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 ملخص البحث                                 

                           

احملتفلني  على لإللزامات اليت ترد دراسةمجع و يشتمل هذا البحث على 
ن: وقد جاءت اإللزامات على قسمني،نببدعة املولد النبوي

ن.إمجااًل  على كل بدعة اليت َترِدج وهي :ننالعامةاإللزامات ن-1
ن.اإللزامات اخلاصة ببدعة املولدن-2
اإللزامات ليست على و .نامخسة عشر إلزامً بحث على قد احتوى الو 
،نالوضوح ومن جهة،نأثر اإللزام يف املقالةبل تتفاوت من جهة ،نةٍ واحد مرتبةٍ 

ن،إضعاف قول املخالف وإظهار تناقضهومن جهة ،نالقوة والضعفومن جهة 
لكوَّنا ؛نممن أجوردت عليهال يلزم من ذلك تكفري و ،نما يقتضي الكفربل منها 

ع تنوُّ و .نتزمه إذا الإالَّ ،نليس بقولٍ  الزم القول واألصل أنَّ ،نوجب فساد مقالتهمت
دة التبكيت جاءت لزاي؛نوكثرهتااإللزامات اليت تنقض بدعة االحتفال ابملولد 

 تؤثر عن ومل،ن فإنه يكفي أَّنا بدعة حمدثة ليست من الشرعوإالَّ ،نلمخالفل
ن. عليهواندل و ن أمر فيه خري إالَّ فما م،نان إليهو لسبق اولو كانت خريً ،نالسلف

 ة، بدعة، االحتفالنَّ اإللزامات، أهل السُّ ): الكلمات املفتاحية * 
 (.ابملولد النبوي

 صالح بن حممد اخلالقي د /

sala7@hotmail.com 
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 مةقدِّامل

 
 

ا إقرارً   هللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إالَّ ،ناا كثريً احلمد هلل محدً 
وعلى آله ،نازيدً ا ما كثريً تسليمً  ورسوله  ا عبدهحممدً  وأشهد أنَّ ،نابه وتوحيدً 

دي هدي وخري اهل،نأصدق احلديث كتاب هللا فإنَّ :ن وبعدن،وصحبه أمجعني
ن.وكل بدعة ضاللة،نوكل حمدثة بدعة،نوشر األمور حمداثهتا، حممد 

 :  ا بعدأمَّ 
بيان ة يف نَّ السُّ  ةأئمَّ  عملهااليت استالشرعية العقلية  ججمن أقوى احل فإنَّ 

ما أوردوه عليهم من إلزامات  املخالفون املخالفات العقدية اليت أحدثها
نواحنرافهم خللهم تكشف ض تناقما يعرتي استدالالهتم من وتظهر ،

يكون  احلق ال كما أنَّ ،نالباطل يلزم منه الباطل  ألنَّ وما ذلك إالَّ ،نواضطراب
فقد ،نمن األساليب اليت هلا أثر واضح يف الردوداإللزام ويعترب .نا حقا الزمه إالَّ 

ن.لزاماتإلبشاعة ما قد يلزم على مقالته من ،ناملخالف احلريةخلف يف نفس ـي
هبا االعرتاض على استدالالت وقد تعددت الطرق اإللزامية اليت ميكن 

ناملخالفني ن،فمن ذلك إظهار خمالفة اخلصم للقضااي الضرورية والبدهية،
نوالنصوص الشرعية نوكذلك اإللزام ابلتناقض، نلتبكيت اخلصم؛ ابللوازم و ،



75 
 اإللزامات الواردة عَّلى بدعة االحتفال باملولد النبوي

 

نتائج واآلاثر أو تربز ال،نينالدِّننض أصل املقالة أو أصلواآلاثر الفاسدة اليت تنق
ن.السيئة عليها
من هذا املنطلق انبثقت عند الباحث فكرة مجع ودراسة  اوانطالقً 

،ن(0)دة واجلماعة خمالفيهم يف أبواب االعتقانَّ اإللزامات اليت ألزم هبا أهل السُّ 
يف نقض  (2)فسلو  هذا النوع من الردود يتضمن استحداث طرق جديدة

 .سالمة اللوازم من املخالفة الشرعيةشريطة ؛نمقالة املخالف
ن:نوقد رغبت أن يكون موضوع هذا البحث

 اإللزامات الواردة عَّلى بدعة االحتفال باملولد النبوي

  ابهللوهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إالَّ 
 
 ن: هأهمية املوضوع وأسباب اختيار 
،ناملخالف قول وإبطال،ندراسة اإللزام له أثر يف إظهار احلق نَّ أ:نناًل أوَّ 
 .نهاضطراب وبيان أو توهينه
ة عن حملاجَّ عرفة طرق امل مثل هذه الدراسة تفتح ذهن الباحث أنَّ نا :اثنيً 

                                  
نيل درجة يف أطروحيت لوذلك ،ن اإلميان والقدراإللزامات يف ابيَب لدراسة  وقد وفقين هللا  (0)

نالعاملية العالية )الدكتوراه( ننفجاءت بعنوان، ني يف ة واجلماعة للمخالفنَّ إلزامات أهل السُّ »:
 .ن-نر هللا طبعهايسَّ  - «مسائل اإلميان والقدر

يس له فيها أن يقول مبسألة لوكيف لقائل ،نال يعين ذلك سلو  طريق غري مسبوق إليها البتة (2)
ن ولذلك فما من؛ولكن املراد سلو  طرق جديدة يف عرض الردود على مقالة اخلصم؟!نسلف

 .نالميحً ا وتا أو استنباطً  واستفدته من أهل العلم السابقني إما تصرحيً إلزام أوردته إالَّ 



76 
                                                       َّلةة الدرراسات العقديَّةجم                                                                                                 

 

ة نَّ ل السُّ وهذا مما يزيد أه،نكما تربز اطراد احلق وتصديق بعضه لبعض،ناحلق
 .نمهمنهجا بصحة ويقينً   وطمأنينةً ثبااتً 

وهي مبسوطة ن،كثرة اإللزامات الواردة على احملتفلني لبدعة املولد:ن ااثلثً 
نيف ردود أهل العلم نفجمعها وحتليلها وتقوميها، صحة وتوضيح جوانب ال،

 .نالشيء الكثري يورث من اتساع املدار  واملعارف،نوالفساد فيها
اة كل احلجج اليت يتشبث هبا دع  تكشف أنَّ هذه الدراسة  أنَّ :ننارابعً 

ن.تتضمن إلزامات هتدم استدالالهتم وترد بدعتهم،ناالحتفال ابملولد
 ن: حدود البحث 

ن.ويعلى بدعة االحتفال ابملولد النب دج رِ حدود البحث اإللزامات اليت تَ 
 ن: البحث أهدف
 حملتفلنيلى اع دج رِ تَ يهدف الباحث يف حبثه إَّل مجع اإللزامات اليت  -0
ن.ابملولد

نوضح وجههيموجز لإللزام حتليل يهدف الباحث إَّل ن-2 فية وكي،
ن.االستفادة منه يف نقض بدعة املولد

واليت ن،أيمل الباحث أن تبدي هذه الدراسة احلجج العقلية الدامغةن-3
قض ما احتجوا وإلزامهم ن،نومعارضتهم مبا يستدلون به،نتربز تناقض املخالفني

ن.به
 ِّالسابقةراسات الد :  
يدة مت ففي قسم العق،نموضوع اإللزام انل اهتمام مجلة من الباحثني إنَّ 

جاء ة للمخالفني يف أبواب االعتقاد فنَّ اعتماد مشروع لدراسة إلزامات أهل السُّ 
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ن: على النحو التايل
ة واجلماعة للمخالفني يف ابب األمساء نَّ إلزامات أهل الس   -1

ن.لنيل درجة املاجستري،نعتيق فرحان اخلماسخالد :ننالباحثن،والصفات
عتمد م:ن الباحث، اإللزامات على عقيدة الرافضة يف الصحابة -2
ن.لنيل درجة املاجستري،نالشريف
ة واجلماعة للمخالفني يف مسائل اإلميان نَّ إلزامات أهل الس   -3
 .نلنيل درجة الدكتوراه،نصالح بن حممد اخلالقي:ننالباحث ،والقدر

ن القرى أولوه عناية فائقة مِّنأُنقسم الفقه يف جامعة وهكذا  أسسوا ف:
دراسة  والشك أنَّ ،ن(0)مشروعات متعددة تتعلق بدراسة اإللزام الفقهي للفقهاء

هذه املسالك دراسة تطبيقية على املسائل العقدية واملخالفات االعتقادية أوَّل 
ن.وأجدر ابلعناية

الواردة  مل أعثر على دراسة خاصة جبمع اإللزامات،نوحتر ن وحبثٍ  بعد تتبعٍ و 
                                  

ن: ومن الرسائل املتعلقة هبذا اجلانب (0)
ؤاد بن حيىي ف:ن للباحث،نوتطبيقية من خالل إلزامات ابن حزم للفقهاءاإللزام دراسة نظرية ن-1

ن.ىالقر  أُمِّنلنيل الدكتوراه من قسم الفقه اإلسالمي جبامعة ،نبن عبد هللا بن هاشم
ن: إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء املذاهب األربعة من خالل كتابه احمللى )يف كتابن-2

من قسم  لنيل درجة الدكتوراه،نضيف هللا بن عامر الشهريللباحث ،ناوتقوميً  الطهارة( دراسةً 
ن.القرى أُمِّننالفقه اإلسالمي جبامعة

ة إَّل : الصال لزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء من خالل كتابه احمللى )من أول كتابإن-3
 رجةحممد بن شداد بن شديد الثقفي، لنيل د : ا، للباحثوتقوميً  : الزكاة( دراسةً  َّناية كتاب

 القرى.  أُمِّننالدكتوراه من قسم الفقه اإلسالمي جبامعة
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ىت جاءت على ر فيها حسما تي فجمعتج ،نعلى اجمليزين لالحتفال ببدعة املولد
ن:نالنحو التايل
 ن: خطة البحث 

 .وفصلني وخامتة ،ومتهيد ،تشتمل اخلطة على مقدمة
 :  املقدمة

نوتشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره ن،وهدف الدراسة،
 .نواملنهج املتبع فيه،نوخطة البحث،نوالدراسات السابقة

 : التمهيد
 :ن نيويشتمل على مبحث

 . مثراتهأبرز و ، تعريف اإللزام:  لاملبحث األوَّ 
ة واجلماعة نَّ ومنهج أهل الس   ،ريخ املولد النبويأت:  املبحث الثاين

 . ملولدابد على بدعة االحتفال يف الرَّ 
 .اإللزامات العامة:  الفصل األول
 .ناة عشر إلزامً ستويشتمل على 
 .اإللزامات اخلاصة ببدعة املولد:  الفصل الثاين

 .ناويشتمل على مخسة عشر إلزامً 
ن:ناخلامتة

ن.وتشتمل على أبرز النتائج
  فهرس المصادر والمراجع.

 .املوضوعات فهرس



 

  
 
 

 
 

 التمهيد :
 ويشتمل على مبحثني : 

 م، وأبرز مثراته املبحث األوَّل : تعريف اإللزا

أهل السُّنَّة  ومنهج ،ولد النبويريخ املأاملبحث الثاني : ت

 املولدبعة االحتفال د على بدواجلماعة يف الرَّ
ن
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 : لاملبحث األوَّ

 اتهمثرأبرز و ،اإللزامتعريف 

 
 ن

 .اواصطالحً  لغةً تعريف اإللزام :  لاملطلب األوَّ 
 ًة :تعريف اإللزام لغ 

زمة واملال،نةً مالزم ،اإلزامً ، لزميج ، ألزم:ننيقال.نإفعال من الالزم:نناإللزام
وما ميتنع ،نةوالتبعي،نواملعانقة،نوالدوام،نوالثبوت،ناملالصقة:ننتدور على معىن

تدور على ما  (0)انفكاكه عن الشيء، وعدم املفارقة للشيء، وهذه املعاين
على  دلالالم والزاء وامليم أصل واحد صحيح، ي» : ذكره ابن فارس بقوله

 .(2)«امصاحبة الشيء ابلشيء دائمً 
  اصطالًحاتعريف اإللزام  : 

كتاب   صاحبتوسع وقد ،نتنوعت أساليب العلماء يف تعريف اإللزام
إَّل  خلصو ،نيف ذكر أقوال العلماء يف تعريف هذا املصطلح «نظرية اإللزام»

                                  
(، لسان العرب 826/ 2(، مجهرة اللغة )051/ 04(، هتذيب اللغة )472/ 7انظر : العني ) (0)

 (.795(، الكليات )ص 552/ 2(، املصباح املنري )02/530)
 .ن(235/ 5مقاييس اللغة ) (2)
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إبطال »نأون،«إبطال قول املخالف بناء على أصله»:ن التعريف املختار هو أنَّ 
ن.(0)«هقول املخالف بناء على ما يقر ب

ن: هذا التعريفوحاصل 
عند  كان مستدالا   سواءً ،نما سلم عند اخلصم:ن الدليل اإللزامي أنَّ ن-1

ن.اخلصم أو ال
ضافتها إ إَّل أنَّ مما يؤول ناإللزام يقصد به لوازم أقوال املخالف أنَّ ن-2

ن.إليهم إضافة أقواهلم أنفسهم
أو ن،ما يقع يف القرآن من اإللزام ال يكون مبجرد تسليم اخلصوم أنَّ ن-3

نتتبع فلتاته على عادة املناظرين ان وإمنا يقع مبا يسلمها لنا عادة وإن ك،
ن.(2)خطأ

ال أثر يف صحة اإللزام لعلم املخالف وال جلهله بتفاصيل أصله ن-4
وإمنا ن،وال أثر كذلك إلدرا  املخالف وقوع املخالفة منه ألصله،نخالفهالذي 

ه هذا مينظر إَّل اإللزام من جهة تسليم املخالف ووقوع املخالفة منه ملا سلَّ 
ء علم سوا،نصح أن ألزمه به،نم به املخالف وانقضهفكل ما سلَّ ،نفحسب

الف أو جهله خفعلم امل.نأو جهل تفاصيل أصله،نأو ذهل عنه،نمبخالفته أصله

                                  
،ن(271-269/ 3رسائل ابن حزم ):ن وانظر،ن(47-46لفؤاد اهلاامي )ص  ،نظرية اإللزام (0)

شرح الكوكب ،ن(5/251البحر احمليط للزركشي )،ن(71الكافية يف اجلدل البن احلاجب )ص
 .ن(220الكليات )ص،ن(456/ 3املنري البن النجار )

 .ن(368الرد على املنطقيني )ص :ننانظر (2)
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ابألصل الذي وقع اإللزام على  ممسلِّنال أثر له يف صحة اإللزام ما دام أنه 
 .نخمالفته له

،ن(0)حبسب مجلة من االعتبارات؛نم إَّل عدة تقسيماتقسَّ يج :ن واإللزام
نبط الناظر فقد يست،نعلى من يشاء من عباده وهي حبد ذاهتا فتح من هللا 

،نعضا ما يتداخل بعضها يف بوكثريً ،ناإللزاماتللمقالة ما يصعب حصره من 
ا ما نهم غالبً ولك،نولذلك جند أهل العلم يتفاوتون يف عرضها على املبطلني

لفاسدة فتأيت اإللزامات مبثابة اآلاثر السلبية والنتائج ا،نيوردوَّنا بعد متام الرد
دل مع وتصرفهم ذلك من متام الع،نوإن مل يتبناها املبتدع،ناليت ال مفر منها

ن.ا إذا التزمهإذ هي إلزامات ال يلزم منها حكم على املبتدع إالَّ ؛ناملخالف
 ؟هل الزم املذهب مذهب:  املطلب الثاين

 وته عقاًل ما يلزم من ثبوت القول ثب:ن اإللزام بالزم املقالة يعين سبق أنَّ  
،نبة عليهمرت فما يلزم املعني من معانٍ ،نومل يذكر يف الكالم،نةً ا أو لغأو شرعً 

ن.(2)؟هل يصح إضافة هذه املعاين إَّل القائل أم ال
 :  حترير حمل النزاع يف املسألة

 .وقول رسوله  الزم قول هللا :  اًل أوَّ 

                                  
لمخالفني يف ة واجلماعة لنَّ إلزامات أهل السُّ »:ن يف رساليتتوسعت يف عرض وتوضيح كل قسم  (0)

 .ن(209 -025لفؤاد هاشم )ص  ،نظرية اإللزام:ن وانظر،ن(24)ص  «مسائل اإلميان والقدر
 (.88لعايض السلمي )ص  ،: حترير املقال فيما جيوز نسبته إَّل اجملتهد من أقوال انظر (2)
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ن:(2)ألمرين؛ن(0)ا فهو حقإذا صح أن يكون الزمً 
ن.والزم احلق حق،نكالم هللا ورسوله حق  أنَّ ن-1
يكون ف،ن من كالمه وكالم رسولها عامل مبا يكون الزمً  هللا  أنَّ ن-2

 .نا للمتكلممرادً 
 .(4)الالزم من قول أحد سوى هللا ورسوله له ثالث حاالت:  الثاين

ن. لهأصبح قواًل ،نإذا التزم القائل ابلالزمن-1
ن. لهمل يكن قواًل ،نإذا مل يلتزمهن-2
ا ذهبً  أو مفهل يكون قواًل ،نفال التزم وال منع،نإذا سكت عن الالزمن-3

ن.وهذا حمل البحث؟نأم الله 
وال تصح ،نالزم القول ال يعد قواًل  واألصل الذي عليه أكثر احملققني أنَّ 

ن: ووجه ذلك،ن(3)نسبته إَّل قائله
ويغفل عن الزمه حبيث لو نبه إَّل ،نقد يقول القول شخصال أنَّ ن-1

ن.(5)أو لرجع عن قوله الذي يلزم منه ذلك الالزم الباطل،نالالزم مل يقل به

                                  
هذا الالزم هو قول هللا وقول رسوله، وإمنا يقال هذا ما دلَّ عليه قول  : إنَّ  ومع هذا فال يقال (0)

