
 

  



كل عام جتدد دار االفتاء املصرية، فتاويها املتعلقة ابالحتفال بيوم املولد، وأتكيد   يف
بل  " أبنه من "أفضل األعمال وأعظم القرابت 1يف بعض الفتاوى ه، بل ووصفهمشروعيت
هو  -صلى هللا عليه وسلم–"االحتفال مبولده مقطوًعا مبشروعيته بزعم أن أمراوجعلته 

 .أمر مقطوع مبشروعيته" -صلى هللا عليه وسلم-االحتفاء به، واالحتفاء به 

 .  سنبنيالعلماء هلذه البدعة كما رغم اإلنكار املشهور واملعروف لكثري من  

، وأنه مل ينكره  يف أكثر هذه الفتاوى، تنقل اتفاق األمة على استحباب االحتفال ابملولد وهي
 . 2أحد يُعتد به 

االثنني )بتاريخ  أيضا فتواها يف ذلك، فنشرت على صفحتها ذا العاميف ه وقد جددت 
 : فيه ( على مواقع التواصل منشورًاهـ1444السابع من ربيع األول 

صلى هللا عليه وسلم وأحيوا سنته، وال تلتفتوا إىل من حيرم ذلك،   "احتفلوا مبيالد رسول هللا
حابة الكرام كانوا حيتفلون ابلنيب صلى هللا  فالسنة النبوية ذكرت الكثري من األدلة على أن الص

عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بـَُرْيَدَة األسلمي رضي هللا عنه قال: خرج  
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسّلم يف بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريٌة سوداُء 

ا أن أضرَب بنَي يَدْيَك ابلَدفّّ  فقالت: "اي رسول هللا، إِنّ كنت قد نذرت إْن ردَّ 
ً
َك هللا سامل

، فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسّلم: "إن كنت نَذرت فاضريب، وإال َفال".   وأتغَّنَّ

والنيب صلى هللا عليه وآله وسلم كان حيتفل مبيالده الشريف، وسنَّ لنا بنفسه الشريفة الشكَر 
د صحَّ عنه أنه كان يصوم يوم االثنني ويقول: "ذلك يوٌم هلل تعاىل على ميالده الشريف، فق
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ولدُت فيه" رواه مسلم من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه، فهو شكر منه عليه الصالة  
 والسالم على منة هللا تعاىل عليه وعلى األمة بذاته الشريفة.

روعية االحتفال ابملولد  ومجاهري العلماء سلًفا وخلًفا منذ القرن الرابع اهلجري أمجعوا َعلى َمش 
النبوي الشريف، بل ألَّف يف استحباب ذلك مجاعٌة من العلماء والفقهاء، وبـَيَّنوا ابألدلة  
الصحيحة استحباَب هذا الَعمل، حبيث ال يبقى ملن له عقٌل وفهم وفكر سليم إنكار ما  

ومون إبحياء  سلكه سلفنا الصاحل من االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف، فقد كانوا يق
ليلة املولد بشىت أنواع القرابت من إطعام الطعام، وتالوة القرآن، واألذكار، وإنشاد األشعار 
واملدائح يف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كما نص على ذلك غرُي واحد من املؤرخني  

بن حجر، مثل احلافَظني ابن اجلوزي وابن كثري، واحلافظ ابن ّدحية األندلسي، واحلافظ ا
 ."وخامتة احلفاظ جالل الدين السيوطي رمحهم هللا تعاىل

، نورد عامة شبهاهتم اليت استدلوا هبا يف هذه الفتوى وغريها، ونبني  ورقة املختصرةيف هذه الو 
  -ابختصار-قبل ذلك نقدم عدة مقدماتولكن الصحيح عليها، اجلواب   -بعون هللا تعاىل–

 يبَّن عليها الكالم:  

أال يعبد هللا إال مبا  والثاِن: أال يعبد إال هللا،  األول:دين اإلسالم قام على أصلني:أوال: أن 
فاألصل األول توحيد هلل ابلعبادة، واألصل الثاِن  -صلى هللا عليه وسلم-ع على لسان نبيهشر 

ونقيض األصل األول الشرك، ونقيض األصل ابالتباع.  -صلى هللا عليه وسلم-توحيد للنيب
الثاِن البدع واحملداثت، ولذلك اتفق العلماء على نبذ البدع وأهنا ضالالت، وأهنا مردودة على  

