ل  ض 
دمحم رسِول هللا والِذين معِه : )فقِالووصفهم بما وصِفهم بِه  فيهم ,وبعثه

 (22)اآلية( أشدا  على الكفار رحما  بينهم

دددد جنال   الشددددرمددددن  االحتفددددال هددددها فددددالددددو لددددم ي ددددن  :المددددانعون قددددال   ري ظه 
 . افيا كانفض  من منولة السلف لجها المحتفلون بمنولة 

ها ابتددا  جنالسلف للموالد دلي  م  د على   قامةعدم  جن وحاصل هذا الدليل
إن فد, غفلوا عنها  ام  ل  و  , ليها  ة م  سبر الج لكانواقامتها وير  فا   انولو , 

ها لددم ي ددن  ي ددون مشددروعا  جنيم ددن  هللا ال  لددى مسددلميتقددرب بدده ال جمددر دد  
ال  ال مدن ممداال  الويدر اعوا ممدد  لدم ي د  لنهدم ,السلف قد تعبددوا هللا بده 

قددوم  يعددا جي    ددان ن يسددلك سددبيلهم  جنفعلددى مددن بعدددهم  , ليدده  وقددد سددبقوا
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, وال تبتدددعوا, ات بعددوا دثارنددا:" قددال حهيفددة  ولددها ولئددك الصددحب الكددرام ج
ا ا, فإن جصبتم فقد سبقتم سبق ا بعيد  ن جو أتم فقد ضللتم ض ال بعيد   (1)"وا 

فيتم:" وقال ابن مسعود   (2)"اتبعوا دثارنا وال تبتدعوا فقد   

, وقِِل بمِِا قِِالوا , قِِف حيِِث وقِِف القِِوم  ] :رحمدده هللاوواعددا قددد قددال الو 
م وسِعهما  كه يسعفإن ,الصالحسلك سبيل سلفك او , وا عنه فُّ عما ك   ف  كُ و  
 ,مدا قدالوا فحسددب  بالقدول  ال فدا ,يتبدا السدلف جنالمسدلم  علدى جنفأكدد  , (3)[

د يتبعهم ب  فدإنهم ال ال بعلدم  هدم لدم يقولدوا جنهم  مدا فدإن, وا عنده حتدى فيمدا  ف 
فدإنهم :"ن عبددالعويو  مدا تقددم فدا قدول عمدر بد, ال بعلدم شدا  ون عدن الي ف  

 ".علٍم وقفوا

علدم مدن ج هم فدإن, يسدلك سدبيلهم فدا  د  هلدك  جن ولمتده نفسدهلفعلى الناصص 
ة عددن الصددحاب مددام الشددافعا ه هددم  مددا قددال اا  , مميددا مددن يددأتا بعدددهم

 : [واتتهِاد وورل وأمِر اسُِتدر ك بِه علِم  وعقِل  هم فوقنا في كِل علِم
نِا ومِن أدرك  , وآرامهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا, واستنبط به

ى أو ُحكي لنا عنه ببلِدنا صِاروا فيمِا لِم يعلمِوا لرسِول هللا   ممن ُيرض 
 ,وهكِذا نقِول, أو قول بعضهم إن تفرقِوا ,ة إلى قولهم إن اتتمعوان  فيه سُ 

  (4)[...ولم نخرج عن أقاويلهم

وقال فا فاعلده , لم ي ن عليه السلف  جمرمام مالك ابتدا  ولهها استعظم اا
من ابتِدل ] : قدال  حيث مامشون العنه ابن روا  ا وهلك م, قوال شديدا مدا 
هللا  نأل ,  ةالرسِال خِان دمحما  أنفقد زعم  ةم بدعة يراها حسنالسفي اإل
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ِلِم يكِن يومئ ِ فمِا لكم ديِنكمكملت أاليوم  :يقول يكِون اليِوم  الفِا ذ دين 
اوتدرا  الموتدرعين   لدىهها الدين وعددم احتيامده لكمال ال  هاك  وما (6)[ا ين  د  
ي دون مدن  حسدن مداجن فا النصو  علدى ه مبي  جندينا ف  شك  جمرف   , 

هدها مدو  مدن  جنه يقدرر أندا لم ي دن ومدن السدلف ف د  عب  فمن اوتر  ت  ,  البيان
 مته والعياه باهلل ل غه رسول هللا ل ال الدين لم يب

لِِم  فمِِا]  :ي ددون مددن الممدد  حسددن مدداجمددن  لددة  م   م  ولددها قددال مالددك رحمدده هللا
 جنفهد  يم دن , وصددق رحمده هللا  , [ ايكِون اليِوم دين ِ ا هيكن يومئذ دين  

ين ي   ر اليوم بالد ال  ؟  ن النبا وممن الدين  مو  ا وهو لم ي ن ,شا لح 

فمن ,  ةضاف جي   لىولم يحتم  ه قد تم  جن مال الدين يعنا  نل ,هها محال
الدهي  نل , ها ليس  من الدين بحدالجنفليعلم  عبادا  اليوم الدين   لىضاف ج

 . ي ون اليوم داو  فيه جنداو  فا الدين يستحي   ي ن ومن النبا لم 

ِِوالت   إيِِاكم] : يقددول  ابددن مسددعود   ددانولهددها  يِِاكم و ل و دُّ ب  ِِن  الت  ا  يِِاكم ا طُّ وا 
  قبد ومن النبدا   انوهو الهي  ,بالقديم :جي (1)[ ق وعليكم بالعتيقمُّ ع  الت  و 

ثون إ]  :ولددها قددال فددا روايددة ا ,ومددود هدده  البددد  المحدثددة المديددد نكِِم سُِِتحد 
ث لكم ثة , وُيحد   (2)[ ولاأل  مرألافعليكم بفإذا رأيتم محد 

هدا نل؛ فدتم هده  الموالدد لال مدا ج  ن تم معاشدر المحتفلدين بالموالدد جند :المانعون قال 
دد ممددا ومدددتم عليدده و عنددد مددن جي ددون عنددد م  جندتموهم دون فقل دد, ن قددبلكم م 

جن ددم حددين جعيدداكم جن تمدددوا دلددي   علددى هددها  ويدددل, قلدددتموهم دليدد  شددرعا 
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مدن البا د  لمدا   دانلدو  هلدك أنالموالد بد  قامةعلى على صنيع م احتممتم 
 . ن ار س   العلما  عن 

ها لددم يددتم ن مددن  ه فإندد , فلدد  مددن الدددلي جوهدده   ريقددة مددن :  المددانعون قددال 
ليهددا   التددا تنددادي علددى مددن لمددأ , الدددعاو   مثدد  هدده   لددى الدددلي  فددر    قامددة

د ,من الددلي  بااف   عدددا غيدر  ن  :يقدال جنبده علدي م  رد  ي د سده  مداجن ومال
فددإن  ,  ددروا هددها االبتدددا جن ةربعددالعلددم مددن مميددا المددهاهب ال جهدد قليدد  مددن 

  درجنن العلم م   جه ن مال فإن العلم  جه ب  م  ادعتضا  المقام عند م مقام  ان
دددولدددم ي  , وهدددم  ثيدددر بحمدددد هللا , هدددها  دددهللا هددده  ال  ال و  مدددن علمدددا  مهدددروا  ةم 
 .وا علي م فعلكم ورد  , تم عليه جنة ما ببدعي  

 . ي اد يولو منه بلد ال ةم  هها منتشر فا ال ن  :قلتم ن جما 

وهدو مدن , ا بفتدو  عدالم اد  عتضدا  ولدي  ,ا استدالل بفعد  ممداهير الندا فهه
ددالعددوام مصدددرا ت    ددانمتددى  ه,  المسددالك فددا االسددتدالل جردج  ام ح ددجى مندده تلق 
جس ف م ورجيتم عليه , تمو  منه صغر م ف  لال فاحتفالكم هو ممرد شا  ج   ؟الشر 
 .ال لي   ,عمن قبلهم وجوهو فو  لال وهم  هلك ج  ,  وجمداد م م ئبادمن 

ثددم  , البددد  انتشددارمددن مهددة  ةمددوافدده السددلف علددى هدده  ال وهددها عددين مددا
ددالنددا  عليهددا حتددى يعددد   اعتيددادال  وهللا  ] : مددا قددال حهيفددة  , ةربددة وق  ن  وها س 
  (1)[ ةن  ت السُّ ك  ر  تُ  :الوامنها شي  ق ك  ر  ذا تُ إحتى  ,البدل ن  و  شُ ف  ت  ل  
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ِِإبكِِم كيِِف ] :  وقددال ابددن مسددعود ِِو فيهِِا الصِِغيرة ذا لبسِِتكم فتن  ,يري
ِِذا مُ إفِِِ؛ يتخِِِذها النِِاس سِِن ة و  , يهِِرم فيهِِا الكبيِِرو  ِِِ :والات قِِر  ي   ت ر  ُمي  
 (2)[ةن  الس  

لدٍف لعدادا در  عليهدا الندا  فمسدألة احتفدالكم بالمولدد مسدألة اعتيدادٍ  ولددي   ,وا 
يألفهدا , واقا فا  ثيدر مدن البدد   جمروهها ,  برهانو جدلي   جمرفيها  المر

 .ولي  عندهم من دلي , شد االستمساك جالنا  ويستمس ون بها 

ددد جن  والعميدددب  ددد ن  مال نفددد  ا ين رهدددا بددددع   :التدددا جلفهدددا الندددا  ار هددده  البدددد  المن  
 جنويده رون , هدا ال دليد  عليهدا نل , فتون بالمنا منهداوي  , ن للموالد يالمقيم