 هللا وقول رسوله.
 (.5/231(، إعالم املوقعني )29/32: جمموع الفتاوى ) انظر (2)
 (.42البن عثيمني )ص  ،(، القواعد املثلى29/32انظر: جمموع الفتاوى ) (4)
 (.2/63(، االعتصام )21/207وى )(، جمموع الفتا0/918: البحر احمليط ) انظر (3)
 (.5/416: جمموع الفتاوى ) انظر (5)
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زم ا لقول من األقوال ليس بالا مما يظنه بعض الناس الزمً كثريً   أنَّ  -2
ن.بل توهم لزومه،نفعاًل 

فصاحب املقالة ال خيلو الزمها من حيث الصحة والبطالن من 
 :ن(0)أمرين

وز أن يضاف وجي،نفهذا مما جيب عليه أن يلتزمه،نالزم قوله احلق:ن لاألوَّ 
 .نالتزامه بعد ظهوره إليه إذا علم من حاله أنه ال ميتنع من

أكثر ما فيه و ،نفهذا ال جيب التزامه،نالزم قوله الذي ليس حبق:ننالثاين
 وإالَّ ن،رف من حاله التزامه بعد ظهوره لهويضاف إليه إن عج ،نأنه قد تناقض

 .نلكونه ال يشعر بفساد الزم قوله؛نفال جيوز أن يضاف إليه
ة اإللزامات اليت أوردهتا على املخالفني يف بدع أنَّ :  ومما سبق يتضح

ناالحتفال ابملولد النبوي مما يقتضي منها الكفر كفري ال يلزم من ذلك ت،
 إذا إالَّ ن،واألصل أنه ليس بقول هلم،نفإيرادها يوجب فساد مقالتهم؛نقائليها
ليس إذا توجه بعض اإللزامات على اإلنسان لزم أن »:ننالرازي قال،نالتزموه

ن.(2)«والتزام الكفر غري،نفإلزام الكفر غري،ن بهون ذلك اإلنسان قائاًل يك
 .مثرات اإللزام وفوائده:  ثالثاملطلب ال

ن؛اإللزام من أهم العالمات اليت يستدل هبا على إثبات احلق أنَّ  -0
وبطالن الالزم ،نا حقا الزم احلق ال يكون إالَّ  فإنَّ ؛نفاحلق ال يلزم منه لوازم ابطلة

                                  
 (.29/31: جمموع الفتاوى ) انظر (0)
 (.255/ 00: مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ) تفسري الرازي (2)
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ن.على بطالن امللزوميدل 
ن.(0)وأنه على غري اجلادة،نإيقاف املخالف على تناقضه -2
،نعضهاإذا صح إبطال اإللزام لب؛نمتييز احلق املخالط للمقالة الباطلةن-3

وبيان دقائق ن،وتنقيح آراء املقالة املخالفة للحق،نوتوهينها إن مل يبطلها ابلكلية
ن.وبيان تناقضهاومنشأها وكيفية إبطاهلا ،نتتعلق هبا
،نةوأوجز إشار ،ناإللزام مدخل رضي إليصال احلق أببل  عبارة أنَّ ن-4
؛نجتهوال إمكانية من الفرار والتنصل من نتي،نا لردهجيد املخالف مدفعً وال يكاد 

ن.وبشاعة تبنيه وااللتزام مبدلوالته،نلوعورة إبطاله
ن الـملزم ألَّ ؛ناإللزام أدعى لرجوع امللزوم إن كان قصده اتباع احلق أنَّ ن-5

نقيطي يقول العالمة الش،نسوى اإلذعان للحق فلم يبقَ ،نأظهر له فساد قوله
ن.(2)«قوإلزامهم احل،نإفحامهم بنفس أدلتهم أدعى النقطاعهم»:ن 

ن
ن

h 
  

                                  
 .ن(81/ 0احمللى ابآلاثر ):ننانظر (0)
 .ن(0/5آداب البحث واملناظرة ) (2)
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ن: املبحث الثاني

 دجلماعة يف الرَّة وانَّهج أهل السُّومن ،ريخ املولد النبويأت

 داملولبعلى بدعة االحتفال 

  
 .أتريخ االحتفال ابملولد النبوي:  لاملطلب األوَّ 

املتأمل يف كتب السري والتواريخ جيد اخلالف الشديد يف حتديد يوم  إنَّ 
نمولد النيب  نولد جبوف مكة وإن كان املشهور أنه ، ،ن(0)عام الفيل،

ن  أَّ إالَّ ،ن(2)وذلك يوم االثنني كما ثبت يف حديث أيب قتادة األنصاري 
وميكن إجياز ،ناثريً ا كاختالفً  اختلفوا فيه،نفيه حتديد اتريخ اليوم الذي ولد 

ن:(4)األقوال فيما يلي
ن.أنه غري معنيَّ ن-1
 املواهب» نقله القسطالين يف،نمن غري تعيني اليوم،نليف ربيع األوَّ ن-2
 .«ةاللدني

                                  
(، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد 76/ 0خري العباد ) : زاد املعاد يف هدي انظر (0)

 (.0/97ألكرم العمري ) ،(، السرية النبوية الصحيحة445، 0/443)
 (.0062رواه مسلم ) (2)
(، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد 099/ 0البن كثري ) ،: السرية النبوية انظر (4)

(0/444.) 
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نللليلتني مضتا من ربيع األوَّ  -4 ورواه ن،قاله ابن عبد الرب املالكي،
ن.عن أيب معشر جنيح املدين،نالواقدي
بري روي ذلك عن ابن عباس وج،نللثماين ليال مضني من ربيع األوَّ ن-4

،نله ابن عبد الرب تصحيح أهل التاريخ ونقل ،واختاره ابن حزم،نبن مطعم 
نحممد اخلوارزمي وقطع به احلافظ نورجحه ابن دحية الكليب، هو »ن:نوقال،

هو اختيار »ن: وقال القسطالين،ن«وعليه أمجع أهل التاريخ،نالذي ال يصح غريه
نأكثر أهل احلديث ن«وهو اختيار أكثر من له معرفة هبذا الشأن، ى وحك،

ن.القضاعي إمجاع أهل الزيج )امليقات( عليه
نللعشر مضني من ربيع األوَّ ن-5 وهو قول الشعيب وحممد الباقر ،

ن.وصححه احلافظ الدمياطي الشافعي
ن.وهو قول ابن إسحاق،نلالثنيت عشرة مضت من ربيع األوَّ ن-6
نللسبع عشرة مضت من ربيع األوَّ ن-7 نقله ابن دحية عن بعض ،
ن.الشيعة

ن.للثماين عشرة مضني من ربيع األوَّ ن-8
ن حزم رافع عن أبيه حممد برواه أبو ،نلبقني من ربيع األوَّ  لثمانٍ ن-9
ن.الظاهري

ن.يف رمضان : وقيلن-11
ن.يف صفر : وقيلن-11
وهذا ما ذهب إليه الباشا الفلكي ،نللتسع خلون من ربيع األوَّ ن-12
ورجحه ن،درس فيها املوضوع دراسة فلكية،نوله رسالة علمية يف هذا،ناملصري
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،نيمد اخلضر بعض العلماء من كتاب السرية املعاصرين ومنهم األستاذ حم
ن.(0)وصفي الرمحن املباركفوري

 : ويتضح مما سبق
هذا اخلالف بني علماء السرية يدل على عدم وجود دليل  أنَّ ن-1

ن.حبيث يتفقون على يوم حمدد،نصحيح صريح يف هذه املسألة
خ مولده معرفة اتري مما يدل أنَّ  ،مل يسألوا النيب  الصحابة  أنَّ ن-2

ن.والتعبد  للقربةحمالا مل يكن  
إذ لو كان كذلك لذكر التاريخ فما ؛ناالحتفال ليس من الشرع أنَّ ن-3

ن. ودلنا عليهمن أمر فيه خري إالَّ 
ناملسلم غري مطالب منه االهتمام بتاريخ املولد أنَّ ن-4 ناية وال الع،
ومتابعته  إمنا الواجب عليه أن ينظر كيف هو يف حبه لرسول هللا ،نبضبطه

ن.(2)خلق خبلقهوحرصه على الت،نواقتدائه بسنته واهتدائه هبديه،نيف شريعته
 سواء من ال يرى عمل املولد -أهل العلم  والذي يؤكد هذه احلقائق أنَّ 

ال أرشد إليه وال و  االحتفال ابملولد مل يفعله النيب  متفقون أنَّ  - ومن يراه
 أحد من السلف الصاحلني من الصحابة وال التابعنييفعله كما مل ،نحث عليه
مع ن،مل يفعله السلف»:ن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ن(4)ينالدِّنوال أئمة 

                                  
 (.30(، الرحيق املختوم )ص 9سرية سيد املرسلني )ص  : نور اليقني يف انظر (0)
 (.07)ص ؟املولد النبوي هل حنتفل (2)
القول الفصل يف حكم االحتفال مبولد خري الرسل ضمن رسائل يف حكم االحتفال :ننانظر (4)

 .ن(329/ 2ابملولد )
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أو ،ناحمضً  اولو كان هذا خريً .ناقيام املقتضي له وعدم املانع منه لو كان خريً 
 فإَّنم كانوا أشد حمبة لرسول هللا ،نأحق به منا ا لكان السلف راجحً 
متابعته  وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف.نوهم على اخلري أحرص،نا له مناوتعظيمً 

واجلهاد ن،ونشر ما بعث به،ناا وظاهرً وإحياء سنته ابطنً ،نوطاعته واتباع أمره
نعلى ذلك ابلقلب واليد واللسان من ن،هذه طريقة السابقني األولني فإنَّ .

 .(0)«نوالذين اتبعوهم إبحسا،ناملهاجرين واألنصار
ن/نهو أو ،نومما حيسن ذكره يف هذا املقام اعرتاف أحد املؤرخني للمولد

الم أتريخ االحتفال ابملولد النبوي من عصر اإلس»يف كتابه حسن السندويب 
ن«لل إَّل عهد فاروق األوَّ األوَّ  ننحيث قال، مل يفكر أحد من اخللفاء »:

ن الشأن ملولد الرسول صلوات هللا عليه م يف أنَّ نالراشدين عليهم رضوان من هللا
ليت أو االحتفال به واقرتانه ابلواجبات اهلائلة ا،نما يوجب تذكاره بصورة عامة

ومل يروا فيه ما رآه غريهم ممن جاء بعدهم من ،نعلى عواتقهم ينالدِّنألقاها 
وجاء من بعدهم اخللفاء »:ن مث قال،ن(2)«مظاهر العزة وآايت التقوى والصالح

يهم من ومقارعة منافس،نفشغلوا مبنازعة خصومهم من العلويني،نبين أمية من
كني قواعد لى متوَّندوا للعمل ع،نمث ُتردوا حملاربة اخلوارج واملتمردين،نالزبرييني
لذلك مل يركض خاطر العناية ابلذكرى النبوية يف رأس أحد من ...نن،ملكهم

                                  
 .ن(024/ 2اقتضاء الصراط املستقيم ) (0)
-07اتريخ االحتفال ابملولد النبوي من عصر اإلسالم األول إَّل عصر فاروق األول )ص  (2)

 .ن(08
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أو اعتباره ن،للرسول الكرمي يوم ميالد يصح تذكاره ومل يفكروا يف أنَّ ،نرؤوسهم
مث تال األمويني يف حكم البالد »:ننمث قال،ن(0)«ةة اإلسالميا من أعياد األمَّ عيدً 

اإلسالمية خلفاء بين العباس فكان أكرب مههم ابدئ ذي بدء انتزاع امللك من 
تمعة كلها جم  هلذه األسباب...ن ومطاردة الدعاة من الغالني،نأواخر املروانيني

ا حيسن قوميا  اأو مومسً ،ناا إسالميا عيدً  أو متفرقة مل ُتر فكرة اختاذ مولد النيب 
 ا ممن عىن بتدوين أخبار هاتيك الدولأحدً  وعلى هذا مل أرَ ..ن.ناالحتفال به

وتسجيل أحداثها وحترير شؤوَّنا وتصرفاهتا أشار من قرب أو من بعد إَّل هذه 
ولكن العجب العاجب »:ننمث قال.ن(2)«يابملولد النبو فكرة االحتفال ،نالفكرة
ين امللو  من بين بويه الدايمل املتغلبني على املستضعفني من خلفاء ب يف أنَّ 
هؤالء الدايمل مع تشيعهم الظاهر مل يفكروا يف إحياء ذكرى مولد ..ن. العباس

 اوها مومسً  اعترب وال،نا يندب االحتفال بهالرسول صلوات هللا عليه واختاذها عيدً 
ياء بعض مع أَّنم اُتهوا ابلكثري من عنايتهم إَّل التوسع يف إح،نيصح التنبه إليه
وا يعنون فقد كان،نأايم النريوز واملهرجان:ننوعلى اخلصوص،ناألعياد الفارسية

 معز الدولة الذي كان من عظماء ومع أنَّ .نهبا ويقيمون االحتفاالت الشائقة
 االحتفال بعيد الغدير رأول من دعا إَّل إشهاكان ،نوواسطة عقدهم،نملوكهم

ومحل ن،وإَّل إحياء يوم عاشوراء ابلتحازن والتباكي والنواح،نابلفرح والسرور

                                  
-08اتريخ االحتفال ابملولد النبوي من عصر اإلسالم األول إَّل عصر فاروق األول )ص  (0)

 .ن(09
 .ن(21-09املصدر السابق )ص  (2)
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هذان اليومان و ،نواملبالغة يف إبداء األتراح،نالناس فيه على إظهار أنواع األسى
إحياء  مع هذا كله مل يفكر يف،نوموامسها املشهورة،نمها من أايم الشيعة املذكورة

،نملودةوملا كانت صالت ان...ن،وهي أوَّل ابإلحياء والتفخيم،نالذكرى النبوية
هللا  يدبني آل بويه يف بغداد وآل عب،نوأواصر التفاهم متوشجة يف ذلك العهد

روح   أنَّ إالَّ ،نعلى تباعد ما بينهما من عوامل السياسة،نالفاطميني يف مصر
ن، .ينيةدِّنالالتشيع كان يؤلف بني وجهات نظرمها  عز لدين هللا امل رَ فلم يَـ ..

:ن يومنييف شهر هذين ال،نا يف انتهاج سنن معز الدولة الديلميسً الفاطمي أب
نيوم الغدير ويوم عاشوراء وإحيائهما فيما أحيا أو ابتدع من أايم املواسم ،

رسم ذلك وقد ت،نواألعياد اليت أعطاها من عنايته ما تستحقه من رعاية صادقة
 .ن(0)«ة أكثر البالد واملمالك اإلسالميالشيعة يف سائر فرق

ل من أحدث االحتفال ابملولد النبوي أوَّ  املوجز يتضح أنَّ وهبذا 
واستمر االحتفال به إَّل أن ألغاه األفضل ،ن( ابلقاهرةه462)نسنةالفاطميون 

نأبو القاسم أمري اجليوش ابن بدر اجلمايل وزير املستعلي ابهلل العبيدي سنة

                                  
-21إَّل عصر فاروق األول )ص اتريخ االحتفال ابملولد النبوي من عصر اإلسالم األول  (0)

 .ن(20
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أحد الصوفية  (2)مال اإلربليـمث جاء من بعدهم عمر بن حممد ال،ن(0)ه(391)
دى ملك وبه اقت،نل من أعاد إحياء بدعة املولد ابملوصلفكان أوَّ ،ناملشهورين

واملتوىف ن،أبو سعيد كوكربي بن زين الدين بن بكتكنين؛امللك املظفر (4)إربل
اإلسالم من  ومن عهد هذا امللك ظهرت هذه البدعة يف،ن(3)(ه641)نسنة

ن.ةنَّ أهل السُّ 
 .لدة واجلماعة يف نقض بدعة املو نَّ منهج أهل الس  :  الثاين طلبامل

خالفني تقرير احلق والرد على املة واجلماعة يف نَّ يعترب منهج أهل السُّ 
ناواحدً  من العقائد والعبادات واملعامالت والسلو  نينالدِّنيف مجيع أبواب ،

،نةمَّ ف األج ة وما عليه سلنَّ فيه على الكتاب والسُّ العمدة و؛نواألخالق وغري ذلك
،نة نبيهنَّ وسج ن،فدين املسلمني مبين على اتباع كتاب هللا»:ننقال شيخ اإلسالم
وهذا ما مييزهم ،ن(5)«ةفهذه الثالثة هي أصول معصوم،نةمَّ وما اتفقت عليه األج 

                                  
- 342/ 0للمقريزي ) ،املواعظ واالعتبار،ن(498/ 4للقلقشندي ) ،صبح األعشى:ن انظر (0)

، القول الفصل يف حكم االحتفال مبولد خري الرسل ،ن(026اإلبداع لعلي حمفو  )،ن(344
 .ن(68إلمساعيل األنصاري )

عروف شيخ املوصل امل الدِّينهو عمر بن حممد بن خضر اإلربلي املوصلي أبو حفص معني  (2)
البداية :ننانظر.نه(571)نتويف سنة.نحممود بن زنكيالدِّيننله أخبار مع امللك نور ،نابملال

 .ن(61/ 5للزركلي ) ،األعالم،ن(282/ 02البن كثري ) ،والنهاية
 .ن(23أليب شامة )ص  ،واحلوادثالباعث على إنكار البدع :ننانظر (4)
،ن(046/ 04البن كثري ) ،البداية والنهاية،ن(004/ 3البن خلكان ) ،وفيات األعيان:ن انظر (3)

 .ن(048/ 5البن العماد ) ،وشذرات الذهب
 .ن(063/ 21جمموع الفتاوى ) (5)
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ا ا متميزً منهجً دت هذه امليزة وقد ولَّ ،نعن غريهم من أصحاب املناهج املنحرفة
نهج وميكن إبراز مالمح م،نا من مجيع احملداثتا منيعً وحصنً ،نيف االستدالل

