
 
  

  



ُ)اخلتمُ(ُُاملريغينُُمولدُُمنُُفيهُُيقرؤونُُللمولد،ُُجملًسُاُُفيهُُدواعقُُلويةالباعُ ُُلبعُضُُتسجيلُُعلىُُوقفتُ 
ُوأمرهُُاملنامُ،ُُيفُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُرأُىُُأنُهُُأولهُُيفُُزعمُُالذُيُُاملريغنيةُ،ُُالطريقُةُُرأسُُ(1268)تُُ

ُُالفراغُُوعندُُالوالدةُُذكرُُعنُدُُالدعاءُُيستجاُبُُوأنهُُقرئُ!ُُذاإُُقراءتهُُيفُُحيضرُُأنُهُُشرهوبُُ،مولًداُُيضعُُأن
ُاملولد.ُذلُكُيفُاملذكورةُالالغيةُاخلرافاُتُمنُذلُكُغريُإىلُ،(1ُ)منه

ُُيُفُُالورقةُُهذهُُفكتبتُُوسلم!ُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُوالدةُُذكرُُلدىُُقياًماُُالباعلويةُُأولئُكُُانتصبُُوقد
ُُُُصتنقُ الُُبدعوىُُهم نكرُ ُُك فَّرُ ُُمنُُعلىُُوالردُ ُُاملولد،ُُقيامُُمسألة ُتلُكُُوسلم،ُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبمن

ل ةالُهمملشايُخُلريضخواُخمالفيهم،ُُوجهُيفُيشهرونُهُسيًفاُالبدعُأهلُجعلهاُاليتُالدعوى ُ.دَّج 
ُ:ُحماورُستةُيفُاملولدُقيامُبدعةُُحولُالكالمُوسيكون

ُُُ.املولدُقيامُحقيقة:ُاألول
ُُُاملولدُ.ُقيامُأصل:ُثاينال
ُُُاملولدُ.ُلقخي امُالفقهاءُمنُمجعُإنكاُر:ُثالثال
ُُُللموالد.ُوسلمُعليهُهللُاُصلىُالنيبُحضورُُاعتقادُبطالن:ُرابعال

ُعبادةُ.ُالُُعادةُم بت دخعخْيُهُعندُاملولدُقياُمُأنُدعوىُردُ :ُامساخل
ُاملولد.ُقيامُمنعُمنُبتكفريُالقولُبطالن:ُسادسال

ُُُالتوفيق.ُوابهلل
 :  املولد قيام حقيقة: أوًل 
ُُحضرُُمنُُمجيعُ ُُينهضُُوسلمُُعليهُُهللُاُُىصلَُُّلُهُُهأم ُخُُوضُعُُلذكرُُوالوصولُُالشريفُُاملولُدُُردسُ ُُعند

ُُاجلنازُةُُعلىُُالصالةُُمدةُُمنُُأكثرُُبقصرية؛ُُليستُُةمدُ ُُاحلالةُخُُتلُكُُعلىُُالكلُ ُُويبقىُُاألقدام،ُُعلىُُوقوفًا

 

ُ(.9)ص:ُُُُاملريغيُنُُمولُديظر:ُُُُ(1)



ُُُ.(1ُ)وسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُعلىُونيصلُ ُوهمُُدُ،املولُخُيقرأُوالقارئُبكثري،
ُمولدُهُُذكرُُإىلُُاحاملدَُُُّانتهىُُإذاُُالناسُُبقيامُُالعادةُُجرُت:ُُنبيُه)ت:ُُ(1176)تُُُُاملدابغيُُمولدُُويف

ُُأبياتُ ُُذكرُُمثُُوالتعظيم(.ُُوالسرورُُالفرحُُإظهارُُمنُُفيهاُُملاُُةمستحبَُُّدعةبخُُُوهيُُوسلم،ُُعليهُُهللاُُصلى
ُُُ.(2ُ)ذكرهاُاآليتُ(656)تُُالصرصري
 :  املولد  قيام  أصل: اثنًيا
ُ)واستشهد:ُُ(1177)تُُُُالربزجنيُُملولدُُشرحهُُيفُُ(1316)تُُُُاجلاويُُعمرُُبنُُنوويُُحممدُُقال

ُ:ُُ-بهُهللاُنفعنا-ُالطويلُحبرُمنُالصرصريُحيىيُبقولُالقيامُالستحباُب

ُك تبُُُْمنُأحس نُُْخط ُخُمخنُو ر قُ ُعلى***ُُابلذَّه بُُْاخل طُ ُصطفىاملُملدحُخُقليلُ 
ُالر ك بُُْعلىُجثيًّاُُأوُص فوفًاُُقياًما***ُُمساعهُُعندُاألشرافُ ُتنهضُ ُوأن

ُالر ت ب!ُمس  تُخُُرتبةُُيُعرشه،ُعلى***ُُامسهُكتبُُلهُتعظيًماُهللاُأما
ُُالثاينُ،ُُللبيتُُاملنشُدُُوصلُُملُاُُاألبياُتُُهلذُهُُمنشًداُُمساعُهُُعنُدُُحااًلُُُالسبكيُُالديُنُُتقيُُالشيخُُقامُُوقد

ُُ.(3ُ)عنه(ُهللاُرضيُدرسُهُختمُعندُوذلُكُيديهُ،ُبنيُواألعيانُوالقضاة
ُُ(1332)تُُُُالقامسيُُالدينُُمجالُُالشيخُُوقال ُهللُاُُصلىُُلوالدتهُُالقيامُُمنُُالعادةُُبهُُجرُتُُما):

ُُجممعُُعندُهُُكانُُأنهُُالسبكيُُالتقيُُعنُُ(4)السريةُُيفُاحلليبُُالربهانُُحكاُهُماُُأصلهُُأنُُالظاهر:ُُوسلمُُعليه
ُ:ُوسلمُعليهُهللاُُصلىُمدحهُيفُالصرصريُقولُمنشدُمُنُفأنشدهمُاألفاضل،ُمن

صطفىُملدحُخُقليلُ 
 
ُك تبُُُْمنُأحس نُُْخط ُخُمخنُو ر قُ ُعلى***ُُابلذَّه بُُْاخل طُ ُامل

ُالر ك بُُْعلىُجثيًّاُُأوُص فوفًاُُقياًما***ُُمساعهُُعندُاألشرافُ ُتنهضُ ُوأن

 

ُ(ُ.3)ص:ُُُالثعاليبُُللحجويُُ،املوردُُصفُاُُ(1)
ُ(ُ.18)ص:ُُُالربزجنيُُمولدُُعلُىُُاملنجُيُُالقوُلُُ(2)
ُ(ُ.15-14)ص:ُُُالربوُدُُاكتساءُُإىُلُالصعودُُمدارُجُُ(3)
ُ(ُ.45ُ/1ُ)ُُدحالنُُزيينُُألمحُدُ،احملمديةُُواآلاثُرُُالنبويةُُالسرية:ُُنظريُوُ(ُ.100ُ/1ُ)ُُاحللبيةُُالسريةُُ(4)



ُُقال ُمشايخُُذلُكُُعلىُُواتبعُهُُكبري،ُُأنسُُوحصلُُاجمللس،ُُيفُُمنُُومجيعُُالسبكيُُقامُُذلُكُُفعند:
ُعصره.

ُوسلُمُُعليهُُهللاُُصلىُُمولدهُُذكرُُعندُُكثريُُيفعلهُُما":ُُ(1ُ)احلديثيةُُفتاواهُُيُفُُحجرُُابنُُالشهاُبُُقال
ُُصلىُُلهُُتعظيًماُُذلُكُُيفعلونُُإمناُُالناسُُأنُُعلى":ُُقاُلُُ."شيءُُفيهاُُيردُُملُُبدعةُُالقيامُُمنُُلهُُأمهُُووضع

ُُُ.(2ُ)(حبروفهُكالمهُُانتهىُ"فعلهُهلمُُينبغيُُفالُاخلواص،ُخبالفُبذلك،ُمعذورونُفالعوامُوسلم،ُعليهُهللا
ُُإليهمُاُُينسبُُأنُُيصحُ ُُوالُُاملولدُ،ُُقيامُُبدعةُُمنُُبريئاُنُُ(756)تُُُُوالسبكيُُالصرصريُُأنَُُُّواعلم

ُ:ُالثاينُوفعلُاألولُأبياُتُإىلُاستندواُُوإُنُعدمها،ب ُُنمُ ُابتدعهُما
ُُكانُُلوُُبلُُوسلم،ُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُوالدةُُذكُرُُعندُُالقيامُُالواجبُُأنُُيذكرُُفلمُُالصرصريُُأما

ُُوسلمُ،ُُعليُهُُهللاُُصلىُُالنيبُُاسمُُمساُعُُعندُُالقيامُُوجوُبُُعلىُُداالًُُُّإُلُُ(ُ...األشرافُُينهضُُ)وأُن:ُُقوله
ُُعليُهُُهللُاُُصلُىُُحديثُهُُقراء ةُُوعنُدُُوسلم،ُُعليُهُُهللاُُصلىُُالشريفُُامسهُُذكرُُعنُدُُالقيامُُالواجُبُُلكان