 3"َمن أْحَدَث يف أْمران هذا ما ليَس منه َفهو َرد  ؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم:"صاحبها
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:"هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم وهو من -رمحه هللا -قال اإلمام النووي
 . 4جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم فإنه صريح يف رد كل البدع واملخرتعات" 

وال أصحابه مع وجود املقتضي  -صلى هللا عليه وسلم-يفعلها النيباثنيا : أن كل عبادة مل 
. ودليل هذه القاعدة احلديث السابق، فإنه دليل  وانتفاء املانع، فإن فعلها من البدع املذمومة

أما  على أن األصل يف العبادات التوقيف، فاملطالب ابلدليل هو املثبت لشرعية العبادة، و 
  حىت ينقله عنه انقل. صلالقائل ابلبدعية فهو على األ

يشمل األفعال والرتوك كذلك،كما نص على ذلك   -صلى هللا عليه وسلم-فالتأسي ابلنيب
 كثري من أهل العلم وأهل األصول.

 5شيئا وجب علينا متابعته فيه"  -صلى هللا عليه وسلم-قال السمعاِن:"إذا ترك النيب

وقولنا : )مع وجود املقتضي وانتفاء املانع( احرتاز مما أحدثه الصحابة والسلف الصاحل بعد  
ومل يكن بدعة مذمومة؛ إما لعدم وجود املقتضي لفعله يف  -صلى هللا عليه وسلم-موت نبينا
 أو لوجود مانع من فعله.  -صلى هللا عليه وسلم-عهد النيب

هو من هذا اجلنس، مثل: مجع املصحف، وتنقيطه،   وعامة ما يورده املخالف يف هذا الباب 
 وتصنيف الكتب، واألذان الثاِن للجمعة، وحنو ذلك. 

وأصحابه والقرون الثالثة اخلريية، مل حيتفلوا مبولده، أبي   -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيباثلثا
ثاِن اجتمعوا يف يوم الصورة من الصور، فلم يثبت عنهم بدليل صحيح وال ضعيف، أهنم 
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عشر من ربيع األول وال غريه من األايم، لقراءة شيء، أو لذكر، أو إلطعام طعام او  
 .االحتفال هبذا اليوم، وجعله عيًدا من األعياد

قال احلافظ السخاوي يف  واملخالف يقر هبذا، ويقول أبن االحتفال به بدأ يف القرن الرابع، 
السلف الصاحل يف القرون الثالثة الفاضلة،  فتاويه:"عمل املولد الشريف مل ينقل عن أحد من 

وهو إقرار منه أنه مل حيدث يف قرون اخلريية، وإمنا حدث بعد ذلك، والذي  .6وإمنا حدث بعد" 
أحدثه هم العبيديون الزاندقة املسمون زورًا ابلفاطميني، أحدثوه وأحدثوا معه عدًدا من األعياد 

هم الباطل، هبذه االحتفاالت وما حيدث فيها من  البدعية الكثرية؛ ليستميلوا املسلمني ملذهب
 لعب وهلو ورقص وطبل وزمر وطعام وشراب. 

الفاطميني يف طول السنة: أعياد  للخلفاء وممن ذكر ذلك من املؤرخني املقريزي فقال:"وكان  
ومواسم، وهي: موسم رأس السنة، وموسم أّول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النيّب صّلى هللا  

عليه وسّلم، ومولد علّي بن أيب طالب رضي هللا عنه، ومولد احلسن، ومولد احلسني عليهما  
 .7ولد اخلليفة احلاضر..." السالم، ومولد فاطمة الزهراء عليها السالم، وم

فهو مل يقل إنه أول من أحدثه، وإمنا  وأما نسبة ابن كثري املولد للملك اإلربلي)الكوكربي( 
وعلى كال  .8ُل اْلَمْوّلَد الشَّرّيَف يف َربّيٍع اأْلَوَّّل، َوحَيَْتّفُل ّبّه اْحّتَفااًل َهاّئاًل" قال:"وََكاَن يـَْعمَ 

ث مبتدع مل يفعله السلف الصاحل وال األئمة، بل فعله أهل البدع ه حمدَ أناحلالني فال شك 
 واجلهل بدين اإلسالم.  
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: األول: أنه ولد يوم االثنني، والثاِن: أنه  فقط رابعا : أن العلماء اتفقوا يف مولده على أمرين
جيب القطع به يف  ما سوى ذلك فمختلف فيه، وليس هناك دليل صحيحو ولد عام الفيل. 

