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 مقدمه

لأمهلبعهللا:للاده المين لمطىفل مد هللالولالم ىلع 
﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ُقوا ٓ ٱ َّ َّ  َّ ٓقاتِهِ  َٓ َُنّ  ٓوٓ�  ۦَُ و ُُ نُتم ِِّ�  َٓ

ٓ
ونٓ ّمسۡ  ٓوأ ُُ  .]102: [آل عمران ﴾١ لِ

 اوست پروا بداريد و جز در مسلماني اي مؤمنان، از خداوند چنانكه سزاوار پرواي«

 .»ريد نمى

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ْ ٱ َّاُس ٱ َٓ ُقوا َُّ�مُ  َّ ِيٱ َٓ ٓدةٖ ٓ�ٰ  ٖس َّفۡ  ّمِن ٓخلٓٓقُ�م َّ َِ  َٓ َّ  ٓجٓهآزوۡ  ٓهاِمنۡ  وٓٓخلٓ َٓ  ٓو
اِمنۡ  ُٓ ٓ  �ٓكثِ�ٗ  َِٓجاٗ�  ُه ۚ ٓو�ِٓسا ْ ٱوٓ  ٗء ُقوا ٓ ٱ َّ ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ  ۦبِهِ  ٓءلُونٓ �ٓٓسا

ٓ
�ۡ َۡ ۚ آم ٓ ٱ ِِنّ  َٓ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓ�نٓ  َّ

 .]1: [النساء ﴾١ آَ�ِيبٗ 
اي مردم، از آن پروردگارتان پروا بداريد كه شما را از يك تنِ يگانه آفريد و همسرش را از «

او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان بسياري پراكند. و از خدايي كه به (نام) او از هم ديگر 
گمان خداوند بر شما  بى و از (گسستن) رابطه خويشاوندي پروا داريد، كنيد، مى درخواست

 .»نگهبان است

﴿ ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ٓ ٱ َُّقوا َّ  ْ عۡ  لُٓ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧ آسِديدٗ  ٗ� قٓوۡ  ٓوقُولُوا
ٓ
 فِرۡ ٓوٓ�غۡ  لُٓ�مۡ ٓ�ٰ أ

َُٓ�ۡمۗ  لُٓ�مۡ  ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن ُذنُو َُٓسوٓ�ُ  َّ ا ًزافٓوۡ  فٓازٓ  ٓ�ٓقدۡ  ۥٓو ًُ  ].71-70: [األحزاب ﴾٧ ٓعِظي
اي مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و سخن استوار بگوييد. تا كارهايتان را براي شما اص�ح «

كند و گناهانتان را براي شما بيامرزد، و هركس كه از خداوند و رسول او اطاعت كند (بداند كه) 
 .»ستبزرگ نايل آمده ااي  به كاميابى

ام تا با خواندن آن، مردم به  درباره جشن تولد حضرت رسول نوشتهاين كتاب را 
حقيقت اين بدعت پي ببرند و بدانند كه دين خدا كامل است و احتياج به كم يا زياد 
كردن آن نيست؛ زيرا كه صحابه و تابعين و مسلمانان سه قرن اول اس�م خيلي بيشتر و 

و سنتي از رسول خدا اند، و هرگز نيكي  ها ميل داشته و خوبى ها بهتر از ما به سوي نيكى
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 اند تا اين كه ما در اين زمان به آن سنت رسيده باشيم. را رها نكرده
چندي قبل اين موضوع را يادداشت كرده بودم تا در فرصتي مناسب به آن بپردازم. 

 ندان قرار دهم. كوشم كه آن را به صورت كتابي درآورم و در دسترس ع�قه م مى اينك
اميد است با مطالعه آن و دوري از تعصب كوركورانه، به سوي حقيقت و راستي 
بازگرديم وهوي و هوس را كنار گذاشته و فقط پيرو قرآن و سنت رسول باشيم، تا در 

 روز قيامت از رستگاران باشيم.
 ه1420ربيع األول رياض                                                               

 اسحاق بن عبداهللا بن محمد دبيري

 



 
 

 را جشن بگيريم؟ صآيا الزم است ميالد رسول خدا

از جمله اصولي كه ما بايد به آن اعتقاد راسخ داشته باشيم اين است كه خداوند با 
قرار داد و نعمـت  ها ين دينتر  ، دين اس�م را كامل كرد و آن را كاملصبعثت پيامبر

كم يا زياد كردن دين، در حيطه اختيار  صبر ما تمام نمود؛ در نتيجه بعد از پيامبر خود را
 هيچ فردي نيست.