ل مَُُّوسلم،ُعليهُهللاُصلىُُسريتهُوعندُوسلم، ُابطلُ.ُوالالزمُاألحوال،ُهذهُسائرُيفُالقيامُفيلزمُُجرًّا،ُوه 
ُاملولد،ُُةبقصُ ُُمتعل خًقاُُقياًماُُيكنُُوملُُالصرصري،ُُألبياُتُُمساعهُُعندُُإالُُقيامهُُيكنُُفلمُُالسبكيُُوأما

ُُفنسُبُُالبدعةُُهذهُُعنُُدافعُُمنُُبعُضُُجازُفُُوقدُُ.وسلمُُعليُهُُهللُاُُصلىُُوالدتهُُبذكرُُوالُُبقراءهتاُ،ُُوال
ُُوغريُهُُالسبكيُُالدينُُتقيُ ُُالشهريُُالعاملُُفعلهُُ)وقد:ُُ(1362)تُُُُالعطارُُحممودُُقولُُذلُكُُفمنُُذلك.ُُله

ُُُُ.(3)(القيامةُيومُإىلُ-هللاُُشاءُإن-ُويستمرُ،هذاُيومناُإىلُالعملُعليهُواستمرَُُّ،ىحيصُ ُالُممن
ُابنُُالتاجُُوهو-ُُالقصة،ُُتلُكُُلنقلُُمصدرُُوأوثقُُ.قطُُيفعلهُُملُُفهوُُُ؛السبكيُُعلىُُخطأُُوهذا
ُالقضاُةُُُتوحضرُ ُُاألموي،ُُابجلامعُُختمُةُُمرةُُالوالدُُ)حضر:ُُقالُُ،ذلُكُُيذكرُُملُُ-(771)تُُُُالسبكي
ُ:ُُأوهلاُاليتُالصرصريُقصيدةُاملنشدُفأنشدُالصحابة،ُحمراُبُيفُجالسُوهُوُيديه،ُبنيُالبلدُوأعيان

ُابلذهبُخُاخلطَُُّاملصطفىُملدحُخُقليلُ 

 

ُ(ُ.58)ص:ُُُُ(1)
ُ(ُ.33-32)ص:ُُُُاحملمديةُُالسريةُُمُنُُشذرُةُُ(2)
ُ(ُ.2ُُُ/17)ُُاحلقائقُُجملُةُُ(3)



ُُقالُُفلما ُُواقفًُُُوقامُُحالةُُللشيخُُحصلتُُالبيت؛ُُمساعه…ُُعندُُاألشرافُ ُُينهضُ ُُوأن: ُللحال،ا
ُُُ.(1ُ)طيبة(ُساعةُوحصلتُأمجعون،ُفقامواُيقوموا،ُأنُكلهمُُالناسُفاحتاج
ُُسنُةُُوالُُملزًما،ُُتشريًعاُُليسُُف فخْعل ه ماُُذلك،ُُالعلمُُأهلُُمنُُغريمهُاُُأوُُوالسبكيُُالصرصريُُفعلُُولو

ُوسلم؟ُ!ُعليهُهللاُصلىُُابلنيبُاالستغاثُةُيفُقوهلماُأ ْنكخُرُوقدُكيفُُبعة،متُ 
 :  املولد لِقَيام الفقهاء من مجع إنكار: اثلثًا
ُالتقُيُُوهوُُاهلجري،ُُالثامنُُالقرنُُيفُُعاشُُفقيهُ ُُفعلُُإىلُُمستندةُُ-رأيتُُكما-ُُاملولدُُقيامُُبدعةُُإن

ُُُ،(2ُ)البدعةُُهذُهُُعنُُالدفاعُُيُفُُاألوراقُُوسو دُتُُاملسألة،ُُتلُكُُيفُُالكالمُ ُُذلُكُُبعدُُكثُرُُوقدُُالسبكي،
منُُاملغاربةُُبعضُُبنيُُفيهاُُسجاالُتُُوقعتُُكماُُاهلجري،ُُعشرُُالرابعُُالقرنُُيفُُسيمُاُال وكأنَُّكثريًاُ ؛ُ

ُكانواُيقولونُ اخلائضنيُفيهاُمنُاملتصوفةُاجلامدينُعندُقوهلمُبوجوبُهذهُالبدعةُأوُاستحباهباُنسواُأهنم
ُاالجتهادُ.إبغالقُاببُ

ُُشعاُرُُصارُتُُوأهناُُعليها،ُُالعملُُاستقرارُُىعُ ادَُُُّأنُخُُالبدعةُُهذهُُعنُُاملدافعنيُُببعضُُاحلالُُوبلغ
ُُالقياُمُُاستحسانُُعلىُُجرىُُقدُُأنهُُشُكُُ)ال:ُُ(1367)تُُُُاملالكيُُحسنيُُبنُُعليُُحممدُُقالُُة!السن

 

ُ(ُ.208-207ُُُ/10ُ)ُُالكربُىُُالشافعيةُُطبقاتُُ(1)
ُاحلليُبُإبراهيمُُبنُحممُدُبنُإلبراهيمُُالسالم(ُعليهُالنيبُوالدةُُذكرُوقتُيُفُالقياُمُحكمُُبيانُيفُُ)رسالة:ُذلُكُمنُ(2)

ُسعيدُُألمحدُُكالمهاُُالقيام(ُُمسألُةُُيُفُُورسالةُُاملنيف،ُُاملولدُُإثباتُُيفُُالشريفُُو)الذكرُُ(ُ،956ُُ:)تُُاحلنفي
ُخانُُرضُاُُألمحدُُوالقيام(ُُاملولُدُُعملُُملنكرُُاآلالُمُُإذاقةُُو)شرحُُ(،1277ُُ:)تُُاحلنفيُُالدهلوُيُُاجملددي
ُعندُُالقياُمُُوحكُمُُاملولدُُأعماُلُُمُنُُيتبعهُُومُاُُالنيُبُُمولدُُطالعُُيُفُُالبهُيُُو)املنظرُُ(،1304ُُُ:)تُُاحلنفيُُالربيلوي

ُيُفُالكالُمُقيق)حتوُ(،1328ُُ:)تُالشافعيُاملصرُيُاهلجرسُيُخليلُُبنُحملمُدُوالسالم(ُالصالُةُعليُهُمولدهُذكر
ُكالمهُاُُ(وسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالرسوُلُُوالدةُُعنُدُُالقيامُُحظُرُُمُنُُعلُىُُالردُُيُفُُالفضولُُدحضو)ُُالقيام(ُُوجوُب

ُُ)ُُالقامسيُُحملمُد ُاحلسيُنُُاملوازُُبنُُالواحدُُعبُدُُبنُُألمحُدُُاملنكرين(ُُتنطعُُعلىُُاملنذريُنُُو)حجُةُُ(ُ،1337ت
ُالعطاُرُُحملموُدُُوالسالمُ(ُُالصالُةُُعليُهُُوالدتهُُذكُرُُعندُُالقياُمُُاستحبابو)ُُ(ُ،1341ُُُ:)تُُاملالكُيُُالفاسُي

ُحسنُيُُبنُُعليُُحملمُدُُالقيامُ(ُُمنُُفيهُُاعتيُدُُوماُُالنبويُُاملولُدُُمواردُُيفُُالتاُمُُ)اهلديوُُ(،1362ُُ:)تُُالدمشقُي
ُاندرُ.ُُوبعضهُاُخمطوط،ُُالرسائلُُهذُهُُوبعُضُُ(ُ،1367ُُُ:)تُُاملالكُيُُاملكيُُإبراهيمُُبن



،ُُ(1ُ)نكري(ُُبالُُاإلسالميةُُالبالُدُُأغلبُُيفُُبعملُهُُيعتدُُمنُُعملُُوسلمُُعليُهُُهللاُُصلُىُُلُهُُتعظيًمُاُُامليالدُي
ُُُُالديُنُُسراجُُهللاُُعبدُُقالُو ُُُُحسنيُُالشريفُُزمنُُيفُُاحلرمنيُُمفيتُُ-ُُ(1368)ت :ُ-(1350)ت

ُمنُُهوتركُ ُُواجلماعة،ُُالسنةُُألهلُُشعارًاُُصارُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُمولدُُذكرُُعندُُفالقيام:ُُ)وابجلملة
ُُُ.(2ُ)منه(ُاملنعُوالُتركهُينبغيُفالُاالبتداع،ُعالماُت
ُُاملولد  قيام  أنكروا  الذين  الفقهاء  أبرز  أما ُعنُُسئلُُفإنهُُ،(974)تُُُُاهليتميُُحجرُُابنُُمهمنف:
ُُ]النحُلُُُ{اّللَُّخُُأ ْمرُ ُُأ ت ى:ُ}تعاىلُُقولُهُُقراءةُُعندُُالوثوُب ُُفعلُُذلُكُُ)ونظري:ُُببدعي تهُُكماحلُُبعدُُفقالُُُ[1:

ُُشيءُ.ُُفيُهُُيرُدُُملُُبدعةُ،ُُأيًضاُُوهُوُُالقيام،ُُمنُُلُهُُأمهُُووضعُُوسلمُُعليهُُهللُاُُصلىُُمولدهُُذكرُُعندُُكثري
ُُخبالفُُلذلك،ُُم عذ و رونُُفالعوامُُ،وسلمُُعليهُُهللاُُصلُىُُلُهُُتعظيًماُُذلُكُُيفعلونُُإمناُُالناسُُأنُُعلى