ن:نة يف أمور أمههانَّ أهل السُّ 
 .نةنَّ االعتصام بنصوص الكتاب والسُّ :ن اًل أوَّ 
 .نةمَّ عدم اخلروج عن إمجاع األج :ن ااثنيً 
 .نةمَّ التمسك بفهم سلف األج :ن ااثلثً 
معارضة و  العقل يف فهم النص من غري جماوزة للحد االستفادة من:ننارابعً 
ن.النص به

واليت ،نةنَّ البعد عن مسالك املخالفني لنصوص الكتاب والسُّ :نناخامسً 
ن:نمن أبرزها
 .األخذ ببعض النصوص وتر  البعض اآلخرن-1
ن.االستدالل ابملتشابه وتر  احملكمن-2
ن.التعطيلحتميل معاين النصوص ما ال حتتمل ابلتأويل أو ن-3
ن.رد أخبار اآلحادن-4
ن.تقدمي العقل على النقلن-5
ن.عقول القاصرةالاتباع اهلوى واالستحسان وفق ن-6

ن.قواعد يف نقض البدع:نناسادسً 
ن.رد فهو دليل غري من ينالدِّن يف حدثأج  مان-1
ن.لصرحيةا الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية األحكامن-2
.بوصفه شرعيته تستلزم ال أبصله الشيء شرعيةن-3



 

  

ل :
َّ
 الفصل األو

ة
َّ
 اإللزامات العام

 ء مبا شرع: عدم االكتفا لاإللزام األوَّ

 ى الشرع: االستدراك عل اإللزام الثاني

  هلل: مضاهاة شرع ا اإللزام الثالث

 لشريعةا: القدح يف  ابعاإللزام الرَّ

 باخليانة ول س: اتهام الرَّ اإللزام اخلامس

  لصحابة: القدح يف ا ادساإللزام السَّ

 ينلدِّة اابقني من أئمَّلسَّ: القدح يف ا ابعاإللزام السَّ

 السبق: حيازة الفضل و اإللزام الثامن

  ورسوله  هلل: خمالفة أمر ا اإللزام التاسع

 ملؤمننيا: خمالفة سبيل  اإللزام العاشر

 اعة املسلمني: تفريق مج اإللزام احلادي عشر

 يقة أهل الكتاب: سلوك طر اإللزام الثاني عشر

 عن دين اإلسالم : التنفري اإللزام الثالث عشر

 اة اليت تقابلهنَّاع السُّ: ارتف ابع عشراإللزام الرَّ

 بال علم  لى اهلل: القول ع اإللزام اخلامس عشر

 حلق بالباطل: لبس ا عشرادس اإللزام السَّ
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 : لاألوَّ فصلال  

 ةاإللزامات العامَّ

 
  

ومن ن،يف إبطال مقاالت أهل البدع تعترب اإللزامات من الدالئل العقلية
 جيد أنَّ ن،ترد وتتكرر على كل بدعة أحدثها الناسأتمل يف اإللزامات اليت 

عرضها  العلم يفكما يالحظ تفاوت أهل ،نهنا  ردود إلزامية كثرية متشاهبة
نعلى املخالف كثرة وقلة نومن تلك اإللزامات ما يتداخل مع غريه، لكن و ،

ختالف على ا هل البدعأبزايدة تبكيت إيراده على جهة االستقالل فيه 
ملرتتبة على ا اآلاثر السلبية والنتائج الفاسدةوالقصد من ذلك بيان ،نبدعهم

،نبدعناس مقارنة بغريه من الوإن صغر يف أعني بعض ال،نينالدِّناإلحداث يف 
لزامات ال يلزم فاإل،نوإن مل يتبناه املبتدع،نال مفر منهاملراد اإللزام مبا  كما أنَّ 

ع وعدم وكيف له أن يتبىن مضاهاة الشر ؛ن إذا التزمهامنها حكم على املبتدع إالَّ 
 ينلدِّناة هذا محلن أوليائه مورسوله و  هللا والقدح يف دين،ناالكتفاء به أو خمالفته

نسأل هللا ن،فكل ذلك عني الكفر والضالل،نوالقول على هللا بال علم،نومحاته
 .نالعافية والسالمة

نوملا كان كل إلزام حيتاج إَّل توضيح ملعامله وعرض ن،وبيان ملقاصده،
أن أكتفي بعرض جممل لإللزامات العامة  رأيتج ،نالستعماالت أهل العلم له

يتم فيها ن،ماسة لدراسة علمية حتليلية مستقلةإذ احلاجة ؛نعلى سبيل اإلمجال
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مث يذكر ،نله ممث بيان خمالفته،نمن كتبهإثبات األصل الذي يقر به املخالف 
قد جاءت اإللزامات على النحو و ،ن(0)انتفاء حجته يف تسوي  هذه املخالفة

ن: التايل
 .عدم االكتفاء مبا شرع:  لاإللزام األوَّ 
يه مزيد توضيح ف،نمبا شرعه هللا ورسوله له إلزام املبتدع أبنه مل يكتفِ 

ولذلك كثر تقرير هذا اإللزام يف ثنااي كالم الصحابة ومن ،نلبشاعة ما جاء به
نبعدهم ن قال عن عبد هللا بن مسعود ف، ناتبعوا»: وال تبتدعوا فقد  ،
ن(2)«مكفيت نوهذا من أقوى اإللزامات اليت ترد على مجيع املبتدعة، منهم و ،

فال   ومل يسعه ما وسع صحابة رسول هللا إذ من مل يكتفِ ؛نابملولداحملتفلني 
ن.ع هللا عليهوسَّ 

 .االستدراك على الشرع:  اإللزام الثاين
فكأن ن،ملا كان االبتداع إحداث يف الشريعة على غري مستند شرعي

ب نفسه ه نصَّ فهو ببدعت،نالشريعة حتتاج إَّل تصويب لسان حال املبتدع أنَّ 

                                  
ننويجستحسن أن تكون رسالة علمية بعنوان (0) البدع  يف نقضة واجلماعة نَّ إلزامات أهل السُّ »:

 .ن«واحملداثت
،ن(200والدارمي يف املقدمة )،ن(062وعنه أمحد يف الزهد )ص،ن(405رواه وكيع يف الزهد ) (2)

والاللكائي يف شرح أصول ،ن(9/068والطرباين يف الكبري )،ن(46وابن وضاح يف البدع )ص 
ن(0/427ة )نَّ اعتقاد أهل السُّ  نن(0/080وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )، رجاله رجال »:

 .ن«الصحيح
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ننقال أبو إسحاق الشاطيب،نافكان بذلك مستدركً ،نيننللدِّنل نمكمِّنانع نمشرِّن
وأنه ،ن تتمالشريعة مل إنَّ :ننفاملبتدع إمنا حمصول قوله بلسان حاله أو مقاله»ن:

لكماهلا  األنه لو كان معتقدً ؛نبقي منها أشياء جيب أو يستحب استدراكها
نقال الشيخ محود التوجيري.ن(0)«اكل وجه مل يبتدع وال استدر  عليهومتامها من  

 ينالدِّننإنه يلزم على استحسان بدعة املولد والعمل هبا أن يكون»ن:ن
 وهذا الالزم ال،نينالدِّنوأن يكون العمل هبذه البدعة من مكمالت ،ناانقصً 

ن.(2)«هحميد عن
 . مضاهاة شرع هللا:  اإللزام الثالث

،نلنواهيواجتناب ا الشرائع وألزم اخللق ابالمتثال لألوامر  هللاوضع 
أن قد يلزمهم  واملبتدعة يلزمهم مبا أحدثوا من بدع مل يبلغها الرسول الكرمي 

نلوا أنفسهم منزلة املضاهي للشارع يف أحكامهنزَّ  بدعة ومن أتمل تعريف ال،
التشريع حق  واملقصود أنَّ ،ن(4)الح له وجه اإللزامننالذي أورده الشاطيب

ن.ال ابألهواء والبدع،ن مبا شرعتتحقق إالَّ والعبودية هلل ال ،نهلل 
 .القدح يف الشريعة:  ابعاإللزام الرَّ 

فكأن ن،ملا كان االبتداع إحداث يف الشريعة على غري مستند شرعي
ب دعته نصَّ فهو بب،نمل يكمل ينوالدِّن،نالشريعة مل تتم لسان حال املبتدع أنَّ 

                                  
 (.0/39)االعتصام  (0)
 .ن(90الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (2)
 (.51/ 0االعتصام للشاطيب ) (4)



98 
                                                       َّلةة الدرراسات العقديَّةجم                                                                                                 

 

،نفحسب  ا على هللامستدركً فلم يكن بذلك ،نيننللدِّنل نانمكمِّنع نمشرِّننفسه 
ويف النعمة ،نلأنه مل يكم ينالدِّنويف ،نا يف الشريعة أَّنا غري شاملةبل صار قادحً 

 ڇ ڇ چ چ چ }:ن وهذا مناقض لقول احلق ،نأَّنا مل تتم

قال الشيخ محود ، [4]سورة املائدة:ن{ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
رد على من وت،نفهذه اآلية الكرمية تقضي على البدع كلها»ن:ننالتوجيري
وعلى ،ننهام أو جواز شيءٍ ،نوعلى من أفىت جبوازها،نمنها أو بشيءٍ ،نتعلق هبا

ن.(0)«ةة املولد حسنة حممودة وسنة مباركبدع من زعم أنَّ 
ن.سول القدح يف الرَّ :  اإللزام اخلامس

،نوشرعه  تظهر ابإللزام أبَّنا اهتام هلل ينالدِّننمل تكن بشاعة االبتداع يف
من جهة  - وحاشاه أبيب هو وأمي - بل يلزم املبتدعة القدح يف الرسول 

ل ببدعة برت  العمأو ،نبضعف البيان أو قلة النصحأو ،نابخليانة اهتامه 
:ن حيث قال  د هذا اإللزام إمام دار اهلجرة اإلمام مالكوقد قعَّ ،نحسنة

؛نالرسالة خان ا حممدً  من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ »
فما مل يكن يومئذ  [4]سورة املائدة:ن{ڇ چ چ چ }:ن هللا يقول ألنَّ 
 بعد أن بنين مة محود التوجيريقال العالَّ و ،ن(2)«اا فال يكون اليوم دينً دينً 

 وما كان األمر فيه هكذا فال»:ن عدم ورود دليل يرشد إَّل االحتفال ابملولد
أن يكون  ة فالزم قولهنَّ كابر وزعم أنه من السُّ   ومن،نةنَّ يقول عاقل إنه من السُّ 

                                  
 .(06الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (0)
 .ن(0/39روى هذا األثر عن اإلمام مالك ابن املاجشون كما يف االعتصام ) (2)
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ان إربل يف املولد فلم ة سلطنَّ حيث تر  سج ؛نر يف البيان والتبلي قد قصَّ  النيب 
ن.(0)«لراشدينته وسنة اخللفاء انَّ ومل أيمر ابألخذ هبا مع سج ،نيذكرها

 . القدح يف الصحابة:  ادساإللزام السَّ 
نفسه  وهو يف الوقت،ناإللزامات املتولدة عما سبقيعترب هذا اإللزام من 

به صحابة  مل أيتِ  ينالدِّننا يفنتيجة حتمية ال مفر منها لكل من أحدث شيئً 
 م ووجه القدح فيهم أَّن،نومن ذلك بدعة املولد النبوي،ننالرسول الكرمي

قادرين َّنم ا أفإمَّ :ن وإن علموه،نفاجلهل قدح،نا علموا ابالحتفال أو جهلوهإمَّ :ن
انوا قادرين فإن ك،نحٌ وهم أفصح الناس قد  يِّنللع نونسبتهم ،نعلى بيانه أو ال

وهذا ينايف ن،حيث مل يصل إلينا عنهم دعوة هلذه البدعة ،كتماَّنم له  فليس مثَّ 
 .نوهو من أبشع القدح،نالنصح

نوهذا اإللزام عمدة يف نقض البدع ال قولذلك  ؛ومنها بدعة املولد،
ل املردودة ومن األعما»:ن التوجيري يف رده على املالكي والرفاعيالشيخ محود 

ال من و ،نألنه مل يكن من أمر النيب ؛نبال ريب إحياء ليلة املولد كل عام
من  وإمنا هو،نوال من عمل التابعني واتبعيهم إبحسان،نعمل لصحابة 

ن.(2)«ةلوأخرب أَّنا بدعة وضال،نر منها رسول هللا حمداثت األمور اليت حذَّ 
 .ينالدِّ ة القدح يف السابقني من أئمَّ :  ابعاإللزام السَّ 

ا على كل من أحدث بدعة واردً   مل يكن اإللزام ابلقدح ابلصحابة

                                  
 .ن(212الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (0)
 .(02)ص املصدر السابق (2)
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ة  وأئمَّ من التابعني ينالدِّنبل يلزم عليهم القدح بكل من محل لنا ،نفحسب
إذ القدر ن؛إَّل ما أحدثه املبطلون الذين مل يدعو،نمن العلماء الرابنيني ينالدِّن

ويرد عليهم ن،والدعوة إليها وهو تبلي  سنة رسول هللا ،ناملشرت  بينهم واحد
ال »ن:نقال أبو حفص الفاكهاين املالكي،نما سبق إيراده على الصحابة 

ماء وال ينقل عمله عن أحد من عل،نةنَّ  يف كتاب وال سج أعلم هلذا املولد أصاًل 
بل هو بدعة ن؛املتمسكون آباثر املتقدمني،نينالدِّنالذين هم القدوة يف ،نةمَّ األج 

ن.(0)«نالو وشهوة نفس اغتىن هبا األكَّ ،نالونأحدثها البطَّ 
 .بقحيازة الفضل والسَّ :  اإللزام الثامن

ن،السابق إَّل القرابت والطاعات حيوز بذلك قصب السبق الشك أنَّ 
ن أحدث فمَ ن،اخلري كل اخلري فيما جاء به حممد  واملتقرر يف عقيدتنا أنَّ 

،نبق إليهسعى السبق إَّل ما مل يج فقد ادَّ  وأصحابه  به حممد  مل أيتِ  اأمرً 
على أصناف  هذا اإللزام يف إيراد وقد تنوعت الرواايت عن ابن مسعود 

 هواألشهر أنه أورد،نا مل تكن على عهد رسول هللا ممن رآهم أحدثوا أمورً 
 لمة أنَّ فعن عمرو بن س،نالذين رآهم ُتمعوا يف املسجد قِ لَ أصحاب احلِ على 

،ناملسجد ابحلصا يف حونسبِّنيُنا ابلكوفة أانسً  ث أنَّ حدَّ  عبد هللا بن مسعود 
ل حيصبهم فلم يز :ننقال،نم كل رجل منهم بني يديه كومة حصاوقد كوَّ ،نفأاتهم

أو قد ،ناأحدثتم بدعة ظلمً لقد »:ن ويقول،نابحلصا حىت أخرجهم من املسجد

                                  
 .ن(9-8املورد يف عمل املولد )ص (0)
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وقد جاء هذا اإللزام من ابن مسعود ،ن(0)«علًما فضلتم أصحاب حممد 
البدع  مجيعاليت يستعملها كل من جاء بعده يف كشف  (2)مبثابة القاعدة 

و كان يف ول»:ن  العالمة محود التوجيريقال ،نومنها بدعة املولدواحملداثت 
فإَّنم  ن ةمن اخلري لسبق إليه الصحاب أدىن شيءٍ االحتفال هبذا العيد املبتدع 

ن.(4)«منوا أسبق إَّل اخلري ممن جاء بعدهكا
 . ورسوله  خمالفة أمر هللا:  اإللزام التاسع

النصوص الواردة يف النهي عن البدع واحملداثت أكثر من أن حتصر 
وقد ن،واملبتدع شعر أو مل يشعر خمالف ألمر هللا ورسوله،نوأشهر من أن تذكر

 ألهسالذي فهذا إمام دار اهلجرة يقول لذلك الرجل ،نة هلذا اإللزاملوح األئمَّ 
بل من ذي »:ن فقال له؟،نأو من ذي احلليفة أحرم من مسجد النيب :ن

:ننلقا فإين أحرمت أان من مسجد رسول هللا :ننفقال الرجل،ن«احلليفة
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ }ن:ننفقال مالك

ن.ن(3)«[64النور:]سورة ن{ڳ ڳ ڳ ڳ
نبد وال  االحتفال ببدعة املولد خمالف ألمر هللاو   وقد وضح،

                                  
(، وابن وضاح 69 - 68/ 0(، والدارمي يف مقدمته )5318رواها عبدالرزاق يف املصنف ) (0)

(، وصححها األلباين يف الصحيحة 8644(، والطرباين يف الكبري )48يف البدع )ص 
 عليَّ بدراسة هذه القصة يف حبث مستقل يسَّر هللا نشره. (، وقد منَّ هللا 2115)

 .ن(073/ 0)االعتصام للشاطيب :ننانظر (2)
 .ن(9الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (4)
 (.260/ 0رواه ابن بطة يف اإلابنة الكربى ) (3)
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ن إذا أدران عليه األحكام اخلمسة قلنابدليل أانَّ »:ن ذلك فقال الفاكهاين 
يس وهو لن.امً أو حمرَّ ،ناأو مكروهً ،ناأو مباحً ،نأو مندوابً ،ناا أن يكون واجبً إمَّ :ن

حقيقة املندوب ما طلبه الشرع من غري ذم  ألنَّ ن؛وال مندوابً ،نابواجب إمجاعً 
 ال العلماءوال فعله الصحابة وال التابعون و ،نوهذا مل أيذن فيه الشرع،نعلى تركه

.نوهذا جوايب عنه بني يدي هللا تعاَّل إن عنه سئلت.ناملتدينون فيما علمت
.ناملسلمنيمجاع ا إبليس مباحً  ينالدِّناالبتداع يف  ألنَّ ن؛اوال جائز أن يكون مباحً 

ن.(0)«اأو حرامً ،نا أن يكون مكروهً إالَّ  فلم يبقَ 
 .خمالفة سبيل املؤمنني:  اإللزام العاشر