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ﴿ فرمايد: مى خداوند
ٓ
لۡ أ َۡ  دِيٓنُ�مۡ  لُٓ�مۡ  ُت ُٓ

ٓ
ُۡ ٓو� ِ� نِعۡ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُت ُٓ  ٓوَِٓضيُت  ُٓ

 .]3 :ةالمائد[ ﴾ادِينٗ  مٓ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لُٓ�مُ 
ي شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم واس�م را (به امروز دينتان را برا«

 .»عنوان) دين براي شما پسنديدم

لَلْلَُههلَكنََههِرَههل,لاللنَِز�ُغلَ�نَْههل«فرمايد:  مى صو رسول اكرم ِِ ه ََ َْْ
ْ
لمْ مُُ ْللَعَ

ْ
�ََت�

ُ ْللإِاللَههلٌِكل
 .0F1»َ�ْعِهللايلِمنْ

م، شب آن مانند روز آن واضح و آشكار است، از آن راه شما را بر بهترين راه ترك كرد«
 .»شود مگر آن كه ه�ك و گمراه شود نمى منحرف

پس هر مسلماني كه به دنبال راه نجات است بايد كه فقط و فقط پيرو آن چه خدا و 
باشد و اجازه ندهد چه خود و چه كسي ديگر(هركسي كه خواهد  اند رسولش آورده

 .دا بيفزايد، يا از آن كم كندين خباشد) چيزي به د
دهد جز آن كه  نمى ، هيچ كاري انجامصطالب حق و دوستدار سنت پيامبر ،بنابراين

 به آن امر فرموده باشند. صخدا و رسول خدا

واجب شدن « »العبادات توقيفية«گويند:  مى و اين جاست كه علما و دانشمندان اس�مي

                                           
 .أمحد وابن ماجه وغريمها -1
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 .»ها را ندارد اني حق دخالت در آنهيچ انس ها را خداوند تعيين فرموده است و عبادت

هُ ٓفُحكۡ  ءٖ ٓ�ۡ  ِمن �ِيهِ  ُتمۡ ٓتلٓفۡ خۡ ٱ ٓوٓما﴿ فرمايد: مى چنانكه باريتعالي ِ ٱ ِِٓ�  ۥٓ ُُ  .]10[الشوري:  ﴾ َّ

 .»گردد مى و در هر چيزي كه در آن اخت�ف پيدا كنيد، حكمش به خداوند احاله«

ِّبونٓ  مۡ ُكنتُ  ِِن قُۡل ﴿ فرمايد: مى و همچنين ٓ ٱ ُُ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تّبُِعوِ� ٱفٓ  َّ  لُٓ�مۡ  فِرۡ ٓوٓ�غۡ  َّ
َُٓ�مۡ   .]31عمران:  [آل ﴾ُذنُو

داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان  مى بگو: اگر خدا را دوست«

 .»شما را بيامرزد

ْمتِل« فرمايد: مى صو رسول اهللا 
َ
لِفلأ ََ َهللا ْْ

َ
لرَ ّلَمْ لأ ََ ُه ََ ل ُُ لِمنْ ََ  .1F1»ََهلَمهلََْْ

هركس در دين ما چيزي نو بياورد كه در دين نباشد، آن عمل نزد ما مردود و غير قابل «
 .»قبول است

لبِْهللاَاٍةل« فرمايد: مى و
ّ ُُ لَال لبِْهللاَاٌة ٍة

َْهللاََ ُُ ل ّ َُ ل ِّّل
لنَ ُمَِر

ُ
لمو َْهللاََهِأل ُُ لَال نّهُ ْل َالاِ

ََةٌل  .2F2»َض َ
آن چه در دين، جديد و نو آورده شده است؛ زيرا هر نو و جديدي در دين، بپرهيزيد از «

 .»بدعت است و هر بدعت، ض�لت و گمراهي است

يرد و شامل در حديث فوق همه چيز و همه كس را در برمى گ »كل«و بايد دانست كه 

 .شود ها مى انواع بدعت
، براي تو واضح و روشن برادر و خواهر مؤمن  اگر آن چه تاكنون در بال آورده شده

است و از روي يقين به آن اعتقاد داري، بدان كه هر گفتار و كرداري كه جزيي از 
شود را بايد با ترازوي دين سنجيد كه آيا اين عمل برگرفته از  مى محسوب ها عبادت

است، يا از  صي پيامبرها اس�م است، يا تازه وارد دين شده است، آيا از سنت

                                           
 فق عليه.مت -1
 متفق عليه. -2
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 ست؟ها بدعت
 كنم. مى نون با ذكر نمونه، موضوع را روشناك

، امام و قدوه و قائد و خاتم األنبياء صجشن گرفتن ولدت حضرت رسول اكرم
 .والمرسلين ورحمت للعالمين