ُُُ.(3ُ)اخلواص(
ُفهمُُمنُُذلُكُُجعلُُألنهُُ؛األمرُُنفسُُيفُُتعظيًماُُالقيامُُيعدُ ُُالُُحجرُُابُنُُأنُُيدلُُالكالمُُوهذا

ُكذلك.ُُيعد ونهُفالُاخلواصُاأمُالعوام،
ُمنُُُمفمنهُُعهُ،تبُخُُمنُُلدىُُجدلُ ُُأثرُ ُُ-الشافعيةُُمتأخريُُلدىُُملرجعيتُه-ُُحجرُُابنُُلكالُمُُوكان

ُهُُ،كالمهُُابنتقادُُحصرُ  ُُعلُىُُومحلخهُُلتوجيهُهُُسعىُُمنُُومنهمُُ،(4ُ)الدمشقيُُالعطارُُمحمودكُُمنهُُهفوةُُوعد 
ُُاُلُُاللغويةُُالبدعةُُعىنُُأبنهُُكالقولُُمستبعدة،ُُاحملاملُُتلُكُُكانتُُوإنُُللقيام،ُُإنكارُهُُعلىُُتدلُ ُُالُُحمامل

ُُُ.(5)(1337)تُُالقامسيُحممدُإليهُذهبُماُوهذاُ،الشرعية

 

-93)ص:ُُُُ-اإلسالُمُُأئمةُُبفتاوُىُُاإلعالمُُضمن-ُُالقيامُُمنُُفيهُُاعتيُدُُوماُُالنبويُُاملولدُُمواردُُيفُُالتاُمُُاهلديُُ(1)
94.ُ)ُ

ُ(ُ.177-176)ص:ُُُماإلساُلُُأئمُةُُبفتاوُىُُاإلعالمُُ(2)
ُ(.58)ص:ُُُُاحلديثيةُُالفتاوُىُُ(3)
ُ(ُ.2ُُُ/17)ُُاحلقائقُُجملُةُُ(4)
-93)ص:ُُُُ-اإلسالُمُُأئمةُُبفتاوُىُُاإلعالمُُضمن-ُُالقيامُُمنُُفيهُُاعتيُدُُوماُُالنبويُُاملولدُُمواردُُيفُُالتامُ ُُاهلديُُ(5)

ُوالتحصيُلُُالعلُمُُيُفُُونبوغهمُُالقامسُيُُآُلظر:ُُنيُُالقامسيُُالديُنُُمجاُلُُالشيُخُُعمُ ُُهوُُالقامسُيُُحممدُُوالشيُخُُ(ُ.94
ُ(ُ.180-173)ص:ُ



ُُالشافعية،ُُمبذهبُُبالتمذهُ ُُعونيدَُُُّالذينُُنيالعلويُ ُُعلىُُ(1354)تُُُُرضاُُرشيُدُُبكالمهُُاحتجُ ُُوقدُخ
ُذلك،ُُيفُُاألغاينُُأوُُالشعرُُبعضُُوإنشادُُوسلم،ُُعليهُُهللاُُصلىُُلهُُأمهُوضعُُذكرُُعندُُالقيامُُ)وأما:ُُفقال
ُُالعلويوُنُُهؤالءُُيعتمدُُالذيُُالشافعيُ ُُاملكيُُحجرُُابنُُالفقيهُُبذلُكُُصرَُّحُُوقدُُالبدعُ،ُُهذُهُُمجلُةُُمنُُفهو
ُُُكالمه.ُُأوردُمثُُ،(1ُ)دينهم(ُيفُكتبهُُعلى

ُُيُفُُطريقتهمُُنسواُُمنهُمُُالشافعيةُُوكأنُ ُُُ،اهليتميُُحجرُُابُنُُكالمُُعنُُإعراضهمُُمنُُبلتعجُ ُُُكوإنُ 
ُ.باملذهُمعتمدُمعرفةُيفُاهلتيميُحجرُابنُعلىُالتعويلُخ

ُُُُالشاميُُالصاحليُُيوسفُُبنُُحممدُُالشيخُُ-اهليتميُُقبل-ُُأنكرهُُوممن :ُُقالُُحيثُُ(942)ت
ُُهللُاُُصلىُُلهُُتعظيًماُُيقومواُُأنُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُو ْضعخهُُبذكرُُمسعواُُإذاُُنياحملبُ ُُمنُُكثريُُعادةُُ)جرُت

ُُُ.(3ُ)(1087)تُُالشرباملسيُقالهُوحنوهُ.(2ُ)هلاُ(ُأصلُالُبدعةُالقيامُوهذاُوسلم،ُعليه
ُُالشيُخُُوعصري هُُ،(1304)تُُُُنفياحلُُاللكنويُُاحليُ ُُعبدُُحممدُُاحلسناُتُُأبُوُُالشيُخُُأيًضاُُوأنكره

 ُُُ.م اهُخكالمُخُُنصُ ُوسيأيتُ(1307)تُُخاُنُحسنُصديقُحممد
ُُ(1352)تُُُُالسبكيُُخطاُبُُحممدُُحممودُُالشيخُُوقال ُالنيبُُوالدةُُذكرُُعندُُالقيامُُأنَُُُّوْليعلم):

  األمور،   وحمداثت  »وإايكم:ُُوسلمُُعليُهُُهللاُُصلىُُاملختاُرُُالسي خدُُقالُُوقدُُبدعة،ُُوسلمُُعليُهُُهللاُُصلى
ُُالنارُ،ُُيفُُألجلهُاُُيعذَُّبُُفاعلها:ُُأيُُالنار«   ف   ضاللة  وكل    ضاللة،  بدعة  وكل    بدعة،  حمدثة  كل    فإن  
ك مُ ُُ}و م ا:ُُاحلكيمُُكتابهُيُفُُوجلُُعزُُهللاُُقالُُوقد ُُُ،[7:ُُ]احلشرُُف انْ ت  ه وا{ُُع ْنهُ ُُهن  اك مُُُْو م اُُف خ ذ وهُ ُُالرَّس ولُ ُُآات 

رُخ يب  ه مُُُْأ نُُأ ْمرخهُخُُع نُُُْي  الخف ونُ ُُالَّذخينُ ُُ}ف  ْلي ْحذ  ن ةُ ُُت صخ يب  ه مُُْأ وُُُْفخت ْ ُقاُلُُملنُوجهُُوالُُُ،[63:ُُ]النوُرُُأ لخيم {ُُع ذ ابُ ُُي صخ
ُُوإظهارُ ُُتعظيًمُاُُفيُهُُأبنَُُُّوتعليلهُُسهاُ،ُُقدُُالصَّريُحُُالنَّصُُوعنُُالتَّحسني،ُُأهلُُمنُُليُسُُفإنُهُُبتحسينهاُ،

ريُُمنُُبلُُاملشر خعني،ُُمنُُوليسُُابلبداهة،ُُمردودُُتعليلُ ُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلُىُُالنبينيُُبسي خدُُالسرور ُمتأخ خ
ُُذلُكُُأتمَّلُُولُوُُالعاملني،ُُرُبُُعنُُالواردُُابلشَّرعُُإالُُتثبتُُالُُاألحكامُُأنَُُُّابلضَّرورةُُاملعلومُُومنُُاملقل خدين،

 

ُ(ُ.666ُُُ/29)ُُاملناُرُُجملُةُُ(1)
ُ(ُ.344ُ/1ُ)ُُالعبادُُخريُُسريةُُيُفُُوالرشادُُاهلدُىُُسبلُُ(2)
ُ(ُ.15-14)ص:ُُُمدارجُالصعودُإىلُاكتساءُالربوُدُُ(3)



ُُابلقلوبُ،ُُهوُُإمناُُاملتنيُُالقويُُورضاُُبه،ُُوالس رورُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُتعظيمُ ُُأنَُُُّلعرفُُاملعل خل
ُُ.(1)(ذلُكُعلىُعالمةُاملشروعُةُالظاهرةُواألعمال
ُ:ُُاملولدُقيامُبدعةُإبطالُيُفُكتبتُُاليتُالرسائلُومن

ُابلربهانُُالدامغةُُو)احلجةُُاألانم(ُُخريُُمولدُُلذكرُُالقيامُُبكراهةُُالعوامُُوتنبيُهُُاألعالمُُ)مسامرةُُ-
ُُاملالكُيُُالفاسيُُاملريُُأمحدُُبنُُالعابدُُحملمدُُكالمهاُُوالتأويل(ُُابلقياسُُالقيامُُفريةُُأحدُثُُمنُُلكلُُوالدليل

ُاإلدريسيُ.ُاحلرمُوخطيبُفاسُمفيتُ(1359)تُ
)تُُُالثَّعاليبُُاحل ْجويُُحممدُُاحلسنُُبنُُحملمدُُاملولد(ُُمساعُُعندُُالقيامُُعدمُُيفُُاملورُدُُ)صفاءُُ-

