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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مولـوي طـه عبدالقدوس رودينيتقريظ 

ُدهُ و  ح  ـإنَّ ال   د  هللِ َن  م  يِه و  ن  م  د  ت ه  ن س  ِفُرهُ و  ت غ  ن س  ت عينُُه و  ُفِسنا ُعوُذ بِ ن  س  ن 
 
اهللِ ِمن  ُُشُور أ

ه  و   ن  ي  اِِلا م  م  ع 
 
ي ئاِت أ ُ وِمن  س  ُ و  م  ِدهِ اهلُل ف ال ُمِضلَّ َل  لِل  ف ال هاِدي  َل  ُد أن الهلإ ن  ُيظ  ه  ش 

 
أ

ُ و  إالَّ ا يك  َل  ُد أنَّ ُُم ّمدأهلُل و ّحدهُ ال  ُش  ه  ب ُدهُ و   ا  ش  ُ قائد الُغّرالع   محجلني و ىلعـر سوَل 
ىل يوم إحسان إـمني ومن تبعهم بية اجلهاد يف ربوع العالاصحابه اذلين محلوا رأآَل و

 ادلين.
 :امّـا بعدو

كه   صادق رجبيان تمکو ارزشمندم جناب آقاي ي پرمحتواي برادر بزرگوار رساله

هاي نبي كريم صلوات از جوانان غيور و متدين به دين مبين اسالم و متمسک به سنت

و بررسي قرار دادم كه انصافاً ايشان در مقدمه و  اهلل و سالمه عليه را مورد مطالعه

ل حقيقت بوده و همچنين در ترجمه حق مطلب را ادا كرده و براي عزيزاني كه به دنبا

حال ، خواهند تبعيت و پيروي كنند چراغي روشن فرا روي آنها قرار دادهمي شريعت را

خواهد حق نمي كند ومي اگر عزيزي از روي تعصب خشک و كوركورانه جاهلي تبعيت

 گوئيم كه:مي را كه اظهر من الشمس است بپذيرد اين بيت را به او

ــد    ــم نبينـ ــره چشـ ــب پـ ــر شـ  اگـ
 

 آفتـــاب را چـــه  ـــرر  ي چشـــمه 
 

 ي جوانان غيورروزافزون براي برادر عزيزم و همهو در پايان آرزوي موفقيت 

هايمان را بر آن خواهم چشمان ما را بر حقيقت باز كند و گوشمي نمايم و از خدامي
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شنوا گرداند و زبان مان را بر آن گويا و ناطق بفرمايد و قلوب همه ما را بر ايمان ثابت 

 ر بدارد. آمين يا رب العالمين.داشته و قدمهايمان را استوانگه 

 خادم العلم و الدين

 عبدالقدوس روديني                                  

 

  



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 .سرور عالمسالم و درود خداوند متعال بر رسول گرامي و سالم بر اصحاب گرانقدر آن 

در سن چهل سالگي از طرف خداوند متعال به پيامبري مبعوث  صحضرت محمّد

، پس از آن دين مبين اسالم را به مردم وت رسالت را از قوم خود آغاز كردو دع، گرديد

و  .كه خداوند را به يگانگي بپرستند و هيچ شريكي براي او قائل نشوند، تشريح و ابالغ نمود

بت ، سپس آزار و اذيّت از سوي مشركان و پرستي فرا خواندرا به يكتا ردمسال م 31حدود 

، و فرمان هجرت از سوي خداوند متعال رسيد تا با پرستان مكّه شديد و شديدتر شد

تمامي ، سال 31كه يار غار بود آهنگ مدينه را كردند و قريب  همراهي ابوبكر صديق

، بدون هيچ كم و كاستي به ه او نازل گشته بودداوند متعال بآنچه در مكّه و مدينه از طرف خ

 خداوند متعال چه نيكو در قرآن كريم:مردم ابالغ و رسالتش را با دين اسالم به كمال رساند

كََۡمَيوَۡۡليَٱ﴿ :فرمايدمي
ي
لَۡأ َمي مََۡت  مََۡليك  تََۡدِينيك 

ي
مَۡويأ لييََۡت َمي مَۡعي ِتَنِعََۡك  ََمي ريِضيت  مَ َوي َمَيلي َسَۡۡلَِٱَليك 

به پايان بردم  امروز من دينتان را كامل نمودم و نعمتم را )كه دين اسالم است(» .[1: ة]المائد ﴾ادِينَ 

. اين آيه در رابطه با كامل شدن دين و شريعت اسالمي «و اسالم را بعنوان دين كامل پذيرا شدم

تمامي آنچه را گفتني بود در مدت  صحضرت رسول گرامي، نازل شده و گوياي آن است

هر ، مجاهد، مهاجر و انصار پرداختند، رسالت ده سال در مدينه به تربيت چندين هزار صحابه

آنچه الزم بود از طرف خداوند متعال به بيان آن كوتاهي نكرده و به اندازة تار مويي جا 

تابعين و تبع تابعين و كساني ، آنان نيز بوسيله نگفته باشد و به ياران خود آموختنمانده كه 

 دند خداوند از آنان خشنود باشد.ديگر تا حا رين رسان

امّا وظيفه ما در مقابل دين و شريعت اسالمي چيست؟ آنچه الزمة دين است از سنت 

بر جا مانده است كه در كتب صحاح سته )شش كتاب حديث كه تو سط  صرسول اهلل

( و مسند و باشدمي ول اهل سنت و جماعت نيزقبمحدثين بزرگواري نگاشته شده ومورد 
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دون هيچ عذري بايد پذيرا ديگر كتب برجا مانده از شريعت اسالمي تبيين شده است و ما ب

 باشيم.

 گونه تحريف و تبديل در كالم زيبا چنينند متعال در خصوص حفظ قرآن از هرو خداو

ََۡإِنَّا﴿ :فرمايدمي ۡليََنَ ني ِكَۡٱَانيزَّ َ َِإَونَّاَرَيلذ ونَيليحي ََۥلي همانا ما قرآن را نازل » .[9]الحجر:  ﴾٩َفِظ 

 .«كرديم و خود نگهبان آنيم
بيان گريده زبان رسول  صقرآن شريف كالم خداوند متعال است كه توسط رسول اكرم

ا﴿زبان قرآن است و كالم رسول كالم خداوند است  نََِيينِطقَ َويمي َۡٱَعي ىَ ل وي وَيَإِن٣َََۡهي ََه  َويۡحَيَإِّلَّ
 َ و باز خداوند متعال درمورد پيروي از سنت رسول گرامي خود  .[5-4]النجم:  ﴾٤َي وحي

 فرمايد:چنين مي

ا َ﴿ مَ ءياتيى ََويمي ول َٱَك  وه ََلرَّس  ذ  اَفيخ  ى ََويمي مَۡنيهي نََۡك  وا َٱفيََهَ عي هر آنچه پيامبر براي » .[7]الحشر:  ﴾نتيه 

 .«فرموده باز ايستيدشما آورده است بگيريد و از آنچه شما را نهي 
و باز خداوند متعال در خصوص بازگشت به دو منبع شريعت اسالمي كه آن قرآن و 

ََِۡفََت مَۡزيعَۡتيني ََفيإِن﴿ :فرمايدكند و ميباشد اينگونه بيان مي( ميثحدي) سنت دُّوه ََء َشي ََفير  َإِلي
َِٱ ولَِٱوَيَّللَّ نت مََۡإِنَلرَّس  ََِِمن ونَيت ؤََۡك  َِٱب  .[59]النساء:  ﴾ِخرَِٓأۡلٱَمَِوَۡۡليَٱوَيَّللَّ

( نرا به خدا و رسول باز گردانيد )يعني قرآن و سنت پيامبراگر در چيزي اختالف كرديد پس آ»

 .«اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد
 ص، تمامي فعل و افعال ما در عبادت بايد مطابق با طريقه رسول اهللگرددپس معلوم مي

 مگر به اطاعت و طريقه رسول او. باشد و هيچ عبادتي در درگاه خداوند متعال مقبول نيست

نت مََۡإِنَق ۡلَ﴿ :فرمايدخداوند متعال در قرآن كريم مي ِبُّونَيَك  َيٱَُت  ََۡتَّبِع وِنَٱفيََّللَّ مَ بِبَۡي  َ ٱَك  َّللَّ
ييغَۡ مََۡفِرَۡوي ۡمَ َليك  َ ٱوَيَذ ن وبيك  وريََّللَّ ف  بگو )اي محمّد( اگر خدا را ». [13عمران: ]آل ﴾٣١َرَِّحيمَيَغي

، دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا نيز شما را دوست داشته باشد و گناهانتان را بيامرزد

حَتَّي خداوند در قرآن كريم محبت و دوستي نسبت به خودش  .«خداوند آمرزندة مهربان است
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. و باز خداوند متعال در خصوص داندمي صرا مستلزم اطاعت از سنّت و طريقه رسول اهلل

وليَٱَي ِطعََِمَّن﴿ :فرمايدچنين مي صاطاعت از رسول گرامي دََۡلرَّس  قي اعَيَفي طي
ي
َيٱَأ ]النساء:  ﴾ّللَّ

08]. 