 ذلك. 

قال الدكتور أكرم العمري:"وقد اختلف املؤرخون يف اتريخ يوم مولده وشهره، فذهب ابن 
ع األول . وذهب الواقدي إىل أنه  إسحاق إىل أنه ولد الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربي

ولد لعشر ليال من شهر ربيع األول، وذهب أبو معشر السندي إىل أنه ولد لليليتني خلتا من 
 .9شهر ربيع األول . وابن إسحاق أوثق الثالثة" 

مل يعتنوا بضبط هذا األمر؛ ألنه ال   -رضي هللا عنهم-وهذا يفيد أمرين: األول: أن الصحابة
ل، ولو كان ختصيص يوم املولد بعمل مشروًعا؛ العتنوا بضبطه وبيانه  يرتتب عليه عم

 وحتديده. 

لثاِن عشر من ربيع  ختصيص يوم ا جبواز االحتفال ابملولد، لكان -تنزال–ه لو قلنا الثاِن : أن
 . ال معَّن له؛ ألنه مل يثبت بدليل صحيح أنه يوم املولد ابالحتفال 

قال احلافظ ابن   -صلى هللا عليه وسلم-بل أكثر العلماء على أن هذا اليوم هو يوم وفاته
من ربيع األول، وكاد يكون إمجاعا،   :"وكانت وفاته يوم االثنني بال خالف-رمحه هللا-حجر

 . عشر رمضانلكن يف حديث بن مسعود عند البزار يف حادي 

 . 10"أهنا يف الثاِن عشر منه  :مث عند بن إسحاق واجلمهور 

 ؟وا يوم وفاته يوم عيد وفرح وسرور م، حىت جعل افانظر كيف لبس الشيطان على أقو 

 وهذا من شؤم البدعة واإلحداث يف الدين. 
 

 13وانظر كذلك صحيح السرية النبوية، لأللباِن ص  ( 1/98السرية النبوية الصحيحة، أكرم العمري)   9
 ( 129/ 8فتح الباري)  10



 

 شبهات وأجوبتها 

 والشبهات، فمن ذلك:استدلت دار االفتاء على مشروعية هذه البدعة، ببعض األدلة 

 .  مشروع، ومن ذلك الفرح مبولده -صلى هللا عليه وسلم -استدالهلم أبن الفرح ابلنيب-1

 -صلى هللا عليه وسلم-حمل النزاع؛ فإن كل مسلم يفرح ابلنيبعن أن هذا خارج واجلواب: 
لم، أنه يفرح مبولده وبعثته ورسالته، بل الفرح ابلرسالة أعظم؛ وهذا موجود يف قلب كل مس 

ألن اخلري إمنا جاءان ببعثته صلى هللا عليه وسلم، ولكن الكالم يف االحتفال ابلشكل  
املعروف، وهو اجتماع الناس يف املساجد واخليام، وإنشاء املدائح والقصائد وجلسات الذكر  

االت العظيمة اليت جتعل هذا اليوم عيًدا من أعياد  وإطعام الطعام الكثري وإظهار االحتف
املسلمني، فضال عما يصاحبها غالبا من منكرات كالرقص واملعازف واالختالط بني الرجال  

، فهذا ال عالقة له ابلفرح  والنساء والغلو يف املديح وغري ذلك مما ال ختلو منه هذه املوالد
 .-صلى هللا عليه وسلم–ابلنيب 

مث إن الفرح ببعثته أعظم من الفرح مبولده، فلماذا ال جنعل يوم البعثة كذلك عيًدا؟ مث ملاذا ال  
 جنعل يوم هجرته كذلك وغريها من أايم النيب صلى هللا عليه وسلم؟! 