ُبفاسُ.ُالقروينيُجبامعُواحلديثُالتَّفسريُمدر خسُ(1376
مُا):ُُوصفهماُُيفُُ(1380)تُُُُاملالكيُُابلكايفُُاملعروفُُحممدُُبنُُيوسفُُبنُُحممدُُالشيخُُقال ُُفإهنَّ

ُالصَّالُةُُأفضلُُعليهُُإمامُُكلُُإمامُُمولدُُذخكرُُعندُُالقيامُُطلبُُمدَّعيُُأحالُمُُكتابيهماُُيفُُسفَّها
ُُُ.(2)(والسَّالم
ُُكامُلُُحممدُُللشيخنيُُ(والبيانُُالنقد)ُُلكتاُبُُتقريظهُُيفُُالبدعةُُهذهُُإبطالُُيُفُُالكايفُُأطالُُوقد
ُتعاىلُ.ُهللاُُرمحهمُ(1354)تُُالقسامُالدينُوعزُ(1373)تُُالقصاُب
 :  للموالد وسلم عليه للا  صلى النب  حضور اعتقاد بطالن : رابًعا

ُُُ؛واالحتشامُُالفضلُُألهلُُالقيامُُاستحباُبُُعلىُُمبينُ ُُأنهُُعلىُُوانصُ ُُاملولدُُقيامُُببدعةُُالقائلنيُُإن
ُُيكُنُُملُُلوُُفإنهُُوسلم،ُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُحضورُُابعتقادُُإالُُيكونُُالُُوهذاُُ،(3)واإلكرامُُلالحرتام
ُُُاألفهام.ُذويُعندُمعىنُواالحتشامُالفضلُألهلُالقيامُقضيةُعلىُالعتمادهمُكاُنُُملاُحاضرًا

ُحبضورُهُُيقولونُُأهنمُُابلقيامُُالقائلنيُُعنُُنقلُُمنُُفمنهمُُحضوره،ُُحقيقةُُيُفُُعنهمُُالنقلُُاختلفُُوقد

 

ُ(ُ.43)ص:ُُُالنبويةُُالفخيمُةُُالنشأةُُيُفُُالعليُةُُاملقاماُتُُ(1)
ُ(ُ.218-216)ص:ُُُوالبياُنُُالنقدُُ(2)
ُ(ُ.176)ص:ُُُُ-اإلسالمُُأئمةُبفتاوىُُاإلعالمُُضمُن-ُُسراجُالرمحُنُُعبُدُُهللاُُعبدُُفتوىُُ(3)



ُُاللكنويُُاحلسناُتُُأبُوُُقالُُجبسده، ُيُفُُذكرهاُُزماننُاُُوعاظُُأكثرُُاليتُُالقصصُُبعضُُههناُُولنذكر):
ُ.(1ُ)(موضوعةُُخمتلقةُكوهناُُمعُاثبتة،ُأمورًاُوظنوهاُالوعظية،ُجمالسهم

ُُمولخدخُهُُوعظُخُُجمالسُُيفُُبنفسهُُحيض رُُوسلمُُعليهُُهللُاُُصلُىُُالنيبُُأُنُُمنُُيذكرونُهُُمُاُُومنهُا):ُُقالُُمث
ُذلُكُُيثبتُُملُُاألابطيلُُمنُُأيًضاُُوهذاُُوإكراًما،ُُتعظيًماُُاملولدُُذكرُُعندُُالقيامُُعليهُُوبنواُُمولخدخه،ُُذكرُُعند

ُ.(2ُ)(البياُنُحدُعنُخارجُواإلمكانُاالحتمالُوجمردُبدليل،
ُُ(1420)تُُُُابزُُبنُُالعزيزُُعبدُُالشيخُُوقال ُُوسلُمُُعليهُُهللاُُصلىُُهللاُُرسولُُأنُُيظنُُ)بعضهم:

ُُصلُىُُالرسولُُفإُنُُاجلهل،ُُوأقبحُُالباطلُُأعظمُُمنُُوهذاُُومرحبني،ُُحمينُيُُلهُُيقوموُنُُوهلذُاُُاملولد؛ُُحيضر
ُُبُلُُاجتماعاهتم،ُُحيضرُُوالُُالناس،ُُمنُُأبحدُُيتصلُُوالُُالقيامة،ُُيومُُقبلُُقربهُُمُنُُيرجُُالُُوسلمُُعليهُُهللا
ُُيُفُُتعاىلُُهللُاُُقاُلُُكمُاُُالكرامة،ُُداُرُُيفُُربُهُُعندُُعلينيُُأعلىُُيفُُوروحُهُُالقيامة،ُُيومُُإىلُُقربُهُُيفُُمقيمُُهو

ي خت ونُ ُُذ لخكُ ُُب  ْعدُ ُُإخنَّك مُُُْمث َّ:ُ}املؤمنوُنُُسورة ُُالنيُبُُوقالُُ،[16ُُُ،15:ُُاملؤمنون]ُُ{ت  ب ْع ث ونُ ُُاْلقخي ام ةُخُُي  ْومُ ُُإخنَّك مُُُْمث َُُّ*ُُل م 
ُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلى   وأول   شافع  أول  وأان  ،فخر   ول  القيامة  يوم  عنه  األرض  تنشق  من  أول  أان»:

ُيُفُُجاءُُوماُُالشريفُُواحلديثُُالكرميةُُاآليةُُفهذهُُوالسالم.ُُالصالةُُأفضلُُربهُُمُنُُعليهُُ«فخر  ول  مشفع
ُُإمنُاُُاألمواُتُُمنُُوغريهُُوسلمُُعليُهُُهللاُُصلىُُالنيبُُأُنُُعلىُُتدلُُكلهاُُواألحاديثُُاآليُتُُمنُُمعنامها
ُ.(3ُ)(القيامةُيومُقبورهمُمنُيرجون

ُُاملولد،ُُقيامُُذكرُُعندُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُحبضورُُالقولُُةحدُ ُُمنُُالتخفيفُ ُُحاولُُمنُُومنهم
ُُقاُلُُالناسُ،ُُمنُُكثريُُعندُُقبولُهُُيعسرُُممُاُُ،احلسُ ُُوخمالفُةُُالشناعةُُمنُُجبسدهُُحبضورهُُالقولُُيفُُمُاُُورأوا
ُُالربيةُ،ُُمنُُقومُُهتومهُ ُُكماُُاحملمدي ةُُللذاُتُُاحلقيقةُُيفُُهوُُ)وليس:ُُ(1425)تُُُُاملالكيُُعلويُُبنُُحممد

ُُُُ.(4)ذهبوا(ُفعلهُإنكارُإىلُوُوأطنبوا،ُفاعرتضوا

 

ُ(ُ.92)ص:ُُُُاملوضوعُةُُاألخباُرُُيُفُاملرفوعةُُاآلاثُرُُ(1)
ُ(ُ.105)ص:ُُُُاملوضوعُةُُاألخباُرُُيُفُاملرفوعةُُاآلاثُرُُ(2)
ُ.حكمُاالحتفالُابملولدُالنبويُُ(3)
ُ(ُ.345)ص:ُُُ-أنسيُُلطيُفُُجمموُعُضمن-ُُالشريفُُابملولدُُوالتعريُفُُالبياُنُُ(4)



ُُاملالكيُُحسنيُُبنُُعليُُحممدُُقاُل،ُُجبسدهُُالُُبروحهُُيكونُُحضورهُُإن:ُُقالواُُولذا ُُباُلُُأنهُُ)على:
ُ:ُمولدهُيفُالربزجنيُقالُمُثُفمنُفيه،ُيذكرُمقامُكلُيُفُبروحهُحيضرُشُك

ُُ.(1ُ)دانُ(ُبلُيذكرُفيهُمقامُأبي**ُُُحاضُرُوهوُاملصطفىُذاُتُبتشخيص
ُُصلُىُُمبولدهُُاحملتفلنيُُأُنُُمسعنُاُُوقد):ُُهللاُُرمحهُُخاُنُُحسنُُصديقُُقالُُفسادهُُوبياُنُُذلُكُُإنكارُُويف

ُوسلمُ،ُُعليهُُهللاُصلىُُروحهُُلتعظيمُُواسًعاُُقياًماُُقامواُُالسالمُُعليهُُوالدتهُُذكرُُإىلُُبلغواُُإذاُُوسلمُُعليهُُهللا
ُُالقيامُُهذاُُمع-ُُمنهمُُالقيامُُوهذاُُواخلبط،ُُاجلنونُُمُنُُابهللُُنعوذُُالوقت،ُُهذاُُيفُُحاضُرُُأنهُُمنهمُُزعًما

ُُخ ب ط هُمُُمنُُوأماُُهبا.ُُاالستداللُُبكيفيةُُعاملُُوهوُُاألدلة،ُُيعرفُُمنُُعندُُالشركُُيشبهُُ-التعظيمي
ُُأنُ ُُريبُُوالُُوسلم،ُُعليهُُهللُاُُصلىُُبهُُاحلسنةُُالعقيدةُخُُوكمالُ ُُالتبجيلُُغايةُ ُُعندهمُُفهذُاُُابملسُُالشيطان