ه إلينا وبلغ  السبيل الذي أمران بسلوكه هو الذي رمسه رسول هللا
نالسلف الصاحلني من الصحابة والتابعني  ةومن سار على َّنجهم من أئمَّ ،

،ننيوسلك غري سبيل املؤمن،ناألولني ومن أحدث وابتدع فقد خالف،نينالدِّن
مجاعة من  به وقد صرح،نثني لبدعة املولدوهذا إلزام جلميع املبتدعة ومنهم احملدِ 

،نهموعلى منهاج أسالف،نفإن كنتم من املؤمنني»:ن يقول الدارمي ،نةاألئمَّ 
،ناهبذه اآلاثر إمامً  وارضوا،نواقتبسوا اهلدى يف سبيله،نفاقتبسوا العلم من آاثرهم

فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب هللا منهم ،ناكما رضي هبا القوم ألنفسهم إمامً 
ن مل فمَ ن. ابتباع هذه اآلاثر على ما تروىوال ميكن االقتداء هبم إالَّ ،نوال مثلهم

 ڦ ڦ}:ننوقال هللا ،نيقبلها فإنه يريد أن يتبع غري سبيل املؤمنني

                                  
 .ن(01املورد يف عمل املولد )ص  (0)
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ن(0)«[005]سورة النساء:ن{ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ وممن استعمل ،
هذا اإللزام يف نقض بدعة املولد الشيخ محود التوجيري يف على الرفاعي وابن 

ن.(2)علوي
ن.تفريق مجاعة املسلمني:  اإللزام احلادي عشر

ه طبيعة وهذا الزم تقتضي،نةمَّ البدع توجب تفرق األج  شك وال ريب أنَّ  ال
من فاملبتدعة يعتقدون أَّنم هم أصحاب احلق و ؛نالشذوذ عن الطريق املستقيم

ن،وينشأ حينئذ اخلروج عن اجلماعة والتحزب واالفرتاق،نسواهم على ضالل
 چ ڃ}ن: قال هللا ،نففرقوا مجاعة املسلمني من جهة ابتعادهم عن احلق

ابن بطة  ىرو ،ن[059]سورة األنعام:ن{ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
الذين  إنَّ »:ننفي هذه اآليةلقال لعائشة  النيب  أنَّ  عن عمر ،نعن شريح

 توبة إالَّ  لكل ذنب إنَّ ،نهم أصحاب البدع واألهواء،ناوكانوا شيعً ،نقوا دينهمفرَّ 
ن.(4)«ءوأان منهم بري،نهم مين براء،نأصحاب البدع ليست هلم توبة

 .سلوك طريقة أهل الكتاب:  اإللزام الثاين عشر
ختالف لون من ألوان االفرتاق واال ينالدِّناالبتداع يف  تبني مما سبق أنَّ 
ولذلك سبق إليها أهل ن؛ة كونيةنَّ وهذه سج ،نچ على ما جاء به الرسل

                                  
 (.026للدارمي )ص  ،الرد على اجلهمية (0)
 .ن(75،ن6الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (2)
 (.414/ 0البن بطة ) ،اإلابنة الكربى (4)
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،نةنَّ ق للسُّ ة من مل يوفَّ مَّ وتبعهم من هذه األج ،نالكتاب ابختالفهم على رسلهم
ن:نوهذا من اإللزامات اليت أوردها الشيخ محود التوجيري على الرفاعي فقال

وإذا كان أهل الصليب اختذوا :ن ره الرفاعي عن السخاوي أنه قالا ما ذكوأمَّ »
فجوابه أن ن.فأهل اإلسالم أوَّل ابلتكرمي وأجدر،نا أكربليلة مولد نبيهم عيدً 

ى التشبه ا مبين علاالحتفال ابملولد النبوي واختاذه عيدً  ال شك أنَّ :ن يقال
ناابلنصارى يف اختاذهم مولد املسيح عيدً   لنيبثبت عن اوهذا مصداق ما ،

عيد املولد عند جهال املسلمني مبين على  وإذا علم أنَّ »:ن مث قال،ن(0)«
ملشركني حرام التشبه ابلنصارى وغريهم من ا ا أنَّ فليعلم أيضً ،نالتشبه ابلنصارى
ن.ن(4)«(2)«مه بقوم فهو منهن تشبَّ مَ »:ن لقول النيب ؛نشديد التحرمي

 .نهاإلسالم ومجاله والتنفري عتشويه لصورة :  اإللزام الثالث عشر
من أتمل يف احملداثت والبدع وكيف تتجارى أبهلها األهواء الح له  إنَّ 

،نينلدِّناثون من أكثر ما يصد عن دِ أعظم ما يلزم املبتدعة أَّنم صاروا مبا حيج 
 وغناء واختالطومن أتمل بدعة املولد وما صاحبها من رقص وطبول وأوراد 

                                  
 (.25الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (0)
د إسناده ابن تيمية يف وجوَّ ،ن(5005املسند )وأمحد يف ،ن(3140رواه أبو داود يف سننه ) (2)

نه وحسَّ ن،ونقل احلافظ ابن حجر تصحيح ابن حبان له يف البلوغ،ن(240/ 25جمموع الفتاوى )
هو ه بقوم فن تشبَّ مَ »:ن وقد ثبت أنه قال»:ننوقال يف موضع آخر،ن(270/ 01يف الفتح )

 .«دوصله أبو داو و ،نن عمر من حديث اب،نًقا يف كتاب اجلهادم معلَّ كما تقدَّ ،ن«منهم
 .نوصححه األلباين،ن(273/ 01الفتح )

 .ن(26الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (4)
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ن،أدر  حقيقة مثل هذا اإللزام،نينالدِّنمما يشوه مجال  إَّل غري ذلك،نوإسراف
( ما يندى ه747ت( وابن احلاج املالكي )ه743توقد حكى الفاكهاين )

ناجلبني لذكره مما أحدثه الناس يف ليلة االحتفال ابملولد  القرن ومها يف،
ن.(0)الثامن

 .ة اليت تقابلهانَّ ارتفاع الس  :  ابع عشراإللزام الرَّ 
لباطل يلزم فعل ا أنَّ ناعلى أهل الباطل مجيعً  دج رِ من اإللزامات اليت تَ  إنَّ 

ل الواحد ال فاحمل،نننوانتشار البدع موجب النداثر السُّ ،نمنه تر  العمل ابحلق
وهذا ،ناوفً ا واملنكر معر وهبذا يصري املعروف منكرً ،ن أبحد الضدينيستقل إالَّ 

،نملولدا كثري من الناس كبدعة االذي آلت إليه كثري من البدع اليت استساغه
،نة(نَّ  هدموا مثلها من السُّ إالَّ  )ما أحدث قوم بدعةً  وكالم السلف يف تقرير أنَّ 

ويبكي  ين أن حيزنوعليه فحق للسُّ ،نأكثر من أن حيصر يف مثل هذا املقام
ة لكفى نَّ  انطماس نور السُّ فلو مل يكن من آاثرها السيئة إالَّ ،نعلى فشو البدع

ني ابملولد ا هذا اإللزام على احملتفلقال الشيخ محود التوجيري مؤكدً ،نااحنرافً به 
شيطان ملا وأَّنا مما يفرح به ال،نينالدِّنوهذا يدل على شؤم البدع يف »:ننالنبوي

ن.(2)«ننيقع بسببها من رفع السُّ 
 .بال علم القول على هللا :  اإللزام اخلامس عشر

 العلم الشرعي املستقى من كتاب هللا ملا كانت البدع قائمة على غري

                                  
 (.5، 2/ 2البن احلاج ) ،(، املدخل02-00: املورد يف عمل املولد )ص انظر (0)
 (.25وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )صالرد القوي على الرفاعي واجملهول  (2)
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 ما يروجون به بدعتهم لون من الكذب على هللا لزم أنَّ ،نة رسوله نَّ وسج  
إمنا رأي و ،نقوال نقل مصدَّ ،نوالقول عليه بال علم حمققوعلى رسوله  
تدعني ويدخل يف ذلك املب،نوهذا إلزام ال حميد عنه ألهل البدع مجيعهم،نقمزوَّ 

 ما اجتمع رجالن»:ن قال  روى ابن بطة عن ابن عباس،ناملولدلبدعة 
ن.(0)« حىت يفرتاي على هللا،نخيتصمان فافرتقا

حتفال اال ويلزم على القول أبنَّ »ن:ننقال الشيخ محود التوجيريو 
االحتفال  فمن زعم أنَّ .ن..ن:ناة حسنة حممودة مباركة لوازم سيئة جدا نَّ ابملولد سج 

بغري  ه وعلى رسول،نوعلى كتابه،نعلى هللا:ن فقد قال،نينالدِّنابملولد من 
ن.(2)«معل

 .لبس احلق ابلباطل:  ادس عشراإللزام السَّ 
 الذي يعرفون ويلبس على الناس احلق،ناملبتدع يلتبس عليه احلق ابلباطل

لبسه بد أن ي فال،نمن احلق وإن استدل بشيءٍ فهو ،نابلباطل الذي أحدثه
قدر قرب ويشتد التلبيس ب،نوهذا الزم ال حميد عنه يف كل بدعة،نشوب الباطل

ل  أنه يف احلقيقة واقع لككر يف اإللزامات إالَّ ذ وهذا وإن ،نالبدعة من احلق
نمن أعرض عن نصوص الوحي من املبتدعة ويف ذكره يف ابب اإللزامات ،

د الح له دعاة االحتفال ابملولمن تتبع حجج  أوردته للتأكيد على أنَّ ،نُتوز
.قيامها على الظن والتلبيس واتباع اهلوى

                                  
 (.509/ 2رواه ابن بطة اإلابنة الكربى ) (0)
 .ن(06الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (2)



 

  

 : الفصل الثاني
ة ببدعة املولد

َّ
 اإللزامات اخلاص

 وم اجلمعة: االحتفال بي لاإللزام األوَّ

 ثننياام كل : االحتفال بصي اإللزام الثاني

 م وفاته : االحتفال بيو اإللزام الثالث

 دم ولبقيةآ باحملبة القاصرة ألبيه  : اتهام النيب ابعاإللزام الرَّ

 األنبياء واألولياء

 ثة النيب : االحتفال ببع اإللزام اخلامس

 وليلة اإلسراء هجرته : االحتفال ب ادساإللزام السَّ

 يوم عاشوراء وعرفة: االحتفال ب ابعاإللزام السَّ

 لغزواتاواخلندق وسائر  م بدر: االحتفال بيو اإللزام الثامن

 اباختاذ مولده عيًد لنيب : خمالفة نهي ا اإللزام التاسع

 ةليَّاالحتفال بأعياد أهل اجلاه ة: مشروعيَّ  اإللزام العاشر

 مَعحتفال بالِن: وجوب اال اإللزام احلادي عشر

 ةن احملبة الشرعيَّ: اخلروج ع اإللزام الثاني عشر

 شروعن التعظيم امل: اخلروج ع اإللزام الثالث عشر

 املولد خري من ليلة القدر ليلة : ابع عشراإللزام الرَّ

 ملولد من أمور العبثا : أنَّ اإللزام اخلامس عشر
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 : الثاني فصلال

 ملولدة ببدعة ااإللزامات اخلاصَّ

 
 

ة الواردة على بدعة االحتفال ابملولد النبوي بعد ذكر اإللزامات العامَّ 
نحدثت يف دينناوكل بدعة أج  نمل يقم على مستند شرعيمما ، يراد جيدر إ،

 ،لم والفضلأهل الع هامما أورد،ناإللزامات اليت ختتص ببدعة االحتفال ابملولد
 ام عليهوبشاعة ما يلز ،نموضحني فيه ضاللة هذه البدعة على جهة اخلصوص

نمن إلزامات تكشف بشاعة االلتزام هبذه البدع والضالالت ن ما يلي م،
ن: النحو التايل وقد جاءت على،نإلزامات

 .االحتفال بيوم اجلمعة:  لاإللزام األوَّ 
أفضل   هيوم مولد من حيتج ابالحتفال ابملولد يستدل أبنَّ  أكثر

ال ن،معيار تشريع االحتفاالت عندهم مبين على فضل الزمان فكأنَّ ،ناألايم
ن؛إحداث بدعة االحتفال ابملولدإَّل وقد قادهم ذلك ،نعلى حتديد الشارع 

 أنَّ   ما رواه مسلم عن أيب قتادة األنصاريعمدهتم يف االستدالل  لذلكو 
ن.(0)«يَّ زل علنلدت وفيه أج فيه وج »:ننفقال؟نسئل عن صوم االثنني رسول هللا 

                                  
 .ن(0062رواه مسلم ) (0)
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ناالحتفال بيوم اجلمعة هؤالء ويلزم إذ هو خري يوم طلعت عليه ؛
 خري»:ن قال النيب  أنَّ   عن أيب هريرةيف صحيحه روى مسلم ،نالشمس

 ال تطلع الشمس وال»:ننيف روايةو ،ن(0)«ةيوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمع
ن.(2)«ةتغرب على يوم أفضل من يوم اجلمع

،نل هللا ه رسو  فاملشروع ما شرعه هللا وسنَّ وهذا من قبيل اإللزام وإالَّ 
حيث ن؛ثني هلذه البدعة يف يوم اجلمعة وجد تناقضهمومن أتمل حال احملدِ 

ن:ننقال الشيخ محود التوجيري،نثون ما مل يشرعدِ وحيج ،نهلميهملون ما شرع 
إبكثار  وقد أمر النيب ،نالم عليهكثرة الصالة والسَّ   آكد حقوق النيب »

 فيم ذلك يف حديث أوس بن أوس الثقالصالة عليه يف يوم اجلمعة كما تقدَّ 
الذي ري  غل الذين ظلموا قواًل فبدَّ .نومل أيمر بذلك يف ليلة مولده،ن(4)«

نقيل هلم ناهوا ابلذين اختذوا مولد املسيح عيدً وتشبَّ ، علهم هذا ف وزعموا أنَّ ،
وهذا مصداق ما جاء يف عدة أحاديث ،نة مباركةنَّ بدعة حسنة حممودة وسج 

ولو كان ،ن(3)«ممن كان قبلك نَ نَ لتتبعن سَ »:ن أنه قال صحيحة عن النيب 

                                  
 .ن(853رواه مسلم ) (0)
 .ن(7687رواه أمحد ) (2)
 (، وصححه األلباين، ولفظه0185(، وابن ماجه )0473(، والنسائي )06217) رواه أمحد (4)

روا اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثأفضل أايمكم يوم من »: 
 .«صالتكم معروضة عليَّ  من الصالة فيه، فإنَّ  عليَّ 

 .ن(7421ومسلم )،ن(2669رواه البخاري ) (3)
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،نيب يف ليلة مولده زايدة فضل لبني ذلك الن يف إكثار الصالة على النيب 
قد َّناهم عنه  و وال شر إالَّ ،نبهم فيهته عليه ورغَّ مَّ  وقد دل أج فإنه ال خري إالَّ 

 .ن(0)«هرهم منوحذَّ 
اجلمعة  وعن ختصيص ليلة،نوقد َّنى عن ختصيص يوم اجلمعة ابلصيام

 ختتصوا ال»:ننقال عن النيب  ابلقيام ففي صحيح مسلم عن أيب هريرة 
،نني األايموال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من ب،نليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل

ن.(2)«مصوم يصومه أحدك  أن يكون يفإالَّ 
من نوافل األعمال من  مل خيص يوم اجلمعة بشيءٍ  وإذا كان النيب 

يف ذكر د ابملولفأي متعلق لدعاة االحتفال ،نلق فيهقد خج  آدم  أجل أنَّ 
ن.(4)؟!االستدالل به على جواز االحتفال ابملولدذلك 

 .ثننيااالحتفال بصيام كل :  اإللزام الثاين
عوا مثل هذه شر ،نملا جعل املبتدعة العبادات مبناها على اهلوى والتشهي

فكان ،ن(3)واألهواء متفاوته بتفاوت العقول،ناالحتفاالت البدعية كبدعة املولد

                                  
 .ن(78القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص الرد  (0)
 .ن(0033رواه مسلم ) (2)
 (.80)ص ؟: املولد النبوي هل حنتفل انظر (4)
ق احل:ن ا لقال القائللو كانت هذه األهواء كلها هوى واحدً »:ننكما قال مطرف بن الشخري  (3)

لكائي شرح رواه الال «احلق ال يتفرق كل ذي عقل أنَّ   عرفو  ،فلما تشعبت واختلفت،نفيه
 .ن(069/ 0ة واجلماعة )نَّ أصول اعتقاد أهل السُّ 
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،ن«فيه ذا  يوم ولدت»:ننصيام يوم االثننياستدالهلم حبديث أيب قتادة عن 
ن.حجة قاطعة على االحتفال بيوم مولده

رض ولكن يلزمهم على ف،نلبعد االستدالل؛نوليس هذا موطن مناقشتهم
وقت يف  وأن يكون االحتفال،نثننيااالحتفال بكل ،نالتنزل ابستقامة حجتهم

ب إَّل كراهة وقد ذه،نثوندِ ابلصيام ال ابلرقص وحنوها مما حيج و ،نال الليل النهار
ن.(0)الصيام يوم املولد مجاعة من اجمليزين لالحتفال ابملولد

دون  لثنني من شهر ربيع األوَّ اما يلزمهم أن يكون االحتفال بكل ك
نوقد أشار إَّل هذا اإللزام األخري فضيلة الشيخ محود التوجيري،نسائر الشهور

ع ما يدل على فضيلة شهر ربي عن النيب  إنه مل أيتِ »:ن حيث قالن
ة  نوإمنا جاء عنه الرتغيب يف صيام يوم االثنني من كل أسبوع يف السَّ ،نلاألوَّ 
يامهما وقد علل ص،ناكما جاء عنه الرتغيب يف صيام يوم اخلميس أيضً ،نكلها

رض عمله وأنه حيب أن يع،نأبَّنما يومان تعرض فيهما األعمال على هللا تعاَّل
كان األمر على ما تومهه هذا القائل لكان الرتغيب يف   ولو.ن.، .وهو صائم