بل ملاذا ال جنعل يوم ميالد املسيح عليه السالم كذلك يوم عيد نقيم فيه االحتفاالت كما  
 ول مبثل هذا عامل؟! فهل يق ادهم الكفرية؟فعل النصارى يف أعيي

؟ فلماذا مل حيتفلوا  -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك يقال : أمل يكن الصحابة أشد فرًحا ابلنيب
مبولده؟ وملاذا مل حيتفل التابعون وال األئمة األربعة وال أئمة السلف، حىت اخرتع ذلك الزاندقة 

 العبيديون؟  



سنته واالهتداء هبديه   يكون ابتباعه وحمبته ولزوم -صلى هللا عليه وسلم-فالفرح احلقيقي ابلنيب
 .ونبذ ما سواه من البدع واحملداثت 

:"وكذلك ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة  -رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
م، وتعظيًما. وهللا  للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسل 

من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه   -على هذه احملبة واالجتهاد، ال على البدع قد يثيبهم
وسلم عيًدا. مع اختالف الناس يف مولده. فإن هذا مل يفعله السلف، مع قيام املقتضي له  

حمضا، أو راجًحا لكان السلف رضي هللا   كان خريًا. ولو كان هذا خريًا وعدم املانع منه لو  
، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعظيًما له منا، وهم  عنهم أحق به منا 
وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته   على اخلري أحرص

ابطًنا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، واجلهاد على ذلك ابلقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة  
 . 11"األنصار، والذين اتبعوهم إبحسان، من املهاجرين و السابقني األولني

ّلَك فـَۡليَـۡفَرُحواْ ُهَو َخرۡي ّبَفۡضّل ُقۡل وأما قوله تعاىل ﴿ َّا ٞ  ٱَّللَّّ َوّبَرمۡحَّتّهۦ فَّبذََٰ َمُعوَن﴾ ممّّ :  يونس] جَيۡ
الرمحة [ فال عالقة هلا ابالحتفال ابملولد، بوجه من الوجوه، فعامة السلف فسروا الفضل و 58

والفرح هبما يكون بشكر هللا   12، وأهنما نعمتان أعظم من سائر نعم الدنيا ابلقرآن واإلسالم
صلى هللا عليه  -ا سواه. فكذلك الفرح ابلنيبتعاىل والعمل بطاعته وإيثار مرضاته على م

 يكون ابلتمسك بسنته ولزوم هديه وتقدميه على هدي من سواه.   -وسلم

:"ِفيِه ُوِلْدُت الثنني، وأنه قال ملا سئل عن ذلكيوم ا االستدالل حبديث صوم النيب -2
 "  .13َوِفيِه أُْنِزَل َعَليَّ
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 واجلواب من وجوه: 

حمل النزاع، فإن هذا العمل ال نزاع يف مشروعيته واستحبابه،  عن أوال : أن هذا أيضا خارج  
قامة األعياد يف يوم إما عالقة هذا ابالحتفاالت و ولكن أعين صوم االثنني من كل أسبوع، 

يف ذلك يكون بصيام   -صلى هللا عليه وسلم-الثاِن عشر من ربيع كل عام؟! فالتأسي ابلنيب
كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    ابالحتفال البدعي ابملولد، ولكناالثنني من كل أسبوع، ال  

:"وأكثر هؤالء الذين جتدهم حراًصا على أمثال هذه البدع، مع ما هلم من حسن -رمحه هللا-
القصد، واالجتهاد الذين يرجى هلم هبما املثوبة، جتدهم فاترين يف أمر الرسول، عما أمروا 

 14" ابلنشاط فيه

، وهؤالء جعلوا املولد ام مناقض ملعَّن العيد، ولذلك حيرم صوم يومي العيديناثنيا: أن الصي
 .-صلى هللا عليه وسلم-عيًدا يتوسعون فيه ابلطعام والشراب، عكس ما فعله النيب

 .15ثا: أن هذا يلزم منه سن عبادات جديدة ابلقياس، وهذا متفق على املنع منه اثل

دة والوحي، وما كانت علته مركبة من ال شكر نعمة هللا ابلو ن: رابعا: أن صوم االثنني له سببا
 وصفني ال يصح القياس جملرد وجود أحد الوصفني.  

 خامسا: أنه لو صح القياس؛ فإن مقتضاه سن الصيام يف يوم املولد، وليس االحتفال. 

