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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هدى إىل حمبة رسوله من ختريه من عباده، وكسا 
ثوب احلرمان من تباعد عن وداده، وأشهد أن ال إله إال هللا شهادة 
أجنو هبا من زمام الضالل وقياده، وأشهد أّن حممدا رسول هللا اهلادي 
إىل أساس احلّق وعماده، وعلى آله وأصحابه جنوم الدآدي يف ظَُلم 

ومن يشاقق  ﴿يم وسواده ... أما بعد فيقول هللا تعاىل الليل البه
الرسول من بعد ما تبّين له الهدى ويتبع غير سبيل  

وإّن أهل  ﴾المؤمنين نوّله ما تولى ونصله جهّنم وساءت مصيرا
سلم يعمهون مبا اقهم لرسول هللا صلى هللا عليه و الكفر ما زالوا يف ِشق

احلنيف، غري أّن أانسا من  َسّلوا من سيوف حقدهم عليه وعلى دينه
سلف أمتنا  اتباعجلدتنا يتكلمون أبلسنتنا ويزعمون التمسك بديننا و 

قد ألقى الشيطان على ألسنتهم حترمي عمل املولد النبوي الشريف 
ودعوى أنه بدعة ضاللة جيب التقاصي عنها وحتذير الناس منها 

هم فكان واستندوا يف ذلك إىل شبه تعكس مجود أذهاهنم وسقم أفهام
التصدي للرد عليهم من الفروض اليت جيب ابتدارها دفعا للغلط ورفعا 

ولذا عمدت إىل مجع رسالة ينتظم هبا درر كل الرسائل  غط ...لل  
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سرد شبه هؤالء واستيفاء الرّد اليت صّنفت يف هذا املقام مع والفتاوى 
عليها وجعلت مبناها على اإلجياز واإلجناز مع سهولة السبك 

برّد كيب ليسهل اقتفاء آرارها واجتناء امارها ... وكنت قد مسّيته والت 
مّث بدا يل أن أنزّه سيد املرسلني ولد مب حول االحتفال شبه الوهابيني

الكوكب املنري ارساليت ما استطعت عن تلطيخها بذكرهم فسمّيته 
وأسأل هللا عّز وجل أن جيعلها  مبولد اهلادي البشري جبواز االحتفال

راية معقودة يف ألوية أهل احلق تروي كل مفتقر إليها وََتري وأن يثقل 
هبا موازيين يوم البعث األخري إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف 

       خبري. 
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 الباب األول: في البدعة وأقسامها:
هؤالء وصدران الكالم به ألنه األصل يف اخلالف بيننا وبني 

ة ضاللة ال غري وأّن كل حمدثة بعد عحيث إهنم زعموا أّن البدعة بد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خارجة عن قانون اإلسالم وطردوا 
ذلك يف كّل شىء حىت حّجروا على الناس وعلى أنفسهم واسعا مث  
 زّلوا فيما حاولوا اهلروب منه إذ ابتدعوا شرعا ما أنزل هللا به سلطاان ومل

يلق إىل اتّ َباعه بياان وَتسكوا له بشبه ال تقيم هلم عند أهل الفهم 
والتحقيق قائمة لكن  الصادي حيسب الرِّي يف املاء امللح وهيهات 

قد صّنف يف الكالم هيهات... واعلم أّن احلافظ عبد هللا الغماري 
إبتقاِن الصنعة يف حتقيق معىن على البدعة مصّنفا نفيسا َومَسه "

" وأان أخلصه لك إبذن هللا عّز وجّل يف هذا الباب وأزيد عليه ةالبدع
ول انفعة إبذن هللا عّز قُ بعض الفرائد من كالم شيخ اإلسالم اهلرري ون ُ 

 قول وابهلل العصمة والتوفيق:أوجّل ف
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 فصل يف بيان معىن البدعة والسنة لغة واصطالحا

مثال سابق اعلم أّن البدعة يف اللغة هي ما أحدث على غري  
سواء كان خريا أم شرّا. قال األزهريُّ يف التهذيب: "أخربين املنذري 
احلراين عن ابن السّكيت قال البدعة كل حمدثة" اه  مث قال: "وأفادين 
املنذري أليب عمرو الدوري عن الكسائي قال البدع يف اخلري والشّر" 