فَّةُخُُيُفُُالكونُُمحرُُأعظمُ ُُهؤالء ُاحلمقُُمخنُ ُُهللاُ ُُأعاذانُُاألهواء.ُُتقليدُُيفُُجهاًلُُُوأشد هاُُوالن هى،ُُالع قولُُخخ
ُُ.(2)(العيشُرغدُنعيمهُيفُورزقناُوالطيش،

 :  عبادة  ل عادة هُمبَتِدِعي عند  املولد قيام أن  دعوى رد  : خامًسا
ُُاملولدُُقيامُُمسألةُُيفُُفتوىُُجواُبُُيفُُ(1421)تُُُُابفضلُُالرمحنُُعبدُُبنُُفضلُُقال ُُيُفُُ)القياُم:

ُوسلمُُعليُهُُهللاُُصلىُُمولدهُُلسماُعُُتعظيًماُُاملعهودُُهُوُُكماُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالرسولُُمولدُُقصةُُأثناء
ُُقُدُُكاُنُُوإنُُوهوُُقدميًا،ُُسبقُُممنُُواجلماعةُُالسنةُُوأهلُُوالفضلُُالعلمُُأهلُُمنُُاألئمُةُُاستحسنهُُقد

ُُوليسُُحسنة،ُُبدعُةُُهوُُولكنُُوسلم،ُُعليهُُهللُاُُصلىُحياتُهُُيُفُُموجوًداُُيكنُُملُإنُهُُحيُثُُمنُُبدعُةُُىيسمُ 
ُُُ.(3ُ)(العادات ف  ل والعبادات العقائد  ف  تكون إمنا البدعة أن علىُمذمومة،ُبدعةُ ُكل

ُُيفُُأنهُُمعُُالشافعية،ُُأئمُةُُمنُُتقدمهُُممنُُأحدُ ُُكالمُُهناُُيذكرُُملُُالرمحنُُعبدُُبنُُفضلُُجتدُُوأنت
ُُتلكُُمتريرُُعليهُُسهلُُوملاُُاملتقد م،ُُاهليتميُُحجرُُابُنُُبنصُُالصطدمُُفعلُُولوُُذلك،ُُعلىُُحيرصُُفتاويه
ُُالعبادات.ُمنُالُالعاداتُمنُالقضيةُهذهُجعلُُأنه:ُواملقصودُ.البدعة

 

ُ(ُ.92)ص:ُُُ-اإلسالُمُُأئمُةُُبفتاوُىُُاإلعالُمُُضمن-ُالقياُمُُمنُفيهُُاعتيُدُُومُاُُالنبويُُاملولدُُمواردُيفُالتامُُاهلديُُ(1)
ُ(ُ.452-451ُُُ/4)ُُاخلالُصُُالدينُُ(2)
ُ(ُ.380)ص:ُُُالرمحنُُعبُدُبنُُفضلُُفتاوُىُُمنُالعرفاُنُُمناهُلُُ(3)



ُذكُرُُعندُُيقعُُالذيُُالقيامُُهذاُُيكوُنُُأنُُ)ويصح:ُُاملالكيُُعلويُُبنُُحممدُُقولُُمنهُُوأصرحُُأوضحُو
ُوسلُمُُعليُهُُهللاُُصلىُُالنيبُ ُُبوالدةُُوسروُرُُفرحُُيفُُكلهُُالكونُُأنُُاللحظةُُتلُكُُيفُُالسامعُُلتصورُُ؛والدته

ُشعورهُمُُعنُُبذلُكُُمعربينُُالنعمةُ،ُُهبذهُُُاوابتهاجًُُُاسرورًُُوُُُافرحًُُُمجيعاُُالسامعونُُفيقومُُالدنياُ؛ُُإىلُُوخروجه
ُُ.(1ُ)(سن ة ول شريعة ول  عبادة ليستو  حمضة، عادية مسألة فهي ُوحب هم،
ُُ-شريعةُُوالُُسنُةُُوليستُُعبادةُُالُُحمضةُُعادةُ ُُأهنُاُُبدعوى-ُُالبدعُةُُهلذُهُُالرتويُجُُأنُُبياُنُُمنُُبدُُوال
ُُمنكرها.ُتكفريُبلُُافرتاضها،ُبلُاستحباهباُ،ُنمُخُإليهاُدعاُممنُكثريُُعليهُنصُ ُملُاُخمالفُ 

ُمولدهُُذكرُُعندُُالقيامُُاستحسنُُوقدُُ)هذا،:ُُاملنثوُرُُالنبويُُاملولدُُيفُُالربزجنيُُحسنُُبنُُجعفرُُقال
ُومرماه(.ُمرامهُُغايةُوسلمُعليُهُهللاُصلىُتعظيمُهُكانُُملنُفطوىبُوروي ة،ُروايةُذووُأئمةُالشريف
 ابستحبابه  وحكمُُحسًناُُع دَّهُ :ُُأيُُ"استحسن":ُُ)قوله:ُُشرحهُُيفُُ(1299)تُُُُعليشُُحممدُُقال

ُُُ.(2ُ)(شرًعا وندبه

ُُُُاملالكُيُُالسيوطيُُالرحيمُُعبدُُقالُو ُُ(1342)ت   وحكم ُُحسًنُاُُعد هُُ:أيُُالقيامُُ)استحسن:
ُُإلشعارُهُُالناسُُيقومُُحنيُُيرتكه  من  بكفرُُاحلنفيُُالعماديُُالسعودُُأبوُُالولُُأفُتُُبلُُ،شرًعا  ابستحبابه

ُُُ.(3)والطنطاوي(ُاحللواينُاإلمامُمولدُيفُكماُُذلك،ُبضد
ُُهذُا"ُالشهريُمولدهُُيفُالربزجنيُالشيخُكالمُيُفُُالواقعُاالستحسانُأنُتعلمُ)وبه:ُالقامسيُحممدُوقال

ُُاملتقدمُةُُالعلةُُوهيُُالتعظيمُُمنُُفيهُُذكرهاُُاليتُُابلقرينةُُلتعينهُُابلوجوب  خاص  ُُلإُُ"القيامُُاستحسنُُوقد
ُُُ.(4ُ)فليتأمل(ُبعينها

ُ:ُُاملنظومُالنبويُاملولدُيفُالربزجنيُوقال
ُإمعانُحسنُمعُاألقدامُعلىُقياًما***ُُوالت قىُوالفضلُالعلم  أهل سن   وقد

 

ُ(ُ.347)ص:ُُُ-أنسيُُلطيُفُُجمموُعُضمن-ُُالشريفُُابملولدُُوالتعريُفُُالبياُنُُ(1)
ُ(ُ.18)ص:ُُُالربزجنيُُمولدُُعلُىُُاملنجُيُُالقوُلُُ(2)
ُ(ُ.22)ص:ُُُُالصنُجُُلحنُيتُُ(3)
ُ(ُ.11-10ُُُ/22)ُُاحلقائقُُجملُةُُ(4)



ُداُنُبلُيذكرُفيهُمقامُأبُيُ**ُ*ُحاضُرُوهوُاملصطفىُذاُتُبتشخيص
:ُُأيُُ"األقدامُُعلىُُقياًما"):ُُاجلاويُُعمرُُبنُُنوويُُحممُدُُالنبويُُاملولدُُيفُُالربزجنُيُُمنظومةُُشارحُُقال
ُوسلمُعليهُهللاُصلىُذكرهُعندُالناسُوقيام:ُالثمنيُُالدرُيفُالسمهوديُحممدُقاُلُ،اشرعً  بسنيته حكموا

ُُ.(1ُ)حسنة(ُبدعة
ُ:ُُالعزُبُحممدُبنُحممدُوقال

ُ(2)أتكداُالعلومُأهلُلدُىُأدابًُُ***ُقيامنا يسنُمولدهُولذكر
ُُتعظيًمُاُُامليالديُُالقيامُُاستحسانُُعلىُُجرىُُقدُُأنهُُشُكُُ)ال:ُُاملالكيُُحسنُيُُبنُُعليُُحممدُُقالُو

ُُمُنُُألحدُُينبغُيُُفاُلُُنكري،ُُباُلُُاإلسالميُةُُالبالُدُُأغلبُُيُفُُبعملهُُيعتدُ ُُمنُُعملُُوسلمُُعليُهُُهللُاُُصلُىُُله
ُُعليهُُهللُاُُصلىُُابلنيبُُاالستخفافُُاليومُُعنهُُواملنعُُتركُهُُاستلزمُُرمباُُبلُُمنه،ُُاملنعُُوالُُتركه،ُُوالعوامُُاخلواص
ُُاملسألة.ُيفُالسعودُأيبُفتوىُونقلُكافر،ُُوسلمُُعليهُهللاُُصلىُابلنيبُاملستخفُأنُذكرُمُثُ.(3)وسلم(

ُُُُالشافعيُُاملصريُُاهلجرسيُُخليلُُبنُُحممدُُوقال ُُ(1328)ت ُُاالجتهادُُابُبُُسدُ ُُلواُلُُ،)وهللُا:
ُُيُفُُالُُالناسُُعيونُُيفُُاإلمياُنُُفيُهُُصارُُالذيُُالزمانُُهذاُُيفُُخصوًصاُُ،القيام  هذا  ابفرتاض  حلكمت
ُُُُ.(4ُ)قلوهبم(