و باز روشن گرديد بدون  .«هركس از رسول اطاعت كند همانا از خداوند اطاعت كرده است»

 خداوند متعال مقبول نيست.درگاه هيچ عبادتي در  صاطاعت از رسول اكرم

 است ؟ كتاب اهلل، سنّت و اجماع.: اصول استنباط شريعت اسالمي سه چيز بدان

( را جزء عبادت و حتي باالتر از اند مولود خواني )جشن روز تولد پيامبرحال كساني آمده

 فرمايد:مي ندارند كه صدهند و توجه به حديث رسول اكرمآن قرار مي

ث  ِف » د  ح 
 
ن  أ ُهو  ر د  م   َ َ  ِمن ُه  ا ل ي  ِرَ ا م  م 

 
هر كسي بغير از دستورات ما چيزي »: يعني .1« أ

 .«ابداع كند آن چيز مردود است و قابل قبول نيست
َّ » :فرمايدو باز در جايي ديگر مي ب  ىلع   ذ  ن  ك  ٍد، م  ح 

 
ِذٍب ىلع   أ ك  َ  ك  َّ ل ي  ِذب ا ىلع   إِنَّ ك 

ا  د  مِّ هُ ِمن  اِلَّارِ ُمت ع  د  ع  ق   م 
 
أ نسبت دادن سخن دروغ »: است يعني [حديث متفق عليه] .«ف ل ي ت ب وَّ

، هر كس سخن دروغي را به من نسبت دهد، به من مانند نسبت دادن دروغ به هيچ كس ديگر نيست

 .«جايش را در دوزخ آماده نمايد
تاريخ اسالمي را مورد ، پيامبراما در رابطه با مولود خواني بعد از مطالعه قرآن و سنت 

براي مولود خواني ، دهيم تا صحّت و ماهيّت آن معلوم و مشخص گرددبررسي قرار مي

و حتي در گفتار صحابه و از سلف صالح سند و دليل ، دليلي در قرآن و احاديث نبوي نديدم

لف صالح از اگر چنين چيزي بود صحابه كرام و يا تابعين يا علماي س، براي ما وجود ندارد

بنابراين هركس چيزي را پديد  ،دادندبودند و آن كار را انجام مي ترو پيش قدم ترما تشنه

، د، از نزد خود شريعتي ساخته استآورد اعم از قول يا فعل و آن را وسيله تقرب بخدا بدان

 ست.مولود خواني نيز چنين ا

                                           
 .متفق عليه امام بخاري و مسلم -1
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عوام الناس در بين مردم بخاطر از اي بدور از شريعت اسالمي و عده اندآمده هابعضي

 اندو بصورت عبادت در آورده اندسودجويي و كسب درآمد و يا نام مسلک آن را ابداع كرده

در اين مقاله تولد و رحلت رسول گرامي از منابع معتبر  .كه هيچ پايه و اساس شرعي ندارد

نان قضاوت نموده تا براي عموم مردم روشن گردد و خود آ، تاريخ اسالمي استخراج گرديد

 ( دور نگردند.سند تا از مسير اصلي )راه مستقيمو راه خود را باز شنا

و ، ياوه سرايي و بلند پروازي نبايد بپردازيم، : در مقام و منزلت رسول گرامي به مدحاما

َ َِإَونَّكيَ﴿ گويد:پيامبر گراميمان را آنطور كه قرآن توصيف و بيان نموده است و مي قَ َليعيلي
ل  َخ 

ِظيمَ  به مردم بازشناسانيم و تعريف و تمجيد رسول گرامي را آن طور كه . [4]القلم:  ﴾٤َعي

( مقام خداوند باال ببريم اين )نعوذ باهلل نبايد به غلّو و يا تا حد، شايسته است تمجيد نمائيم

بارها از مدح و غلّو امت خود را منع و نهي كرده و  ص. و رسول اهللستي نيستكار در

ِ » :فرمايدمي ب ُد اَّللَّ ل ِكن  قُولُوا: ع  ، و  ي م  ر  ار ى ِعيَس  اب ن  م  ر ِت اِلَّص  ط 
 
ا أ م  ُروِِن ك  ال ُتط 

ر ُسوَُلُ  : مرا در مدح كردن از حد نگذرانيدكما اينكه مسيحيان فرمودند صپيامبر اكرم»: يعني. 1«و 

بندة خدا هستم پس بگوئيد  در حق حضرت عيسي بن مريم زياده از حد مدح كردند، بدرستيكه من

 .«بندة خدا و پيامبرش است (محمد)
ن  » فرمايد:مي صو باز رسول اكرم ن  َك  ل ك  م  ه 

 
ا أ م  إِنَّ

يِن ف  ال ُغلُوَّ ِف ادلِّ إِيَّاُكم  و 
يِن  ب ل ُكُم ال ُغلُوُّ ِف ادلِّ ( همانا بپرهيزيد از غلوگرايي )اغراق كردن»: فرمودند صپيامبر .2«ق 

 .«حد مدح گويي مردمان قبل از شما را به هالكت انداخت بيش از
ُون» :فرمايدو باز در جايي ديگر مي ل ك  الُمت ن ّطع   صيعني پيامبر .3«. قاهلا ثالثاه 

بار آن كلمه را تكرار  1 (تمجيد و تعريف نمودن، در مدح)هالك شدند متجاوزين از حد »: فرموند

جمعي يا با يک مُشت شعر و قصيده در مدح او  . ولي اينطور كه بصورت دسته«فرمودند

                                           
 صحيح البخاري. -1

 سنن النسائي. -2

 .احمد امام مسلم، أبوداود، مسند -3
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گويي و مدح اغراق ، اينگونه گزافهسرايند همه آنها مغاير با اصول شريعت اسالمي استمي

 از شريعت است.آميز بدور 

و  ، آنچه او آورده و امر به آن نمودهاطاعت كنيم صخالصه كالم اينكه از رسول اكرم

، و مردم را به آوارگي نيندازيم و دچار دودلي كنيم در حق ديگران كرده است عمل توصيه

مي قرار ندهيم و در آخر نگاهي كوتاه داريم به تولد و رحلت او آنچه از زبان و تاريخ اسال

 استخراج گرديده است.