وهللا عز  اه . وقال ابن دريد يف مجهرته: "بدعت الشىء إذا أنشأته 
وجل  بديع السموات واألرض أي منشئها"اه  مث قال: "وكلُّ من 

 أحدث شيئا فقد ابتدعه واالسم بدعة واجلمع بدع" اه 

وأما السُّنة يف اللغة فهي الطريقة كما حكاه األزهري يف  
لتتبعنَّ سَنَن الذين »التهذيب وغريُُه ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 هم.قأي طر  «من قبلكم

فالسّنة والبدعة معنامها واحد وهو احملدث وأما يف االصطالح  
الذي مل ينص  عليه القرءان وال السنة سواء كان خريا أم شرّا، فقد 

عن إبراهيم بن اجلنيد قال مست الشافعي يقول: "البدعة  روى أبو نعيم
خالف السّنة بدعة حممودة وبدعة مذمومة فما وافق السّنة حممود وما 
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–مذموم" اه ،  وقال النووي يف هتذيب األمساء واللغات: "البدعة 
يف الشرع هي إحداث ما مل يكن يف عهد رسول هللا  -بكسر الباء

ولكن صلى هللا عليه وسلم وهي منقسمة إىل حسنة وقبيحة" اه . 
جرى بعد ذلك إطالق البدعة على احملدثة املخالفة للشرع والسنة 

املوافقة له أتسيا خبرب مسلم من حديث جابر رضي هللا  على احملدثة
إّن خري احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد »عنه مرفوعا: 

وخرب مسلم من حديث  «وشرُّ األمور حمداثهتا وكلُّ بدعة ضاللة
من سنَّ يف اإلسالم سّنة حسنة  »جرير بن عبد هللا البجلي مرفوعا: 
ا من بعده من غري أن ينقص من كان له أجرها وأجر من عمل هب

 .«أجورهم شىء
 

 

 فصل فيما تنقسم إليه البدعة
  

البدعة من حيث اإلمجال تنقسم إىل قسمني بدعة هدى وبدعة  
ضاللة والسبيل إىل معرفة ذلك أن تعرض احملدثة على قواعد الشريعة 
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فإن وافقتها فهي بدعة هدى وإال فبدعة ضاللة كما أوضحه الشافعي 
فيما رواه عنه البيهقي يف املناقب: "احملدرات ضرابن ما ُأحدث فقال 

  ويعين اه مما خيالف كتااب أو سّنة أو أثرا أو إمجاعا فهذه بدعة ضاللة"
رضي هللا عنه ابلكتاب القرءان وابلسنة سن ة النيب صلى هللا عليه وسلم 

م وابألثر ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن الصحابة الكرا
 .وابإلمجاع اتفاق أهل احَلّل والعقد على حكم احلادثة 

وأما من حيث التفصيل فإّن البدعة تنقسم إىل واجبة ومندوبة  
ذلك أّن أفعال العباد كائنة ما كانت و ومباحة ومكروهة وحمّرمة، 

فيدخل يف  الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحلرامتندرج حتت 
مجلتها ما أحدثه الناس بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد أفاد 
ذلك سلطان العلماء عّز الدين ابن عبد السالم ونقله عنه النووي يف 
هتذيب األمساء واللغات وأقره عليه ونّصه:" قال اإلمام اجملمع على 

العزيز بن  إمامته وجاللته وَتكنه يف أنواع العلوم وبراعته أبو حممد عبد
عبد السالم رمحه هللا ورضي عنه يف آخر كتاب القواعد البدعة 
منقسمة إىل واجبة وحمرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة قال والطريق يف 

يف قواعد ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت 
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اإلجياب فهي واجبة أو يف قواعد التحرمي فمحر مة أو الندب فمندوبة 
  روه فمكروهة او املباح فمباحة" انتهى نقل النووي.أو املك

فإذا ُعقل هذا قلنا من البدع الواجبة نصب األدلة للرد على 
وهو من آكد  أهل الفرق الضالة والذّب عن  دين هللا عز وجل

االشتغال بعلم النحو والصرف الواجبات وأقرب القرابت. ومنها 
ا كالم هللا تعاىل وكالم والبالغة وغري ذلك من العلوم اليت يفهم هب

رسوله صلى هللا عليه وسلم وإمنا كان ذلك واجبا ألّن حفظ الشريعة 
عن تلك  واجب وال يتأتى حفظها من شبه املغرضني مع اإلعراض

العلوم وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. ومنها الكالم يف اجلرح 
طيل الكالم يف وغري ذلك مما ال ن والتعديل وَتييز الصحيح من السقيم

 ذكره حذرا من اخلروج عن غرض الكتاب.