ل دون ا على أايم االثنني اليت تكون يف شهر ربيع األوَّ صوم يوم االثنني مقصورً 
ن.(2)«رغريه من سائر الشهو 

                                  
( للشيخ عبد الرمحن اجلزيري، فتاوى األزهر، 899/ 0: الفقه على املذاهب األربعة ) انظر (0)

council. -www. islamicنسخة إلكرتونية على موقع وزارة األوقاف املصرية 

com(.001)ص ؟: املولد النبوي هل حنتفل  عن. نقاًل م0997: مايو  ريخ الفتوى، ات 
 -058الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (2)

059.) 
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 : هذا إلزام مركب من عدة إلزامات ومما سبق يتبني أنَّ 
ن.ثننياالحتفال بكل  -0
ن.االحتفال ابلصيامن-2
ن.ل فقطثنني من شهر ربيع األوَّ ااالحتفال بكل ن-3
 وإالَّ  لاالحتفال إن صادف يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األوَّ ن-4

ن.مل ميكنهم ذلك
اء به ة واالحنراف عما جنَّ وكل هذه اإللزامات تبني بشاعة خمالفة السُّ 

ال ،ن فليصم يوم االثنني كما صامه النيب ن أراد اتباع النيب فمَ ،نالنيب 
 اء ابلنيب االحتف أنَّ  كما،نعلى ما مل يشرع ه رسول هللا نَّ أن حيتج مبا سَ 

ته نَّ وبلزوم سج ،نولكن مبا شرع لنا ،نبل يف كل حني،ننةال يكون يف يوم ابلسَّ 
يست الذكرى الطيبة ل»:ن صاحل السحيمين/ند.نقال فضيلة شيخنا أ،نوهديه

هبا  يها وحنتفبل ينبغي أن حنيي،نلبشهر ربيع األوَّ  ةوليست حمدد،نمؤقتة بزمن
ته نَّ تباع سج وذلك اب،نكل بقعة حللنا هبا  ويف،نيف كل حلظة من حلظات حياتنا

،ند النبوياالحتفال بفكرة املول ا جيهل أنَّ مسلمً  وما أظن أنَّ ،نوالسري على َّنجه
ن.(0)«ةجاءتنا متأخر ملوالد فكرة مبتدعة أو غري ذلك من ا

 .االحتفال بيوم وفاته :  اإللزام الثالث
يكاد حيكى خبالف يوم وفاته ف،نخمتلف فيه يوم مولد النيب  سبق أنَّ 

                                  
 50 – 51:ننضمن جملة اجلامعة اإلسالمية العدد ،البدع وأثرها يف احنراف التصور اإلسالمي (0)

 .ن(000)ص 



113 
 اإللزامات الواردة عَّلى بدعة االحتفال باملولد النبوي

 

فكيف ،ن(0)لاالتفاق على أنه يوم االثنني املوافق للثاين عشر من ربيع األوَّ 
بيوم غري رح أوَّل من الف،نأليس احلزن بيوم جمزوم به؟!نحيتفل بيوم وفاته 

ن.؟!جمزوم به
 يقول ابن احلاج املالكي،نوقد ذكر هذا اإللزام غري واحد من أهل العلم

العجب العجيب كيف يعملون املولد ابملغاين والفرح والسرور ألجل مولده »:ن
فجعت و ،نفيه انتقل إَّل كرامة ربه  يف هذا الشهر الكرمي وهو ،ن
فعلى ،ناغريها من املصائب أبدً  ة وأصيبت مبصاب عظيم ال يعدل ذلكمَّ األج 

،نيب بهوانفراد كل إنسان بنفسه ملا أص،ن البكاء واحلزن الكثريهذا كان يتعنيَّ 
نلقوله  ن(2)«مصيبة يبـمصائبهم ال مسلمني يفـال زِّنع نلي ُن»:  ر فلما ذكَّ ،

املصيبة به ذهبت كل املصائب اليت تصيب املرء يف مجيع أحواله وبقيت ال 
ن.خطر هلا

؟!نكيف يلعبون فيه  - واحلالة هذه -فانظر يف هذا الشهر الكرمي 
مع ن،ولو فعلوا ذلك لكان أقرب إَّل احلالن؟!،ويرقصون وال يبكون وال حيزنون

ا واجبً  وإن كان احلزن عليه ،نا بدعةأَّنم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضً 
باكي والت،نلكن ال يكون على سبيل االجتماع لذلك،ناعلى كل مسلم دائمً 

ني فإن دمعت الع،نيف القلوب - احلزن:ن أعين -بل ذلك ،نوإظهار التحزن

                                  
(، 519/  3) البن كثري ،(، السرية النبوية331، 349/ 3للسهيلي ) ،: الروض األنف انظر (0)

 (.041/ 8البن حجر ) ،فتح الباري
 .ن(0016وصححه األلباين يف الصحيحة )،ن(30رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) (2)
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هو املقصود  إذ،نا ابحلزن والتأسف فال حرج إذا كان القلب عامرً وإالَّ ،نفيا حبذا
وس لكوَّنم فعلوا الطرب الذي للنف؛نوإمنا وقع الذكر هلذا الفصل،نبذلك كله
خبالف ،نملشبابة وغري ذلك مما تقدَّ وهو اللعب والرقص والدف وا،نفيه راحة

عن  بل الكمد وحبس النفوس،ننه ليس للنفس فيه راحةإإذ ؛نالبكاء واحلزن
 .نشهواهتا ومالذها

ا عمل يومً مث أ أان أعمل املولد للفرح والسرور لوالدته :ن ولو قال قائل
 .نآخر للمآمت واحلزن والبكاء عليه

ومجع ،نا بنية املولد ليس إالَّ من عمل طعامً  م أنَّ أنه قد تقدَّ :ننفاجلواب
هذا وهو فعل واحد ظاهره الرب والتقرب ليس ،نذلك بدعة فإنَّ ،نله اإلخوان

لك فكيف إذا كرر ذ،نا مجلة يف مرة واحدةفكيف هبذا الذي مجع بدعً ،نإالَّ 
نمرتني مرة للفرح ومرة للحزن ن جهة دع ويكثر اللوم عليه مفتزيد به الب،

ن.(0)«عالشر 
 آخر يفاملالكي أبو حفص اتج الدين الفاكهاين وممن ذكر هذا اإللزام 

شهر الذي ولد ال هذا مع أنَّ »ن:ننفقال  فيها بدعية املولدرسالته اليت بنيَّ 
يس الفرح فلن،ويف فيههو بعينه الشهر الذي تج  - لوهو ربيع األوَّ  - فيه 

ن.(2)«هأبوَّل من احلزن في

                                  
 .ن( ابختصار07 - 06/ 2البن احلاج ) ،املدخل (0)
 .ن(03/ 0املورد يف عمل املولد للفاكهاين ضمن جمموع رسائل يف حكم االحتفال ابملولد ) (2)
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قية ابحملبة القاصرة ألبيه آدم ولب اهتام النيب :  ابعاإللزام الرَّ 
 .األنبياء واألولياء

سبق بيان فضل يوم اجلمعة وأنه أفضل من يوم االثنني وسائر أايم 
أن خيص بصالة أو صيام دون  وَّنى ،نلق آدم وفيه خج ،ناألسبوع

؛نآدم قاصرةألبيه  حمبة النيب  ثني لبدعة املولد أنَّ فمما يلزم احملدِ ،نسائر األايم
صالة  بل َّنى عن ختصيصه بصيام أو،نلكونه مل أيمر ابالحتفال هبذا اليوم

 .؟! عن سائر العباداتدون سائر الليايل واألايم فضاًل 
فأقيموا ن:نملاذا مل يقل إثر إخباره أو فيما بعد» : وللقارئ أن يتساءل

يها نعم هللا فمبناسبة الذكرى نتدارس ؛نأو حلقة ذكر،ني عيد وجودـألبيكم وأب
أن تكون  وهل ميكن؟نة ملن بعداننَّ وتكون سج ،نةونذكر فيها العامَّ ،نعلى خلقه
 هؤالء يعلمون ما مل نَّ إأم ؟نقاصرة أو معدومة ألبيه آدم  حمبة النيب 
ن.(0)«؟ يعلمه النيب
تهمني ملنكري امل،نمثل هذا اإللزام الزم هلؤالء احملتفلني ابملولد شك أنَّ  وال

ائر ال تبىن الشرائع والشع وهو يؤكد أنَّ ،ناملولد ابجلفاء وعدم احملبة للنيب 
ى هذا ولذلك مما يتولد علن؛وإمنا على التوقيف والنص،نعلى العقول واألهواء

 حقوق بقية  لزم التقصري يفوإالَّ ،ناإللزام مشروعية االحتفال مبولد سائر األنبياء
ن.(2)«ضال تفضلوا بعض األنبياء على بع»:ن  وقد قال،ناألنبياء

                                  
 .ن(80)ص ؟املولد النبوي هل حنتفل (0)
 (. 2254وأصله عند مسلم )، (00465رواه اإلمام أمحد يف املسند ) (2)
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له النيب وهذا ما مل يفع،نوهكذا جيري اإللزام إبقامة املوالد جلميع األولياء
،نملطلبا فلم حيتفل مبيالد وال وفاة عمه محزة بن عبد،نألحب الناس إليه 

من  اه حاشن؟!فهل قدح ذلك يف حمبته هلم،نأمجعني نوال لزوجه خدجية
فأين مولد ،ناوإذا كان هذا الفعل صحيحً ».نعلى املبطلني دج رِ اإللزامات اليت تَ 

وأين مولد عمر بن ؟!ننوأين مولد عثمان؟!ن سيدان عمر بن اخلطاب
؟!ننواإلمام الشافعي؟!ن وأين مولد اإلمام البخاري؟!ن عبد العزيز

ن.(0)«!؟نواإلمام أمحد بن حنبل
أهل  نِ نَ حدث من املوالد البدعية جرى على سج ما أج  وجيدر التنبيه أنَّ 

نرسالكتاب والفج  نومل يكن حىت عند العرب يف جاهليتهم، علي ن/نأ يقول،
 ومل ُترِ ن،ة العرب أن حيتفلوا بتاريخ ميالد ألحد منهمنَّ مل يكن يف سج »:ننفكري

عادة  والثابت يف كتب التاريخ وغريها أنَّ ،نة املسلمني فيما سلفنَّ بذلك سج 
ن.(2)«ةمن العادات احملدث االحتفال مبولد النيب 

 .االحتفال ببعثة النيب :  اإللزام اخلامس
عظم احلوادث يف زمن ال يوجب إحداث  مما ينبغي التأكيد عليه أنَّ 

ال توجب  وحادثة مولد النيب ،نإذ العبادات مبناها على التوقيف،نعبادة فيها
،نةفهنا  حوادث أعظم من هذه احلادث،نإحداث احتفالية يتقرب إَّل هللا هبا

                                  
 (.027)ص ؟املولد النبوي هل حنتفل (0)
ضمن  ،القول الفصل يف حكم االحتفال بسيد الرسل  عن( نقاًل 028احملاضرات الفكرية )ص  (2)

 .ن(330/ 2اجلامع )
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يوم االثنني ل هامعلل صي النيب » وقد ثبت أنَّ ،نوهجرته وهي حادثة بعثته 
ن:نبسببني

ن.لد يوم االثننيأنه وج ن-1
 .نعث فيه إَّل النيب يوم االثنني بج ن-2

ن.(0)«؟فلماذا حيتفلون بواحدة ويرتكون األخرى
االستدالل بقوله ن،لالحتفال ابملولد زيناجملوِّننا يف استدالالتومما جند كثريً 

نن ن{ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}:
 إذ اآلية ترشد إَّل الفرح برمحات هللا؛نعد استدالهلموعلى بج ،ن[58]سورة يونس:

 .!؟فما عالقة الفرحة اليت حيدثوَّنا يوم املولد،نعلى عباده دون توقيت
إمنا هي  ةمَّ لألج  ومن جهة أخرى فالرمحة اليت حصلت من نبينا حممد 

وجيري يف قال الشيخ محود الت،ننزل إليه من تشريعات ال مبولدهوما أج ،نمببعثه
النيب  الرمحة للناس مل تكن بوالدة إنَّ »:ن رده على الرفاعي وابن علوي املالكي

اب دل النصوص من الكتوعلى هذا ت،نوإمنا كانت ببعثه وإرساله إليهم،ن
نةنَّ والسُّ   گ گ گ ک ک} : ا الكتاب فقول هللا تعاَّلأمَّ ،

الرمحة للعاملني إمنا كانت يف إرساله  فنص على أنَّ ن،[017]سورة األنبياء:ن{گ
ريرة ة ففي صحيح مسلم عن أيب هنَّ ا السُّ وأمَّ ،نومل يتعرض لذكر والدته،ن
 ناانً لعَّ  بعثإين مل أج »:ننقال،ناملشركنيقيل اي رسول هللا ادع على :ننقال،

                                  
 (.63)ص ؟املولد النبوي هل حنتفل (0)
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 وأبو داود إبسناد حسن عن سلمان،ناإلمام أمحد ىورو ،ن(0)«ةعثت رمحوإمنا بج 
  َّأو لعنته ،نيت سببته سبةمَّ أميا رجل من أج »:ن فقال،نخطب رسول هللا  أن

عثتين رمحة وإمنا ب،نفإمنا أان من بين آدم أغضب كما يغضبون،نلعنة يف غضيب
نللعاملني وفيما ذكرته من اآلية ن.(2)«ةفاجعلها عليهم صالة يوم القيام،

 مواحلديثني أبل  رد على ما تومهه ابن علوي والرفاعي يف معىن اآلية اليت تقدَّ 
ن.(4)«د على جواز االحتفال ابملولوجعاله دلياًل ،نذكرها

 .وليلة اإلسراء االحتفال هبجرته :  ادساإللزام السَّ 
عظم احلوادث يف زمن ال يوجب إحداث عبادة  التنبيه إَّل أنَّ سبق 

نفيها نإذ العبادات مبناها على التوقيف،  توجب ال وحادثة مولد النيب ،
،نةفهنا  حوادث أعظم من هذه احلادث،نإحداث احتفالية يتقرب إَّل هللا هبا

وليلة ته وهكذا ميكن القول مبناسبة هجر ،نكما سبق بيانه يف حادثة بعثته 
  أي وال يكون هنا،نعند حد ينالدِّنفال يقف اإلحداث يف ،ناإلسراء واملعراج

ه يف اتباع واخلري كل،نعتاب على أي مبطل خيرتع مواسم لطقوسهم وعباداهتم
نالسلف الصاحل نفما فعلوا فعلناه وما تركوا تركناه، طيفة وإلزام وهذه لفته ل،

ئل عن ملا س -حيث قال ن هللا احلفار املالكي مفحم تفطن له أبوعبد
أراد مث مات احملبس ف ،رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدان حممد 

                                  
 (. 2599رواه مسلم ) (0)
 (. 3659(، وأبو داود )24716رواه اإلمام أمحد ) (2)
 (.66الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (4)
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ل فكان مما قا -؟نفهل له ذلك أم ال،نولده أن يتملك أصل التوت املذكور
وم ولو فتح هذا الباب جلاء ق»:ننبعد بيان عدم مشروعية االحتفال ابملولد

.نه ويتعبدأعز هللا فيه اإلسالم فيجتمع فييوم هجرته إَّل املدينة يوم :ننفقالوا
الليلة اليت أسرى به فيها حصل له من الشرف ما ال يقدر :ننويقول آخرون

نقدره نفتحدث فيها عبادة، نفال يقف ذلك عند حد. تباع واخلري كله يف ا،
فإذا .نناهفما فعلوا فعلناه وما تركوا ترك،نالسلف الصاحل الذين اختارهم هللا له

بل يؤمر ن،ااالجتماع يف تلك الليلة ليس مبطلوب شرعً  هر أنَّ تقرر هذا ظ
 ووقوع التحبيس عليه مما حيمل على بقائه واستمرار ما ليس له أصل يف،نبرتكه

لك ت مث هاهنا أمر زائد يف السؤال أنَّ .نافمحوه وإزالته مطلوب شرعً ،نينالدِّن
شنيعة من شنع  وقاتوطريقة الفقراء يف هذه األ،نالليلة تقام على طريقة الفقراء

نينالدِّن نعهدهم يف االجتماع إمنا هو الغناء والشطح ألنَّ ؛ وام ويقررون لع،
،ناء هللاوأَّنا طريقة أولي،نذلك من أعظم القرابت يف هذه األوقات املسلمني أنَّ 

بل هو ن،وهم قوم جهلة ال حيسن أحدهم أحكام ما جيب عليه يف يومه وليلته
نإضالل عوام املسلمنيممن استخلفه الشيطان على  اطل ويزينون هلم الب،

ب اللهو الغناء والشطح من اب ألنَّ ن؛ويضيفون إَّل دين هللا تعاَّل ما ليس منه
هم ليتوصلوا يوهم يكذبون يف ذلك عل،نواللعب وهم يضيفونه إَّل أولياء هللا

ن.(0)«سإَّل أكل أموال النا

                                  
 .ن(010 - 011 - 99/ 7املعيار املعرب ) (0)
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ن.االحتفال بيوم عاشوراء وعرفة:  ابعاإللزام السَّ 
االحتفال ن؛ومما يتفرع عن اإللزامات السابقة إلزام احملتفلني بليلة املولد

كليلة ،نَّل الصيامإ ا اليت أرشد فيها النيب وخصوصً ،نجبميع الليايل الفاضلة
نعرفة وعاشوراء  احلفار هللا وقد سبق اإلشارة هلذا اإللزام يف كالم أيب عبد،

ن فقد روى اب،نةنَّ أئمة السُّ وأحسب أنه استمده من مسلك ،ن(0)نناملالكي
اجتمع الناس يوم عرفة يف مسجد :ن قالننوضاح عن أيب حفص املدين