 صادق رجبیان تمك 
 کاللـه ـ توتلي تمك 

38/3/01 



 
 

  تاريخ اسالميميالد رسول خدا از زبان 

روز  صرسول خدا :كندمي ـ واقدي در طبقات خود تولد رسول خدا را چنين بيان

گويد ابومعشر مي (د شده است و همچنين محمدبن عمر )واقديدوشنبه دهم ربيع االول متول

سعيد بن ، است روز دوشنبه دوم ربيع االول متولد شده صگفته است پيامبرمي نُجيْع مدني

 .1گفت پيامبر در عام الفيل متولد شده استمي كرد كهمي ابن عباس نقلاز ، جبير

 صراجع به والدت رسول خدااي طبري اشاره، ـ امّا صاحب كتاب بزرگ تاريخ كبير
بيشترين بيان آن مربوط به اصل و نسب ، نكرده و حتي سخني به ميان نياورده است

 .2بوده است صپيامبر

ميالدي(  578را ) صسال ميالد رسول خدا، تاب خودـ پرفسور عالمه شوشتري در ك

 ، اشاره كرده است.3در ماه ربيع االول گيتي را بوجود مسعود خود منور فرمود

والدت » :گويندمي ـ صاحب كتاب طبقات ناصري يا همان تاريخ ايران و اسالم

گذشته بود از ل، دو ماه دوازده روز گذشته بود از ماه ربيع االو، ، روز دوشنبه بودصمصطفي

 .4«، در عرب عام الفيل خوانندسال فيل

در عام الفيل كه در آن »گفته:  صابن اثير در والدت پيامبر خدا، ـ صاحب تاريخ كامل

در روز دوشنبه  صپيامبر خدا .«هان آمدسال ابرهه و اصحاب الفيل به مكه روي داد به ج

ده شد كه معروف به خانه ابن يوسف زااي شب از ربيع االول گذشته به جهان آمد و در خانه

                                           
 ـ ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني. 69ص  1طبقات واقدي ج  -1

 تاريخ كبير طبري ـ ترجمه ـ ابوالقاسم پاينده. -2

 .ـ تأليف پروفسور عباس شوشتري 55خاتم النبيّن ص  -3

 عبدالحي حبيبي.ـ ترجمه  59ص  1و  2طبقات ناصري ج  -4
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ده شب از ربيع االول گذشته بود  اندبرخي نيز گفته صبود و باز دربارة تاريخ والدت پيامبر

 .1دوشب از اين ماه گذشته بود اندبه جهان آمد برخي گفته

ـ دكتر ابراهيم حسن در كتاب تاريخ سياسي اسالم در مورد والدت آن بزرگوار و سرور 

 38ول در سال معروف به عام الفيل )در نهم ربيع اال صمحمد»گويد: مي دو جهان

 .2تولد يافت (ميالدي 573آوريل

روز دوازدهم  صـ حضرت موالنا سيدابوالحسن ندوي والدت آن حضرت رسول اكرم

ين روز تاريخ تراين روز خجسته، چشم به جهان گشود (م578عام الفيل )، ربيع االول

عروف همين است اما تحقيق دانشمند معروف فلكيات محمود پاشا روايت م، بشريت است

آوريل  38ربيع االول عام الفيل برابر با  9دوشنبه  صمصري اين است كه تولد آن حضرت

 .3است (م573)

به روايت جمعي كثير از اهل سير و »كند: مي ـ صاحب تاريخ حبيب السير اينگونه روايت

از اهل اي ن بعثت آنحضرت واقع شد و مذهب طايفهمورخان در هفدهم ماه مبارك رمضا

حديث و تاريخ آنست كه ابتداء نزول وحي در ماه ربيع االول سال چهل و يكم از والدت 

. امّا روز دوشنبه را ابوبكر 4آنحضرت در سيم يا هشتم شهر مذكور صورت وقوع پذيرفت

نگارد از مي چنين صدرمورد تولد رسول خدا هاحمد بن حسين بيهقي در داليل النبو

، فرمود را در مورد روزه روز دوشنبه پرسيد صابوقتاده روايت است كه عربي نظرية پيامبر

اين روايت به  .ام و در همان روز قرآن هم بر من نازل شده استروزي است كه متولد شده

 چند طريق با همين الفاظ از ابوقتاده نقل شده و مسلم بن حجاج هم آنرا در صحيح خود

                                           
 ترجمه عباس خليلي. - 119و  111ص  5تاريخ ابن اثير ) تاريخ بزرگ اسالم و ايران ( ج  -1

 ترجمه ابوالقاسم پاينده. - 96تاريخ سياسي اسالم ص  -2

 ترجمه موالنا محمد قاسم قاسمي. - 69نبي رحمت ص  -3

 .256و  269ص  1تاريخ حبيب السير ج  -4
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روز دوشنبه  صگفت پيامبر شما مي آورده است و از ابن عباس هم روايت شده است كه

 ز دوشنبه كدام دوشنبه است.. حال رو1متولد شد

 وفات آن سرور عالم 

 صكند كه پيامبرمي ـ امّا واقدي راجع به وفات سرور دو عالم از محمد بن قَيْس نقل
يازده شب مانده از ماه صفر از سال يازدهم بيمار شد و بيماري آن حضرت  روز چهارشنبه

رحلت فرموده است. سيزده شب بوده و روز دوشنبه دوم ماه ربيع االول از سال يازدهم 

 ي مختلف از حضرت عليهارا بصورت ص( رحلت رسول خدامحمد بن عمر )واقدي

روز دوشنبه دوازدهم  صكه پيامبر كندمي نقل لو او از جدش و از ام المومنين عايشه

. ولي در مورد تاريخ آن روز ه است و روز سه شنبه دفن شده استربيع االول رحلت فرمود

 ف است كه كدام دوشنبه بوده است.ميان اهل حديث اختال، ولي در2اختالف نيست

به روز دوشنبه دوازدهم ماه  صپيامبر»تاب كبير طبري به قول واقدي گويد: ـ صاحب ك

، به سه شنبه بود، هنگام زوال خورشيدربيع االول درگذشت و نيمروز روز بعد كه روز 

 لازحضرت عايشه ام المومنين»ختر عبدالرحمن گويـد: عمره د .3«خاك)سپردند( رفت
( رفت و ما ندانستيم تا وقتي كه شب چهــارشنبه به خــاك )سپردند صشنيـدم كه پيامبر

 .4«صداي بيلها را شنيديم

بيست و هشتم ، بدون تاريخ، در كتاب طبرسي در ترجمه اعالم الوري چاپ االسالميهـ 

 .5صفر ثبت كرده است

                                           
 .12ص  1ج  ةداليل النبو -1

 .923ص  2طبقات واقدي ج  -2

 .1929ص  4تاريخ طبري ج  -3

 .1942ص  4تاريخ طبري ج  -4

 .923ص  2پاورقي طبقات ج  -5
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آنحضرت بر حضرت »كند: مي ـ و امّا صاحب كتاب خاتم النبييّن اين طور بيان

َ  ىلع  » :نگاه كرد و فرمود لفاطمه ر ٌب بعد اْل  ومأ ل ي  پس از عصر امروز » :يعني «بي ِك ك 

 .«عصر آن روز« رت رنجي نخواهد بود بر پد
به بهشت برين  ، يا دوازدهم ربيع االول بود براي هميشگي وصفر يا هشتم، يا دهم 30كه 

 .1انتقال فرمود

كند: چون مي گونه بياناين صـ صاحب كتاب بزرگ طبقات ناصري رحلت رسول خدا

و ، او استيال يافت زحمت و مرض بر ذات مبارك، ، در آخر ماه صفرسال يازدهم در آمد

روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع االول سنه احدي عشره)سال يازدهم( ، دوازده روز رنجور بود

 .2بدار بقا رحلت فرمود، وقت چاشت از دار فنا

وفات آن : »نمايدمي ـ ابن اثير در كتاب كامل خود وفات آن حضرت را اين گونه نقل

( بود گفته شده دو روز ول وقت ظهر )نصف النهاروازدهم ماه ربيع االحضرت روز دوشنبه د

 .3«نيم روز دوشنبه وفات يافت مانده از ربيع االول

ـ دكتر حسن ابراهيم حسن مؤلف كتاب تاريخ سياسي اسالم روز وفات آن حضرت را 

ربيع االول سال دهم هجرت به رحمت خدا  31پيغمبر روز دوشنبه : »نويسدمي چنين

 .«پيوست

حادثه : »گويدمي ابوالحسن ندوي صاحب كتاب نبي رحمت اين چنين سخنـ موالنا سيد

روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول سال يازدهم هجرت بعد از زوال آفتاب پيش آمد آن ، وفات

ين ترتاريک، . به راستي آن روزشصت و سه سال بود صهنگام سن آن حضرت

                                           
 .931و  932خاتم النبيين ص  -1

 .19-11ص  1و  2طبقات ناصري ج  -2

 .409ص  1تاريخ ابن اثير ج  -3
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هان بشريت بود همچنان كه روز ين روز براي مسلمانان و مصيبت بزرگي بر جتروحشتناك