دوي  ددون جنهدا , يسوغ فعلهدا  الهي هو تشارها لي نا  انتشدارهابلدغ  نا  را و من  
 .   مبلغ

بلددغ  االحتفددال بالمولددد مددا انتشدداربلددغ  نا  و  :ف ددهلك يقددال لكددم:  المددانعون قددال 
 .فعله  كمفلي  هلك بالهي يسوغ ل

 

   :املانعنيدل  ألث عن الدليل الثا

بالنصار  فا احتفالهم بمي د المسيص عليه ه ظاهر تشب   بالمولد االحتفال جن
 . الص ا والس م

 دليد  عليده مدن  تداب هللا وال هدها االحتفدال ال جنا ن دبي   جنبعد  :المانعون قال 
ن نبدي   جنمدن المهدم  فدإن,  صدالص وال من عمد  السدلف ال من سنة نبيه 
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المعلوم الهي ه من   , عن غيرهم مبتدعو  هها االحتفال بالمولد مما تلقا  جن
وا يحتفلددون بمددي د المسدديص عليدده الصدد ا والسدد م النصددار  ظل دد جنيوفددى  ال

عدنهم ج ثالدر  ولدها ,ا يوفدى علدى السدلفجمدر ولم ي ن هدها االحتفدال  , منه قرون 
 والكد , الكتداب بأعيدادهم  جهد فا ح م حضور المسلم احتفدال  اثير فتاو   

 .من  عامهم

كفدددار ممدددا لدددم ي دددن عيددداد الج شدددابهه مدددن  ومددداوهدددها االحتفدددال بمدددي د المسددديص 
ددالسددلف وعلمددا  ال دداة م   مددن مهددة ال   روندده جي اهتمددام ي  عال ي  وال , يرفعددون بدده رجس 

جو , جهد  الكفدر عياد ج تكون  جنجما  , عيادح م حضور المسلم لتلك ال بيان
ددها  مضددمون ي  جوضدداعهم العبادي ددة  ويحملهددم علددى التف يددر بفعدد  جالسددلف  م  هال

 .يصنعوا هلك جنتقى هلل من جو , رس  فا العلم ج  انواه ,  فمعاه هللا  ,مثله

هم عدددن وضدددا عليددده الكفدددار بمدددواب ربمدددا ولهدددها فدددإنهم قدددد يميبدددون مدددن سدددأل
عددم اكتددراثهم بمدا عليدده جهدد  مددن  ,عددنهم اسدتغربه مددن لدم يستحضددر ماه رندا 

 .الكفر

صدددو  جي شدددا  جقدددول  ها سدددمع  : ه رمددد لفهدددها سدددفيان الثدددوري حدددين سدددأ
 (1!)جي شا  تقول  ها ضرن الحمار؟: الناقو ؟ جمابه بقوله

دا فضد   , ومراد سفيان جن  وضع ا عليه جهد  الكفدر ال ينبغدا جن ترفدا بده رجس 
مدا الدهي جقولده جو جفعلده عندد ر يتدا جو سدماعا لهدها الوضدا : جن تسألعن 

 .الهي هم عليه
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ولدم ي وندوا , نصيبهم من العلم  فلما ما  المتأورون الهين ق    :قال المانعون 
  لددىنقلددوا هدده  البدعددة مددن النصددار  , راسددوين علددى هدددي السددلف الصددالص 

السددلف نهددوا عددن  جنمددا  ددونهم يعلمددون , فدد  لال حتددى ج   فانتشددر , المسددلمين 
 .و غيرهاجعيادهم ج فا سوا   ,ةالكتاب عام   جه التشبه ب رائر 

 جن مدددددي سدددديرا النبددددا وقددددد نبهنددددا  لددددى جن المتأمدددد  فددددا  :المددددانعون قددددال 
يصدددنعه  يصدددنعوا معددده مدددا جنعرضدددون عليددده قدددد ي   هم لددده لحدددب   الصدددحابة

كدرام رسدول هللا  مقصدد الصدحابة مدن هلدك هدو   انو , النصار  ما  برائهم 
  , ه لكن  , ورعاية حقه هاهم عنه  مدا وين, يرف  هلك رفضا تاما   ان

جن يسدمدوا  حين استأهنوا النبا ,  وعدد من الصحابة  فا صنيا معاه
رج  النصدار     له على هلك جندهعلى جن الحام وفا حديث معاه الن   , له

بأودده شددا  ممددا  حددر رسددول هللا  عظددام     معدداه رادأفدد ,يسددمدون لعظمددائهم
والهددم جو , عظددم النددا  حقددا ج و ه لمددن هددلالددومع   , الكتدداب ب بددرائهم جهدد يصددنعه 

فمدن هندا التدوم السدلف , بى هلك  ما تقدم ج لكن النبا , كرام ير واابالتوق
 مدداعلين مددا,  علددر بحددر النبددا ال يأوددهوا عددن غيددر المسددلمين شدديئا يتن ج

وا عليده نا د ومدن هلدك مدا, الكفدر فدا ح دم المعددوم غيدر المومدود  جهد عليه 
الصددد ا  د المسدديص عليدده ها عيددد مدديشددهر  جو  ة ,عيدداد الماهليددحددداث ال مددن 

 .والس م

ِِ:قددالوا ِِ مِِرو ابِِن أميِِة الضِِمري صِِنعه ع ل مِِاوتأم  , ا تِِا  الحبشِِة لم 
فشِق   ,منه القهقِرى  فدخل عمرو , ا ينحنون عند دخوله فوتد لهم باب  
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ه ا ن ِإ] : قِال عمِرو ف,مامنعك؟ : فقال له النتاشي, ذلك عليهم وه مُّوا به
 ( 2)[ نا نبي  بصنا هذا ن

فِي البعِد التِام عِن   ةرسوخ كبير للصِحاب على و عمرو هذا يدلوتوا
مده ا تعظ ال موضع    انهها الم  انه لما فإن ,الكفر في تعظيمهم بأهل التشبه 

دددج  , حندددا  نالنصدددار  باال ه لدددو   , يصدددنا هلدددك جنهدددها الصدددحابا الكدددريم  ف  نال
ددنم مولددوق بااليعظ دد جنصددص  صددلص فلمددا لددم ي , بدده رسددول هللا  م  حنددا  لع ظ ال

 مددا :لدم يقدد  فعمددرو , ولددى جلدم يصددلص هلددك لغيدر  مددن بداب  هلدك للنبددا 
 جحددب ال   عدد  هلددك بددالنباولنف, فلنتشددبه بهددم   دداندام هدد ال  يعظمددون هددها الم

دلال  , عظمهم حقدا علينداج و , لينا  النا   يدأبى هلدك  النبدا  أنبد م عمدرو عل 
دلأل ويقدرر , حين اقترح السدمود  با  على معاه ج ما   جمدرتتلقدى  جن ةم 

م والضددالين مددن متنددب  ريددر المغضددوب علدديهت جنو  ة ,دلددمددن ال حقوقدده 
 . اليهود والنصار  

هها التأسا بالنصار  من قالب  المحتفلين بالمولد فدا اتوداههم  :المانعون قال 
فا هدها المولدد مدن  ما الدلي  على دلج من هو, يوما يمعلونه عيدا للمسيص 

, مدن فعد  السدلف ثدم ود  ,ةن  والس   من دلي  الكتاب و ه حين فإن   , االبتدا 
ددب  تبعدد  فيدده ممدداهير النددا  مددا ابتدعدده الع   جمددربقددا ممددرد  ون فددا تأسدديهم ي  دال ي 

مددي د المسدديص عيددد   النصددار   يقيمددون   ددانواحيددث , عيددادهم ج بالنصددار  فددا 
دفدا هده  ال جن وبدر النبدا جوقدد , عليه الصد ا والسد م دم  ن سديقا فدا ة م 

سِِنن  لتتِِبعن   ) : فقددال  ة ,ا  ددرائقهم البا لددوتتب دد , الكتدداب أهدد التأسددا ب
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 حتِِى لِِو دخلِِوا تحِِر ضِِو   , قِِبلكم شِِبرا شِِبرا وذراعِِا ذراعِِا  كِِانمِِن 
ِ) يهِود والنصِارى ؟ قِال رسِول هللا ال يا :قلنا ( . تبعتموهم  - (1)( ؟نفم 
ِِي ل ِِظ وف ِِ)  -ف ِِكأه إن القِِوم فم   جنبددن عمددرو عبدددهللا  وفددا روايددة, (؟ولئ
 المدرفهدها  , (هِا ر  حلوها ومُ  ,قبلكم كانلتركبن سنة من ) : قال  النبا 

فا هدها االحتفدال مدن الدب    ا ه ال  بالنصار  دال على ماالعظيم فا تأس  
 ه فيهدا مدن قد   التدا تشدب   ةلقول فدا نظدائر  المبتدعدفيه  دا والقول  ,  المست ير

 .الكفر أه بنصيبه من العلم 

وقعد  فيده مدن هده  ال رائدر المسدتمدا مدن  ة حيال    مام  على الوالوامب 
عليده نبيهدا   انوتعود للنبا الصافا العهب الهي  ,تكف عنها جنالكفر  جه 
  فدديمن بعدددهم المرفدد, رضدداهم جعددنهم و  تعددالىوصددحبه الكددرام رضددا هللا 

حين ش ى  ثرا الواقعين فا _ المتوفى فا القرن الرابا_مر ي ا جوضص  ما 
ممِِا , وميرهِِا  ,فِِراحواأل, ئو المصِِا أمِِرالكتِاو فِِي  أهِِلبِِال فِِي ات  ومنده 