ُ  اي رسوَل اَّللَِّ إِّنِ ُكنُت نذرُت إن "  ل حبديث اجلارية اليت قالت:االستدال -3 ردََّك اَّللَّ
ُ عَليِه وسلََّم :   ساملًا أن أضرَب بنَي يديَك ابلدُّفِِ وأتغَّنَّ ، فقاَل هَلا رسوُل اَّللَِّ صلَّى اَّللَّ

 . 16"إن كنِت نَذرِت فاضريب وإالَّ فل 
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يف العبادات( على موقع مركز سلف ففيها توضيح هلذه القاعدة وإجابة عما يرد انظر مقالة )القياس    15

 عليها من شبهات. 



 أعظم.   والفرح بوالدته -صلى هللا عليه وسلم-قالوا: فهذه املرأة احتفلت برجوع النيب

 واجلواب : 

هذا خارج حمل النزاع، فإن النزاع يف عمل املولد، وهو اجتماع الناس يف كل عام يف  ن أأوال: 
يوم حمدد؛ إلظهار الفرح والسرور والتعبد هلل بذلك، فأين هذا من فعل اجلارية؟ فاجلارية  

 فعلت ذلك مرة واحدة، ومل جتعله عيًدا، ومل جيتمع الناس معها على ذلك. 

اثنيا: إذا كان هذا مفيًدا لالحتفال بيوم مولده، فلماذا مل يفهم ذلك الصحابة وال التابعون  
وكيف خفي عليهم االستدالل بذلك على مشروعية املولد، واالحتفال  وال السلف الصاحل؟! 

 به وجعله من اعياد املسلمني؟ 

ا إظهارًا للفرح والسرور على أن ما فعلته املرأة مل يكن على سبيل التقرب والتعبد، وإمناثلثا :
سبيل العادة، خالفا للمولد الذي يزعم أصحابه أنه من أعظم القرابت والسنن املؤكدة، بل  

 -فداه أيب وأمي صلى هللا عليه وسلم–يتهمون من ينكره ببغض النيب 

ولذلك غاية ما يستدل عليه العلماء هبذا احلديث، هو جواز ضرب الدف للنساء يف 
لك الرجال؟ وهل خيص ذلك فرح والسرور، على خالف بينهم هل يشمل ذمناسبات ال

وف، فأين هذا من سبة فيها فرح وسرور؟ وخالفهم يف ذلك معر ايشمل كل من أمابلعرس 
 التعبد هلل ابلرقص والطبل والغناء حبجة الفرح ابملولد واعتبار ذلك من أعظم القرابت؟! 

ابلدف والغناء والرقص عبادة هو من  الضرب واختاذ  :"-رمحه هللا-تيميةقال شيخ اإلسالم ابن 
 .17البدع اليت مل يفعلها سلف األمة وال أكابر شيوخها" 

 
 ( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي 23061( وأمحد )3690رواه الرتمذي)  16
 ( 11/604جمموع الفتاوى)  17



وقال أيضا:"قد عرف ابالضطرار من دين اإلسالم: أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يشرع 
األبيات امللحنة مع ضرب ابلكف  لصاحلي أمته وعبادهم وزهادهم أن جيتمعوا على استماع 

.. ولكن رخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف أنواع من اللهو يف أو ضرب ابلقضيب أو الدف
 .18العرس وحنوه كما رخص للنساء أن يضربن ابلدف يف األعراس واألفراح" 

رابعا:  دأب الصوفية على االحتجاج هبذا احلديث، على جواز الرقص والضرب ابلدف  
ف الذي يفعلونه يف جمالس ذكرهم، اليت يسموهنا احلضرة، خاصة أايم املولد، فإهنم  واملعاز 

 جعلوا الرقص يف املولد قربة إىل هللا حبجة إظهار الفرح والسرور. 