 .1ين روزي بود كه خورشيد در آن روزطلوع كرده بودترميالدش با سعادت

ـ در تاريخ حبيب السير تو يحات وسيعي راجع به وفات آن حضرت بيان داشته كه به 

 آوريم:مي شرح ذيل

، اندز گفتهاالخيار چهار روز بوده و دوازده روز و ده روز ني صايّام بيماري احمد مختار

كه وفات سرخيل مكنونات روز دوشنبه واقع بوده  انداگر چه علماء فن حديث و تاريخ متفق

كه آنروز داخل ايام اواخر بوده يا در سلک ايام ربيع االول  انداما در اين معني اختالف نموده

كه  اندانتظام داشته و جمعي كه آن دوشنبه را از جمله ايام ربيع االول شمارند باز خالف كرده

آن روز چند روز از شهر مذكور گذشته بوده روايت اشهر و اكثر آنكه دوازدهم بوده و برخي 

اه مذكور آن مصيبت روي نموده و مذهب ابن جوزي آنكه كه دوشنبه دوم م اندبرآن رفته

مسطور است كه محمد بن اسحق را عقيده آنست  الغمةروز غرة ربيع االول بوده و در كشف 

كه واقعه هايله حضرت خير البريه عليه السالم و التحيه در دوازدهم ربيع االول سمت وقوع 

ست زيرا كه ممهور علماء كتاب و سنت پذيرفته و اين اعتقاد از روي تحقيق خالف واقع ا

بر اين معني اتفاق دارند كه روز عرفه ذي الحجه حجة گذشته كه آنحضرت جهت مناسک 

آيد كه غرة محرم الحرام نيز مي حج در عرفات تشريف داشت جمعه بود و برين تقدير الزم

شنبه بوده  جمعه باشد يا شنبه پس اگر فرض كنيم كه اول محرم جمعه بوده اول روز صفر

باشد يا يكشنبه و اگر اول صفر يكشنبه يا دوشنبه بود سپس غره ربيع االول دوشنبه باشد يا 

چهارشنبه و ، سه شنبه و اگر اول صفر دوشنبه بود سپس غرة ربيع االول سه شنبه باشد

و تواند بود كه روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول بوده باشد نمي بنابراين مقدمه از روي حساب

شيخ شمس الدين محمد جزري در تصحيح المصابيح و حضرت مخدومي جمال االسالمي 

كه احتمال  انددر رو ه االحباب در مقام جواب اشكال مرقوم اقالم بالغت مآب گردانيده

                                           
 .403نبي رحمت ص  -1
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دارد كه سكنه مكه و مدينه در ديدن هالل ذي حجه حجة مذكوره به سبب اختالف مطالع يا 

فيه بوده باشد و وقوف در عرفات بنابر روايت اهل مكه بوده بعضي ديگر از موانع مختلف 

باشد و حضرت رسالت مآب و اصحاب چون به مدينه مراجعت نموده باشد بناء تاريخ را به 

 .رؤيت مدينان نهاده باشند و هر يک از شهور ذي الحجه و محرم و صفر سي روز آمده باشد

ود و دوازدهم دوشنبه اما دفن حضرت و برين تقدير غرة ربيع االول پنجشنبه خواهد ب

نيمه شب يا سحر چنانچه از صياق ، باتفاق اهل سير شب چهارشنبه واقع شد صرسول

 .1پيونددمي كالم گذشته بو وح

 رسانيم:مي پايان بخش بررسي تاريخ اسالمي با تاريخ ديگري به اتمام

: دكتر آيتي دوازدهم كتر محمد آيتي نظر ديگري را داردـ صاحب تاريخ پيامبر اسالم د

روز دوشنبه  صرسول خدا (.داند)ميبه مدينه  صورود رسول خدا (روز)ربيع االول را 

عبدالّرحمان بن عُوَيثم بن  .ي مدينه شد«قبا»، نزديک ظهر وارد مَحُلّة دوازدهم ربيع االول

: ن گفتندچني (همه از اصحاب رسول خدا بودند، )نيز: مرداني از قوم من كه گويدمي ساعده

 به مدينه را صخبر ورود پيامبر اكرم)« 2كه چون از حركت رسول خدا از مكّه خبر يافتيم

 گويند(.مي

در فالن روز يا فالن تاريخ  صتوان گفت رسول اكرمنمي با استناد به تاريخ اسالمي

توان روز نمي پس، متولد و يا رحلت نموده است چون اختالف زيادي در سند آن داريم

 چون روز تولد روز رحلت هم است. بخصوصي را جشن بگيريم

بخوانيد به مطالب بعد از اين كه در پيش روي ، حاال بعد از پايان بخش مطالب گذشته

لح. )ترجمه سنت و سلف صا، داريد بنگريد به داليل مبتدعين و جواب ما با داليل از قرآن

 (.هل نحتفلرساله 

                                           
 .263ص  1تاريخ حبيب السير ج  -1

 انتشارات دانشگاه تهران. 225تاريخ پيامبر اسالم ص  -2
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ما ونت نگردد و مقصد و مراد مولف بيان گردد سعي بر اين شده كه در ترجمه خيا
 مني.ـن احلمد هلل رب العالأآخر دعواَا َيب وأْله إال با هلل عليه تولكت وإتوفييق 
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 به نام خداوند بخشنده مهربان
طلبيم و آمرزش مي كنيم و از او كمکمي حمد و سپاس براهلل است ماوي را ستايش

 بريم.مي شر خودمان و كارهاي بدمان به او پناه و از، گناهانمان را از او ميخواهيم

و هر كه را كه وي گمراه كرد ، هر كه را كه اهلل هدايت كرد كسي نميتواند او را گمراه كند

حقي جز اهلل نيست، خدايي گواهي ميدهم كه هيچ معبود ب .هيچكس نميتواند هدايتش كند

بنده و فرستاده اوست  صحمدهمتا كه هيچ شريكي ندارد و گواهي ميدهم كه ماست بي

خداوند به وي و اهل بيتش و اصحابش به همگي آنها درود فرستد و سالمتي و رحمت 

 :فراواني را به آنها عنايت فرمايد

 پس از حمد و ستايش:

اين است كه ايمان و باور قطعي به اين ، از مهمترين مسائلي كه بر يک مسلمان الزم است

پيامبر ما بوده و خداوند متعال اين دين مبين اسالم را با  صداشته باشد كه محمد مصطفي

و با فرستادن ايشان بر ما نعمتش را به انجام رسانيده ، مبعوث گردانيدن وي كامل نموده است

و اينكه بر مردم جايي براي ا افه نمودن و يا كم كردن در دينش پس از رحلت آن بزرگوار 

 فرمايد:مي خداوند .نگذاشته است

كََۡمَيوَۡۡليَٱ﴿
ي
لَۡأ َمي مََۡت  مََۡليك  تََۡدِينيك 

ي
أ مَۡوي لييََۡت َمي مَۡعي ِتَنِعََۡك  ََمي ريِضيت  مَ َوي  ﴾ادِينَ َمَيلي َسَۡۡلَِٱَليك 

 .[1: ة]المائد

به پايان بردم و دين اسالم را  ()كه دين اسالم است امروز من دينتان را كامل نمودم و نعمتم را»

 .«بعنوان دين كامل پذيرا شدم
ِدى » :فرمايدمي صپيامبر اكرم ا ب ع  ن ه  ا ال  ي ِزيُغ ع  اِره  ن ه  ا ك  اِء ْل  لُه  تُُكم  ىلع   اْل  ي ض  ك  ت ر 

الٌِك  من بين شما چيزي باقي گذاشتم كه بقدري روشن و شفاف است كه شبش به » .«إِالَّ ه 

حديث صحيحي است كه ابن  .«لغزدروشني روز است پس از من كسي جز گمراه از آن نمي

آن را روايت كرده لذا بر هر مؤمن و مسلماني كه بدنبال رهايي و نجات از جهنم است  ماجه

 كند الزم و  روري است كه تكاليف خود و عباداتي كه انجاممي و راهكارهاي آنرا جستجو



 آیا مولود بخوانیم؟  18

 