نفخرج انفع موَّل ابن عمر من دار آل عمر فقال،نيدعون بعد العصر النيب 
نا الناس وال  أدركإانَّ ،نةنَّ الذي أنتم عليه بدعة وليست بسج  إنَّ ن:نأيها الناس»:ن

نيصنعون مثل هذا نفلم جيلس مث رجع، مث ن،مث خرج الثانية ففعل مثلها،
إبراهيم النخعي سئل عن  شهدتج :ن وعن الليث عن ابن عون قال،ن(2)«عرج

ن.(4)«ثحمد»:ن فكرهه وقال،ناجتماع الناس عشية عرفة
من   وا االجتماع يف وقت يدنو فيه الربالسلف عدُّ  فتأمل كيف أنَّ 

ى عهد على صفة مل تكن عل لكونه؛نأهل املوقف ويباهي هبم املالئكة بدعة
صل ثني لبدعة املولد اليت ال تقوم على أفكيف لو رأوا احملدِ ،نرسول هللا 

ن؟!.شرعي
فهو وإن  ن،وهكذا يقال يف بقية األايم والليايل الفاضلة كيوم عاشوراء

                                  
 .ن(010 - 99/ 7للونشريسي ) ،املعيار املعرب:ننوانظر (0)
 (.94)ص  البدع يف رواه ابن وضاح (2)
 .ن(94البدع )ص يف رواه ابن وضاح  (4)
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ون نوا يعدُّ ة السلف كاأئمَّ   أنَّ إالَّ ،نومن معه كان يوم جنى هللا فيه موسى 
:ن سانقال سعيد بن ح،نفيه من البدع املأخوذة عن بين إسرائيلاالحتفال 

قال  فلما مررت حبديث التوسعة ليلة عاشوراء،نكنت أقرأ على ابن انفع كتبه
 ا من أن يتخذخوفً :ن قال؟نومل ذلك اي أاب حممد:ننقلت،نحوق عليه:ن يل
ومبصر أايم ن،لقد كنت ابملدينة أايم مالك ودريه»:ننقال حيىي بن حيىي،نةنَّ سج 

عت هلا عند فما مس،نوأدركتين تلك الليلة معهم،نالليث وابن القاسم وابن وهب
ها ما أجروا من سائر ما ولو ثبت عندهم ألجروا من ذكر ،ناواحد منهم ذكرً 

ن.(0)«مثبت عنده
وإن كان قد التزمه كثري من أهل األهواء ،نوهذا من قبيل إلزام اخلصم

واء يوضح البون الشاسع بني مسلك أهل األه فإيراده،ناجمليزين لالحتفاالت
محود  ونقول كما قال الشيخ،نة السلف يف االحتفال هبذه املواسمومسلك أئمَّ 

ن،ختريج بدعة املولد على صيام يوم عاشوراء ليس بوجيه إنَّ »ن:ننالتوجيري
لى العبادات مبناها على الشرع واالتباع ال ع ألنَّ ؛نوإمنا هو من التكلف املردود

ال ضعيف إبسناد صحيح و  عن النيب  وَ رْ ومل يـج ،نلرأي واالستحسان واالبتداعا
من  وال أنه خص ليلة املولد أو يومه بشيءٍ ،نته ابالحتفال مبولدهمَّ أنه أمر أج 

ن مَ »ن:نيف احلديث الصحيح وقد قال ،ناألعمال دون سائر الليايل واألايم
يت نَّ ن رغب عن سج مَ »:نناأيضً وقال ،ن(2)«د ليس عليه أمران فهو ر عمل عماًل 

                                  
 (.90/ 2البدع البن وضاح ) (0)
 سبق خترجيه. (2)
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 اويف هذين احلديثني أبل  رد على من جعل ليلة املولد عيدً ،ن(0)«فليس مين
وفيهما ن،يف تلك الليلة ومل يفعلها وخصها أبعمال مل أيمر هبا رسول هللا 

يام يوم ص ألنَّ ؛نج بدعة املولد على صيام يوم عاشوراءا رد على من خرَّ أيضً 
اذه ب فيه خبالف االحتفال ابملولد واختورغَّ  عاشوراء قد فعله رسول هللا 

ناعيدً  نفيه برغِّنيُنمل يفعله ومل  فإن النيب ، فال ابملولد ولو كان يف االحت،
ألنه ال ،نتهمَّ ألج   ذلك رسول هللا من الفضل لبنيَّ  ا أدىن شيءٍ واختاذه عيدً 

،نذره منه وقد َّناهم عنه وحوال شر إالَّ ،نبهم فيه وقد دهلم عليه ورغَّ خري إالَّ 
ن.(2)«هن الشر الذي َّناهم عنه وحذرهم منوالبدع م

وهكذا يقال يف بقية املواسم اليت أنكر السلف االجتماع فيها 
م يف ليلة ثر عنهومن ذلك ما أج ،نوختصيصها ابالحتفاء دون غريها من الليايل

ن: الرمحن بن زيد بن أسلم قال روى ابن وضاح عن عبد،نالنصف من شعبان
ن،ا من مشيختنا وال فقهائنا يلتفتون إَّل ليلة النصف من شعبانمل أدر  أحدً »

واها  على ما سوال يرى هلا فضاًل ،نا منهم يذكر حديث مكحولومل ندر  أحدً 
ن(4)«من الليايل :ننهقولننعن ابن أيب زيد القريواينابن وضاح مث نقل ،

قيل ن: وعن معمر عن ابن أيب مليكة قال،ن«يصنعون ذلكوالفقهاء مل يكونوا »
 ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة إنَّ :ننا النمريي يقولزايدً  إنَّ :ن له

                                  
 .( من حديث أنس بن مالك 0310( ومسلم )3776رواه البخاري ) (0)
 (.42الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (2)
 (.92رواه ابن وضاح يف البدع )ص  (4)
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وكان ،ن«ابيدي عصا لضربته هبلو مسعته منه و »:ن فقال ابن أيب مليكة،نالقدر
ن.(0)ازايد قاضيً 

لى غرية ع - اخريً  ةنَّ رمحه هللا وجزاه عن اإلسالم والسُّ  -وهذا منه 
من أن  ة جدير بوالة أمور املسلمني أن حييوها بداًل ة عمريَّ نَّ وهي سج ،ننِ نَ السُّ 

كان »:ننعمر بن اخلطاب  أنَّ :ن فعن الشعيب،نيسهموا يف إحياء املوالد
:ن وقد سئل حممد بن وضاح،ن«الذين يصومون رجب كله:ن يضرب الرجبيني

ا م،نإمنا هو خرب جاء هكذا»:ن قال؟نألي شيء كان عمر يضرب الرجبيني
ن.(2)«نة مثل رمضانَّ ف أبن يتخذوه سج وإمنا معناه خوَّ ؟نأدري أيصح أم ال

 .االحتفال بيوم بدر واخلندق وسائر الغزوات:  اإللزام الثامن
اإللزام ن،من اإللزامات اليت تكشف بطالن بدعة االحتفال ابملولد إنَّ 

أدخل الفرح وأكرمهم و ،نفيها اإلسالم وأهله  ابالحتفال ابألايم اليت أعز هللا
أحد من  وال عن،نوهذا مما مل يؤثر فعله عن النيب ،نوالسرور يف نفوسهم

قائع خطب وعهود وو  وللنيب »:ن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية،نصحابته 
،نهجرته ووقت،نوفتح مكة،نواخلندق،نوحنني،نيوم بدر : مثلنيف أايم متعددة
نوخطب له متعددة،نودخوله املدينة نينالدِّنيذكر فيها قواعد ،  يوجب مث مل،

وإمنا يفعل مثل هذا النصارى الذين .ناذلك أن يتخذ أمثال تلك األايم أعيادً 
ناأعيادً  يتخذون أمثال أايم حوادث عيسى  نأو اليهود، وإمنا العيد ،

                                  
 (.92رواه ابن وضاح يف البدع )ص  (0)
 (.91البدع البن وضاح )ص  (2)
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ن.(0)«هما ليس من ينالدِّن مل حيدث يف وإالَّ .نفما شرعه هللا اتبع،نشريعة
ففي تركه ن،ا لتلك األزمنة العظيمةمل يكن يلقي اهتمامً  وعليه فالنيب 

كذا ملا وه،نذلك أبل  رد على دعاة االحتفال ابملولد ومن اقتفى أثرهم 
،نحيتفلون هبا اوالفاروق مل يتخذوا تلك املواسم أعيادً  يقللصدِّننفتح هللا الفتوح
ن أشهب ع ،عن سعيد ،عن علي ،عن مالك يرو ،نا لسبقوان إليهولو كان خريً 

ملا أاته   يقالصدِّنبكر  أاب ا عن احلديث الذي جاء أنَّ سألت مالكً :ن قال
 ما يكفيك أنه قد فتح لرسول هللا »:ن فقال يل:ن قال،نخرب اليمامة سجد
وفتح لعمر بن ن،وفتح أليب بكر يف غري اليمامة فلم يسجد،نالفتوح فلم يسجد

ن أعرف أ إمنا أردتج ،نهللا اي أاب عبد:ننفقلت له:ن قال،ن«اخلطاب فلم يسجد
م ذلك عنه ومل أيتِ ،نحبسبك إذا بلغك مثل هذا»:ن قال،نرأيك فأرد ذلك

ان وقد ك،نفهذا إمجاع»:ن اقال ابن وضاح تعليقً .ن(2)«ك؟! أن ترده بذلمتصاًل 
ولقد كان مالك يكره اجمليء إَّل ،نوإن كانت يف خري،نمالك يكره كل بدعة

ويكره ن،وكان يكره جميء قبور الشهداء،نةنَّ املقدس خيفة أن يتخذ ذلك سج بيت 
،نذلك ابلرغبة يف وقد جاءت اآلاثر عن النيب ،نا من ذلكخوفً  ءجميء قبا
ن.(4)«هملا خاف العلماء عاقبة ذلك تركو  ولكن

يسلكونه يقتضي عدم اإلحداث يف األزمنة  م الذيوهذا يؤكد أنه منهج

                                  
 (.024/ 2املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )اقتضاء الصراط  (0)
 (.520/ 0: النوادر والزايدات على ما يف املدونة ) انظر (2)
 (.91البن وضاح )ص  ،البدع (4)
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دلة األ إنَّ »ن:ننقال الشيخ محود التوجيري،ناألحداثمهما عظمت فيها 
اَّنم وال من أحز ،نعلى جواز الشيء أو منعه ال تؤخذ من أفراح الناس وسرورهم

ى عوليس مع من ادَّ ،نة أو اإلمجاعنَّ وإمنا تؤخذ من القرآن أو السُّ ،نوغمومهم
ة نَّ ال من السُّ و عاه ال من الكتاب جواز االحتفال ابملولد النبوي دليل على ما ادَّ 

،نوامينبغي أن يكون على الد والفرح والسرور ابلنيب ..ن.ن،وال من اإلمجاع
ن.(0)«ةٍ نا على ليلة واحدة من كل سوال يكون مقصورً 

ن.ااختاذ مولده عيدً اب خمالفة هني النيب :  اإللزام التاسع
:ن قال رسول هللا :ننقال  تأمل إَّل ما ثبت عن أيب هريرةامل نَّ إ

 فإنَّ ،نوا عليَّ م فصلُّ وحيثما كنت،ناوال ُتعلوا بيوتكم قبورً ،ناال تتخذوا قربي عيدً »
هذا احلديث أصل يف نقض كل ما اختذه  الح له أنَّ ،ن(2)«صالتكم تبلغين

 المقال شيخ اإلس،ناا كان أو زمانيا مكانيا ،نا من غري دليل شرعيالناس عيدً 
عائد بعود ،نويف وقت معنيَّ ،ناعتياد قصد املكان املعنيَّ  فإنَّ »ن:ننابن تيمية

ذلك  مث ينهى عن دق،نهو بعينه معىن العيد،ننة أو الشهر أو األسبوعالسَّ 
ن.(4)«هوجل

قرن ذلك ابلنهي عن التشبه أبهل الكتاب الذين اختذوا قبور »وقد 
:ن بقوله اأعقب النهي عن اختاذه عيدً  مث إنه ،نأنبيائهم وصاحليهم مساجد

                                  
 (.56-55الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (0)
 .نوصححه األلباين( 2132وأبو داود )،ن(8813رواه أمحد ) (2)
 (.258/ 2اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ) (4)
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ما  إَّل أنَّ  يشري بذلك ،ن«حيث كنتمصالتكم تبلغين  فإنَّ ن،وا عليَّ وصلُّ »
فال ،نل وقتويف ك،نينالين منكم من احملبة والصالة والسالم حيصل حيث كنتم

ي النيب ولذا مما يلزم احملتفلني ابملولد خمالفة داللة َّن.ناحاجة بكم إَّل اختاذ عيدً 
تفلون به كل ا حيا زمانيا حيث اختذوا عيدً ،نوتفصياًل  يف هذا احلديث مجلةً  
د ولو قال قائل بتخريج بدعة املول»:نننقال الشيخ محود التوجيري،نعام

لى ا لكان أوَّل وأقرب من خترجيها ععن اختاذ قربه عيدً  على َّني النيب 
طروين  تال : » وكذلك ختريج بدعة املولد على قوله ،نصيام يوم عاشوراء

ن.(2)«هو أوَّلن(0)«أطرت النصارى ابن مرميكما 
 .ةة االحتفال أبعياد أهل اجلاهليَّ مشروعيَّ :  اإللزام العاشر

فتح ابب ن؛من أبشع ما يلزم القائلني مبشروعية االحتفال ابملولد إنَّ 
يل وهذا عالوة أنه من قب؛نمشروعية االحتفال أبعياد الكفار وأهل اجلاهلية

وقد وجد ن، أنه الزم لدعاة االحتفال ابملولدإالَّ ،نالكتابالتشبه ابلكفار وأهل 
ة نَّ ة السُّ فكانت مواقف أئمَّ ،نممن ينتسب لإلسالم من حيتفلون أبعياد الكفار

 قيتج ل»:ن قالن: عن أابن بن أيب عياش  روى ابن وضاح،نهلم ابملرصاد
أهل  قوم من إخوانك من:ننفقلت له،نطلحة بن عبيد هللا بن كريز اخلزاعي

يت هذا جيتمعون يف ب،نال يطعنون على أحد من املسلمني،نة واجلماعةنَّ السُّ 
فقال ن،وجيتمعون يوم النريوز واملهرجان ويصوموَّنما،ناويف بيت هذا يومً ،نايومً 

                                  
 (.4335رواه البخاري ) (0)
 (.42الرد القوي على الرفاعي واجملهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )ص (2)
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رجان ا للنريوز واملهوهللا هلم أشد تعظيمً ،نبدعة من أشد البدع»:نن طلحة
 إليه فسألته كما سألتج  فوثبتج  مث استيقظ أنس بن مالك ،ن«من غريهم

ن.(0)«دل قول طلحة كأمنا كانوا على ميعامث فرد عليَّ ،نطلحة
يف االلتزام هبذا اإللزام مضاهاة ملا عليه أهل اجلاهلية من  شك أنَّ  وال

،ناوإحداث عبادات مل أيذن هب،نتعظيم أزمنة وأمكنة مل يعظمها هللا وال رسوله
ها وثن من فيهل كان »:ننا على حديثتعليقً ننقال الشيخ محود التوجيري

، (2)«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟»:ن قال،نال:ن قالوا،ن«أواثن اجلاهلية يعبد
وهذا احلديث الصحيح يدل على حترمي مضاهاة أهل اجلاهلية والتشبه هبم يف »

ن،تعظيم األواثن واألعياد اليت شرعها هلم أولياؤهم من شياطني اجلن واإلنس
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:ن قال تعاَّلكما 

والذين حيتفلون ابملولد النبوي قد مجعوا بني التشبه ،ن[20]سورة الشورى:ن{ۆۆ
نأبهل اجلاهلية يف تعظيم األعياد املبتدعة ارى يف تعظيم وبني التشبه ابلنص،

نامولد املسيح واختاذه عيدً  والتشبه أبهل اجلاهلية وابلنصارى حرام شديد ،
ليس »:نناولقوله أيضً ،ن(4)«مه بقوم فهو منهن تشبَّ مَ »:ن لقول النيب ؛نالتحرمي

                                  
 .(32رواه ابن وضاح يف البدع )ص  (0)
إسناده على شرط »: ( 0/346اإلسالم يف االقتضاء )(، قال شيخ 4402رواه أبو داود ) (2)

 (.203/ 8ن إسناده األلباين يف اإلرواء ). وحسَّ «الصحيحني
 .خترجيهسبق  (4)
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ن.(2)«(0)«ىهوا ابليهود وال ابلنصار ال تشبَّ ،نه بغريانا من تشبَّ منَّ 
ن.م  ع  بالن ِّ وجوب االحتفال :  اإللزام احلادي عشر

مما يلزم القائلني ابالحتفال بنعمة املولد النبوي وجوب االحتفال  إنَّ 
ت  أين وجدج إالَّ ن، قائل هبذا اإللزاماَل أظن أَ  وقد كنتج ،نهللا على العبد مِ عَ بكل نِ 

 فالسيد حامد احملضار قد ركب الصعب والذلول فألَّ ن/نبعض اجملازفني وهو أ
ضيلة وقد توَّل الرد عليه ف،ن«واجب عمالنِّناالحتفال بذكر »:ننرسالة بعنوان

حلق يف كلمة ا»:ننبعنوانيف رسالة ننهللا بن زيد آل حممود عبد/ الشيخ 
ن«االحتفال مبولد سيد اخللق ة  فيها مغزى املصنف من تقرير حجيبنيَّ ،

رة اليت مل عوى السافحىت آل به األمر إَّل هذه الدَّ ،ناالحتفال ابملولد النبوي
دعاية  تبني يل بطريق الوضوح أبَّنا»:ن وصدق الشيخ إذ يقول،نيسبق إليها

أتييد  وكان اعتماده واستناده يف!نابملولد النبويسافرة إَّل وجوب االحتفال 
ل هبا بدون أن يسبقه إَّل القو ،نهذه البدعة بدعة أخرى قد اخرتعها بنفسه