املسلمني، قال ابن اجلوزي:"وأما الضرب ابلدف فقد  كر عليهم ذلك كثري من أئمة أنوقد 
ا كانت هكذا فكيف لو رأوا هذه وكان احلََْسن كان مجاعة من التابعني يكسرون الدفوف وم

البصري يـَُقول ليس الدف من سنة املرسلني يف شيء وقال أَبُو ُعبَـْيد القاسم ْبن سالم من 
ُ َعَلْيّه َوَسلََّم وإمنا معناه   ذهب به ّإىَل الصوفية فهو خطأ يف التأويل َعَلى َرُسول اَّللَّّ َصلَّى اَّللَّ

... وكل َما احتجوا به ال جيوز أن  ضطراب الصوت والذكر يف الناسعندان إعالن النكاح وا
يستدل به َعَلى جواز َهَذا الغناء املعروف املؤثر يف الطباع َوَقد احتج هلن أقوام مفتونون حبب  

 .19التصوف مبا ال حجة فيه" 

إمجاع العلماء أن  وقال أيضا:"وَأَطمُّ الطامات ادعاؤهم أن هذا ]أي : الرقص[قربٌة، وقد انعقد 
من ادعى الرقص قربة إىل هللا تعاىل، كفر، فلو أهنم قالوا: مباح، كان أقرب حااًل، وهذا؛ ألن  

 .20القرب ال تعرف إال ابلشرع، وليس يف الشرع أمر ابلرقص، وال ندب إليه" 
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وممن نقل هذا اإلمجاع كذلك على كفر مستحل الرقص والتقرب به إىل هللا، الشيخ إبراهيم  
 احلليب يف كتابه )الرهص والوقص ملستحل الرقص( فراجعه إن شئت. 

:"وال يصدر التصفيق والرقص إال من غيب جاهل، وال -رمحه هللا-وقال العز بن عبد السالم
يصدران من عاقل فاضل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة مل ترد هبما يف كتاب وال 

ترب من أتباع األنبياء، وإمنا يفعل ذلك اجلهلة سنة، ومل يفعل ذلك أحد األنبياء وال مع
 . 21"السفهاء الذين التبست عليهم احلقائق ابألهواء

فكيف لو رأى هؤالء العلماء، ما حيدث يف خيام املولد من رقص ومخور وفواحش ومنكرات 
 ؟ -صلى هللا عليه وسلم-حبجة الفرح ابلنيب

وكيف لو رأوا املساجد وهي تضرب فيها املعازف جبميع أنواعها، مصحوبة ابلغناء والرقص، 
 وكل ذلك حبجة املولد؟!

 االستدالل ابإلمجاع على املولد  -4

ث، وأنه مل يظهر إال ذا من أعجب االستدالالت، فإن املخالف يقر أبن هذا العمل حمدَ وه
ن الرتك مع أنعقد على ترك هذا العمل، وال شك يف القرون املتأخرة، بل إمجاع اىلسلف م

ن املولد من إ وجود املقتضي وانتفاء املانع يدل على البدعية، فكيف واملخالف يقول:
فهذا يدل على شدة اقتضاء الفعل، ومع ذلك  -صلى هللا عليه وسلم–عالمات حمبة النيب 
 أمجعوا على تركه.  

اتج الدين  ظهوره، مل يزل كثري من أهل العلم ينكرونه، ومن أشهرهم دبل وحىت بع
وال ينقل  هـ( قال رمحه هللا:"ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة، 734الفاكهاِن)ت 
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بل  عمله عن أحد من علماء األمة، الذين هم القدوة يف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني؛
 . 22"هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتَّن هبا األكالون

 كما نقلنا عنه فيما سبق.  -هللا رمحه  –وممن أنكره كذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

األزهر السابقني، بل ومشايخ الفتوى يف األزهر، كانوا يرون بدعية هذا  بل إن كثريًا من علماء 
 االحتفال، خاصة ملا يقرتن به من مفاسد ومنكرات ال ختفى على أحد.

وعلى رأسهم، فضيلة الشيخ: عبد اجمليد سليم مفيت مصر السابق، وشيخ اجلامع األزهر: قال 
ة اآلن مل يفعله أحد من السلف الصاحل، ولو  ابلصفة اليت يعملها العاميف فتواه:"عمل املوالد  

 .23كان من القرب لفعلوه"

وقال الشيخ علي حمفوظ:"بقي النظر يف هذه املوالد اليت تقام يف هذه األزمان، وال شبهة أهنا  
، وأسواقًا تباع فيها  ال ختلو عن احملرمات واملكروهات، وقد أصبحت مراتع للفسوق والفجور