د حا ر نباشد و نه براي ديگران بسنج صبر زبان رسول اهلل دهد را طبق شريعت اهلل ومي

( در دين خداوند شريعت گذاري كند و يا اينكه آنچه را كه باشد )هر كسي كه ميخواهد

 و هوسش استحسان و نيكخواهي كند.خداوند اذن و اجازه نداده در آن از عقل و هوي 

كاري مانند جشن و شادي و يا ، پس هر شخص حقجويي كه دوستدار سنت پيامبر است

خداوند بدان اجازه داده و خصوصاً  دهد مگر از راهي كهنمي مناسبتي و يا عبادتي را انجام

 فرمايندمي زمانيكه به قصد عبادت و خيرخواهي است. و از اينجاست كه منظور علما را كه

دانيم كه جايي براي تعقل در شريعت يا خوب و يا بد مي فهميم ومي «عبادات توقيفي است»

گنجد نمي اهيد در اين مقالهخومي و اگر دليلي بر اين گفته مان .بودن آن از راه عقل بسنجيم

. از جمله داليلمان بر مطلب فوق گفتار خداوند آوريممي ولي به صورت مثال چند تايي را

ا﴿: فرمايدمي متعال است كه ََِۡمنَفِيهََِت مَۡتيليفَۡخَۡٱَويمي كََۡء َشي هَ فيح  ََۥَ م  َِٱَإِلي و ». [38]الشوري:  ﴾ّللَّ
 .«از جانب اهلل استهر چند را كه در آن اختالف داشتيد پس حكمش 

نت مََۡإِنَق ۡلَ﴿: فرمايدمي و خداوند ِبُّونَيَك  َيٱَُت  وِنَٱفيََّللَّ ََۡتَّبِع  مَ بِبَۡي  َ ٱَك  ييغََّۡللَّ مََۡفِرَۡوي َليك 
مَۡ ( اگر شما خدا را دوست داريد پس پيرو من شويد بگو )اي محمد» .[13عمران: ]آل ﴾ذ ن وبيك 

 .«را بيامرزدتا خداوند شما را دوست بدارد و گناهانتان 
ُهو  ر د  »: و گفتار پيامبر است  َ َ  ِمن ُه  ا ل ي  ِرَ ا م  م 

 
ث  ِف أ د  ح 

 
ن  أ هر كه در دين ما » . 1«م 

 .«آنچه را كه در آن نيست بياورد آن چيز مردود است
ٌة » :و گفتار پيامبر است ع  ٍة بِد 

ث  إِنَّ ُُكَّ ُُم د 
ُموِر ف 

ُ
ث اِت األ ُُم د  إِيَّاُكم  و  ٍة و  ع   بِد 

ُُكَّ و 
ل ةٌ  ال  از حوادث و عادات و آداب و رسوم جديد دور باشيد كه هر پديده نوي بدعت است » .2«ض 

خواهم كه اين عبارت ظريف شرعي مي و از خوانندة محترم .«و هر بدعت نيز گمراهي است

يش وحي است از هاگويد بلكه گفتهنمي را كه از شخصي كه از روي هوي و هوس سخن

                                           
 متفق عليه. -1
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است و هر بدعتي  (در عبادت)هر پديدة جديدي بدعت فرمايد: مي ب خدا توجه كند كهجان

 از الفاظ عموم است يعني به همه انواع« هر»ناگفته نماند كه لفظ كل بمعني  گمراهي است و

 بدعت بدون استثناء شامل ميشود.

د  ُكِفيتُم  » :گويدمي ابن مسعود ق   َ ال  ت ب ت ِدُعوا  اگر تابع سنت شويد و بدعت ». «اتَّبُِعوا و 

 .«كندگذاري نكنيد كفايت مي
يم براي تو مورد قبول واقع شود و اين مفهوم عقيدتي را ها: اگر گفتهبرادر مسلمانم

عبادت ر گونه گفتار و يا كردار تعبدي )صادقانه پذيرفتي در اين صورت امكان سنجش ه

تواني تشخيص دهي كه آيا اين مي و دهدمي را با مقياس و ميزان سنت به تو دست (گونه

؟ آيا سنت و كردار پيامبر است و يا بدعت ؟ به و يا كردار شرعي است و يا نوآوريگفتار 

ـ پيامبري كه سرور  صجشن گرفتن سالروز تولد پيامبر گرامي :عنوان مثال بايد بگوئيم كه

پيامبران و سرور و ساالر ما و پيشوا و رهبر ماست به سوي راه راست خداوند و خاتم 

پيامبري كه رهبر رو سفيدان روز قيامت و برانگيخته به عنوان امام و رحمت ، رسوالن است

؟ در اين باره با انصاف و عدل و بدور از هر است آيا كاري شرعي است و يا بدعيجهانيان 

گونه هوي نفس و تكاليف بشري بحث و بررسي ميكنيم و آنرا با مقياس و معيار شرع 

 صپيامبر اكرم دهيم و با سنتمي اسالم سنجيده و در برابر كتاب خداوند متعال قرار مقدس
ح  » :فرمايدمي كه

 
ِ إنَّ أ ن  احل  ِديِث ِكت اُب اَّللَّ ح  س 

 
أ دٍ ، و  ُى ُُم مَّ د  ِى ه  د  ن  ال ه  َّ س  ُش  ، و 
ال ٍة ض  ع   بِد 

ُُكُّ ٌة و  ع  ٍة بِد 
ث  ُُكُّ ُُم د  ا و  ث اُته  ُموِر ُُم د 

ُ
بهترين گفتار كتاب پروردگار است » .«ل ةٌ األ

( و هر نوآوري عبادت دربدترين كارها جديدترين آنهاست ) است و صو بهترين راه ـ راه محمد

در واقع سنگ محک ما مسلمانان در زنيم )مي . محک«بدعت است و هر بدعت گمراهي است

ما را با اخبار صادقش به چنگ ( پيامبري كه كالم اهلل و سنت رسول اهلل است همه امور همان

ُ اِلَّاِس » :فرمايدمي . هنگاميكهكندمي ترين آنها توصيهها و پاكزدن به راه بهترين انسان ْي  خ 
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ُهم   ين  ي لُون  ِ ، ثُمَّ اذلَّ ُهم  ين  ي لُون  ِ ِِن، ثُمَّ اذلَّ بهترين انسانها افرادي هستند كه با من معاصرند ». 1«ق ر 

از خداوند متعال مسئلت دارم كه بر ما راه  .«با آنها معاصرند )تابعين( )صحابه( پس كساني كه

حق را نشان داده و بهره وري آنرا نصيب ما گرداند و راه باطل را نيز نشان داده و دوري 

 جستن از آن راه را نيز آسان گرداند.

  صيدايش جشن سالروز تولد پيامبرپ

: كه دولت فاطمي نويسدمي 373ص  33جلد  حافظ ابن كثير در كتاب البدايه و النهايه

باشند و در مي كه از بردگان به قدرت رسيده و به عبيداهلل بن ميحون قداح يهودي منتسب

ـ  157سالهاي  ـ  ـ در مصر حكومت 567ه و در روزهاي متعددي جشنهايي را  .راندندمي ه

سالروز تولد پيامبر كه از جمله آن جشنها جشن ، كردندمي ي مختلف بر پاهابا مناسبت

و  498ص  3بود كه اين مطلب را شيخ مقريزي در كتاب المواعظ واالعتبار جلد  صاكرم

 حسن الكالم فيام يتعلق بالسنةأ»مطيمي مفتي سرزمين مصر در كتاب شيخ محمد بخيت ال

كه شيخ علي محفوظ در كتاب نفيس خود  .كندمي تأييد 45ـ  44ص « حكامالبدعة من األو

 اند.و ديگران با اين حكم موافق بوده« 353ص  بتداعاع يف مضاراإلاالبد»

همان بردگان زنديق رافضي  .نخستين كساني كه اين جشن را بر پا داشتند ،بنابراين

، و بعيد است كه آنها اين جشنها را بخاطر دوست اندنوادگان عبداهلل بن سباي يهودي بوده