مِا  ,المسِتعانهللا ]  :ثدم قدال رحمده هللا ,ةيتري على خِال  الكتِاو والسِن
ولن يميز هذا إه عاقل قد  ,البال  الذي قد عم  الناسمن قل من يتخلص أ

 (1).[ أدبه العلم

 مددا والتددأم   , التشددبه فددا هدده  الموالددد جمددر موحتددى يتضددص لكدد :المددانعون قددال 
ددالم   -ون صددنعه المحتل دد  يددف  ,مددن الفرنسدديين وغيددرهم - ون بالمسددتعمرينم  س 

 ناالفرنسدديون  ب دد  ددانفقددد , يشددمعون علددى بددث الموالددد فددا المسددلمين   ددانوا
راد جر دددداب فددددا الق ددددار لمددددن اا ه راتددددضددددون احددددت لهم لددددب د المغددددرب يوف  



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 36صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

  دان (ندابليون )ل االقائد الفرنسدا المحتد جنومن المعلوم  , (2)المولد حضور
ا يشددم   ددان  مددا  , هدده  الموالددد بمصددر ويحضددرها بنفسدده  قامددةا علددى يشددم  

دفدا  التدا تصدرف الاعلى  ثيدر مدن الودوعب   والور  أسدا بنبدا ة عدن التم 
 (3)وسلف المة الصالحين,  هللا 

 

 .مدالد ونقاشها رض حجج املستحسنني لليف ع :السابع بحثامل

ِِِِى  قددددال عنهددددا ,  اللموالددددد بحمددددم  ثيددددر  تم المستحسددددنون احدددد :الحتِِِِة األول
 : حاصددلهاواحدددا  حمددة  لددىعددود فددا الواقددا يكثددر هدده  الحمددم جالمددانعون  ن 

 ,امحاسددن عديددد _فددا نظددر المدددافعين عندده_ بالمولددد قددد ممددا فددالحتالا جن
 : منها

  . على رسول هللا فيه  ثرا الص ا والس م  جن /وه أ

 . وه ر نسبه الشريف لنبا هللا الكريمة  اسير ال بيانمن محاسنه  / ياناث

  . ا لهفيوداد حب   ,ه هلك اليومته ر المسلم لنبي   / ثالثا

النبددددا  هددددها مددددن محبددددةلمددددا يدددددل عليدددده ,  الفددددرح بوالدتدددده  نعدددد    / رابعِِِِا
  .الكريم

 . مر الكبيروفيه ال , عام ال عام  / خامسا

 . وه ر هللا القردنمما النا  على الوير من قرا ا  / سادسا
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, منهددددا دلددددي  مسددددتق   اوهددده  المحاسددددن التددددا يدددده رونها يمعلددددون  ددد  واحددددد
الددلي   :قدالوا, الولدىمما يرونه الحسدنة فرغوا  اه ثم  ,ولالدلي  ال :فيقولون 
وراق  ثر  بها ال ا ,مور عديدجمن هها المن   وه ها حتى امتما,  الثانا

ى فسدددهم وعلدددجنهدددم حصدددروها الوتصدددروا علدددى جنولدددو , و دددال بهدددا النقددداي , 
الددلي   :فلدو قدالوا , يعدو  واحد ال جمره فا  الة الك م وتنويع غيرهم عنا  

دلح   فيه من المحاسن  ها و دها جنول ال دمدا م  , جوا الكد م ر  ص   د  واحددا     ع 
 .دلي  مستق  فلي  بوميه 

 :ه روا بقولهم عن    ما المانعون ماب جثم 

حددد مددن ج  ب ددمددن قال  رسددول هللا  يعامدد    جنشددد المفددا  جعظددم الغفلددة و ج مددن  ن 
فدإن  , فدا مثد  هدها المقدام الدهي ال يليدر ي معد   جنو  ة ,هه  المعاملته م  ج

ويوترعددوا لدده را  مولدددا هددو الددهي ي نسددى وال , يتدده ر  النددا   جنالددهي يحتددا  
ديدوم  ابتددا   لىهله ج فيعمد  ,ه ري      صددقاجويممعدون  , ة يته روندهن  مدن الس 

أمدا ف , الغافلين من الغدربيين ومدن تأسدى بهدم التائهين  ما ها عادا, وقرابته
و جه ال يصدلا صدد ا فددر  فإندد , ينسدا  مسددلم جنفدد  ي تصددور  رسدول هللا 

,  يسلم عليده ويصلا و  يها رسول هللا ال ويه ر ف و نهار جنف  من لي  
اسددم رسددول ال ويدده ر فددا النددا  لهددا    واحدددا مددن الصدلوا  الومدد  ال تد د  و 

ددد المسددلمون مددا المدد هنين م  ويددرد ال ,  هللا  دمحما  جنشددهد ج :وفيهددا,  هانال  م 
 ةوالفضديل ةا عليده ودعدا  هللا لده بالوسديلبالص ثم يوتمون هلك , رسول هللا 

 .يبعثه هللا المقام المحمود جنو 



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 38صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

 ائددة مددر اموثمانلددف ج مددن االعددام الواحددد نحددو  الصدد ا وحدددها فددا وهددها يقددا فددا 
عشر  الثاناوم  مرا  فا اليوم  هامن؛ بعدد الصلوا  الوم   ,(1444)

  ه ال  الحتفالهمول الهي يمتما فيه من ربيا ال

ورفعنِا لِك ذكِرك   :تعالىفا المراد بقوله  تعالىوقد قال مماهد رحمه هللا 
 دمحما  أنشِِهد أه هللا و إه الِِه  أنشِِهد أ :معِِي ه ُذكِِرت  إذكِِر أُ ه ] :قددال

ِ ]: اوقدال قتداد, (1)[رسول هللا س خطيِو وه فلِي؛  ا  فِي الِدنيا واآلخِر رُ ذك 
 أنأشِهد ه هللا و إله إه  أنشهد أ :ه ينادي بهاإد وه صاحو صالا تشه   مُ 

 :رضا هللا عنه  حسانوقال  , (2)[ دمحما رسول هللا

 وضم اإل    
 
  له

 
 شهدأذا قال يف اخلمس املؤذن إ   امسه إىلالنبي  اسم

ددر  لنددا فيهددا الصدد ا والسدد م عليدده   مه صددلوا  هللا وسدد_والمواضددا التددا ش 
ولددم يددول المسددلمون يحددافظون علددى الصدد ا , بحمددد هللا ا ثيددرا متعدددد _عليدده

وهده  المواضدا تمددها مبسدو ة بأدلتهدا , عليه فا هده  المواضدا منده قدرون 
علددى  افدا الكتدداب المدداتا الددهي صددنفه الحدداف  ابدن القدديم فددا موضددو  الصدد 

فهِِام فِِي فضِِل الصِِالا والسِِالم علِِى دمحم خيِِر تِِال  األ"كتِِاو   النبددا
 "ام ناأل 

عدث همتده للصد ا الدهي لدن تنب ن المافا حق دا هدو  :المانعون قال وعند هلك 
, ول عشر من ربيدا ال الثاناها ما  يوم  ال  ولن يته ر   والس م على نبيه

وي ثدر مدن الصد ا والسد م ,  ليه ر نبيده  ,د ود عا لحضور احتفال بمول
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ر نبدا د  ق د يعدرف فهدها ملدف مدافا ال ,مثلهدا مدن العدام القدادم  لدىثدم , عليه 
 .و ريم منولتها ال يعرف قدر الص ا والس م عليهو ,  هللا 

 نشددر  :وردتمددو  مددن المحاسددنج ويقددال مثدد  هددها فددا  دد  مددا :المددانعون قددال 
ددوهال ؛ سدديرته  ددالوامددب علددى ال فددإن ؛  ر نسددبه الشددريف   فددا هلددك  بددث   ةم 
 , االبتدائيدةا بمدا قبد  المرحلدة    بدد ,سد م وعرضدهافا  ول ب د اا تعليمها

م لتددو ي  جن الوامددب ف , التعلدديم المددامعا العددالا فددا مراحلدده  لهددا  لددىووصددوال 
فددا هددها نشددر ي   جنو , وجحاديثدده الكريمددة وضددا مندداهم لتدددري  سدديرا النبددا 

المتوصصدة فدا دراسدة ال د ب فدا الممداال  غيدر   اند  نا  حتى و , ةم  ال
و مهندد  جيدب يتودر   ب جن بددا  جفد  يسدوغ  ة ,الشر   ال ب والهندسدعلوم 

 ةاهم الدراسديوقدد ق صدر  المند, فدا بد د المسدلمين  و غيرهما ممن ي وندون ج
دد بدد   ,مددا هددم مددن الدارسددين فددا بدد د الكفددرأنو ,  رفةعلددى توصصدداتهم الص ال

 بهدددييتعلددر  ينشددروا فيدده  دد  مددا جنو  , و المسددلمون تعلدديمهممي الددي   جنالوامددب 
سددوا   مواضددا المث ددوال البددا  علددى ت    بى ال ددرب ددي   جنو ,   النبددا الكددريم

 .اواقعا حي   قدوا من سيرته وال

ووم هدددي سددا  مددن لددجى علددى ن ددب  ي   جنعدد م بمميددا وسددائله يمددب وه ددها اا
دد النبددا  صدد ح, ته ن  ونشددر سدديرته وس  هدددي رسددول هللا هددها المهدداو وفددر  وا 
  , م ثدد, تقددام فيهددا الموالددد  حددداث ليلددةٍ جي ددون مقصددورا علددى تغ يددة  جنال
 .العام القادم  منمثلها  لى ع مية فا تلك الوسائ  اا نسى رسول هللا ي  
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فسددددهم فدددددا نال يرضددددوا لن علدددددى المسددددلمين ج جنالحاصدددد   :المددددانعون قددددال 
ال ن ج :شدددد مظددداهر جالمفدددا  الدددهي مدددن  جهددد بأسدددلوب  ملهم مدددا نبددديهم تعدددا