 .24هللا تعاىل، وتعطل فيها بيوت العبادة، فال ريبة يف حرمتها" األعراض وتنتهك حمارم 

بل دعا الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر حملاربتها، وضرورة التصدي لظاهرة املوالد؛  
 25خلطرها ومفاسدها العظيمة على اجملتمع واألخالق 

 . املولداالستدالل بكثرة العلماء القائلني ابإلابحة واملصنفني يف جواز -5

واجلواب : أن االحتجاج ابلكثرة ال يفيد، فاحلجة يف األدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
ليس منها الكثرة ابالتفاق، فكيف إذا كانت الكثرة يف  واإلمجاع وحنوها من أدلة الشرع، و 
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املتقدمني  العصور املتأخرة؟ بل كيف إذا كانت الكثرة معارضة إبمجاع السلف واألئمة 
أمثاهلم من فحول السلف ممن يوزن الواحد كاألربعة والثوري وإسحق واألوزاعي والليث و 

 منهم مبئات من املتأخرين؟ 

 للحلوى على االحتفال ابملولد.  -صلى هللا عليه وسلم-االستدالل حبب النيب -6

 لإلفتاء ! وهذا من عجيب االستدالل الذي ال يصدر من طالب علم فضال عن متصدر 

 ما عالقته ابالحتفال ابملولد البدعي؟!  26للحلواء والعسل  -صلى هللا عليه وسلم-فحب النيب

ز  للحم الكتف، على جوا -صلى هللا عليه وسلم–هذا مثله كمثل من يستدل حبب النيب 
يف أعياد املشركني، مع الفارق ابلطبع، ولكن املقصود  أوأكل الذابئح اليت تذبح للنصب 

فساد االستدالل؛ فإن القائلني ابلبدعية، مل يقل أحد منهم أن أكل احللوى يف ذاهتا  بيان 
 . ، وما يقرتن هبا من مظاهر خاصة هبا إحداث األعياد املبتدعةحمرمة، وإمنا املمنوع 

ون مصنوعة على هيئة الصور احملرمة، فإهنم يصنعوهنا على  مث إن كثريًا من هذه احللوى تك
هيئة امرأة أو حصان وحنوه مما فيه روح، وهو حمرم؛ لعموم األحاديث القاضية ابلتحرمي، وكوهنا 

تبلى ليس معَّن منافيا للتحرمي، وقد كان املشركون يصنعون أصناما من العجوة أيكلوهنا بعد 
 ذلك. 

"حيرم تصوير حيوان عاقل أو غريه إذا كان كامل األعضاء إذا  ري:قال الدردير يف الشرح الكب
 .27" كان يدوم إمجاعا ، وكذا إن مل يدم على الراجح كتصويره من حنو قشر بطيخ

قال ابن احلاج املالكي بعد أن ذكر مجلة من مفاسد املوالد املعتادة:" فإن خال منه وعمل 
فهو بدعة   ،وسلم من كل ما تقدم ذكره ،اإلخوانودعا إليه ، ونوى به املولد ،طعاما فقط
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بنفس نيته فقط؛ إذ أن ذلك زايدة يف الدين وليس من عمل السلف املاضني، واتباع السلف  
ألهنم أشد الناس اتباعا لسنة رسول هللا    ؛أوىل بل أوجب من أن يزيد نية خمالفة ملا كانوا عليه

م قدم السبق يف وهل -لى هللا عليه وسلم ص -وتعظيما له ولسنته   -صلى هللا عليه وسلم  -
وحنن هلم تبع فيسعنا ما  ،ومل ينقل عن أحد منهم أنه نوى املولداملبادرة إىل ذلك، 

 .28"وسعهم

  -صلى هللا عليه وسلم-استدالهلم أبن الصحابة مل حيتاجوا للمولد؛ لرؤيتهم للنيب-7
 خبلفنا.  