 اند.داشتهمي با هدف پنهان ديگري بر پا گرفته باشند بلكه صداشتن پيامبر گرامي

 

 

 

                                           
 متفق عليه. -1
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 حكم شرعي پيرامون جشن مولود خواني 

رسيم كه تمام نيكي و خير در پيروي از راه و مي ي گذشته به اين نتيجههااز البالي نوشته

( است و اينكه پيامبرطبق فرمايشات هاي ارزشمند )است و در سده صروش سنت پيامبر

انواع عبادات خود را به خداوند نزديک گرداند كه در آنزمان وسده هر كه دوست دارد با 

كه اين  .باشدمي شود و مردودمي بر گردانده نبوده است عبادت آن شخص بر خود وي

هرچند كه در آن عبادت خلوص نيت داشته و تالش و ، شخص گناه آنرا متحمل خواهد شد

خوانندة گرامي جشن سالروزتولد ، وقپس با توجه به مطالب ف .نيروي خود را صرف نمايد

 :نمائيممي فهرست وار بررسي باشد اينک مطالب رامي پيامبر گرامي مردود

 و نه خلفاي راشدين و نه هيچكدام از صجشن مولود خواني را نه پيامبرگرامي -3

حاليكه آنها نسبت به سنت و سيرة اند دري برتر انجام ندادههاو نه تابعين در سده صحابه

امبر داناترين و از لحاظ محبت و دوستي پيامبر كاملترين و از لحاظ پيروي از دستورات و پي

ديدند از اي ميو اگر چنانچه در مراسم جشن فايده اندين افراد بودهترشريعت محمدي متبع

 نمودند.مي ما سبقت گرفته زودتر اقدام

هاي فاطميون و زنديقي همان، اينكه گذشت اولين افرادي كه به آن عمل نمودند كما -3

 قرن چهارم هجري بودند.

 را جشن در اين نوع مراسم مشابهتي به مسيحيان است كه آنها ميالد عيسي -1

ايم. مراسم به مسيحيان منع و نهي شده گيرند در حاليكه ما از تشابه و تقليد در اعياد ومي

 :كه يعني اندرا تكرار فرموده «یاِلصارخالفوا اْلهود و» در موارد مختلفي لفظ ص)پيامبر

من : »اندشبيه نگرديد به آنان و همچنين فرموده .«با يهود و نصاري)مسيحيان( مخالفت نمايد»

كه هر كسي خود را شبيه گروهي سازد در آخرت با آنان شده از جمله «تشبه بقوم فهو منهم 

 گردد(.مي آنان محسوب
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آيد كه خداوند سبحانه و مي مضمون به ذهن از برپايي اينگونه مراسم و مانند آن اين -4

آنچه را كه الزم بوده به  صتعالي براي امت محمدي دينش را كامل نگردانيده و پيامبر اكرم

و  صي با فضيلت و برتر نيز در امر تعظيم نمودن پيامبرهاامت خود تبليغ نكرده و سده
را  اندكه متأخرين انجام دادهدوست داشتن ايشان و تقدير و تشكر كردن از ايشان آنچه را 

، و گويدنمي و اين سخن را كسي جز كافر زنديق و از دين خداوند خارج شده اندنكرده

ُ من َ يٍب إِالَّ » :فرمايدمي صورزد در حاليكه پيامبر گرامي اسالمنمي اعتقاد ا ب ع ث  اَّللَّ م 
 ِ ْي  ت ُه ىلع   خ  مَّ

ُ
ل ي ِه أن  ي ُدلَّ أ ّقا  ع  ن  ح  ل ُمُه ل ُهم   َك  ع  ا ي  هيچ پيامبري از سوي خدا مبعوث ». «م 

نشده مگر اينكه اين پيامبران مكلف بر هدايت نمودن امتشان به نيكي به آن اندازه كه براي آنها كافي 

 .1«دانند هستندمي
برترين پيامبران و خاتم و پايان دهندة آنها و كاملترين آنها از لحاظ  صو پيامبر ما 

پنددهي و تبليغ دينش است و اگر چنانچه مراسم جشن و مولودخواني جزو دين و شريعت 

پيامبر گرامي آنرا به امت خود بيان مينمود يا آنرا در قيد ، شدمي مقدس اسالم محسوب

تواند بگويد كه نمي كسدادند. و هيچمي كرام آنرا انجامداد و يا صحابه مي حيات خود انجام

اين مراسم را از جهت فروتني و توا ع انجام نداده كه اين سخن نيز به  صپيامبر اكرم

شود چرا كه اگر اينگونه بپنداريم بايد بگوييم كه مي ساحت مقدس ايشان طعن محسوب

 «به آن ذاتي كه جانم در دست اوستقسم » خيري را از امتش دريغ فرموده كهكار  صپيامبر

 نگونه حرفها دور است و مبّراست.از اي صپيامبر اكرم

پاكي ياد كرده و تزكيه نموده كه خداوند آنها را به  و اين سخن همچنان به صحابه كرام

و در امر دين كوتاهي  اند. طعن و توهين است كه آنها اين مراسم را انجام ندادهاست

هاي بزرگي! و . حقاً كه چه مردان و شخصيتانداين امر مهم مبادرت نورزيده، و به اندنموده

باده لم يتعبدها أصحاب ُك ع»: فرمايدمي ! حضرت خذيفه بن يمانچه پيروان با كرامتي
فال تتعبدوها، فإن األول لم يدع لآلخر مقاال ، فاتقوا اهلل معرش القراء،  رسول اهلل

                                           
 .امام مسلم در صحيح خود روايت فرموده -1
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اند، آن را انجام نداده شهر نوع عبادتي كه صحابه كرام » «.خذوا طريق من َكن قبلكمو

گرامي  پس خوانندهاند، عبادت نگيريد، چرا كه آن بزرگواران هيچ حرفي براي ديگران باقي نگذاشته

 .«گيرگير و راه و روش آن بزرگواران را در دستتقواي خداوند را در پيش
شود چه بسا نمي صپيامبرشب زنده داري در اين شب دليل بر محبت و دوستي  -5

دارند در حاليكه آنها دورترين ها را برپا ميكنيد كه اين مراسم و جشنافرادي را مشاهده مي

هستند. چقدر اشخاص فاسق و فاجر هستند كه آن  صافراد از راه و روش محمد مصطفي

اداي نماز كنند. افراديكه ربا خوارند و نسبت به دارند و شب زنده داري ميشب را پاس مي

كنند و به كارهاي ناروا و سست و تنبل هستند و سنتهاي ظاهر و باطن را  ايع مي

گناهكاري و ارتكاب جنايات و فواحش معروفند. و مهمترين دليل بر دوستي و محبت 

همان چيزي است كه خداوند  صحقيقي ما نسبت به سرور و ساالرمان محمد مصطفي

نت مََۡإِنَق ۡلَ﴿ فرمايد:متعال در قرآن كريم مي ِبُّونَيَك  َيٱَُت  وِنَٱفيََّللَّ ََۡتَّبِع  مَ بِبَۡي  َ ٱَك  بگو )اي » ﴾ّللَّ

داريد پس پيروي از من كنيد تا خداوند شما را دوست محمد( اگر شما خداوند را دوست مي

أيب يا من يقالوا: و، لككم يدخل اجلنه إاّل من أىب» فرمايد:مي صپيامبر گرامي .«بدارد
مة شما داخل بهشت ه» .1«من عصاين فقد أيبقال: من أطاعين دخل اجلنه ورسول اهلل؟ 

كنند. اصحاب پرسيدند اي رسول خدا چه كسي سرپيچي شويد بجز كسانيكه سرپيچي ميمي

شود و هركه از دستوراتم فرمود: هر كه از من اطاعت كند وارد بهشت مي صكند؟ پيامبرمي

. پس دوستي و محبت صادقانة وي در پيروي از «نافرماني كند آن شخص سرپيچي كرده است

اوست و به راه و روش ظاهر و باطنش پايبند بودن است و به طريقة و سنت وي وارد شدن 

گويد: اگر در گفتار و كردار در خلق و خوي. شاعر ميو در ظاهر و باطن به او اقتدا نمودن 