ُُهللُاُُصلىُلهُُتعظيًمُاُُالشريفة،ُُوالدتهُُذكرُُعندُُويستحب    د ويتأك    القيام  يُنَدب):ُُالعطارُُحممودُُوقال
ُُورأوُهُُاملسلمونُُذلُكُُاستحسنُُوقدُُالعاملُ،ُُعلىُُنعمةُُأجلُُهُوُُالذُيُُإبجيادُهُُوفرًحُاُُوإكراًماُُوسلم،ُُعليه

ُُُ.(5ُ)حسًنا(

 

ُ(ُ.17)ص:ُُُُالعابدينُُزيُنُُالربزجنُيُُالسيُدُُمنظومةُُلبيانُُاملشتاقنُيُُرغيبتُُ(1)
ُ(ُ.11)ص:ُُُُالعزُبُُمولدُُ(2)
-93)ص:ُُُُ-اإلسالُمُُأئمةُُبفتاوُىُُاإلعالمُُضمن-ُُالقيامُُمنُُفيهُُاعتيُدُُوماُُالنبويُُاملولدُُمواردُُيفُُالتاُمُُاهلديُُ(3)

94.ُ)ُ
ُ(ُ.18-17)ص:ُُُالنيبُمولُدُطالُعُُيُفُُالبهيُُاملنظرُُ(4)
ُ(ُ.7ُُُ/17)ُُاحلقائقُُجملُةُُ(5)



ُُذلُكُُعلىُُالتدليلُُيفُُوقالُُلوجوبه،ُُفذهبُُالقامسيُُحممدُُوخالفه ُُوضعهُُذكرُُعندُُالقيامُُ)إن:
ُُحينئُذُُفالقيامُُواجب،ُُفهُوُُكذلُكُُكانُُماُُوكلُُمعه،ُُاألدُبُُوحفظُُوحمبتهُُبتعظيمهُُم شعخرُُالشريف
ُُالالزم.ُُصحةُُامللزومُُصحةُُمنُُيلزمُُألنهُُاملطلوب،ُُوهوُُواجب، ُُالقياُمُُأبنُُجزمُُمنُُأنُ ُُتعلمُُوأنت..
ُُسلمُتُُمتُُأنهُُعلىُُأمجعواُُألهنمُُُ؛يدريُُالُُحيثُُمنُُالقيامُُبوجوُبُُالقولُُلزمُهُُواجبُُوأنهُُللتعظيم
ُُاُلُُكمُاُُغري،ُُالُُالوجوُبُُينتُجُُوحينئُذُُأىبُ،ُُأوُُشاُءُُلزوًماُ،ُُالنتيجةُُسلمتُُاخلصمُُعندُُوالكربىُُالصغرى

ُُُ.ُ(1ُ)واملناظرة(ُالنظرُفينُيفُتدرُبُأدىنُلهُمنُعلىُيفى
ُذكرُُعنُدُُالقيامُُإن:ُُيقاُلُُأُنُُونظمهُُاملدعى،ُُينتجُُاألولُُالشكلُُمنُُتقدمُُمماُُدليلُُركبُُ)وإذا:ُُقال

ُُحينئُذُفالقيامُواجب،ُفهوُكذلُكُُكانُُماُوكلُمعه،ُاألدُبُوحفظُوحمبتهُبتعظيمهُمشعُرُالشريفُوضعه
ُُهذُاُُبطالُنُُيفُُالكالمُُوسيأيُتُُُ.(2ُ)الالزم(ُُصحةُُامللزومُُصحُةُُمنُُيلزمُُألنهُُ؛املطلوُبُُوهوُُواجب،
ُالتكفري.ُعلىُبهُحيتجُالذيُالدليلُبعينهُألنهُ؛الدليل

ُُوحكمُهُُوديًنا،ُُشرعةًُُُالقياُمُُيرونُُاملولدُُقيامُُمبتدعيُُأُنُُتدلُ ُُمجيعهُاُُالنصوصُُهذهُُأُن:  والقصد
ُاملالكيُ.ُعلويُبنُُحممدُيد عيُكمُاُُحمضة،ُعادةًُُهوُوليسُواالستحباب،ُالوجوُبُبنيُُيدورُلديهم

ُاالستحسانُُوهوُُاملتبادرُُمعناهُُعنُُيصرفهُُمباُُالربزجنيُُقولُُمعُُاملالكيُُعلوُيُُبنُُحممدُُتعاملُُوقد
ُُفقالُُشراحه،ُُفهمهُُماُُخمالًفاُُالشرعي، ُُذاتُهُُحيثُُمنُُجائزًاُُكونهُُهناُُللشيءُُابالستحسانُُ)ونعين:

ُُالطالبُُوأقلُُالفقه،ُُأصولُُيفُُعليهُُاملصطلحُُابملعىنُُالُُوعواقبهُ،ُُبواعثهُُحيثُُمنُُمطلوابًُُُوحمموًداُُوأصله
:ُُفيقولونُُالناسُُبنيُُعليهاُُاملتعارفُُالعاديةُُاألمورُُيُفُُاستعماهلاُُجيريُُ"استحسن"ُُكلمةُُأنُُيعرفاُُعلمًُ

ُُهُوُُكلهُُبذلُكُُومرادهمُُالطريقةُ،ُُهذهُُالناسُُواستحسنُُمستحسنُُاألمرُُوهذاُُالكتاُبُُهذاُُاستحسنت
ُُعندُهُُم نُُأوُُعاقل،ُُهبذاُُيقولُُوالُُشرعية،ُُأصواًلُُُالناسُُأمورُُكانتُُوإالُُاللغوي،ُُالعاديُُاالستحسان

ُابألصول(ُ.ُإملامُأدىن
ُُيُفُُالربزجنيُُبقولُُيفعلُُعساهُُفماُُهذا،ُُحيتملُُاملنثوُرُُمولدهُُيفُُالربزجنيُُقولُُأنَُُُّ-جداًلُ-ُُسلمناُُولو

 

ُ(ُ.11ُ/22ُ)ُُ-احلقائُقُُجملُةُُضمُن-ُالقيامُُوجوُبُيُفُُالكالُمُُقيقحُتُُ(1)
ُ(ُ.11ُ/22ُ)ُُ-احلقائُقُُجملُةُُضمُن-ُالقيامُُوجوُبُيُفُُالكالُمُُقيقحُتُُ(2)



ُُنظمخه ُالسريةُُوهيُُاللغويُُمبعناهاُُالسنةُُهيُُهلُُإل؟!ُُ(...والت قىُُوالفضلُُالعلمُُأهلُُسن    وقد):
ُوالسلوك؟ُ!
ُإىُلُُالداعيُُ)فإن:ُُدعوهتمُُنشرُُيفُُاملبتدعةُُحالُُمبيًناُُ(711)تُُُُالواسطيُُالدينُُعمادُُالشيخُُيقول

ُُبلطيُفُُهلاُُاخللقُُويستدرجُُدعوتهُ،ُُيُفُُيرفقُُابلدعوة،ُُبصريُةُُذُاُُكاُنُُإذاُُإالُُلهُُي ستجاُبُُالُُالبدعة
ُُُ.(1ُ)منها(ُأعلىُأخرىُمرتبةُإىلُعقوهلمُيفُمرتبةُمنُينقلهمُحبيثُاالستدراج،

ُأقواهلُمُُحبقيقةُُيعلنونُضعفهمُُحالُُيفُُجندهمُُالُفإننُاُُاملولد،ُُقيامُُمسألةُُيفُكالمهمُيُفُُجندهُُماُُوهذا
ُحتُُبقوهلم،ُُيغرتُُعساهُُمبنُُومكرًاُُاستدراًجاُُ؛ةعبادُُاُلُُعادةُُدجمرُ ُُأبهناُُحونيصرُ ُُبلُُاملولد،ُُقيامُُبدعةُُيف
ُُبُلُُالقيام ُ،ُُيوجبونُُفهمُُهذا،ُُخبالفُُاحلالُُأنُُعلمُُقو هتمُُحالُُيفُُيكتبونهُُكانوُاُُماُُيفُُالناظرُُنظرُُإذا

ُمنكره.ُيكف رون
ُُقوهلمُُالباطلةُُمزاعمهمُُومن ُُعمومُُعندُُاجتماعيُةُُبديهيةُُقضيةُُاالحرتامُُعنوانُُالقيامُُكونُُ)قضية:

ُذكرُُعندُُالقيامُُونيعدُ ُُالُُوالعواُمُُاخلواصُُمنُُالناسُُعمومُُأنُ ُُاملعلومُُومنُُ،(2ُ)والعوام(ُُاخلواصُُمنُُالناس
ُُوهُوُُبشخصهُُحضورُهُُعندُُيقومونُُوإمنُاُُمنهمُ،ُُأحدُُيصنعهُُاُلُُفهذاُُاالحرتام،ُُمنُُابمسهُُالشخصُُوالدة
. ُُُحي 