 صزمان پـيدايش جشن ميالد حضرت رسول اكرم 

) ـ كه العبيديةگويد كه دولت الفاطميه ( مى )11/172البداية والنهاية ابن كثير در ( 

 567تا  375رسد و در مصر از سال ( مى بت آنها به عبيداهللا بن ميمون القداح يهودينس
جشن  ها يي را روي كار آوردند كه از جمله آنها جشن كردند مى هـ.ق) حكم فرمايي

 باشد. مى صتولد حضرت رسول اكرم

)، وشيخ محمد بخيت 1/490عتبار مواعظ واإلـالهمچنين المقريزي در كتاب (

 44ص  حسن الكالم فيام يتعلق بالسنة والبدعة من األحكامأالمطيعي مفتي مصر در كتاب (

) والشيخ اةمام 251ص اإلبداع يف مضار االبتداعشيخ علي محفوظ در كتاب ( )، و45ـ 

م ) والشيخ عبدالس�الـمورد يف عمل الـمولدأبي حفص تاج الدين الفاكهاني در كتاب: (

 السنن والـمبتدعات الـمتعلقة باألذكار والصلواتخضر الشقيري در كتاب: (

)، والع�مه 128ص الـمحارضات الفكرية)، والسيد علي فكري در كتاب: (139ـ138ص

علامء أفريقية   الـمعيار الـمعرب واجلامع عن فتاوأحمد بن يحيي الونشريسي در كتاب: (

)، 12ـ2/11 مدخلـاللشيخ ابن الحاج در كتاب: ()، وا101ـ7/99 مغربـواألندلس وال

 والرشاد يف سرية خري العباد  سبل اهلدوالشيخ محمد يوسف الصالحي الشامي در كتاب: (

مورد الروي يف ـالنقل از اةمام السخاوي) واةمام الم� علي القاري در كتاب: ( 349ص

بابن الطباخ، والشيخ ظهيرالدين )، والشيخ نصيرالدين المبارك الشهير 24صالـمولد النبوي 
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ابن  )، ووالرشاد يف سري خري العباد  سبيل اهلددر كتاب:  442ـ1/441جعفر التزمنتي، نگا(

  الكبرى  الفتاو) وكتاب: (295ـ294صاقتضاء الرصاط الـمستقيم تيميه در كتاب: (

اةمام الشوكاني در ) والـمولد)، وكتاب: (موقعنيـاإلعالم ال)، وابن القيم در كتاب: (1/312

القول )، والشيخ إسماعيل بن محمد األنصاري المالي در كتاب: (رسالة يف الـمولدكتاب: (

كه  اند )، و بسياري افراد ديگر ذكر كردهالفصل يف حكم االحتفال بمولد خري الرسل

رود، و آغاز پيدايش آن، از عهد دولت  مى ي مولودي يك نوع بدعت بشمارها جشن
 ده است.عبيديه بو

، ملحدين عبيديه فرزندان عبداهللا بن اند پـس اوليـن كساني كه أيـن بـدعت را گذاشته
، و آنها محال است كه اين كار را به خاطر محبت و دوستي حضرت اند سبأ يهودي بوده

 انجام داده باشند. صرسول

 ي مولوديها الم نسبت به جشنحكم و نظر اس

در پيروي از رسول اكرم، تا سه  ها ريم كه تمام خوبىگي مى از آن چه گفته شد نتيجه 
و  صباشد، و هركس عبادتي انجام دهد كه در زمان رسول اكرم مى قرن پس از او

ُهْل...«عصرهاي فضيلت  نَ لنَلَُ�َ ِ
ّ
ّللمي ُهْللَُ نَ لنَلَُ�َ ِ

ّ
ّللمي لَُ َِ ْت

ل َ ِْ ّم
ُ
لأ ُ ّْ   .3F1»َم

آيد، سپس مردمي  مى مردمي كه بعد از قرن من بهترين مردمان، مردم قرن من است، سپس«

مردود و غير  ها آن عبادت .»آيد(سه قرن پس از پيامبر) مرسوم نباشد مى كه بعد از قرن دوم
قابل قبول است، و گناه آن بر گردن كسي خواهد بود كه آن را به دين افزوده باشد و 

 كنند. مى همچنين كساني كه آن را رواج داده و به آن عمل
 گيريم كه: مى پس نتيجه

                                           
 متفق عليه. -1
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مولودي و يا جـشن تولد حضرت رسول اكرم را نه آن حضرت، و نه خلفاي  -1
راشدين، و نه هيچ يك از صحابـه و ياران، و نه تابعين در عصرهاي فضيلت، آن را انجام 