 كردي چرا كه عاشق بر معشوق مطيع است.در دوستي پيامبر راستگويي از وي اطاعت مي

هاي متأخره مفاسد و منكرات و با تمام اين اوصاف بيشتر علماي اسالمي سده -6

اند، بلكه هر آن گرفت نگاشتهرسوايهاي بزرگي را كه در مراسم مولود خواني صورت مي

                                           
 .امام بخاري در صحيح البخاري روايت نموده است -1
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كردند و حضور داشتند بخود بر اينگونه مفاسد ها شركت ميشخصي كه در اينگونه مراسم

اند ولي خداوند متعال بر آنها توفيق كنند، افرادي كه در اين مراسم شركت كردهاعتراف مي

صر  قراين علماي معا اند از افراد وداده كه از اينگونه مراسم دوري بجويند و آنرا ترك نموده

اي از اين مفاسد به زبان آوردن برخي كلمات شركي و اغراق گواهي اين مطلب است( نمونه

و سرودن برخي شعرهاي حرام و مددخواهي و كمک خواستن از  صنمودن در مدح پيامبر

داند. كمااينكه در قصيدة شيخ و اعتقاد داشتن بر اين كه پيامبر غيب مي صشخص پيامبر 

 آمده است: صبانيان اينگونه مراسم در مدح پيامبربوصيري كه از 

 كرم اخللق مايل من الوذبهأيا 
 

 سواك عندحلول احلادث العمم 
 

ين حاليق من كسي را كه به هنگام وقوع حوادث همگاني به وي پناه برم جز تراي كريم»

 .«تو كسي را ندارم

 فان من جودك الدنيا ورّضهتا
 

 ومن علومك علم اللوح والقلم 
 

 

علم لوح المحفوظ  )آخرت( آن بوجود آمده زيرا كه ازجود و سخاوت تو دنيا و هووي» 

 .«دانيمي و علم دنيا همه را (علم غيب)

آميزند و ساز و برگ و آالت موسيقي مي و در اينگونه مراسم و جشنها مرد و زن در هم

مدح اولياي خداوند صورت رود و شرابخواري و نگاه بد به نوجوانان و اغراق در مي به كار

ميگيرد و بسياري از منكرات به طوري كه به جهت تنوع در شهرهاي مختلف شمارش آن 

اند و دانسته ترو حتي برخي آن را از شب قدر نيز با فضيلت، گرددمي باشد حاصلمي دشوار

ي كه ، تا جاياندتالش و كوشش نموده انداي كه در شب قدر نكردهدر اين شب به اندازه

 اند.داده و عيت آنها به حدي رسيده كه تاركين مراسم مولودخواني را به كفر نسبت

در آن روز متولد شد مصادف است با روزي كه در آن روز  صروزي كه پيامبر اكرم -7

ـ بنا بر مطالب كتابمي وفات يافت كه روز دوازدهم ربيع االول  .هاي زندگاني پيامبر ـباشد 

از سوگواري نخواهد بود و اگر چنانچه دين و امور  ترپس بنابراين شادي در اين روز شايسته

 تر از مراسم عيد و جشن بود.ماتم و سوگواري در اين روز شايسته، شرعي به رأي و نظر بود
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 شبه افكني و جواب آن 

ند كنمي يلي ذكر( و دالكنندمي شبه افكنيدانند )مي كسانيكه مراسم مولودخواني را جائز

 ترين آنها عبارتند از:كه مهم

ۡضََق ۡلَ﴿: آية قرآن -3 َِٱَلَِبِفي بِريۡحَيَّللَّ وا َييفَۡفيلََۡلِكيَفيبِذي ََۦتِهَِوي وَيَريح  ۡييََه  اَخي ِمَّ ََۡمذ ع ونَييي  ﴾٥٨َمي
به فضل و بخشش و رحمت خداوند و به آن سرخوش باشند كه  (اي محمد)بگو » .[13عمران: ]آل

دهد كه به جهت مي . پس خداوند به ما دستور«كنند بهتر استاين كار از آنچه كه جمع مي

 بزرگترين رحمت الهي است زيرا كه خداوند صرحمت او شاد باشيم و پيامبر اكرم 

ا َ﴿ :فرمايدمي رََۡويمي
ي
لَۡأ ََكيَني َسي ما ترا جز براي رحمت به » .[387]األنبياء:  ﴾١٠َليِميَيعي َلذِلََۡةَ ريۡحَيَإِّلَّ

 .«جهانيان نفرستاديم
مورد است و حمل نمودن آيه به غير منظور آيه بي : استدالل نمودن آنها به دو آيهجواب

ين آنها به تراز داناترين مردم به كتاب خداوند و فهيم، است و ثابت نمودن وجهي است كه

ين به آيات قرآني چنين وجهي ثابت نشده است و مخالفت بر ترو با درايتمنظور خداوند 

قواعد و قوانين شريعت در فهم معاني قرآني و استنباط نمودن معاني در فهم سلف صالح و 

فرمايد كه گفتار مي در اين باره /قرنهاي بافضيلت گذشته است در حاليكه شيخ بن قيم

د همانا قرآن و آيه اين است كه فضل و رحمت خداونسلف صالح در منظور خداوند از اين 

 سنت پيامبر است.

يهوديان مدينه را ديد كه در  صآنچه كه در صحيحين ثبت شده مبني بر اينكه پيامبر -3

گيرند و علت را از آنها پرسيد آنها جواب دادند كه روز عاشورا روزي مي روز عاشورا روزه

را نجات داد و ما از جهت  حضرت موسياست كه خداوند فرعون را غرق كرد و 

: من از شما به فرمودند ص. پيامبر اكرمگيرممي شكرگزاري بر خداوند آنروز را روزه

وزه ( نيز آن روز را روزه گرفتند و به رصپيامبر اكرمحق دارترم و ايشان ) موسي

تي بزرگتر از گويند چه نعممي (گرفتن در آن روز دستور دادند. آنها )مؤيدين مولودخواني
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پيامبر رحمت در آنروز ابراز شادي كند و بنابراين به ، نعمتي است كه پيامبر گرامي مان

با جشن گرفتن ابراز شادي  شود كه در آنروز به شكرانة اين نعمتمي مسلمانان نيز الزم

 كنيم.

استدالل آنها به روزة روز عاشوراء استدالل باطلي است و قياس فاسدي است  :جواب

ا كه ما بايد به خاطر نعمت بعثت پيامبر بزرگوارمان خداوند را شاكر باشيم نه بر ميالد چر

 صعالوه بر آن روزة روز عاشورا مشروع است و به استناد سنت پيامبر گراميمان .وي
 باشد در حاليكه در سيره و سنت پيامبر جشن گرفتن ميالد ايشان براي ما مشروعمي مستحب

 باشد.نمي

پس از  صكند بدين مضمون كه پيامبر گراميمي روايت كه بيهقي از انس حديثي -1

با توجه به اينكه عبدالمطلب جد بزرگوارش نيز  .نبوت سالروز تولد خودش را عقيقه كرد

پس اين عمل تكراري پيامبر را اظهار نمودن شكر بر ، روز هفتم ميالدش را عقيقه نموده بود

از آن باشد تا مي كمااينكه به امتش مشروع .كنندمي حمل خدا بر رحمت به جهانيان نمودنش

 راه و روش تبعيت كنند.

كه اين كما اندجزو سخنان و احاديث باطل ذكر كرده /: اين حديث را امام مالکجواب

نقل نموده و اماماني  -هاي مقدمات و ممهدات از كتاب -« العقيقة»از ابن رشد در كتاب 

و امام احمد و ابن حبان و بزار و ديگران  عيف بودن سند اين  چون عبدالرزاق و ابوداود

ر كه يكي به دليل  عيف بودن احاديث منقوله از عبداهلل بن المحواند. )حديث را بيان نموده

ليلي بر مولودخواني در آن ( و بر فرض صحيح بودن اين حديث داز راويان اين حديث است

 نيست.