كعتني قبل ط واملدارس وصالة ر إحداث الرُّبُ ومن البدع املندوبة 
بن عدّي ونَقط املصحف وكلُّ إحسان مل يُعهد القتل كما سّنه ُخبيب 

يف الصدر األول وسنأيت على ذكر هلا بعد ذلك إبذن هللا تعاىل يف 
 أبواب أخر.
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باحة أكل كل طعام حالل مل يُعهد يف زمن النيب ومن البدع امل
صلى هللا عليه وسلم ولبس الثياب اليت مل يعهد مثلها قبال إن خلت 

، وعد  العزُّ ابن عبد السالم منها املصافحة عن التشبه ابلقوم الكافرين
عقب صالة الصبح والعصر والتوسع يف اللذيذ من املآكل واملشارب 

ولبس الطيالسة وتوسيع األكمام كما نقله عنه ب ساكواملالبس وامل
احلافظ ابن حجر يف الفتح مث قال: "وقد يكون بعض ذلك مكروها 
أو خالف األوىل" قال شيخنا: "قلت إّن التوسع ابملآكل واملشارب 

 مكروه" اه .

ومن البدع املكروهة زخرفة املساجد وتزويق املصاحف وكتابة 
     ى هللا عليه وسلم.)ص( أو )صلعم( بعد ذكر النيب صل

 إنكارو  أفعال العبادالقدرية خلق هللا  رإنكاومن البدع احملّرمة 
على هؤالء  املرجئة واجملّسمة والردُّ وما ادعاه اجلربية اختيار العبد 

واجب لذلك نستطرد إىل ذكر مقاالهتم ونفّندها على طريق 
 االختصار فنقول:

ينتحلون عقيدة شّذوا هبا عن األمة كّلها أما القدرية فهم قوم 
حيث إهّنم يزعمون أّن اإلنسان هو خيلق أعماله االختيارية بقدرة 
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أعطاه هللا إايها وليس هللا خيلقها وهذه املقالة جيب تكفريهم عليها ملا 
أهنم خالفوا هبا العقل ونصوص القرءان واألحاديث الصحيحة الثابتة 

د قام على نفي وجود إله غري هللا عز وجل فأما العقل فإّن الربهان ق
ق  أن تكون حنلتهم غري ما وهم أثبتوا خالِقني ال حيصى عديدهم فحَ 

ما يرده  عليه وسلم ألّن النيب ال يدعو إىلدعى إليه الرسول صلى هللا 
أم جعلوا هلل  ﴿العقل وال يقبله، وأما القرءان فقد قال هللا تعاىل 

الخلق عليهم ق ل هللا خالق كل  شركاء خلقوا كخلقه فتشابه  
وقال  ﴾ف أروني ماذا خلق الذين من دونه﴿وقال  ﴾شىء

يوم يسحبون في النار   (*)إنَّ المجرمين في ضالل وسعر  ﴿
إن َّا كلَّ شىء خلقناه    (*)على وجوههم ذوقوا مسَّ سقر  

وغري ذلك من اآلايت اليت تكذب مقاهلم، وأما احلديث فقد  ﴾بقدر
وعنده  «القدرية جموس هذه األمة»صّح فيما رواه أبو داود مرفوعا 
لكل أّمة جموس وجموس هذه األمة »من طريق حذيفة مرفوعا كذلك 

وهذا احلديث مشهور حيتج به يف العقيدة.  «الذين يقولون ال قدر
العلماء للرد عليهم  وقد أفردكثرية   والردود على أهل هذه الفرقة
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املصنفات وإن مل تقنع مبا تقدم يف شرح الصراط لشيخنا ما يكفيك 
 املؤنة إبذن هللا تعاىل وبه احلول وإليه املشيئة.

ألبتة بل أمره   وم يزعمون أّن العبد ال اختيار لهوأما اجلربية فهم ق
وهؤالء بديهة العقل كالريشة املعلقة يف اهلواء تذهب هبا الريح وجتيء، 

تردُّ مقاهلم إذ إن  العبد يعرف من نفسه الفرق بني ما يعمله بقصد 
واختيار كالصالة واحلج وبني ما ال اختيار له فيه كرعشة املرتعش 
وكفى بذلك شاهدا ودليال على ما نقوله معشر أهل السنة واحلمد 

 هلل.