ُُنص هُُماُُالونشريسيُُللعالمةُُ"املعيارُ"ُُمنُُاألحباس(ُُ)نوازلُُيفُُكماُُاحلفارُُمةالعال ُُُذكرُُوقد ُُإنَُّ):
ُُهللُاُُإىلُُالق ر ُبُُأعظمُُمنُُوتعظيمُهُُتعظيمهُ،ُُبُهُُشرعُُالذيُُابلوجهُُإالُُيعظمُُالُُوسلمُُعليهُُهللُاُُصلىُُالنَّيب

ُُُ.(3ُ)(شرعهُمبُاُسبحانهُُهللاُإىلُيتقرَُّبُلكنُتعاىل،
ُُق الُ ُُعنُهُُهللُاُُرضُيُُأ ن سُ ُُوع نُْ ُو س لَّم ،ُُع ل ْيهُخُُهللاُ ُُص لَّىُُهللاُخُُر س ولُخُُمخنُُُْإخل ْيهخمُُُْأ ح بَُُُّش ْخصُ ُُي ك نُُُْمل ُْ:

ان وا ُاُي  ق وم واُمل ُُْر أ ْوهُ ُإخذ اُو ك  ي تخهُخُُمخنُُْي  ْعل م ونُ ُلخم  ُُُ.(4)لخذ لخكُ ُك ر اهخ

 

ُ(ُ.57-56)ص:ُُُ-العماديُتُُضمن-ُُالفصوُصُُأستاُرُُهلتُكُُالنصوصُُأشعُةُُ(1)
ُ(ُ.16)ص:ُُُُللهجرسُيُُ،البهيُُاملنظرُُ(2)
ُ(ُ.100ُ/7ُ)ُُاملعرُبُُاملعياُرُُ(3)
ُويفُُ(،2754)ُُوالرتمذيُُ(ُ،235ُُُ/5)ُُشيبةُُأيبُُوابنُُ(،251-250ُُ،151ُُ،134ُُ،132ُُُ/3)ُُأمحدُُأخرجهُُ(4)



 :  املولد قيام منع من تكفي ب  القول بطالن : سادًسا

ُُوهذُاُُالقيام،ُُهذاُُمنعُُمنُُبتكفريُُالقولُ ُُ-نصوصهمُُبعضُُذكرُُتقد مُُكما-ُُالفقهاءُُبعضُُعنُُن قخلُ 
ُُيبتدعوُنُُأهنمُُعاداهتمُُمنُُعلمُُفقدُُالبدعُ،ُُأهلُُعادةُُمنُُاملعهوُدُُعلىُُجارُ ُُأنُهُُغريُُالشديد،ُُالغلوُُمن

ُُُفيه.ُخمالفيهمُي كف خر ونُمثُالقول،
ُُاليوُمُُاشتهرُُقد):ُُقالُُ.(982)تُُُُالعثمانيةُُالدولةُُمفيتُُالسعودُُأبو:ُُابلتكفريُُصر حُُمنُُأبرزُُومن

ُُعليُهُُهللاُُصلىُُابلنيبُُاالكرتاُثُُعدمُُيوجبُُفعلهُُفعدمُُذلك،ُُيفُُواعتيدُُوسلم،ُُعليهُُهللاُُصلىُُتعظيمهُُيف
ُُُ.(1ُ)(وسلمُعليهُهللاُصلىُتعظيمهُلوجوُبُخمالًفاُك فرًاُُفيكوُنُ،وامتهانهُوسلم

ُُواستكبارًُاُُاستنكافًاُُالقيامُُتركُُمنُُألرىُُإينُُ،)وهللا:ُُالشافعيُُاملصريُُاهلجرسيُُخليلُُبنُُحممدُُقال
ُُشيوخُُعنُُروُىُُأنُهُُاملنورةُُاملدينةُُءأجال ُُُمنُُمسعتُُأينُُإلُ ُُلوييُ ُُجهارًا،ُُابلكفرُُمعلنُُشُكُُالُُفهو

ُُعنُدُُفسألوهُُوالسالم،ُُالصالةُُعليُهُُاألانمُُسيدُُمولدُُذكرُُعندُُالقيامُُتركُُالعلمُُذويُُمنُُرجاًلُُُأُنُُشيوخه
ُ.(2ُ)أمره(ُعاقبهُوابلُوأذاقوهُبكفره،ُفأفتواُمنكر.ُألنه:ُفقالُقيامهُعدم

ُُيدعيُُفمُنُُالنصُ،ُُبداللةُُعليُهاُُمنصوصًُُُبُلُُبدعةُ،ُُالقياُمُُهذُاُُيكوُنُُاُلُُ)فحينئذُ :ُُالعطاُرُُحمموُدُُوقاُل
ُُكمُا-ُُوردُةُُكفرًاُُيكوُنُُالشريُفُُملنصبُهُُوالتنقيصُُاإلهانةُُقصدُُوعنُدُُضال،ُُمبتدُعُُفهُوُُوحترميهُُإنكاره
ُُإهانُةُُالناسُُيقومُُحنيُُيرتكهُُمنُُبكفرُُالسعودُُأبوُُاإلمامُُالثقلنيُُمفيتُُالعالمةُُأفتُُوقدُُ،-سلف

ُُُ.(3ُ)السمنودي(ُالعالمُةُنقلهُكمااُُواستنكارًُ
ُُشعارًُاُُصارُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالنيبُُمولدُُذكرُُعندُُفالقيام:ُُ)وابجلملة:ُُالدينُُسراجُُهللاُُعبدُُوقال

 

ُيُفُُالقيمُُابنُُقالهُُمسلم،ُُشرطُُعلُىُُصحيُحُُوإسنادهُُُ.(946ُ)ُُاملفردُُاألدُبُُيفُُوالبخارُيُُ(،337)ُُالشمائل
ُ(ُ.82ُُُ/8)ُُالسنُنُُهتذيب

ُيفُُواالجتماعيةُُالدينيةُُاحلياةُُمظاهُرُُعلىُُالتعرفُُيُفُُأمهيُةُُالسعوُدُُأيُبُُولفتاوىُُ(.277ُُ/4ُ)ُُالفروُقُُذيبهتُُ(1)
ُُاملوضوع.ُُهذايفُُُُدراسةُُالباحثنُيُُبعضُُإفرادُُمُنُُيظهرُُكمُاُُه (،982-898ُ)ُُعاشهاُُاليتُُالفرتة

ُ(ُ.18)ص:ُُُالنيبُمولُدُطالُعُُيُفُُالبهيُُاملنظرُُ(2)
ُ(.6ُ/17)ُُ-احلقائقُُجملةُُضمن-ُوالسالمُُالصالُةُُعليهُُوالدتهُذكرُُعنُدُالقيامُُاستحبابُُ(3)



ُُذلكُُاستلزمُُرمباُُبلُُمنه،ُُاملنعُُوالُُتركهُُينبغيُُفالُُاالبتداع،ُُعالماُتُُمنُُوتركهُُواجلماعة،ُُالسنةُُألهل
ُمنُُعلىُُالكفرُُخبشيةُُالعماديُُالسعودُُأبوُُاملوىلُُأفتُُهناُُومنُُوسلم،ُُعليهُُهللاُُصلىُُابلنيبُُاالستخفاف

ُُُ.(1ُ)بذلك(ُإلشعارهُالناسُيقومُُحنيُيرتكه
ُ:ُمقدمتنيُمنُبةمركَُُّابلتكفريُالقائلنيُوحجة
ُله.ُتعظيمُ ُوسلمُعليهُهللاُُصلىُوالدتهُذكرُعندُالقيام:ُاألوىل
ُفيكفر.ُمستخفًّا؛ُاتركهُُيعدُ ُواجب،ُفهوُلهُُتعظيًمُاُكانُُماُكلُ :ُُالثانية

ُلالستخفافُ.ُاترك هُيكفرُواجب،ُوالدتهُذخْكرُعندُالقيامُ :ُالوسطُاحلدُ ُُحذفُبعدُُالنتيجةُ ُفتكون
ُ:ُاملقد خمتنيُملنعُابطلُاستنادهمُإنَُّ):ُهذهُالتكفريُدعوىُإبطالُيفُُاملالكيُالكايفُالشيخُالق

ُُكساًلُُُتركهُُالقيامُ ُُتركُُمنُُأنَُُُّالحتمالُُالقيام،ُُلعدُمُُاالستخفافُُلزومُُلعدمُُفظاهر؛ُُالكربىُُمنعُُأما
ُُعليُهُُهللُاُُصلىُُلُهُُتعظيًماُُبكونُهُُجاهاًلُُُتركُهُُأن ُهُُأو،ُُوسلمُُعليهُُهللُاُُصلُىُُوتعظيمهُُاحرتامهُُاعتقادُُمع

اُُوات خباعًُُُذلك،ُُعنُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُلنهيهُُامتثااًلُُُقيامالُُعدمُُيفُُالتَّعظيمُُالعتقادهُُتركهُُأنهُُأو،ُُوسلم
ُكراهيتهُُيعلمونُُلكوهنمُُوسلمُ؛ُُعليهُُهللاُُصلىُُلهُُحمبَّتهمُُمعُُلهُُيقومونُُالُُكانواُُالذينُُالصاحلُُللسلف
ُاملسلمني.ُُغريُشعارُمنُألنهُلذلك؛