 .ال عند المناسبا    ر  ي ون ته   

اتر دوا  ثدرا التفريعدا   :غا الموالددعليده يقدال لمسدو   وبندا :  المدانعون قال ثم 
ال عدام  وا  عامه رتم من المحاسن من اله ر  ف   ما , التا ال  ائ  تحتها

 .ة التقرب به فا    وق  م  قد شر  هللا لأل, وغيرها مما تقدم ه ر  

ددد والد ج جن :وهدددا ,  علدددى ليلدددة واحددددا فيددده مفسددددا  بيدددرا لدددم تتف ندددوا لهدددار  وقص 
دددمين ي  سدددلالم وعددددم , السددديرا ل همدددا ماندددبون تنشدددئة قاصدددرا تربدددا فددديهم   نش 

فددا  اعنددد مناسددبة واحددد لنبددا سدديرا اب بتعويدددهم علددى العنايددة, العنايددة بهددا
دد علددون لهددم تلددك حيددث يم,  مددا هددو صددنيا الكفددار مددا مددن يعظمددونهم ة ,ن  الس 

يدد ع) بالعيدد :مهالحتفدالة المحتفلدين ما تسمي ةواص ة ,االحتفاال  الموسمي
  (مولد النبا 

عدام نالتضحية ببهيمة ال  ر  ت   جنضحى قد اعتاد  مث  فا عيد ال ةالناشئو 
  لددى _لصددغرهم وقلددة درايددتهم_جههددانهم هددها الشددعار العظدديم  ثددم يغيددب عددن, 

ال عيددا  ضداحا ا تدهبص فيده اليعرفدون عيدد   هم النل , مثلها من العام القادم
عد  للنبدا  الناشدئة ف هلك يتربى هد ال  , واحدا  , عيدد يمتمعدون فيده  ها م 

  ثددرا الصدد ا والسدد م ةلددب مددنهم تلددك الليل دد   وي  , ر لهددم سددنته وسدديرته    ه  وت دد
دد,  اعلددى هدده  التربيددة القاصددر  ون   ينشددفعندددها , عليدده   وون همددتهم فيمدداوير  

 !الى ليلة واحدع يتعلر بالنبا 
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 بعيددٍ  ةربط فيهدا السديرا النبويدت د اوا تنشدئة قاصدر   ش  قد ن  يفعلون هلك ؟ و  ال لمو 
ضاحا بعيد ي ون فا هي رتبط عندهم هبص ال ما ا, ول سنوي فا ربيا ال

عليه سلفها هو الهي يوي  هه    ان ما  لىمة فإن العود بالولهلك ,  ةالحم
قدر  فدا  د  حدين  يعا لنبا هللا مي   تعالىوينشئ بتوفير هللا , الغشاوا 

 .العام القادممثلها من   لىثم  ,د فيها المهودحش  ال فا ليلة ت  , 

 .فعاد  حمتكم معاشر المحتفلين حمة علي م ال لكم  :المانعون قال 

 

 

 :قالداأن لد عن حجج املستحسنني للمد  الثانياحلج  

صددددحابه وال جوال  ي ددددن ومددددن النبددددا االحتفددددال بالمولددددد لددددم  جننحددددن نعلددددم 
 ة ,صددحاب المددهاهب المعروفددج ةربعددئمددة التبدداعهم وال ومددن الجالتددابعين وال 

مددا   ولددي   دد  مددا ة ,ه بدعددة حسددنندد  :لكنددا نقددول, مددا بدددج بعدددهم بدددهور نا  و 
 , بد  هنداك بدد  حسدنة وهنداك بدد  سديئة, من البدد  بضد ل   بعد النبا

ِِ) :  وقددد قددال  ة ,فددال بالمولددد مددن قبيدد  البددد  الحسددنواالحت فِِي  سِِن   ن  م 
دد (1)(تِِر مِِن عمِِل بهِِا أترهِِا و أفلِِه  ةة حسِِنسِِالم سِِن  اإل  فددإن ن هنددا فمال

 .المولد بدعة هد  بدعة 

سأمملها بحول هللا فدا  ,ةبأموبة م ول ةعلى هه  الحم المانعون ماب جوقد 
 : ةتيالومو  ا 
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, هم فدا بدعدة أنالمحتفلدين بالمولدد بدهد ال  ممرد اعتدراف  جن :ول الوته األ 
عددوا ,  صددحابهم المستحسددنين لهدده  البدعددةجن فيدده رد علددى دوددرين مدد ممددن اد 

ولئدك جفي درد علدى  , يددل علدى صدحة ابتدداعهم هم يمدون فا النصو  مداجن
  ة ه ال بمقول

وهدددها التفددداو  بيدددن م معاشدددر المستحسدددنين للمولدددد دال علدددى : قدددال المدددانعون 
علددى  ةدلددفريددر مددن م ومددود العا ففددا حددين يددد  , مددد  االضدد راب عنددد م 

 أن  حون بدويصدر   ,دلدة علدى هلدكال بانعددامدودرون  ر  قالدي   , المولد قامة صحة 
 .ةبي  البدعاحتفالهم من ق

 جنيلددددوم مندددده  ةاالحتفددددال بالمولددددد بدعدددد أنقددددرار م بدددد فممددددرد  :المددددانعون قددددال 
 .صنيع م هها صنيا مهموم

معدددار  بالحدددديث  ةحسدددن ةبدعددد ةهددده  البدعددد جندعدددواكم جن : الومددده الثدددانا
علدى  اوي درر  مدرا  عديدد,  ةفا و ب الممع يقوله   انالصحيص الهي 

ددوي  ,  ةمدددار السددن  ةكِِل بدعِِه ضِِالل) :  وهددو قولدده ,   مددن موامددا الكلددمد  ع 
ويصِف  ,بلغهِمأفصِح النِاس و أطالق هكذا وهِو اإل م فكيف يعم   , (2)(

هِو  ون فِي البِدل مِاثِم يكِ ة ,العامِ ةالبدل تميعا بالضاللة بهذ  الصيغ
 !؟حسن وليس بضالل

كِِل )  :ة المامعددة مندده يقابدد  هدده  الكلمدد جن لحدددال يحدد   :المددانعون قددال 
هدها  فدإن, ةبد  ليسد   د  بدعدة ضد ل :بنفا عمومها فيقول ( ةبدعه ضالل

 . قة لرسول هللا مشا
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مدددا   عامدددة  مدددا ه دددر الشدددا با  دلدددة فدددا هم البدددد ال جنوممددا ي  دددد هلدددك 
يقتضدا  ثدةحد  هنداك م    دانفلدو  , ولم يقدا فيهدا اسدتثنا  علدى  ثرتهدا, وغير  

و جاقهددددا بالمشددددرو  لدددده  ر هلددددك فددددا ديددددة لح و ج استحسددددانهاالنظددددر الشددددرعا 
ممددا  السددلف علددى هم البددد   ممددا ي  ددد هلددك  جنوضددص الشددا با جو  ,حددديث
تمددد تقسدديم  ولهددها ال ,(2)ةمددنهم فددا هلددك توقددف وال مثنوي دد ولددم يقددا,  لهددا 

اسددددتحدثه  جمددددربدددد  هدددو , حددددد مدددن السددددلف جحسددددنة وسددديئة عنددددد   لددددىالبدددد  
 نل, مثلتده ج فدا هلدكما واض ربوا  , المتأورون بعد السلف بمئا  السنين

 .تقسيمهم با   فا نفسه

دددد السددددلف  جنبلددددغ مددددن هددددها جو  البددددد  باقيددددة علددددى وصددددف  جنوا علددددى نص 
عدددددوا  ,استحسدددددنها الندددددا  نا  حتدددددى و  ,الضددددد لة فيهدددددا مدددددن المحاسدددددن  جنواد 

 .والمصالص  ها و ها

 نا  للدددن  علدددى تضدددلي  البدددد  و  ر السدددلف وف ددد جن تعدددالىومدددن نعمدددة هللا 
 ةهدده  المسددأل جن همم ددانتالسددلف ويعددا  رلدديعلم مددن يقددد   , استحسددنها النددا 

 .ليس  مسألة قابلة ل متهاد

 ةكِِل بدعِِة ضِِالل ]: ضددا هللا عنهمددا يقددول فيمددا ثبدد  عنددهفهددها ابددن عمددر ر 
 فددإن, وهددها من بددر بدقددة علددى االحتفددال بالمولددد )([ هِِا النِِاس حسِِنةآر  نا  و 

فأوضدددص ابدددن عمدددر رضدددا هللا ,  ةونه بالبدعدددة الحسدددنستحسدددنين لددده يسدددم  الم
  مهما استحسنها النا  ,ةالبد  مميعها ض ل جنعنهما 
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,  الصدحابة والتدابعين  الحقيقا فا عدم ومود البد  عنددوهها هو السبب 
فدا  امدرا  عديدد يا    مسمعهجالتام لفقه الحديث النبوي الهي  همكدرا فإن 

  مدن هدها الفهدم لهدها الحدديث ونظدائرال  , ( ةكل بدعة ضالل)  :ةو ب الممع
 .ترو  فيهم تلك البد  جنبعد توفير هللا من  مالنصو  هو الهي سلمه

ه ر الممداعا حدثوا بدعدة الدج ر على الهين جنلما  ابن مسعود فإن ولهها 
ِِِا أوهللا مِِِا  ] :واعتدددهروا لددده بقدددولهم ِِِرإردن ابهم هدددها الصدددحابا مدددج [ ه الخي

ال   وانا د فهد ال  مدا , )([ريِد للخيِر لِن يصِيبه وكم مِن م ] :ر بقولهالموف  
, الويدرجعظدم هدم فيده مدن  مدا جنفدرجوا , بتهليد  وتسدبيص وتحميدد, هلله ر فا 

ه ولومدد, هللا بده فددا مواضددا مدن  تابدده لمدا اشددتم  عليده مددن الدده ر الدهي جمددر
  جهددر ابدن مسدعودوما هها  لده فقدد , ف ان جكثر الهاكرين لربه ,النبا 

ثون  للويددددر الددددهي جراد  جولئددددك القصددددد كها ال بابتدددددا   ه ال يددددتم نددددل ,الم حدددددال
ن راموا بفعلهم الوير  ال جنهم هم جن لولئك القوموبي ن , واوترا    لم يصديبو وا 

ا  لرسدول هللا وهدو االتبد ,ه لم يسلكوا المسلك الهي يوص  للوير الحقيقا  ؛
 . 