وأما املرجئة فهم قوم يزعمون أنه ال يضر مع اإلميان ذنب كما 
ال ينفع مع الكفر طاعة وهي مقالة قد احتوت على قياس فاسد ال 
نور عليه وال برهان له فإهّنم جعلوا األصل أنه ال ينفع مع الكفر طاعة 
وهو أصل صحيح دّلت عليه النصوص القرءانية واحلديثية مّث قاسوا 

علة منصوص  من غري مااإلميان فقالوا إنه ال يضّر  عليه الذنب مع
اهلوى وتتبع إال مستنبطة جتمع بينه وبني األصل املتقدم  أوعليها 

هذا القياس ألّن هللا تعاىل الشهوات مع أن  النصوص دالة على فساد 
﴿إن  وقال  ﴿فويل للمصلين﴾توعد العصاة من املؤمنني فقال 
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ما إنما يأكلون في بطونهم  الذين يأكلون أموال اليتامى ظل
وغري ذلك من اآلايت فوجب املصري إىل  نارا وسيصلون سعيرا﴾

 بطالن هذه املقالة.

وأما اجملسمة فهم قوم يزعمون أن  هللا جل  وعال جسم والعياذ 
ابهلل تعاىل واستندوا يف مقالتهم إىل حجة واهية وهي أن ه يف الشاهد ما 

واثبات قسم رالث غريمها مما ال من موجود إال وهو جسم أو عرض 
يقبله العقل وملا استحال أن يكون هللا عرضا وجب أن يكون جسما 
وهي مقالة منشؤها قياس اخلالق على املخلوق إذ إهنم جعلوا هللا 
مقيسا على ما رأته عيوهنم من احلادرات وهو قياس ال خيفى على ذي 

لثا فنقول هو عقل فساده وأما دعواهم أّن العقل ال يدرك قسما را
يعقل موجودا ليس جبسم وال عرض ولكن  الوهم ال يتخيله وتقريب 
ذلك أّن العقل يقبل بوجود زمن مل يكن فيه نور وال ظالم إلدراكه أن   
كال منهما حادث خملوق وأهنما ليسا أبول املخلوقات مث يعجز الوهم 

يل احلقُّ عن تصور ذلك ألنه مل حيط بزمن ال نور فيه وال ظالم، فالسب
أن يقال إّن صانع العامل لو كان مشاهبا له جلاز عليه ما جيوز على 
العامل من احلدوث والفناء من ابب ال فارق وكلٌّ منهما مستحيل على 
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هللا تعاىل فوجب أن ال يكون جسما، بل إّن القائل ابجلسم ال يقدر 
 أن يثبت حدث العامل فإن كل  دليل عقلي ينتهض به إلثبات حدوث

العامل يعكسه خصمه عليه ويُلزمه به حدوث معبوده الذي يدعي أنه 
... وهذه املقالة جيب إكفار قائلها ألنه عابد صنم إذ إنه يبذل أزيلّ 

إىل جسم ختيل أنه موجود  وعبادته جاءهر صالته وصيامه ودعاءه و 
فوق العرش فال فرق بينه وبني عابد الصنم إال أن  عابد الصنم يعبد 

وات يراه بعينه وذاك يعبد صنما متومها يتخيله وكلٌّ منهما صنما منح
ابذل للعبادة إىل غري مستحقها... ولنا يف الكالم على اجملسمة كتاب 

" وهو يف بيان حكم اجلهوي واجملسمبنقل اإلمجاع احلاسم ومسناه "
مهّم مبا اشتمل عليه من النقول عن أئمة أهل السنة فارجع إليه إن مل 

 فإنه شاٍف كاٍف شفى وكفى ووىف يف موضوعه  هبذه الُعجالة ترتوي
 وهللا املستعان.