فاستدل ن،وأنه واجب،نم نع نبالن ِّنوهي بدعة االحتفال ن؛أحد من علماء املسلمني
ا إَّل يوم ها وزر من عمل هبنَّ ن سَ فعلى مَ !نللبدعة ببدعة وللمنكر مبنكر وزور

                                  
؛ لكونه من طريق ابن هليعة «هذا حديث إسناده ضعيف: » (، وقال2695رواه الرتمذي ) (0)

م تقدَّ  فيه ضعيف فقدوإن كان : » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال شيخ اإلسالم
من  اوهو حمفو  عن حذيفة بن اليمان أيضً  ،«ه بقوم فهو منهمن تشبَّ مَ »:  احلديث املرفوع

راط املستقيم اقتضاء الص« قوله، وحديث ابن هليعة يصلح لالعتضاد، كذا كان يقول أمحد وغريه
 (.279/ 0ملخالفة أصحاب اجلحيم )

 (.44وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي )صالرد القوي على الرفاعي واجملهول  (2)
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 من فنوانً ،ناطلهوحتلية ع،نمث أخذ يركب يف سبيل تعلية ابطله.ناحلشر والنشور
والزي  عن ،نواالستدالل مبا ليس له فيه دليل،نالتضليل والتعاسيف يف التأويل

وأنه ن،ويدل فحوى كالمه على نقص علمه وقصور رأيه وفهمه.نسواء السبيل
ومبا ن،ستدالله مبا هو أوهى من سلك العنكبوتحائر مبهوت يتمسك يف ا

ن،أنه خيشى أن ينخدع هبذه التسمية بعض العوام وضعفة العقول واألفهام
كلمة من أن أبني ما حتت هذه ال أحببتج ،نا وهي ابحلقيقة ابطلفيظنوها حقا 

لعنوان قد وإنه هبذا ا،نغايتها الضالل فإنَّ ،نالضالل وسوء االعتقاد يف األقوال
!نا على الناساجبً و  م نع نبالن ِّنحيث جعل االحتفال ،نسالته بطابع البطالنطبع ر 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }،نمن سبقه إَّل القول به رَ وهي بدعة منه ومل نَـ 

وإمنا الواجب ، [3]سورة األحقاف: {ائ ى ى ې ې ې ې
،ناوالشكر هو االعرتاف ابلنعمة ابطنً ،نوزوال النقم م نع نالن ِّنالشكر عند حلول 

ن.(0)«ايهدوصرفها يف مرضاة وليها ومس،ناظاهرً والتحدث هبا 
 كل  وهو أنَّ ،نومن أقوى ما يلزم هذا الرجل إلزام آخر ال مفر له منه

ما ليس منه يلزمه عدم االعرتاف بتمام أعظم نعمة  ينالدِّننمبتدع أحدث يف
ا النيب هب ولذا أحدثوا احتفاالت اليت مل أيتِ ،نوهي نعمة اإلسالم،نعلى العباد

 ڇ چ چ چ }:ننيقول وهللا ؛نينالدِّنوليست من ،نالكرمي 

ن[4]سورة املائدة:ن{ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ فالنعمة قد ،

                                  
 .ن(034 -3/032ضمن رسائل آل حممود ) ،كلمة احلق يف االحتفال مبولد سيد اخللق  (0)
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ن.(0)فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم،نوالشريعة ينالدِّننإبكمال أمر  أمتها هللا
ن.اخلروج عن التعظيم املشروع:  اإللزام الثاين عشر

ر دون إحداث أم،نالتعظيم الشرعي حنن مأمورون بتعظيم الرسول 
 واجخر  مومن أعظم ما يلزم املبتدعني لبدعة االحتفال ابملولد أَّن،نغري مشروع

الكية وقد تفطن هلذا اإللزام أحد علماء امل،نعن التعظيم الذي شرعه هللا لرسوله
احل وليلة املولد مل يكن السلف الص»:ن حيث قالننوهو أبو عبدهللا احلفار

وال يفعلون ن،والتابعون هلم جيتمعون فيها للعبادة وهم أصحاب رسول هللا 
 ابلوجه الذي شرع م إالَّ عظَّ ال يج  النيب  ألنَّ ن؛نةفيها زايدة على سائر ليايل السَّ 

مبا  هللا  لكن يتقرب إَّل،نوتعظيمه من أعظم القرب إَّل هللا،نفيه تعظيمه
،نسائر الليايل لىالسلف مل يكونوا يزيدون فيها زايدة ع والدليل على أنَّ ،نشرع

واختلف ،نيعيف رب : وقيل،نولد يف رمضان إنه : فقيل ،نأَّنم اختلفوا فيها
نيف أي يوم ولد فيه على أربعة أقوال  فلو كانت تلك الليلة اليت ولد يف،

هورة ال لكانت معلومة مش صبيحتها حتدث فيها عبادة بوالدة خري اخللق 
ن.(2)«متعظيولكن مل تشرع زايدة ،نيقع فيها اختالف

حىت  الغاية يف التوقري والتبجيل للنيب الكرمي   لقد بل  الصحابةو
ن سلمقبل أن يج  قال عروة بن مسعود  ن،على امللو  وهللا لقد وفدتج »:

عظمه ا قط يملكً  وهللا إن رأيتج ،نوالنجاشي،نوكسرى،نعلى قيصر ووفدتج 
                                  

 (.289/ 00: تفسري الرازي ) انظر (0)
 .ن(010 - 011 - 99/ 7له عنه الونشريسي يف املعيار املعرب )نق (2)
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ومع ذلك كله فلم خيرجهم ،ن(0)«احممدً  أصحابه ما يعظم أصحاب حممد 
ما سبق وإحداث االحتفال ابملولد ك،نينالدِّنالتعطيم املشروع إَّل االبتداع يف 

ن.تقريره
وقد استغل الشيطان من جاء بعد القرون املفضلة فزين هلم قالب التعظيم 

بل آل ،نيهمن الغلو ف النيب  هم منهحذر حىت أوقعهم فيما   للنيب الكرمي
حىت ،ن مما خيتص به الرب،نإنزاله فوق منزلتهاألمر هبم والعياذ ابهلل إَّل 

صارت مجلة من الطقوس اليت متارس يف ليلة االحتفال ابملولد تشتمل على 
 سيما تلك األوراد واألانشيد اليتواستغااثت وشركيات ال ،ناعتقادات فاسدة

ن.خيصصوَّنا يف هذه الليلة
ن.ةاخلروج عن احملبة الشرعيَّ  : اإللزام الثالث عشر

اخلروج  منشأ االحنراف واخلروج عن التعظيم املشروع للنيب الكرمي  إنَّ 
فإقامة هذه البدعة حتريف ألصل من أصول الشريعة وهي »،نعن احملبة الشرعية

ي الضيق واختزاهلا يف هذا املفهوم البدع،ناا وابطنً واتباعه ظاهرً  حمبة النيب 
نمقاصد الشرع املطهر الذي ال يتفق مع إَّل دروشة ورقص وطرب وهز ،

لظاهرة هذا من الدالئل ا إنَّ  : الذين ميارسون هذه البدعة يقولون ألنَّ ؛نللرؤوس
ريف ملعىن شك حت وهذا ال،نعلى حمبته ومن مل يفعلها فهو مبغض للنيب 

ا ظاهرً  تهنَّ حمبة هللا والرسول تكون ابتباع سج  ألنَّ ؛نوحمبة رسوله  حمبة هللا 

                                  
 .ن(2740رواه البخاري ) (0)
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ن ا كما قال وابطنً   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:

ن.(0)«[40]سورة آل عمران:ن{چ چ چ چ ڃڃ
وهل نشأت الضالالت والغلو يف األشخاص كغلو النصارى بعيسى 

وهكذا ما ن، بسبب اخلروج عن احملبة الشرعيةإالَّ  والرافضة بعلي ،ن
نالقبيللقى يف بدعة املولد من قصائد شركية كلها من هذا يج  لبست أج  وإن،

:ن قولمن املسلمني من ي»:ن قال الشيخ عطية سامل،نبقالب املديح للنيب 
رون املشهود هلا وال عمل الق ،اا سلفيا وال طريقً  ،ة نبويةنَّ املولد ليس سج  نعلم أنَّ 
نجمع شباب ل،نوإمنا نريد مقابلة الفكرة ابلفكرة والذكرايت ابلذكرى،نابخلري

اد إحياء إن كان املر :ن وهنا ميكن أن يقال.نسيد املرسلني املسلمني على سرية
ن هللا تعاَّل قد توَّل ذلك أبوسع نطاق حيث قر  فإنَّ  الذكرى لرسول هللا 

مع كل أذان على كل منارة من كل ،نمع ذكره تعاَّل يف الشهادتني ذكره 
ويف كل تشهد يف فرض أو نفل مما يزيد ،نويف كل إقامة ألداء صالة،نمسجد

ن..،ن.احلسا ميأل القلب و وسرً ،نا ميأل األفقجهرً ،ناا وسرا على الثالثني مرة جهرً 
كما قال ن،واحملبة هي عنوان اإلميان احلقيقي،نوإن كان املراد التعبري عن احملبة

ن  ليه من والده وولده والناس ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إ»:
ر  ما ال وت ،وفعل ما حيبه،نحقيقة احملبة طاعة من حتب فإنَّ ،ن(2)«أمجعني

 مناسبة فالواقع أنه ال،نوإن كان املراد مقابلة فكرة بفكرة.نيرضاه أو ال حيبه
                                  

 (.29)ص ؟املولد النبوي هل حنتفل (0)
 (.33(، ومسلم )05رواه البخاري ) (2)
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احلق عن  كبعدن،وال موجب للربط بني اجلانبني لبعد ما بينهما ،بني السببني
ن.(0)«رالباطل والظلمة عن النو 

ن.ليلة املولد خري من ليلة القدر:  ابع عشراإللزام الرَّ 
أتمل الغلو الذي أحدثه املبتدعة يف ليلة املولد الح له كيف تطور من 

،نليلة القدر ليلة املولد أفضل من رد عليهم أنه يلزمهم أنَّ و فمما أج ،ناا فشيئً شيئً 
ن:(2)ا مبا أورده القسطالين من وجوهوقد التزم هبذا اإللزام بعضهم حمتجا 

شرف  وما،نمعطاة لهوليلة القدر ،ن ليلة املولد ليلة ظهوره أنَّ ن-1
ت فكان،نبظهور ذات املشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه

ن.أفضل - هبذا االعتبار - ليلة املولد
نليلة القدر شرفت بنزول املالئكة فيها أنَّ  -2 رفت وليلة املولد ش،
،نرومن شرفت به ليلة املولد أفضل ممن شرفت هبم ليلة القد،نفيها  بظهوره

ن.املولد أفضلفتكون ليلة 
لة املولد ولي،ن ة حممدمَّ ليلة القدر وقع التفضل فيها على أج  أنَّ ن-3

،نرمحة للعاملني فهو الذي بعثه هللا ،نوقع التفضل فيها على سائر املوجودات
فكانت ،نافكانت ليلة املولد أعم نفعً ،نفعمت به النعمة على مجيع اخلالئق

ن.أفضل
وكلها أوجه مل تقم سوى على النظر القاصر دون مراعاة لنصوص 

                                  
 تفسري سورة اإلنسان من )تتمة أضواء البيان(. (0)
 (.88/ 0املواهب اللدنية ابملنح احملمدية ) (2)
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م إذ كيف تعقد املفاضلة واملقارنة بني ما رتب الشارع احلكي؛نةنَّ الكتاب والسُّ 
،نهرأَّنا خري من ألف شنا يف نص الكتابفجاء مصرحً ،نعليه األجر والثواب

،نالنيب  عن،نفعن أيب هريرة ،نوأشاد وأرشد إَّل حتريها رسولنا الكرمي 
وبني ،ن(0)«هم من ذنبغفر له ما تقدَّ ،ن واحتساابً ن قام ليلة القدر إمياانً مَ »:ن قال

ن.؟!ليلة أول من دعا إلحيائها العبيديون الرافضة
نحوا إليه ما ج  على سبيل اإللزام أبنَّ إالَّ  ةوعليه فاملفاضلة غري وارد

بشأَّنا يف    هللا هنوَّ  فليلة القدر،نةنَّ خمالف للثابت يف نصوص الكتاب والسُّ 
ن يف قوله نكتابه الكرمي  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ}:

 ٻ ٻ ٱ}:ننوقال ،ن[3-4]سورة الدخان:ن{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

]سورة  {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
فيها خري  العمل وأخرب أنَّ ،نعلى غريها فها هللا فهي ليلة شرَّ ، [5-0القدر:

ن،واختصها إبنزال القرآن فيها،نوهذا فضل عظيم،نمن العمل يف ألف شهر
،نادثر فيها ما جيري يف العام من احلو قدَّ وأَّنا يج ،نووصفها أبَّنا ليلة مباركة

ر من جيتهد يف العشر األواخ وكان النيب ،نوهذه مزااي عظيمة هلذه الليلة
ملا تشتمل  وهي أفضل الليايل،نلليلة القدرا رمضان ما ال جيتهد يف غريها طلبً 

،نليهاة وإحسانه إمَّ هبذه األج  وهذا من رمحة هللا ،نعليه من املزااي العظيمة
ن.حيث خصها هبذه الليلة العظيمة

                                  
 .ن(0910رواه البخاري ) (0)
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 .املولد من أمور العبث أنَّ :  اإللزام اخلامس عشر
ودالئل ساطعة تبطل اإلحداث ،نما أورده أهل العلم من حجج ابهرة إنَّ 

آل ابلبعض إَّل املراوغة واعتبار ما يقومون به من احتفال ابملولد  ينالدِّنيف 
الحتفال ا ويلزم على هذا أنَّ ،نوإمنا هي للعادات أقرب،نليس من قبيل التعبد

ن: وذلك ألنه بني أمرين؛نابملولد من أمور العبث
املولد ليس بعبادة ويكون أقرب إَّل العبث  إنَّ  : يقول إما أنَّ »ن-1

ن.واللعب منه إَّل ما يقرب اَّل هللا 
ى عل أبَّنم مل يدلوان وعلى رسوله  أو أنه مستدر  على هللا ن-2

ن.(0)«هذه العبادة اليت تقرب إَّل هللا
نبني إلزامني أحالمها مر موه  إذ ال مفر من التنصل من ذلك إالَّ ،

،نبارها عادةإذ اعت؛نأمجعني وأصحابه  ابلتمسك مبا كان عليه رسول هللا 
شيخ حممد قال ال،نفهي عادة سيئة من جنس العادات السيئة اليت تتناقل هلم

 ما يقوم به أهل امليت من توزيعاهد مفيت مصر األسبق ضمن فتوى عجم
ا  الناس قد اعتادوا أمورً  إنَّ »:ن فأجابن؟خلإ..ن. املأكوالت ومراسم واحتفاالت

نكثرية يف املآمت وغريها ستحسان  على جمرد االومل يعتمدوا يف أكثرها إالَّ ،
وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إَّل جيل حىت ،نالشخصي أو الطائفي

 انظرين إليها إَّل،نت وصارت تقاليد أيخذها حاضر الناس عن ماضيهمعمَّ 
لعلها وجدت و ،نجيدوا من ينكر املنكر منها عليهمومل ،نة اآلابء واألجدادنَّ أَّنا سج 

                                  
 (.27)ص ؟املولد النبوي هل حنتفل (0)
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وسايرهم ن،ففعلها واعتادها غري املتفقهني،نمن يبيحها أو يستحسنها ويقويها
ما  وإنَّ .نينلدِّنانوإمث من ابتكرها وفعلها إَّل يوم،نفيها املتفقهون واحتملوا إمثها

لسنوية اوذكرى األربعني والذكرى ،نيقوم به أهل امليت من مخيس صغري وكبري
ذمومة كل ذلك من البدع امل،نواخلروج للمقابر يف املواسم واألعياد،نللمتوىف

  ال يف عهد رسول هللا،ناليت ال أصل هلا وال سند هلا يف الشرع اإلسالمي
ة منذ وهذه أمور مستحدث،نومل يؤثر عن التابعني وال يف عهد الصحابة 

 من ضياع لألموال يف،ناوفيها من املضار ما يوجب النهى عنه،نعهد قريب
ه مع ذلك وفي،نورمبا كان أهل امليت يف حاجة ماسة إليه،نغري وجهها املشروع

هلذا َّنيب ابملسلمني أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة ن.ُتديد لألحزان
فليس ن؛وال ينال احلى منها سوى املضرة،ناليت ال ينال امليت منها رمحة أو مثوبة

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }نينالدِّننلذلك أساس يف

ن.(0)[7]سورة احلشر:ن{ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ
ن
ن

h 
ن  

                                  
نابختصار من فتاوى األزهر (0) .نwwwإلكرتونية على موقع وزارة األوقاف املصرية نسخة ،

simalsi-iicnismن.iilنم0985ديسمرب  2،نه0316ربيع األول :ن اتريخ الفتوى،ن.
 .ن(047)ص ؟املولد النبوي هل حنتفل:ن  عننقاًل 
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ناخلامتة
ن

ن
توج ويف ختام هذا البحث أ،نأن خيتم ابلصاحلات أعمالنا أسأل هللا 

ن:نعونومنه وحده أستمد ال،نفأقول وابهلل التوفيق،نأبرز خالصاته إبجياز
العلماء  ألوان ردودمن نإلزام اخلصم مبا يضعف أو يبطل قوله أنَّ :نناًل أوَّ 

،نيف املقالة اكون أبمر موجود صراحة أو ضمنيا تال وداللة اإللزام ،نعلى املبطلني
خالف م به املفكل ما سلَّ ،نوإمنا يكون أبمر خارج عنها ال تنفك عنه حبال

أو جهل ن،أو ذهل عنه،نسواء علم مبخالفته أصله،نصح أن ألزمه به،نوانقضه
ن.ا لهاعتباره ملزمً أو كابر يف ،نتفاصيل أصله
ن ن: ناإللزامات ليست على مرتبة واحد أنَّ ثاني ا هة بل تتفاوت من ج،