مِِن ابتِِدل فِِي  ] :فددا ومندده امددام دار الهمددر     جنددوتقدددم قددول مالددك بددن 
 مددا  فددن    [الِِدين  ناخِِ دمحما  أنفقِِد زعِِم  ةم بدعِِة يراهِِا حسِِنسِِالاإل

وهدها رد صدريص , للنبدا    الحسدن تودوين  يدالبدعة من قب د  تر  على جن ع  
 . لكبير على من وعم ومود بدعة حسنةمن هها اامام ا
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يكر  كل بدعِة  كانه أن] : تعدالىرحمه هللا عن مالك رو  ابن وضاح ولها  
 مدا ن  عدي   :فدا ويدر  اند  نا  ومعندى  راهيتده للبدد  و , )([كانت في خيِر نا  و 

ه در هللا  :هم يمدون فيه مدن الويدر والمحاسدنجنيه ر  المحتفلون بالمولد من 
 .والص ا والس م على رسوله ونحو هلك

وال , من فع  فا ومنهم شيئا من البد   ةون فا عقوبغ  لال ب  السلف ي    انولهها 
 ما رو  ابن وضاح , ةتلك البدع استحسانيقتضا  دعوا  ومود مابيأبهون 
,  القدددردنا  يمدددادلون فدددا جندددوقدددد ملددد  مدددا , بابنددده  مدددر  اب حدددين عدددن وب ددد
عدود ج ال  :فقدال الفتدى , وضدربه ضدربا عنيفدا, وجعد البنه سدو ا   فغضب

بدا جتقبلدوا مندا مدا قبلده  جن  ال ,ال :عونده فيقدولد  بهدم ي   ها مر   الفتى   انف. 
  !وأحداثمور أ بعد النبي  كانه نإ :فيقولون  , من نبا هللا

د, بيده لده جاب بعدد عقوبدة   تف ن ابن وب  تأم   :قالوا   لدىه مدن الرمدو  وامتناع 
ات باعدده مددن  بدداب مددن النبدا بدو  وجقبلدده  قبلددوا منده مددا ن ال ,  ولئدك القددوم ج

عددا   سددون مددن الدددلي  لال ف  ك المبتددعون الم  ولئددجفلددم يمددد , حددداث وتدرك اا ال اد 
لمددا تضددمنته , بدددعتهم  استحسدداناقتضدد   حدددث  بعددد النبددا  مددورجومددود 
 .الويرمن 

هه  ا ثار التا ه رنا عن السلف وغيرهدا ممدا فدا معناهدا دال   جنوالحاص  
علدددى جن السدددلف فهمدددوا مدددن   ددد ق النصدددو  النبويدددة فدددا تضدددلي  البدددد  

لصددددراحة اا دددد ق فددددا جلفاظهددددا وعمومهددددا لمميددددا , ها لمميددددا البددددد شددددمول  
 .لتوصي  يد عا فيها جي نو  من ا جن لحد  يح  ف ,جفرادها
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  : لثالثاالوته 

ددا ن  :المددانعون قددال  يددأبون علددى مددن  ةوا احتفددالهم هددها بدعددة حسددنم  لددهين س 
 جنمدددا  ة ,الحسددن ةيسدددما بدعتدده تلددك بالبدعدد جنا يوددالفونهم فيدده جمددر ابتددد  

بدعددة  دلددى بهددا مستحسددنوجوا بددنف  الحمددة التددا ل ددد  ج  الددهين ابتدددعوا هلددك قددد 
 ةتدددعا المولددد تسدددمية بدددعتهم بالبدعدددلمب غفمددا الددهي سدددو  , المولددد بدد  فدددرق 

م ؟غيرهم من تسمية بدعتهم بهلك ا  ن  وم  ة الحسن  .ال شا   ال ممرد التح  

ددوهددو  ,نوضددص هلددك بمثددال محددددلو : قددالوا الددهين ابتدددعوا مددا  فددإن, عميددب د  مال
ث  بعدددد بدعددددة االحتفددددال بالمولددددد_بصدددد ا الرغائددددب  يسدددمى قددددد _ التددددا ج حدددددال

فده روا جن , بنظيدر مدا احدتم بده المحتفلدون بالمولددتموا على بددعتهم هده  اح
متعرضدددددين  , هللا  لددددىيتقربددددون فيهدددددا لنهدددددم  ة ,بدعدددددة حسددددنصدددد تهم تلددددك 

: قدالوا , تداب هللا وم ثرين من ت وا , مقبلين على التسبيص والدعا , لنفحاته
المحتفلددون ها نظيددر مددا يمددد ومصددالح هانمددد مددن محاسددن ,افددنحن فددا عبدداد

 !؟ر فا فعلنان   فما الم   ,بالمولد من المحاسن والمصالص

مدن   دانو , مدن الندا   ا وائدف  ثيدر وص ا الرغائب هده  قدد جن در  حدداثها 
 ةتلك الص ا للبدعجه  ونسبوا  , المولد  قامةمن استحسنوا  رين بع   ن ال الم  

 .ةوالض ل

لهم سأها  لكنهم  ا ,الص تلك  جه على   ن ارهمصابوا فا جهم قد جنوال شك 
لدددد تم االحتفدددال بالمو جندددلي شدددا  استحسدددنتم  :ةعدددتلدددك الصددد ا المبتد   جهددد 

ال عددين مددا  هددم لددى فعللددم يمددوا حمددة ع ة؟ومعلتمدو  فددا ن دداق البددد  الحسددن
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االحتفدال هم يمدون فا جنمن  ة ,المستحسنون لتلك الص ا المبتدع دلى بهج
  !ة معلته داو  ن اق البد  الحسن ابالمولد مصالص  بير 

سددلوب الددهي احددتم بدده دعدداا المولددد لتسددويغ هددها ال جنوالحددر : قددال المددانعون 
يفددتص  ندده بدد  , عددة فحسددب هدده  الصدد ا المبتد   هدد بدددعتهم ال يفددتص البدداب ل

مدد لبدعددة فيهددا ه ددر هلل  يالبدداب ل ددلتنشددر فددا ال ,لرسددول هللا  وا  ة بدد  م 
ا جمرم حظة ضرورا ما  هها, حدود  يقدررون العلدم  جه  جن :وهو ,مهم مد 

والتلقددا بدد  مبنددا  علددى التوقيددف  , العبددادا  بدداب ال يمددوو فيدده االمتهدداد جن
 ةه بدعدة حسدنجنبدعو   ,تعبدي جمرحداث   حد  جغ فإها سو  , من الن  فقط 

 ,الندا   لدىالتشريا  جمر ب على هلك مع ترت   , فيه  ها و ها من المصالص
 . دولو  فا مملة العبادا جعو  و شر   فما رجوا فيه منفعة

 :راباالوته ال

فلِه  ةسِالم سِنة حسِنمِن سِن فِي اإل)  :هم بحدديثمفا الرد علدى احتمدا
هها الفهم للحدديث فهدم با د  مدن عددا مهدا   :المانعون قال حيث  ,(ترها أ

 :منها 

ولهدها , فهمدتم  ما هلم يفهموا من وا لنا هها الحديثالهين رو  السلف جن :وه أ
هدها   دانفلدو , با  غير محددثين لبدعدة المولدد وال غيرهدا ل ت   م ومين  انوا

د , م دنهمجاالوترا  مدا   لىد بالحديث لفهمو  وسارعوا ار هو الم مدر جلوا ليحص 
 .يوم القيامة  لىمن يفع  هها االوترا  



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 48صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

 مدا قدد قدال هدها   النبدا فدإن, الحديث قد دل سببه على المراد بده  :يا ناث
مار فا حديث مرير بن عبدهللا عند مسلم لما ما  قوم حفاا عرا  ممتابا الن  

ددر ومدده رسددول هللا  : مددا رج  بهددم مددن الفاقددة فو ددب وقدداللال  ,جو العبددا  فتمع 
مددن صددا  , مددن صددا  ب ددر   ,مددن ثوبدده, مددن درهمدده, تصدددق رمدد  مددن دينددار "

د: حتى قال, تمر  در  فمدا  رمد  مدن النصدار بال  ,تمدرا ر  ولو بشال ا  داد   فده ص 
ثم تتابا الندا  حتدى رجيد   دومين مدن : قال ,ب  قد عمو  ,جن تعمو عنها

مِن )  قال يتهل    أنه مههبة ف  عام وثياب حتى رجي  ومه رسول هللا 
  (1)الحديث(فله أترها  ةسالم سنة حسنسن في اإل