ُُيُفُُإالُُيشرعُُوملُُللتَّعظيم،ُُمشروًعاُُيكنُُملُُالقيامُُألنَُُُّالكربى؛ُُمنعُُمنُُأظهرُُفهوُُالصغرىُُمنعُُوأمَّا
ُُواُلُُتعاىل،ُُهللُاُُإىلُُقربةُ ُُوسلمُُعليهُُهللُاُُصلىُُالنيبُُتعظيمُ ُُأنَُُُّالعلماءُُعندُُاملعلومُُومنُُللصَّالة،ُُالقيام

ُُُ.(2ُ)(شرعهُمباُإالُتعاىلُإليهُيتقرَُّب
ُُنتيجتهمُُمقتضىُُعلىُُالقولُُهذُاُُأصحاُبُُويلزم):ُُقال ُمقدمتهُمُُيفُُالذينُُالص حابةُُمجيعُُتكفري:

د خيقُُبكُرُُأبو ُُعليُهُُهللاُُصلىُُحبق خهُُم ستخف خنيُُد ونعُ في ُ ُُلهُ،ُُيقومونُُالُُكانوُاُُألهنُمُُعنهمُ،ُُهللاُُرضيُُالص خ
،ُُحقَّقناُُإذاُُبلُُبذلك.ُُيقولُُمسلمُُوالُُوسلم، ُ،ُُواستعملنُاُُالنَّظر  ُُوالبصرُ،ُُالبصريةُُبعنيُُوأمعناُُالفكر 

 

ُ(ُ.177-176)ص:ُُ-اإلسالُمُُأئمُةُُفتاوُى-ُُضمنُالدينُُسراجُُهللاُُعبدُُفتوىُُ(1)
ُ(ُ.209)ص:ُُُوالبياُنُُالنقدُُ(2)



ُ:ُُوصورتُهُاالنطباق،ُمتامُعليهمُتنطبقُنتيجتُهُبقياسُقياسهمُمعارضةُوجدان

ُيكرههُ.ُلكونهُلهُ؛ُتعظيًماُليسُوسلمُُعليهُهللاُصلىُللنيبُالقيامُ 

ُفيكفرُ.ُ،وسلمُعليهُهللاُصلىُابلنَّيب ُخُمستخفًّاُفاعلهُيعدُ ُلُهُتعظيًماُليسُماُوكلُ 
ُُمستخفًُُُفاعل هُُيعدُ ُُوسلمُُعليهُُهللُاُُصلىُُالنَّيب ُخُُإىلُُالقيام:ُُالنتيجة ُُعليُهُُهللاُُصلىُُيكرههُُلكونُهُُبهُ؛ا

ُُ.(1)(وسلم
ُُالنيُبُُتنقصُُإىُلُُاملانعُُونسبةُُالتكفريُُعلىُُاقتصرواُُقدُُجيدهمُُلُنُُاملولدُُقيامُُمبتدعيُُكالمُيُُفُُوالناظر

ُ.مفلولةُأسلحةُوكلهاُ،أخرىُأسلحةُاستعملواُبلُفحسب،ُوسلمُعليهُهللاُصلى
ُاملالكُيُُعلويُُذكرُُوابتالهُ!ُُهللاُُفعاقبهُُاملولدُُقيامُُيقمُُملُُعم نُُوحكايُتُُبقصصُُالتخويف:ُُفمنها

ُُفيُهُُتاُلُُالنبوي،ُُامليالدُُعيدُُليلةُُنبويًُُُّاحتفااًلُُُاملقدسُُبيتُُيفُُحضرُُأنهُُأخربهُُاملالكيُُعباسُُوالدهُُأن
ُُسببُُعنُُسألُهُُملُاُُوأفادهُُ،هنايتهُُإىلُُاملولدُُأولُُمنُُاألدُبُُبغايةُُقامُُأشيبُُرجلُُفإذاُُالربزجني،ُُمولد
ُمعُأنهُنومهُيفُفرأىُسيئة،ُبدعةُأنهُويعتقدُالنبوي،ُامليالدُذكرُعندُيقومُالُكاُنُُأبنهُسنهُكربُُمعُوقوفه
يَّاهُبدرُ ُهلمُط ل عُفلماُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُُالستقبالهُئنيمتهيُ ُمجاعة ُُيستطُعُملُالستقبالهُاجلميعُوهنضُحم 

ُوهوُُإالُُاستيقظُُفماُُ.القيامُُتستطيعُُالُُأنت:ُُوسلمُُعليهُُهللاُُصلىُُالرسولُُلهُُوقالُُلذلك،ُُالقيامُُهو
ُُغايُةُُإىلُُاملولدُُقراءةُُأولُُمنُُيقومُُهذاُُمرضهُُمنُُهللُاُُشفاهُُإنُُفنذُرُُعاًما،ُُاحلالُُهذاُُعلىُُوبقيُُمقعد،
ُُ.(2)وسلمُعليهُهللُاُصلىُُلهُتعظيًماُنذرهُبوفاءُقائًمُاُيزلُوملُذلك،ُمنُهللاُُفعافاهُهنايته،

ُُحممودُُيقولُُالوهابيةُ!ُُإىلُُينسبُُسوُفُأبنهُُاملولدُُقياُمُُيرتكُمنُُتنفري:ُُاستعملوهاُُاليتُُاألسلحةُُومن
ُُالعطار ُالناسُُقيامُُعندُُيقومُُالُُمنُُونسبةُُالناسُُعمومُُعندُُفتنةُُإاثرةُُالقيامُُتركُُيفُُكانُُورمباُُ،)هذا:
ُُُ.(3)(!التوحيدُأهلُبتكفريُالغلوُيفُاحلدُجتاوزاُالذينُالوهابيةُمذهبُإىلُوسلمُعليهُهللاُصلىُُلهاُتعظيمًُ

ُُيفُُالناسُُنونيلق ُخُُكانواُُأندونيسياُُيفُُالعلوينيُُأنُُوهُوُُرضا،ُُرشيُدُُحملمُدُُوج هُُسؤالُُيُفُُجاءُُماُُومنها
 

ُ(ُ.214-213)ص:ُُُوالبياُنُُالنقدُُ(1)
ُ(ُ.95-94)ص:ُُُاإلسالمُُأئمُةُُبفتاوُىُُاإلعالمُُ(2)
ُ(ُ.6ُُُ/17)ُُاحلقائقُُجملُةُُ(3)



ُهُلُُ:سائلُُسألهُُوإذاُُكافر،ُُفهوُُإلُُ)مرحًبا(ُُمساعهُُعندُُيقمُُملُُومنُُاملولدُُحيضرُُملُُمنُُأنُُاحلفالُتُُأثناء
  صلى   النب   أحفاد  أَلان  ُُهذاُ؛ُُيفُُتنازعنُاُُالُُاسكت،ُُكافرُ،ُُأنت:ُُبقوهلمُُأجابوُهُُورسولهُ؟ُُهللاُُمنُُأمرُُهذا
ُُ.(1ُ)وسلم! عليه للا

ُُرضُاُُرشيدُُقال ُُبقوهلمُُاألخذُُجيبُُأبنُهُُاجلاهلنُيُُالعلوينيُُهؤالءُُادعاءُُ)وأما: ُُهذا"وُُ"كفرُُهذا":
ُُأقبُحُُفهُوُُوسلم؛ُُعليهُُهللُاُُصلىُُالرسولُُأحفادُُأبهنمُُذلُكُُوتعليلهمُُكفر،ُُفقدُُكذاُُفعلُُومنُُ،"إميان

ُُالتشريُعُُحلقُُادعاُءُُألنَّهُ ُُ؛املولُدُُبدعةُُحضورُُاترُكُُمنُُالكفرُُإىُلُُأدىنُُوصاحب هُُالدينُ،ُُهذاُُحبقيقةُُاجلهل
ُُالشيعُةُُغالُةُُحتُُاملسلمني،ُُمنُُأحدُُهبذاُُيقلُُوملُُفاطميُ،ُُعلويُُهوُُمنُُلكُلُُوالعباداُتُُالعقائدُُيف

ُبعصمتهُمُُيقولوُنُُإمناُُفإهنمُُعوامهم،ُُجبهلُةُُفكيفُُكلهم،ُاُلُُالبيتُُآلُُأئمُةُُبعضُُبعصمةُُيقولونُُالذين
ُلألئمُةُُهذاُُمثلُُدعوىُُمنهمُُألحدُُنرُُملُُولكنُُإل،ُُاملعاصيُُومنُُالدينُُنصوصُُنقلُُيفُُالكذُبُُمن

ُُيُفُُاحلقُُهذُاُُلبعضهمُُأوُُفاطمُيُُلكُلُُجعلُُولُوُُالدين،ُُبضروريُتُُاجلاهلنيُُالعوامُُهؤالءُُعنُُفضاًلُ
 .(2ُ)بهُ(ُويدينُُيقبلهُمنُوجدُإنُالوجودُمُنُالدينُهذاُلزالُالتشريع

 وسلمُ.ُوصحبهُآلهُوعلىُُ،حممدُنبيناُعلىُهللاُوصلى

 

ُ(ُ.664ُُُ/29)ُُاملناُرُُجملُةُُ(1)
ُ(ُ.667-666ُُُ/29)ُُاملناُرُُجملُةُُ(2)