كما تتفاوت من جهة القوة والضعف يف إضعاف قول املخالف ،نالوضوح
ن،فمنها املركب من مقدمات؛نكما تتفاوت من جهة عرضه،نوإظهار تناقضه

ار اضطراب يكتفى إبظهومنه ما ،نومنه ما يتعدى إَّل إثبات احلق،نومنه املفرد
ن.صاحب املقالة

ننااثلثً  اإللزامات اليت أوردهتا على املخالفني يف بدعة االحتفال  أنَّ :
،نبدعة املولدومنها اخلاصة ب،نمنها العامة اليت ترد على كل بدعةابملولد النبوي 

وجب فساد فإيرادها ي؛نيقتضي منها الكفر ال يلزم من ذلك تكفري قائليهاوما 
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ن. إذا التزموهإالَّ ،نواألصل أنه ليس بقول هلم،نمقالتهم
؛نولد وكثرهتاابملاالحتفال تنوع اإللزامات اليت تنقض بدعة  أنَّ :ننارابعً 

 تليس  فإنه يكفي أَّنا بدعة حمدثةجاءت لزايدة التبكيت على املخالف وإالَّ 
ما من أمر ف،نا لسبقنا إليهاولو كانت خريً ،ن تؤثر عن السلفملو ،نمن الشرع
ن. ودلنا عليهفيه خري إالَّ 
لني ببدعة احملتفتفاوت أهل العلم يف عرض اإللزامات على  أنَّ :ن اخامسً 

نكثرة وقلةاملولد   نهاتداخل بسبب، ضاهاة مفن،ا اإللزامات العامةوخصوصً ،
نأو االستدرا  عليه الشرع وعدم االكتفاء به وله والقدح يف دين هللا ورس،
،نؤمننيوخمالفة أمر هللا ورسوله وسبيل امل،نومحاته ينالدِّنوأوليائه من محلة هذا 

ول والق،نوحيازة قصب السبق يف اإلحداث،نوسلولك مسلك أهل الكتاب
،نلبس احلق ابلباطلو ،ناحلق وتشويه رونقه ينالدِّننوالتنفري عن،نعلى هللا بال علم

ح له ومن متعن هبا ال،نلكفر والضاللل كل هذه إلزامات يفضي االلتزام هبا
ة نسأل هللا العافين-نعلى أهل األهواء والبدع الصاحل شدة السلف سبب

ن.-نوالسالمة
اوت قوة تتف،ناإللزامات اخلاصة ببدعة االحتفال ابملولد أنَّ :ن اسادسً 

ناوضعفً  نبيوم اجلمعةومنها إلزام املبطلني ابالحتفال ، نثننياكل و ، ما  وأنَّ ،
بيه آدم ولبقية ابحملبة القاصرة أل اهتام النيب و ،نيوم وفاته حيتفلون به هو 
ناألنبياء واألولياء نبعثة واالحتفال بكل حدث عظيم ك،   هجرتهو ،

 والن،يوم بدر واخلندق وسائر الغزواتو  بيوم عاشوراء وعرفةوكذلك ،نئهوإسرا
نهذا كله من جماراة األهواء شك أنَّ  وخروج عن اهلدي النبوي يف احملبة ،
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ن.أبعياد أهل اجلاهليةَّل االحتفال ويفضي إ،نوالتعظيم الشرعي
،نلوجهه اأن جيعل هذا العمل خالصً  ويف ختام هذا البحث أسأل هللا 

نوأن ينفع به الباحث والقارئ نوأن يستعملنا يف طاعته، ح عن دينه والنفا ،
ن.وأن يثبتنا على ذلك حىت نلقاه،نوشريعته

ن.ى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلَّ 
ن
ن

h 
ن  
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 فهرس املصادر واملراجع                        

سام الدين ح اتباع ال ابتداع، قواعد وأسس يف الس نَّة والبدعة،  -0
-هـ 0325بن موسى حممد بن عفانة، الطبعة : الثانية، مصححة 

 .م )بيت املقدس، فلسطني(2113
بن  حممد بن أيب بكر بن أيوب إعالم املوقعني  عن رب العاملني،  -2

ه (، حتقيق : حممد عبد 750سعد امس الدين ابن قيم اجلوزية )ت
عة : يريوت، الطب -السالم إبراهيم، الناشر : دار الكتب العلمية 

 .م0990-هـ0300األوَّل، 
ب حممد بن أيب بكر بن أيو  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  -4

ه(، احملقق : حممد 750ية )تبن سعد امس الدين ابن قيم اجلوز 
حامد الفقي، الناشر : مكتبة املعارف، الرايض، اململكة العربية 

 .السعودية
قي الدين ت اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم،  -3

أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب 
ه(، 728القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ت

احملقق : انصر عبد الكرمي العقل، الناشر : دار عامل الكتب، بريوت، 
 .م0999-ه0309لبنان، الطبعة : السابعة، 

حممد  بطة، أبو عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن البن اإلابنة الكربى،  -5
ه(، احملقق 487بن محدان العكربي املعروف اببن بطة العكربي )ت
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: رضا معطي، وعثمان األثيويب، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف 
 .النصر، ومحد التوجيري، الناشر : دار الراية للنشر والتوزيع، الرايض

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري  االعتصام،  -6
ه(، حتقيق : سليم بن عيد اهلاليل، الناشر : 791ابلشاطيب )ت

 م.0992-هـ0302دار ابن عفان، السعودية، الطبعة : األوَّل، 
الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان  األم،  -7

ملكي ملطليب القرشي ابن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف ا
، بريوت، الطبعة : بدون طبعة -ه(، الناشر : دار املعرفة 213)ت

 م.0991-هـ0301سنة النشر: 
إلزامات أهل الس نَّة واجلماعة للمخالفني يف مسائل اإلميان   -8

صالح بن حممد اخلالقي، رسالة علمية لنيل درجة  والقدر،
 هـ.0305مية، الدكتوراه من قسم العقيدة ابجلامعة اإلسال

أبو القاسم شهاب الدين  الباعث على إنكار البدع واحلوادث،  -9
عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف أبيب 

ه(، احملقق : عثمان أمحد عنرب، الناشر : دار اهلدى 665شامة )ت
 م.0978 – 0498القاهرة، الطبعة : األوَّل،  -

مد بن أبو عبد هللا بدر الدين حم الفقه، البحر احمليط  يف أصول  -01
ه(، الناشر : دار الكتيب، 793عبد هللا بن هبادر الزركشي )ت

 .م0993-هـ0303الطبعة : األوَّل، 
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  البداية والنهاية،  -00
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ه(، حتقيق : عبد هللا بن عبد احملسن 733البصري مث الدمشقي )ت
اشر : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الرتكي، الن

-هـ0323م، سنة النشر: 0997-ه0308الطبعة : األوَّل، 
 .م2114

صاحل سعد  البدع وأثرها يف احنراف التصور اإلسالمي،  -02
 .السحيمي، الناشر : جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

ن عمر بن أبو عبد هللا حممد ب التفسري الكبري، = مفاتيح الغيب،  -04
احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب 

، بريوت -ه(، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 616الري )ت
 .ه0321 -الطبعة : الثالثة 

ه(، الناشر 0327صفي الرمحن املباركفوري )ت الرحيق املختوم،  -03
 بريوت )نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر -: دار اهلالل 

 والتوزيع(، الطبعة : األوَّل.
أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد  الرد على اجلهمية،  -05

ه(، احملقق : بدر بن عبد هللا البدر، 281الدارمي السجستاين )ت
-ه0306الكويت، الطبعة : الثانية،  -ر : دار ابن األثري الناش

 م.0995
م بن تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احللي الرد على املنطقيني،  -06

عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين 
 ه(، الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبنان.728احلنبلي الدمشقي )ت
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الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن  الرسالة،  -07
عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي 

ه(، احملقق : أمحد شاكر، الناشر : مكتبه احلليب، 213املكي )ت
 .م0931-هـ0458مصر، الطبعة : األوَّل، 

حا  بن بن الضأبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو  الس نَّة،  -08
ه(، احملقق : حممد انصر الدين األلباين، 287خملد الشيباين )ت

 ه.0311بريوت، الطبعة: األوَّل،  -الناشر : املكتب اإلسالمي 
اين أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيب الس نَّة،  -09

ه(، احملقق : حممد بن سعيد بن سامل القحطاين، 291البغدادي )ت
-هـ0316الدمام، الطبعة : األوَّل،  -الناشر : دار ابن القيم 

 .م0986
ه(، 293أبو عبد هللا حممد بن نصر بن احلجاج املروزي )ت الس نَّة،  -21

 -احملقق : سامل أمحد السلفي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 
 ه.0318بريوت، الطبعة: األوَّل، 

م عروف اببن أيب عاصالسنة، أليب بكر أمحد بن عمرو، امل -20  -20
هـ(، احملقق: ابسم بن فيصل اجلوابرة، الناشر: دار 287)ت

 م.0998 -هـ0309، 0الرايض، ط –الصميعي 
الس نَّة، ومعه ظالل اجلنة يف اختريج الس نَّة، بقلم : حممد انصر   -22

أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن  الدين األلباين(،
ه(، الناشر : املكتب 297الضحا  بن خملد الشيباين )ت
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 م.0981 -هـ0311اإلسالمي، الطبعة: الطبعة األوَّل، 
مد بن أمحد حم الس ن ن واملبتدعات املتعلقة ابألذكار والصلوات،  -24

ه(، املصحح : 0452عبد السالم خضر الشقريي احلوامدي )ت
 خليل هراس، الناشر : دار الفكر. حممد

و الفداء أب السرية النبوية، )من البداية والنهاية البن كثري(،  -23
ه(، حتقيق : 773إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )ت

مصطفى عبد الواحد، الناشر : دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
 م.0976-هـ 0495لبنان، عام النشر:  -بريوت 

 البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي السرية النبوية،  -25
ه(، احملقق : طه عبد 204املعافري، أبو حممد، مجال الدين )ت

 الرءوف سعد، الناشر : شركة الطباعة الفنية املتحدة.
أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا اآلجري البغدادي  الشريعة،  -26

بن عمر بن سليمان الدميجي، ه(، احملقق : عبد هللا 461)ت
 0321الرايض، السعودية، الطبعة: الثانية،  -الناشر : دار الوطن 

 م.0999-هـ
بد البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن ع الفتاوى الكربى،  -27

 احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية
، الناشر : دار الكتب ه(728احلراين احلنبلي الدمشقي )ت

 م.0987-هـ0318العلمية، الطبعة: األوَّل، 
 أبو حممد علي بن أمحد بن الفصل يف امللل واألهواء والنحل،  -28
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ه(، الناشر : 356سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )ت
 القاهرة. -مكتبة اخلاجني 

جلزيري ا، عبد الرمحن بن حممد عوض الفقه على املذاهب األربعة  -29
 لبنان، -ه(، الناشر : دار الكتب العلمية، بريوت 0461)ت

 م.2114-هـ 0323الطبعة: الثانية، 
ب بن حممد بن أيب بكر بن أيو  القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،  -41

ه(، الناشر : دار املعرفة، 750سعد امس الدين ابن قيم اجلوزية )ت
 م.0978-هـ0498بريوت، لبنان، الطبعة: 

بن  أيوب ليات  معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،الك  -40
ه(، 0193موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )ت

حممد املصري، الناشر : مؤسسة الرسالة  -احملقق : عدانن درويش 
 بريوت. –

أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  احملصول،  -42
ه(، دراسة 616لدين الرازي خطيب الري )نالرازي امللقب بفخر ا

وحتقيق : طه جابر فياض العلواين، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 م.0997-هـ0308الثالثة، 

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب  احمللى،  -44
ه(، احملقق : أمحد حممد شاكر، الناشر: دار 356الظاهري )ت

 الثراث، القاهرة.
أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي  املدخل،  -43
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ه(، الناشر : دار الرتاث، 747املالكي الشهري اببن احلاج )ت 
 الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ.

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  املدونة،  -45
ه(، الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : األوَّل، 079)ت

 م.0993-هـ0305
ي، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلمو  املصباح املنري،  -46

ه(، دراسة وحتقيق : يوسف الشيخ  771أبو العباس )املتوىف: حنو 
 حممد، الناشر : املكتبة العصرية.

أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين  املصنف،  -47
ه(، احملقق : حبيب الرمحن األعظمي، الناشر : 200الصنعاين )ت
وت، بري  -اهلند، يطلب من املكتب اإلسالمي  -اجمللس العلمي

 ه.0314الطبعة : الثانية، 
، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي املعرفة والتاريخ،  -48

ه(، احملقق : أكرم ضياء العمري، الناشر: 277أبو يوسف )ت
 م.0980 -هـ 0310مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، 

بن  أمحد بن حممد بن أيب بكر املواهب اللدنية ابملنح احملمدية،  -49
هاب الدين ، شعبد امللك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس

 مصر. -ه(، الناشر : املكتبة التوفيقية، القاهرة 924)ت
املورد يف عمل املولد، )مطبوع ضمن رسائل يف حكم االحتفال   -31

عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي  ابملولد النبوي(،
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ه(، احملقق : علي بن 743اإلسكندري، اتج الدين الفاكهاين )ت
ة: الرايض، الطبع -دار العاصمة  حسن بن عبد احلميد، الناشر :

 م.0998-ه 0309األوَّل، 
فاء شحاتة حممد صقر، الناشر : دار اخلل املولد النبوي هل حنتفل؟،  -30

اإلسكندرية،  –اإلسكندرية، دار الفتح اإلسالمي  -الراشدين 
 مصر.

مر بن أبو عبد هللا حممد بن ع تفسري الرازي، = مفاتيح الغيب،  -32
ب تيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطياحلسن بن احلسني ال

، بريوت -ه(، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 616الري )ت
 ه.0321 -الطبعة : الثالثة 

تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي   -34
ه(، احملقق : حممد حسني امس 773البصري مث الدمشقي )ت

ر الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون الدين، الناشر : دا
 ه.0309 -بريوت، الطبعة : األوَّل  -

حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور  هتذيب اللغة،  -33
ه(، احملقق : حممد عوض مرعب، الناشر : دار إحياء 471)ت

 م.2110بريوت، الطبعة: األوَّل،  -الرتاث العريب 
ن حممد بن أيب بكر بن أيوب ب العباد،زاد املعاد  يف هدي خري   -35

ه(، الناشر : مؤسسة 750سعد امس الدين ابن قيم اجلوزية )ت
مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة :  -الرسالة، بريوت 
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 م.0993-هـ0305السابعة والعشرون، 
سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم   -36

ف الصاحلي حممد بن يوس واله يف املبدأ واملعاد،نبوته وأفعاله وأح
ه(، حتقيق وتعليق : الشيخ عادل أمحد عبد 932الشامي )ت

املوجود، الشيخ علي حممد معوض، الناشر : دار الكتب العلمية 
 م.0994-هـ 0303لبنان، الطبعة: األوَّل،  -بريوت 

عبد احلي بن أمحد بن  شذرات الذهب  يف أخبار من ذهب،  -37
ه(، 0189ابن العماد العكري احلنبلي، أبو الفالح )تحممد 

حققه : حممود األرنؤوط، خرج أحاديثه : عبد القادر األرانؤوط، 
 0316بريوت، الطبعة: األوَّل،  -الناشر : دار ابن كثري، دمشق 

 م.0986-هـ
 بن أبو القاسم هبة هللا شرح أصول اعتقاد أهل الس نَّة واجلماعة،  -38

ه(، حتقيق : 308لطربي الرازي الاللكائي )تاحلسن بن منصور ا
دية، السعو  -أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، الناشر : دار طيبة 

اجلزء  -جملدات(  3م أجزاء )2114-هـ0324الطبعة : الثامنة، 
 «.كرامات األولياء»ُتده منفرًدا ابسم :  9

حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد  شرح الس نَّة،  -39
 -ه(، حتقيق : شعيب األرنؤوط506بن الفراء البغوي الشافعي )ت

دمشق،  -حممد زهري الشاويش، الناشر : املكتب اإلسالمي 
 م.0984-هـ0314بريوت، الطبعة : الثانية، 
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د تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبشرح الكوكب املنري،   -51
ه(، 972العزيز بن علي الفتوحي املعروف اببن النجار احلنبلي )ت

احملقق : حممد الزحيلي ونزيه محاد، الناشر : مكتبة العبيكان، 
 م.0997-هـ0308الطبعة: الطبعة الثانية 

سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف  شرح خمتصر الروضة،  -50
ه(، احملقق : عبد هللا 706الصرصري، أبو الربيع، جنم الدين )ت

بن عبد احملسن الرتكي، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوَّل، 
 م.0987-هـ 0317

اري أمحد بن علي بن أمحد الفز  صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء،  -52
ه(، الناشر : دار الكتب العلمية، 820القلقشندي مث القاهري )ت

 بريوت.
و أمحد بن علي بن حجر أب فتح الباري شرح صحيح البخاري،  -54

 -ه(، الناشر : دار املعرفة 852الفضل العسقالين الشافعي )ت
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : حممد فؤاد عبد الباقي، 0479بريوت، 

يب، ين اخلطقام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه : حمب الد
مة : عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.  عليه تعليقات العالَّ

حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين  لسان العرب،  -53
ه(، احملقق : عبد 700ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت

هللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل، دار 
 النشر : دار املعارف، القاهرة.
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تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن  جمموع الفتاوى،  -55
ه(، احملقق : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، 728ية احلراين )تتيم

الناشر : جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، 
 م.0995-هـ0306اململكة العربية السعودية، عام النشر : 

ن عمر بن ، أبو عبد هللا حممد بمفاتيح الغيب، = التفسري الكبري  -56
يب الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خط احلسن بن احلسني التيمي

، بريوت -ه(، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 616الري )ت
 ه.0321 -الطبعة : الثالثة 

 
 

h 
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