دد  سددبب قددول النبددا  فيدده ر الدده   حيددث, هلالددن جو  فتبددين المددراد بالحددديث بسددوقه مال
فدإن النصدداري ( ةسِِالم سِنة حسِِنمِن سِِن فِي اإل) :ة العظيمددةلدملهده  الم

ف دان هدو جول مدن , الهي بدج بالصدقة قد تتابا بعد  الصحابة على التصدق
 .سبر  لى هها الوير فاستن  به غير 

فهدها  ة ,وليسد  بدعدة موترعد ,دين هللاجمر مشرو  فا قه الصد جنوال ريب 
الهي بدج بهدها العمد  الصدالص المشدرو  قدد سدن  لمدن تصددق بعدد  النصاري 

   بدعدة لدم يدأهن بهداه اوتدر جندال , من مهة مبادرتده  ليده, هها العم  الصالص
 ! ها الصدقة ,هللا

لكدن م ق عدتم الحدديث عدن , فلو تدبرتم الحديث من جوله لما فهمتم هها الفهدم
دد وهددها يقددا مددن, فهمدده مسددببه فأسددأت ا فددا الكتدداب جو السددنة  دد  مددن ق ددا نص 

 مددا هددو معلددوم فددا نظددائر لهددها  ,فإندده ال يفهمدده, عددن سددبب نوولدده جو ورود 
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دوج  , لتقصدير المسدتدل بهدا ,الن  النبوي جسدا  فهمهدا ا عدن و  ه  اللفد  ممدرد 
 .سبب ورود 

جن االسدددتنان الدددوارد فدددا الحدددديث ال يدددراد بددده المدددالكا وقدددد جوضدددص الشدددا با 
ال لوم من هلك التعار  بين الدلة, االوترا  نما المراد بالحديث العم  , وا  وا 

دددد  مددددا دل عليدددده سددددبب الحددددديث الددددوارد فددددا الصدددددقة , ةن  بمددددا ثبدددد  مددددن الس 
در  بدهلك  ,فدانفتص بسدببه بداب الصددقة, المشروعة التا بدجها جحد النصدار فس 

ها  فدل على جن السنة" من سن  فا ااس م سنة حسنة: "حتى قال النبا 
فظهر جن السنة , وهو العم  بما ثب   ونه سنة ,هنا مث  ما فع  الصحابا

الع دا  فدإن النصداري الدهي تصددق قدد انثدال بعدد   ,الحسنة ليس  بمبتدعة
 (2) ان  سن ة جيقظها ف أنها, نمن الصحابة 

وعليه فمن عم  مث  عم  هها النصاري صص  جن يقال  نه سن  سنة حسنة 
جمدا مدن ابتدد  مدا ال جصد  لده فدا ديدن هللا , ه وي ددع ى لدهوصص جن ي ثنى علي

ي ندو   الشدر  عدن , فهها قدد ابتدد  ضد لة !سن  سنة حسنةقد  نه : ف يف يقال
 .جن يقا  هها المبتد  عليه طوي نو   النصاري المتصدق , الثنا  على جهلها

هنددا مددا هددو  ةالحسددن ةالمددراد بالسددن جنعلددى  موممددا يدددلك :المددانعون قددال : ثالثددا
 :ه قدالجند ثبد  عدن علدا  ما, ث حد  صله ال ما هو مبتد  م  جمشرو  فا 

  (2)[ عن رسول هللا  سنة حسنةم ولكنه ت  وتر ليس بح  لا ]

 ؟م هو مشرول منصوص عليهأصل له أل ه بتد  ل مُ ختر  هل الوتر مُ ف
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على الصددقة فدا الحدديث هدو  ةفإ  ق السنة الحسن, ه منصو  جنالشك 
 ةه سنة حسنجنعلى الوتر  ط  إ  ق علا

 , وا مدا استحسدنو يسدن   أنلندا  بدهن لبددا ااجفالحديث لي  معنا   وب   حال
دددديدددن هللا  امددد  لدددم ي   فدددإن وليددد  , حدددد جضدددافة وويدددادا    لدددىولدددن يحتدددا   م  ت  ح 

فددا  جنلدر ددوا  ها    , ومددب الشددر  ومددا اسددتحبهجدا  مددا جلددون علددى بال ق  النددا  ي  
هلدك  شدغلهمل مدا فيده مدن الحدرولو اشدتغلوا ب, حداث  عن     ةدينهم الغ ني

  : مام الشافعا ما قال اا, البا لةعن هه  المحدثا  

  بالرأي يف الدين    حدثدا بدعاأمل يربح الناس حىت  
 
 مل ي

 
 الرسل ث بهابع

  
 
  هـعن حقذي محلدا ـي الـوف    مــكثرهأبدين اهلل  حىت استخف

 
 ش
 
 ـــغ

 
 ل

مددن  الددلي  علددى االحتفدال ي ودده :قدال المستحسددنون ل حتفدال/احلجــ  الثالثــ 
قدددالوا ففيددده  !(1)(فيِِِه ولِِِد آدم )  :ةفدددا فضددد  يدددوم الممعددد قدددول النبدددا 

ف يددف بدداليوم الددهي ولددد فيدده  ,ي نبدداه مددي د لجنددالددهي ثبدد   الومددانتشددريف 
  ؟فض  النبيينج

المولدد  جنرتم قدر   م قدد نل , استداللكم بهها عميب أنب :لهمالمانعون ماب ج
بمثدد  هددها االسددتدالل مددن هددها  يددتمثددم جت ,تمدددون عليهددا دلددي  ال ةبدعددة حسددن
المولدد بدعدة  ن  :فلمداها قلدتم ديث قدد دل علدى المولددالح  انفإن , الحديث 

 !؟ثابتةه سنة ن  :تقولوا م  ل   م  ولال  !ة؟حسن

 :ا عديد مابوا بأموبةجالمانعين  ن ثم 



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 51صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

ِِِاأ ويدددر يدددوم  لعددد  عليددده : "مسدددلم هدددو صدددحيصفدددا جن لفددد  الحدددديث  :وله
( 2")وفيده جودر  منهدا, وفيده جدود  المندة, فيه ولر ددم, الشم  يوم الممعة

لددر ددم وفيدده ق ددب : "وفددا روايددة جحمددد وجبددا داود الحددديث فلفدد   (2" )فيدده و 
وهدو , من  ين  ما هو صريص القدردن فآدم قد ولقه هللا,  نما تناول ولر ددم
وهددددها معلددددوم مددددن ديددددن ااسدددد م , فلددددي  لدددده جب وال جم, والددددد هدددده  البشددددرية

دد, بالضددرورا و  علددى لفظددة ن ددلنهددم ب  , ف بددهلك جن جصدد  اسددتداللهم با دد رال فع 
 .وها غير واردا فيه ق عا" والدا دد "توهموها فا الحديث ها 

دهال وعمتمدو  لف   لدو دل علدى مدا هدها الحدديث جنتقدم من  ما :ثانيا  ةه الصدحابم 
 .ف  نعيد , ه رنا  قريباقد وهها  ,كم حين روو الكرام قبل

الهي يعملونده فدا هدها اليدوم  ما ةته يوم الممعم  ل النبا  وضصيلم ج :لثااث
 ؟ بالتحديد

 ن وبدي   , ول النهدارجمدن  ةمتده علدى التب يدر لصد ا الممعدج قد حدث  ل ,بلى
تدا  دال  عبدد مسدلم قدائم يصدلا يددعو بددعوا  فا الممعة ساعة ال يوافقهدا جن

بعدددد صددد ا مدددن  ةهددده  السددداع جنالعلدددم  جهددد ص  ثيدددر مدددن ويدددرم  , هللا دعوتددده 
 والت يددب االغتسدداليددوم الممعددة  لنددا  سددن  و ,  غددروب الشددم   لددىالعصددر 

عمال أا عدحدد  النبا  جنبمعنى , ولب  جحسن الثياب واستعمال السواك
ليعملدوا  ,المتهداد الندا  المدر  ال  الدولدم ي  , لنعملها  تستغرق معظم ذلك اليوم

 . وا  شا يوم الممعة ما
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دد جنمتدده مدا هلددك عدن ج  يددف نهدى النبدا  واتدأملثددم : قدال المدانعون  وا يوص 
حتددى لددو  ددان جصدد  تلددك العبددادا ,  دون توقيددف منددههددها اليددوم بددأي عبددادا 

 .مشروع ا

 ودد   ت   جنو  , يددامصدديام مددن بددين اليددوم الممعددة ب ودد   ي   جن  ولهددها نهددى
ِِِته تخ)  :صدددحيص مسدددلم مدددا فدددا  , مدددن بدددين الليدددالا امليلتددده بقيددد وا ليلِِِة ص 
وه تخصِوا يِوم التمعِة بصِيام مِن بِين  , بقيِام مِن بِين الليِالي ةالتمعِ
  (3)( ياماأل

يدوم  رضا هللا عنها وومددها صدائمةمويرية الم منين  مجعلى  ا دو  ولم  
تصومين مدا  تريدين جن : قال , ال : قال   مس ؟أ ت  م  أصُ :  سألها الممعة
يدددوم الممعدددة  وددد  جحدددد  ي جن  فمندددا (4)( فِِِأفطري : قدددال  , ال: قالددد   ؟

 ا مشدددروعةوصدددي  بعبدددادهدددها الت  دددانولدددو  حتدددى ,يددداممدددن بدددين البعبدددادا 
الن  الثابد  بتحديدد   م ما هها  له فا يوٍ و ,  الص ا والصيام هلل  ةمحبوب

دد,  ف يددف يقددا   , فيدده اوالمسددلمون بأعمددال مشددروعة محدددد ه النبددا ووص 
قددد  بدد , ديددحديعددرف بالتوهددو يددوم لددم  ولددد فيدده النبددا  عليدده االحتفددال بيددومٍ 