كه در حق ثويبه كنيز ابولهب كه ابولهب بخاطر  حديثي كه از عروه روايت شده -4

. كه پس از گويدمي دادمي آنرا آزاد نمود و پيامبر را شير صپيامبر مژدگاني ايشان به تولد

. گفته آتش جهنم است از حال او پرسيدند كه در ميان اندفوت ابولهب او را در خواب ديده

دوشنبه بخاطر اينكه ثويبه را جهت  شده كه او در آتش جهنم است مگر اينكه در هر شب
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)مؤيدين  شودمي شود و آتش جهنم كاستهمي تخفيف داده، مژدگاني ميالد پيامبر آزاد كرده

ميان اهل جهنم به خاطر مژدگاني ند اگر حال و روز ابولهب كافر درگويمي (مولودخواني

ند پس حال و روز ميالد پيامبر اينگونه باشد و با اينكه وي كافر است تخفيف قائل شو

كند و آنچه را كه در توان دارد براي مي مسلمان يكتا پرستي كه به ميالد پيامبر اظهار خوشي

 نمايد چه خواهد بود؟مي خوشحالي ديگران صرف

كر و بيان نموده اينكه امام بخاري و حافظ در كتاب الفتح ذ : اين حديث نيز كماجواب

 حديث مرسل است.

. قصه مخالف ظاهر قرآن كريم است تواند دليل باشد ايننمي رؤيا نيزاينكه خواب و  كما

جائيكه آيات متعددي داللت دارد بر اينكه هيچ عمل نيكي بر كافر روز قيامت منفعتي 

َ َنيا َويقيِدمَۡ﴿: نخواهد داشت آية كريمه اَإِلي ِمل وا ََمي لَ َِمنََۡعي مي لََۡعي عي بيا ََهَ ني َفيجي نث وًراَءَ هي : ]الفرقان ﴾٢٣َمَّ

بر باد )هاي پراكنده ساختيم و متوجه شديم به سوي آنچه كردند از كردار پس آنرا مانند ذره». [31

. و در آخرت از «بينداش را در همين دنيا ميدهد نتيجهكرديم( كافر هر عمل نيكي كه انجام مي

چنانچه در شوند نمي مهلت و يا اجازه استراحت دادهاي شود و لحظهنمي عذاب آنها كاسته

سوره مباركه  05سوره مباركه آل عمران و آيه  00سوره مباركه بقره و آيه  363و06آيه 

َ﴿ فرمايد:مي نحل بدان سراحتا ََفيلي ف  يفَّ نََُۡي  مَ عي َلَۡٱَه  اب  ََعيذي ّلي مََۡوي ونَيَه   و در. [00: ة]البقر ﴾ي نَصي 

َ﴿ بقيه ََّلي ف  يفَّ نََُۡي  مَ عي َلَۡٱَه  اب  ََعيذي ّلي مََۡوي ونَيَه  ر  سوره  16آمده ودر آيه  .[05عمران: ]آل ﴾ي نظي

َ﴿: مباركه فاطر آمده ّلي ََوي ف  يفَّ نََُۡي  معي ِنََۡه  اَمذ ابِهي ذي  .[16]فاطر:  ﴾عي

گويند اگر جشن و مراسم مولودخواني در روز دوازدهم ربيع االول و يا ماه ربيع  -5

ديگر انجام االول و يا هر روز شخص ديگري انجام نگرفت بلكه در روزها و يا ماههاي 

 .ندارد و جشن گيرنده مأجور است پذيرد اشكالي

: اين ادعا نيز باطل است و حرفي مفت و مردود است زيرا كه اصل در عبادات و جواب

توقيفي است و هيچ عبادتي كه براي خداوند متعال انجام گيرد بدون معين و ، امور شرعي

باشد جايز نيست و گرچه براي ذكر كيفيت خاص ماداميكه از جانب شارع امر خاصي نيامده 
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. درحاليكه در واقع اين مراسم و باشد صخداوند متعال و يا قرائت سيره و سنت پيامبر اكرم

 شوند.مي شود و حتي براي شكرگزاري آن جمعمي در ماه ربيع االول فراوان هاجلسه

جناب پيامبر مولودخواني حلقة ذكري است و صدقه و خيرات و مدح پيامبر و تعظيم  -6

گيرد و اين كارها از لحاظ شرعي كارهاي مطلوب و پسنديده است و احاديث مي صورت

 تأييد اينگونه اعمال آمده است. صحيحي نيز در اين باره و در

: آري احاديث فراواني دربارة تشويق و تحسين ذكر خداوند و انواع صدقات و جواب

اجتماعات بخصوص با اين شكل و هيئت  خيرات آمده است و ليكن ثوابي براي اينگونه

خاصي و در وقت مخصوص نيامده است و هيچگونه تحريض و تشويقي نيز براي آنچه كه 

شود به دست نرسيده و هيچ اصالت شرعي و مي در اين شبها از ذكرها و دعاها خوانده

ا به عين هداللت وحي ندارد و آن شعرهايي كه آكنده از اغراق و غلو در مدح و ياوه گويي

 ذكر نگرديده است.

 :جواب دادند صاز روزة روز دوشنبه پرسيده، پيامبر صشخصي از پيامبر گرامي -7

 كند.. مسلم روايت ميو روزي است كه بر من وحي نازل شدروز دوشنبه روز ميالد من 

روز  نروز زاده شده تعظيم نموده است.روز دوشنبه را بخاطر اينكه در آ صپس پيامبر

گيري تعيين شده الول مصادف است براي تعظيم و جشنايشان را كه با دوازدهم ربيع اميالد 

 است.

: آنچه از طرف شارع براي روز دوشنبه هر هفته خواسته شده روزه گرفتن در آن جواب

روز است و نه بيشتر و بدون قيد و بند آن به سال و به ماه بلكه هر هفته روز دوشنبه 

است بدون  روز دوشنبه، در روزه گرفتن صپس موافقت پيامبر .مستحب است روزه گرفت

آن روز را فقط به روز دوشنبه ماه  -( در حاليكه آنها قيد آن به روز معيني )اعم از ماه و سال

گذشته از اين آنها اين روز را به خاطر توصيه و  -گردانند مي ربيع االول در هر سال خاصي

شمارند و با اينكه در اين روز به نمي روز آنرا بزرگ به روزه گرفتن اين صسفارش پيامبر

دهد مي فرامين خداوند تحت پوشش قرار فضيلت و ثواب نهفته كه اعمال بندگان رااي اندازه
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( آنروز را با تر قرار داده ولي آنها )مبتدعينو روزه دار بودن شخص را در آن روز با فضيلت

نمايند و با توجه به اينكه مي بدترين حالت تكريمخوردن و نوشيدن و طرب و شادي در 

پس روزي را خاص عبادت يا  .عبادات توقيفي است و فقط از جانب شارع بايد تعيين گردد

هيچگونه  هابدعت را به خداوند نسبت دادن نياز به دليل شرعي دارد و به اينگونه از عبادتي

اموش نشود كه آنچه كه ما به آن اشاره ( و فردليلي شرعي وجود ندارد )مانند مطالب گذشته

و قطع شدن وحي از  صكرديم اين است كه روز دوازدهم ربيع االول روز وفات پيامبر

( پس ترا خدا به من بگو كه آيا براي به سوي زمين است )بنابر قول علماي شرعآسمان 

شن و )ج ( و يا براي والدت ايشانسوگواري كرد وبايد مراسم گرفت ) صوفات پيامبر

؟؟ و در پايان عرايضم د در يک روز هم غم و هم شادي كردشومي ( و آيا اصوالًسرور كرد

كنم كه ايمان و تقواي شما و پيروي از دوست و نمي بايد عرض كنم ـ كه بنده كه گمان

و پيش كشيدن شريعتش بر هوي و هوست و رأي و نظرت  صحبيب دلت محمد مصطفي

 كنم كه همة موارد فوق جملگي به تومي بنده گمانجازه بده، ظر مردم و حرفهاي آنها او ن

مان محمد مصطفي و اهل  خداوند متعال بر پيامبر گرامي« الحتتفل»« مراسم نگير»گويند: مي

 والسالم .بيت و جميع اصحاب وي درود فرستد

 هلل رب العالـمني وآخر دعوانا أن احلمد

 