ن املذموم، والعبادات ال تشرع مبثل هذا، هذا من التشريع ابلعقل واالستحسا أنواجلواب: 
كتابه )إبطال    -هللارمحه  –، وقد كتب الشافعي وإال الستحسن من شاء ما شاء

 كمثل هذه االستدالالت الواهية.  واهلوى،  االستحسان ابلرأي وقصده به: 29االستحسان(

للمولد، مع كوهنم مل يروا مث إن كالمهم منقوض برتك التابعني ومن بعدهم من أئمة املسلمني 
 .-صلى هللا عليه وسلم –النيب 

احملبة   -صلى هللا عليه وسلم–يقيم يف املسلمني حمبة النيب مث إن ما حيدث يف املولد، ال 
الشرعية املطلوبة، وإمنا يقيم احملبة الزائفة املدعاة، اليت تقوم على الرقص والطبل واألكل  

هنى   ،الذي أكثره غلو وإطراءوالسماع البدعي، ديح والشرب، وأحسنهم حاال املشتغل ابمل
 . -صلى هللا عليه وسلم–عنه نبينا 

، زاهدين ومزهدين  ا وابطًناظاهرً  -هللا عليه وسلم صلى –وجتد عامتهم انبذين لسنة النيب 
 فيها، بل رمبا كانوا معادين ألهها.  
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حزن ممن يبدع املولد،   -صلى هللا عليه وسلم-استدالهلم ابلرؤى واملنامات، وأن النيب-8
 وقال: من فرح بنا فرحنا به. 

 واجلواب : أنه من املؤسف أن يستدل املفتون ودور اإلفتاء الرمسية مبثل هذا ! 

قطعية ة الفإن الرؤى واملنامات، ال تقوم هبا حجة ابالتفاق، وليست هي من األدلة الشرعي 
علمي عند ولكن هذا من غلبة التصوف على املنهج اليستأنس هبا.   أنوال الظنية، وغايتها 

 القائمني على هذه الدار؛ فإن الصوفية مولعون ابلرؤى واملنامات.  

:"وأضعف هؤالء احتجاجا قوم استندوا يف أخذ األعمال إىل -رمحه هللا–قال الشاطيب 
 ا: املنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببه

 فيقولون: رأينا فالان الرجل الصاحل، فقال لنا: اتركوا كذا، واعملوا كذا.

ويتفق هذا كثريا  للمرتمسني برسم التصوف، ورمبا قال بعضهم: رأيت النيب صلى هللا عليه  
وسلم يف النوم، فقال يل كذا، وأمرِن بكذا، فيعمل هبا ويرتك هبا؛ معرضا عن احلدود 

خطأ، ألن الرؤاي من غري األنبياء ال حيكم هبا شرعا على حال؛ إال    املوضوعة يف الشريعة وهو
أن تعرض على ما يف أيدينا من األحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل مبقتضاها، وإال؛ وجب 

 .30تركها واإلعراض عنها، وإمنا فائدهتا البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة األحكام؛ فال" 

ى عدم جواز العمل ابملنامات يف عن القاضي عياض اإلمجاع عل  -رمحه هللا–ونقل النووي 
 .31األحكام

 حول حترير موقف شيخ اإلسلم ابن تيمية يف املولد:   :تنبيه
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فتعظيم املولد، واختاذه مومسًا، قد يفعله بعض :"-رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
لرسول هللا صلى هللا عليه   الناس، ويكون له فيه أجر عظيم حلسن قصده، وتعظيمه

 . 32وسلم.."

عن  ئانش وقد ظن البعض اعتماًدا على هذا، أن شيخ اإلسالم جيوز املولد، وهذا خطأ 
فإنه قبل هذا املوضع بقليل   وقفنا على كالمه كله، لزالت الشبهة ابلكلية،اجتزاء الكالم، ولو 

للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم،  :"وكذلك ما حيدثه بعض الناس، إما مضاهاة يقول
على هذه احملبة واالجتهاد، ال   م، وتعظيًما. وهللا قد يثيبهموإما حمبة للنيب صلى هللا عليه وسل 

من اختاذ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم عيًدا. مع اختالف الناس يف مولده.  -على البدع
 .33.." املانع منه لو كان خريًا فإن هذا مل يفعله السلف، مع قيام املقتضي له وعدم

ولكن هللا تعاىل يثيب البعض على ما بل تشبه ابلنصارى، وهو واضح أن املولد نفسه بدعة، 
ال على البدعة فإهنا مردودة على صاحبها.   -صلى هللا عليه وسلم-قام يف قلبه من حمبة النيب

 وهو واضح جلي إن شاء هللا تعاىل.  

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى هللا على نبينا 
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