على البدع وأقسامها  وإذا عقلت كل  ما قّدمناه لك يف الكالم
ووعيت أّن البدعة واحملدث ليسا مذمومني للفظ بدعة وحمدث وال 
ملعنييهما بل يذمُّ منهما ما خيالف القراءن والسّنة شرعنا يف ذكر ما 

  فنقول: مث نفندها إبذن هللاقه هؤالء من الشبه حول هذه املسألة يسو 
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إن  معتمدان ومستندان على تقرير البدعة احلسنة هو القرءان 
والسنة وإمجاع الصحابة رضوان هللا عليهم. أما القرءان فقوله تعاىل 

وجعلنا في ق لوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية  ﴿
عليهم إال ابتغاء رضوان هللا فما رعوها  ابتدعوها ما كتبناها  

فإن  هذه اآلية يستدلُّ هبا على البدعة احلسنة ألّن هللا  ﴾حقَّ رعايتها
مدح فيها الذين كانوا مسلمني مؤمنني من أمة عيسى عليه السالم 
ألهنم كانوا أهل رأفة ورمحة وألهنم ابتدعوا الرهبانية وهي االنقطاع عن 

 م للعبادة. الشهوات رغبة يف جترده

فإن قيل: إن  قولكم هذا بنيتموه على أن  قوله تعاىل 
 ﴾رأفة ورحمة   ﴿معطوف على قوله  ﴾ورهبانية ابتدعوها﴿

وحنن نقول إنه منصوب على االشتغال فالواو حرف استئناف ال 
حرف عطف وإذا سلمتم لنا هذا فإّن هللا مل ميدحهم على الرهبانية بل 

. ﴾فما رعوها حقَّ رعايتها ﴿ذمهم عليها أال ترى أنه قال بعد ذلك 
 قلنا هذا الكالم منتقض من غري وجه:

  ّاابت وأرفعها فإّن اخلوض ل على أعلى اإلعر أّوهلا: أّن القرءان ينز
يف إعرابه ليس كاخلوض يف إعراب "قفا نبك" وال "ابنت 
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سعاد"، وإن وافقتم على هذا فال شك  أن العطف أرفع من 
شتغال لعدم افتقاره يف إَتام املع ى إىل تقدير. ويساعد هذا اال

الوجه أن  الوقف يف القراءة إمنا هو عند قوله تعاىل 
الزركشي يف الربهان ولو كانت الواو  كما حكاه ﴾ابتدعوها﴿

 .﴾ورحمة  ﴿استئنافية لكان الوقف عند قوله 
  نكرة ال خمصص هلا فال يسوغ  ﴾رهبانية﴿رانيها: أّن قوله

االبتداء هبا، وإذا سّلمتم لنا هذا فإّن جواز االشتغال مبين على 
جواز اإلعراب رفعا ونصبا كما نص  عليه أئمة أهل هذا الفّن 
وإذا سقط وجه الرفع سقط االشتغال من أصله وامتنع تقدير 
فعل انصب فبقي أّن النصب على العطف. قلتم بل هي كما 

بقراءة النصب قلنا التنكري  ﴾سورة أنزلناها﴿تعاىل  يف قوله
فيها للتعظيم فاملع ى سورة عظيمة أنزلناها فصارت مبع ى النكرة 
املوصوفة ومل تعد نكرة حمضة فجاز االبتداء هبا أما التنكري يف 

فهو حمض ليسوغ عطفه على ما قبله  ﴾ورهبانية﴿قوله تعاىل 
 فتدبر.
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 الوجه الذي ادعيتموه فإّن اآلية تبقى رالثها: أنه لو فُِرَض تنزيال 
شاهدا لنا عليكم فإن  هللا تعاىل مل يذّمهم على أصل االبتداع بل 

فما  ﴿ذّمهم على عدم رعايتها حق الرعاية أال ترى أنه قال 
 . ﴾رعوها حقَّ رعايتها

فمنها ما رواه مسلم من حديث جرير رضي هللا عنه أن   وأما السّنة
من سنَّ يف اإلسالِم سنَّة »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص 
احلديَث فإن  الرسول نص  فيه على مشروعية  «من أجورهم شىء

 لسنة.السن ة احلسنة املوافقة للكتاب وا

كل بدعة ضاللة وكل »فإن قيل هذا احلديث معارض خبرب 
فيلزم التجيح بني اخلربين وحنن ترّجح عندان اخلرب  «ضاللة يف النار

املذكور. قلنا إّن القول ابلتجيح ال يصار إليه إال عند عدم إمكان 
كل بدعة »خرب عموم واجلمع بني اخلربين ممكن أبن يقال إن  ،اجلمع