تر، و به  اند تا ما از آنان پيروي كنيم؛ زيرا آنان از ما داناتر، و به سنت پيامبر نزديك نداده
بود، آنها در  ها خيري مى اند، و اگر در اجراي آن جشن پيروي از آن بهتر و ارجح بوده
 گرفتند. گرفتن آن خيـر، بر ما پيشي مى

 اند. اند زنادقه و ملحدين عبيديه بوده ها را برپا كرده اولين كساني كه آن جشـن -2

 هاي مسيحيان است كه براي حضرت عيسي اين اعمال شبيه به جشن -3
 ايم. ند، و ما مسلمانان از تقليد و پيروي كردن از آنان نهي شدهگير مى

ي مولودي، بر اين اعتقاد هستيم كه خداوند دين ها در صورت برگزار كردن جشن -4
دين را به طور كامل به ما  صو اين كه رسول خدا -والعياذ باهللا  -خود را كامل نفرموده 

مانانِ عصرهاي فضيلت، موجبات محبت و و اين كه مسل -والعياذ باهللا  -نرسانيده است 
 .اند را بـه ما نرسانيده صدوستي نسبت به رسـول خدا

 گويد. نمى دين كسي ديگر بى و اين سخنان را جز زنديق و ملحد و
جشن گرفتن در اين شب، دليل بر محبت و دوستي رسول نيست؛ زيرا بسياري  -5

واقعي آن حضرت نيستند، بلكه  گيرند پيروان مى از كساني كه شب مي�د رسول را جشن
 خورند و در اداي نمازها سستي و كاهلي مى كه ربا اند دين بى افرادي فاسق، فاجر و

 دهند. مى آورند و گناهان بسيار انجام مى روي ها ورزنـد، به فحشا و بدي مى

ِّبونٓ  ُكنُتمۡ  ِِن قُۡل  ﴿ فرمايد: مى نان است كه خداوندچ صو دليل محبت آنحضرت ُُ 
ٓ ٱ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تّبُِعوِ� ٱفٓ  َّ َُٓ�مۡ  لُٓ�مۡ  فِرۡ ٓو�ٓغۡ  َّ  .]31عمران:  [آل ﴾ُذنُو

داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان  مى بگو: اگر خدا را دوست«
 .»شما را بيامرزد
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لنَْهللامُل«فرمايد:  مى صو چنان است كه خود آنحضرت ِْ ّم
ُ
لأ أ َلَُ

ْ
لمل َبلُُ

َ
لإِّاللَمْ لأ ».لنَّة

ِل َّ لم ََ َبلنَهلرَُمَ
ْ
لل؟ َهلَُملَالَمْ لنَى ََ َبلل: َه

َ
ْهللالأ ََ ََ ل ِِ ه ََ َنَّةلَالَمْ لَا

ْ
لمل َُ َعهَاِدلَ َم

َ
 .4F1»َمْ لأ

همه شما به بهشت وارد خواهيد شد مگر كسى كه خود امتناع ورزد. گفتند: چه كسي است «
فرمودند: كسى كه از  صرسول خدا؟  آن حضرتاي  ورزد مى كه از داخل شدن به بهشت امتناع

من اطاعت كند، به بهشت وارد خواهد شد، و هركس از دستورات من سرپيچي كند، او همان 
 .»كسي است كه خود از وارد شدن به بهشت امتناع ورزيده است

(در ظاهر و باطن)  ، در پـيروي كردن از اوصمحبت و دوست داشتن پيامبر ،بنابراين
سنت صحيح، و دنبال كردن راه اوست، و آن چه از آن خبر داده است از گفتار و كردار  و

 و اخ�ق و... .
بسياري از علما و دانشمندان متأخر، مفاسد بزرگي كه در اين شب (شب تولد  -6

اند؛ مانند: بعضي از اعمال شرك گونه، و غلو و  دهد را بيان كرده ) رخ مىصرسول اكرم
ار، و طلب ياري و كمك از پيامبر كردن، و اخت�ط (جمع شدن زن و زياده روي در اشع

 ها. مرد در يك جا)، واستعمال ترانه و موسيقي، و شراب خواري، و غير از اين مفسده

ربيع األول؛  12همان روز رحلت اوست؛ يعني روز صروز تولد رسول اكرم -7
بر ناراحتي هيچ  چنان كه در كتب سيره وارد شده است. پس در اين روز، خوشحالي

مزيتي ندارد، و اگر ما در اعمال دين حق انتخاب داشتيم، به يقين ناراحتي و سوگواري و 
 گريه و زاري در اين روز و شب، اولي بر جشن و شادي بود.

 ادهللالالرم َللَاْنهلُ هللالالعلهللالأطحهبُلالأ�دهاُلبّْسهل.ل مولعل الط�
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