يخصه بشي  وهِو  أنفمن يترم على ف رال ه ع دجن  رال ثم لو ف   ,هفي لفوت  ا
 اكالصِِال ةعبِِادا عظيمِِب ةينهِِى عِِن تخصِِيص التمعِِ النبِِي  أنيِِرى 
 ؟ توقيف منه هو  دون والصيام 

 ةد يدوم الممعدلالدددم و   أنالددلي  بدجما استدالل المحتفلين على صنيعهم بدورود 
هللا  سددبحان :بقددولهم فأمدداب المددانعون  ,ولددى بددالتعظيمج  والدا النبددا م  فيددو , 
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ِِي   !عمددب هددها االسددتداللج مددا  ِِاس و أن هِِل يب ِِه مِِاصِِحهم ألأنفصِِح الن  مت
مِِا يتعلِِق بمولِِد  ع وه يفصِِح_ الِِذي سِِميتمو  وهدا_خلِِق آدم ب يتعلِِق
 !؟هو

ِِليسِِت حاتِِة األأ  مِِا لبيِِانعظِِم مِِن حاتتهِِا أيتعلِِق بنبيهِِا  مِِا لبيِِان ةم 
 !؟ا الصالا والسالمميتعلق بآدم عليه

د :المدانعون قدال ثم   ةمتعلقد ةيدوم الممعد ةعمدال المشدروعال ن ن الدهي قدال م 
  ؟ددم ولرص  بج

فددا الحددديث و  ة,يددوم الممعددر لالددو  ه جنددددم  أنبشدد,  ةيددوم الممعدد االددهي ورد فدد
  قامددةمشددروعية حددد لجاحددتم علددي م  فلددو,  يضدداجه مددا  يددوم الممعددة جنددنفسدده 

فهدد   ةورود الدددلي  بوفدداا ددم يددوم الممعددلدد يددوم مددو  نبينددا  ةمعينددعمددال ج 
 ؟ستدالله عند م ومهالي ون 

 . هلك استداللكمف ها  ,  اللهم ال 

دجلده  ةبآدم يوم الممع ه  المتعلر :دور جمرو  تم يدوم جنده بمدا تفعلونده ب  دندى ش 
در يدوم الممعدة يشدر  فدا فه   ؟حتى تقيسو  عليه  المولد دم  سديرا ددم و هال    ا  م 

تصدنعونه  حتدى تقيسدوا مدا ؟والسد م عليده فضدائله والصد اال بيدان النا  على 
فدا بداب العبدادا  هها مدا العلدم جن القيدا  , ؟تم فا احتفالكم بالمولد عليهجن

 ل متهددداد وليسددد  محددد    ,لن مبناهدددا علدددى التلقدددا مدددن النصدددو , ممندددو 
 .ولكن هها يقال على سبي  التنول, جص   
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قدرر المدانعون االحتفدال بالمولدد  قامدةا وردها المستحسنون ج ور  جوثمة جدلة 
  لهب عم النبدا ابج أن استداللهم ب, فا غاية من الضعف والتهاف  جنها 

دده ه  جنددغيددر  , ا  فددا المنددام بشددر ال حددالئالددر   ددقا  فددا نقددرا أندده مددووي بجندد ر     ه س 
  .لنبا ماريته لما بشرته بوالدا ا بة  ي  و  عتر ث  ج ه نل, بهامه  

رسددلها جقصددة مرسددلة ال هنددل ,االسددتدالال جضددعف وهددها مددن : قددال المددانعون 
غيددر هلددك مددن لددى ,  يثبدد  بهددا ح ددم  هددا ر يددا منددام الن ثددم  , وال  جهددها ا عددرو 

ب دط  قامدة ,  تأم  بأدنى ومو  التا بها يتضص ضعف هها االستدالل ال ثم  ن ر 
احتفددال موصددو  يددوم الثددانا عشددر مددن ربيددا الول بوبددر جبددا لهددب حددين 

من ا  مدرار ا مدن جن هدها لدو ثبد  داللدة  و دان فيده, جعتر ماريته ي رالد  عليه ما قد 
اافددد   مدددن الددددلي  الدددهي  ولكنددده, علدددى  قامدددة االحتفدددال لدددتف ن لددده السدددلف

ولددو  ددان جوهددى مددن , يحمدد  صدداحبه علددى البحددث عددن جي شددا  يتعلددر بدده
 ! لهب جبو: بر يا ر ي فيها عدو هللا االستدالل , بي  العن بو 

فِِي إقامِة عِِوام المسِلمين لالحتفِال وصِِدق حِبهم لنبِِي : المبحِث الثِامن
 . هللا

المعدروف عدن  فدإن   , الدهين يقيمدون الموالدد يتعلدر بعدوام المسدلمين جمدريبقى 
 معانددداوال يقصدددون , رضددا  هللا  ال  يريدددون باحتفددالهم  هددم النج هممددن  ثيددر
نما النبا  م هوقدا  حدب  ال والو مدالن بهل مال حملهم على هلك الهي فعلو   وا 

 . لرسول هللا 



 عبدهللا العنقري. للشيخ د -( دراسة مقارنة , المولد النبوي بين المانعين والمستحسنين) 

 55صفحة  http://www.alnakhil.net ) ) :النخيل بحي العريجاءالموقع الرسمي لمسجد 

هدها هدو حدال  ثيدر مدن المسدلمين الدواقعين  جنال يوفى علينا  :المانعون قال 
 فددا هددها الفعدد  مددا جنوظندوا  , المددره قدد ل ددب ال   علدديهم فإندد ة ,دعددفدا هدده  الب

 تعالىيقربهم من هللا 

ار الفتددداو  صددددا  و , ندددا علدددى تصدددنيف المصدددنفا  ل  مدددا حم  نا  و : قدددال المدددانعون 
دد بإن ددارمددام هللا جبددرا  همتنددا  ا نريددد جن دد ة ,للتحددهير مددن هدده  البدعدد ر هددها المن  

دجو  و , سد م ا ااودو  جهدم الهين تممعنا ب ال  ر هن ب ص ال  جنا نريد ن   ثم ,  وال  ج  ب  م 
ددو   , علينددا الشددر   بدددا  النصددص لهددم   ة ,ف ويددف مددن وي ددن لهددم هدده  البدعددش 

ويرفدا مدن شدأن  تعدالىيدنفعهم عندد ربهدم  بدا ٍ لدى ات   هم ومهودهم ملتتومه هم
دددلال , جمدددتهم ها  هدددم نل, ندددا فدددا رمدددوعهم  بيدددر و مع  ,  ةن  مدددا فيددده مدددن لدددووم الس 

ه ون عمدا هدم فيدي ف  سد هم بحول هللافإن تعالىيريدون هللا  و انواوصلهم الحر 
 .ةمن هه  البدع

ا لهددا _  ةمددنقددرر لهده  ال جنا مدا هلددك ينبغددا جن ددعلددى  :المددانعون وقدال  نصددح 
علدى المد من  جنو , صد ح النيدة ال ي فدا وحدد   جن _وصدق ا ما ربنا تعدالى

دفدإها و  , بفعلده  تعالىيقصد ومه هللا  أنب ا ,ا قبول العباد   ر  يحقر ش   جن  د  مال
ه الشدرن يدل ه ال ي فدا حتدى يضديفوا فإند , هها فدا  ثيدر ممدن يقيمدون المولدد

المدانعون ه ثم نب د,  سنة رسول هللا ي ون العم  على وفر  جن وهو ,الثانا
بدعة حدثوا فا ومنه جللهين  لما قاله ابن مسعود     مسلم فا هها المقام

وهللا  ] : در علديهم صدنيعهم اعتدهروا بقدولهمجن جنه بعدد فإن, اله ر المماعا 
 فددإن  , (11) [ ؟كِِم مِِن مريِِد للخيِِر لِِن يصِِيبهو  :فقددال ه الخيِِرإردنِِا أمِِا 
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لكددن هلددك ال ي فددا حتددى يتأكدددوا , رادا الويددر مومددودا عنددد عدددد مددن النددا   
ثون  حدثهجال بما  ,بما شرعه تعالىهم يعبدون هللا جنمن  دال  .الم ح 

 :ىل اآلتي إوعا بني اجمليزين املانعني وختاعا نصل بعد هذه النقدل عابني 

 ,سددبابجدا يحددهر االحتفددال بالمولددد لعدد جنالددهي ي نصددص بدده  دد  مسددلم  :وه أ
 :همهاج 

ددجندد/ 1   عددرفمددا ي  ن  والحددر  ,  ةن  ه لددم يدددل عليدده دليدد  مددن الكتدداب وال مددن الس 
دلددة ج فعلددى المسددلمين جن يلومددوا , رمددالالنصددو  الددوحا ال بممددرد عمدد  ب

دد ددوا , استحسددنا  الرمددال ممددرد لددى وال ينظددروا ,  ةن  الكتدداب والس  ن جلالف  حتددى وا 
فددإن الرمددو   لددى الحددر ويددر مددن , هددها االحتفددال واعتددادوا عليدده مندده صددغرهم

 .التمادي فا البا   

مددا  ددونهم جعظددم النددا   ,هددها االحتفددال لددم ي ددن عليدده عمدد  السددلف جن/ 2
فمددن ادعددى جندده يمددد فددا الدلددة مددا ي  ددد مشددروعية  ,رعايددة لحددر نبددا هللا 

هلدددك يتضدددمن  نل ,هدددها االحتفدددال فقدددد جور  بالسدددلف وبدددالغ فدددا انتقاصدددهم
مددا داللددة النصددو   ,مولددد لدده إقامددةب  حددر نبددا هللا  ددونهم غددافلين عددن

مرتبدددة مدددن قددداموا  ففيددده رفدددا, فدددا هدددها مدددن تنقصدددهم  ومدددا مدددا, بوعمددده عليددده
 .السلف حساب على  ةبإحداث هه  البدع

ول مددن عملدده فددا ج جن  االحتفددال بالمولددد  جمددرمددور المقلقددة فددا مددن ال: ثانيِِا
العلدم فدا  جهد ن الدهين ال يتدردد يي  دال ي دب  ون الوائغدون مدن الع  ولئدك البدا ني  جة م  ال

وهدو يدر   , يعم  عمد  مدا  بده هد ال ف ون المسلم ,  ة ونهم مرتدين ونادق
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ه ويحددهر  غايددة يدديمعلدده نصددب عين جنقامتدده ممددا ينبغددا  حمددام السددلف عددن  
هدددم السدددلف السدددا  لكددد  مدددن جقدددام االحتفدددال العبيدددديين لن هددد ال  , الحدددهر

ن  ان , بالمولد ب   جسف من جه  ااس م الصادقين فدا المحتفال  بالمولد وا 
 .حب  هللا ورسوله 

,  ما  فيده النبدا ه يقا فا يوم جناالحتفال بالمولد  جمرمن عميب  :ثالثا
االحتفدال    البدعةقد جرادوا بهه ةون الونادقي  دال ي  ب  ولئك الع  ج  ان ن فمن يضمن 

يدوم   دان  مدو  النبدا جنواصة ما علمندا  ,؟ال بمي د  وفاا نبا هللا ب
والدته فا هها اليوم فمح  الو ف ما جو  , ول ق عاعشر من ربيا ال الثانا

 .الهي تقدم ه ر  

ددعدددا  الج عددد  ج ا المولددد تشددمي أنيضددا فددا شددجمددور المقلقددة مددن ال :رابعِِا ة م 
بددد  نقددد   , الفرنسددديين وغيدددرهم ,ين بالمسدددتعمرينعليددده مدددن المحتلدددين المسدددم  

تع ددا   اندد المعاديددة لكدد  ديددن  ةوعيبعدد  الح ومددا  الشددي جن :الموائددري 
تشِتيا يريِدوا ب أنعِدا  ولئك األأفما عسى  .(52)المولدد قامةتسهي   ا

 .اللهم ه   ؟هم لنبي هللا بُّ ح و  هُ أ   ؟المسلمين على تلك الموالد

يدداكم ممددن يسددتمعون القددول فيتبعددون يمعلنددا وا   جنأسددمائه وصددفاته نسددأل هللا ب
دد الحددر عدد ال يمن جونسددأله  ,حسددنهج  مددا نسددأله صدددق , ا فنضدد علينددا ملتبس 

وصدلى هللا , وهللا تعدالى جعلدم, ير علدى هديده الكدريملسدوا االت با  لنبا هللا 
   .دله وصحبه ومن سلك سبيلهم  لى يوم الدينعلى نبينا دمحم وعلى 
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 :الكتابحواشا 

 

 (.2/262)انظر البداية والنهاية البن كثري  .1
 (.261-2/262)انظر السابق  .2
 (.2/262)انظر السابق  .3
4. (1162.) 
، واللفظ ملسلم، قال ابن حجر يف (1202)، ومسلم (1113)رواه البخاري  .5

ض اإلهبام بع يديه العشر مجيًعا مرتني، وقَ بَ أي أشار أواًل أبصا(: ))4/163)الفتح 
تسع وعشرون، وأشار مرة أخرى هبما ثالث : هذا املعَّبر عنه بقولهيف املرة الثالثة، و 

 ((.ثالثون: مرات، وهو املعَّب عنه بقوله
 .بيان خطأ التاريخ امليالدي: ينظر كتاب األستاذ عادل اجلليفي .6
 (.05، 04)رواه الدارمي  .7
 (.00)رواه الدارمي  .0
لرسل، للشيخ انظر ذلك يف كتاب القول الفصل يف حكم االحتفال مبولد خري ا .1

 .72-64إمساعيل األنصاري ص
أئمة بغداد  الطعن من( )346-11/345)البن كثري انظر البداية والنهاية  .12

ومجاعة من  ن ابلعراقحيث نقل حماضر كتبها العلويو ( ينيوعلمائهم يف نسب الفاطم
وأهنم   ، العلماء والقضاة تتضمن أن العبيديني كذبة يف ادعائهم االنتساب لعلي هنع هللا يضر

 .كفار زاندقة، سبُّوا األنبياء ولَعنوا السلف وادعوا الربوبية
عن الباقالين، وذكرها ابن تيمية ( 11/346)البداية والنهاية كثري يف نقلها ابن   .11

 .يف مواضع من كتبه
 .227-222انظر كتاب احلركات الباطنية للدكتور دمحم اخلطيب ص .12
يوم  (بن تيميةرسالة عن النصيرية لإلمام ا)وذلك في شرح  .13

هـ بمسجد النخيل بحي العريجاء وهي 1311/  5/  11الخميس 
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http://www.alnakhil.net/news-: )موجودة على هذا الرابط

7.html). 
، فهو من أحسن من ة يف البداية والنهاية البن كثريانظر أخبار هذه الدولة الظامل .14

 .سوق أخبارهاي
انظر كتاب اإلنصاف فيما قيل يف املولد من الغلو واإلجحاف للشيخ أيب بكر  .15

 .42-31اجلزائري ص
-3/227)من حديث عبد هللا بن أيب أوىف هنع هللا يضر، ورواه ( 4/301)رواه أمحد  .16

قال السندي يف (( رّوأت: ))معىن قولهو من حديث معاذ هنع هللا يضر خمتصرا، ( 220
 .إذا فكرت فيه: رّوأت يف األمر: يقال(: 11/304)سند حاشية امل

عند ( وما بعدها 6/135) البداية والنهاية البن كثريانظر هذه األحاديث يف  .17
 .ذكره دالئل نبوة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 (.1/347)هبذا اللفظ، وأمحد ( 703)رواه البخاري يف األدب املفرد  .10
 (.3/153)رواه أمحد  .11
 (.4612)رواه البخاري  .22
 (.15)رواه البخاري  .21
 (.6632)رواه البخاري  .22
 (.405)، والرتمذي (1532)رواه أبو داود  .23
 .27املورد ص .24
 (.1/3)مسند أمحد  .25
 (.1/410)انظر زاد املعاد البن القيم  .26
 (.110)ما جاء يف البدع  .27
 .واللفظ له( 521)، واآلجري (4612)رواه أبو داود  .20
 (.220)رواه الدارمي  .21
 .الذي رواه عن األوزاعي بسندهيف االعتقاد ( 315)اه الاللكائي رو  .32
 (.315)رواه الاللكائي  .31
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 .عن رسالة الشافعي البغدادية( 1/02)نقله ابن القيم يف إعالم املوقعني  .32
 وأصله يف البخاري( 12)رواه ابن وضاح .33
 (12)رواه ابن وضاح  .34
 (.1/41)نقله الشاطيب يف االعتصام  .35
 .وغريه( 120)رواه الاللكائي  .36
 (.172)رواه الدارمي .37
 (.162)رواه ابن وضاح  .30
 (.101)رواه الدارمي  .31
 6/371رواه أبو نعيم  .42
 (.3/101)للذهيب  انظر سري أعالم النبالء .41
 (.2661)ومسلم  (7322)رواه البخاري  .42
 (.37377)وابن أيب شيبة ( 315) رواه الشافعي يف السنن .43
 (.324-1/323)انظر الشريعة  .44
 .41ائري صانظر اإلنصاف للجز  .45
 .انظر أخبار هذا القائد املفسد يف حقبة احتالل الفرنسيني ملصر .46
 (.32/151)رواه ابن جرير  .47
 (.32/151)انظر السابق  .40
 .أييت خترجيه عند سوق لفظه قريًبا إن شاء هللا .41
 .يف كتاب اجلمعة من صحيحه( 067)رواه مسلم  .52
واحملداثت عام  الباب الثالث يف أن ذم البدع( )142-1/141)عتصام انظر اال .51

ويدخل حتت هذا الباب مجلة من ُشبه املبتدعة اليت ، ثة دون غريهادال خيص حم
 (.احتجوا هبا

 (.126)رواه الاللكائي  .52
 .تقدم خترجيه عند الدارمي .53
 (.113)انظر ماجاء يف البدع  .54
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 (.33)انظر السابق  .55
ة من حيث خيص أهل هذه البدعة أول مجع،وهي صالة أحدثت بعد املائة الرابعة  .56

حقيق ومابعدها بت 166التباع للسيوطي صرجب هبذه الصالة، انظر كتاب األمر اب
 .شيخ مشهور بن حسنال

 (.1217)صحيح مسلم  .57
 (.01)رواه الطيالسي  .50
 104-1/102انظر االعتصام  .51
 .وخترجيه ،أييت قريًبا إن شاء هللا ذكر اللفظ الصحيح الذي ورد به احلديث .62
 (.054)رواه مسلم  .61
 (.1247)وأبو داود ( 4/0)رواه أمحد  .62
فصل يف : )وما بعدها( 1/353)راجع ذلك ابلتفصيل يف زاد املعاد البن القيم  .63

 (.هديه يف اجلمعة وذكر خصائص يومها
 (.1144)انظر الصحيح  .64
 (.1106)رواه البخاري  .65
 .وتقدم أوله(  220) رواه الدارمي  .66
 .41انظر اإلنصاف ص .67

 ،،هىنتإ
 

 

 