احلديَث،  «من سنَّ يف اإلسالِم سنَّة حسنة» ه خربخيصص «ضاللة
َويف َهَذا احَلِديِث وهذا ما نص  عليه النووي يف شرح مسلم فإنه قال: "
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خَتِصيُص َقولِِه َصل ى اَّلل ُ َعَليِه َوَسل َم ُكل  حُمَدثٍَة ِبدَعٌة وَُكل  ِبدَعٍة َضاَللَةٌ 
حَدرَاُت 

ُ
رَاَد ِبِه امل

ُ
ذُموَمةُ َوأَن  امل

َ
 ".الَباِطَلُة َوالِبدَُع امل

هللِا َصل ى هللُا  َرُسولَ فإن قيل هذا اللفظ وارد على سبب وهو أن  
َعَليِه َوَسل َم َجاَءُه َقوٌم ِمن ُمَضَر ُحَفاٌة ُعرَاٌة فَ َتَمع َر َوجُه َرُسوِل هللِا َصل ى 

ِة، َفَدَخَل مُث  َخرََج، فََأَمَر ِباَلالا هللُا َعَليِه َوَسل َم ِلَما رََأى هِبِم ِمَن الَفاقَ 
اَي أَي َُّها الن اُس ات  ُقوا َرب ُكُم ال ِذي ﴿فََأذ َن َوأَقَاَم، َفَصل ى مُث  َخَطَب فَ َقاَل:

ات  ُقوا ﴿: تال قول هللا تعاىلوَ  ِإىَل آِخِر اآليَةِ   ﴾َخَلَقُكم ِمن نَفٍس َواِحَدةٍ 
َق رَُجٌل ِمن » مث قال ﴾َقد َمت لَِغٍد َوات  ُقوا هللاَ  هللَا َولَتنظُر نَفٌس َما َتَصدَّ

ِه ِمن ثَوِبه ِمن َصاِع بُ ّرِِه ِمن َصاِع ََترِهِ   :َحىت  قَالَ   «ِديَنارِِه ِمن ِدرَهَِ
مُث  تَ َتابََع  فتصدق هباَفَجاَء َرُجٌل ِمَن األَنَصاِر ِبُصر ٍة « َوَلو ِبِشقِّ ََتَرة   »

. فاحلديث وارد على سبب فيخص به وال يدعى عمومه. قلنا الن اسُ 
بل يدعى عمومه ألن  العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب كما 

ن وذلك ألنّه قد اشتهر ع دوهأهل أصول الفقه واعتم مجهورحكاه 
الصحابة ومن بعدهم التمسك ابلعمومات الواردة يف احلوادث ومل 

  سباب.يقصروا األحكام فيها على تلك األ
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ومن األحاديث اليت يتسمك هبا ما رواه البخاري عن عائشة رضي 
من عمل عمال »هللا عنها أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

فإن  النيب نص  على بطالن العمل الذي ال  «ليس عليه أمران فهو ردٌّ
  يكون عليه أمر املسلمني أي ما كان خمالفا للشريعة فدل  على أّن ما

. وهذا احلديث أيضا بل يكون مقبوال كان موافقا هلا مل يكن مردودا
مبا كان خمالفا لشرع هللا عز  «كل بدعة ضاللة» خربإطالق يقيد 
 وجل.

فإن قيل لكن هذا االستدالل استدالل بدليل اخلطاب وهو خمتلف 
إن  احلكم الوارد يف فيه وحنن ممن ال يقول جبوازه. قلنا هب ذلك ف

حكم احملَدث املخالف للشرع فيبقى احملدث املوافق  احلديث هو
من »مسكوات عليه ويستفاد حكمه حينئذ من دليل آخر وهو خرب 

 احلديَث. «سنَّ يف اإلسالِم سنَّة حسنة

فقد وردت أحاديث صحيحة كثرية يفيد وأما إمجاع الصحابة 
جمموعها التواتر املعنوي أن  الصحابة منهم من أحدث أعماال أو 
أذكارا أو أدعية أو غري ذلك مل يسبق للرسول أن فعلها وسنسوقها 

 منها ما حيتمله املقام إبذن هللا:لك 
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فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغريمها من حديث رفاعة  -1
ا نصلي وراء النيب صلى هللا عليه وسلم فلما بن رافع قال: كن

َع هللُا ملن محده»رفع رأسه من الركعة قال:  فقال رجل  «َسَِ
وراءه: "ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه" فلّما 

رأيت »فقال: "أان" فقال:  «من املتكلم»انصرف قال: 
اه  قال احلافظ  «بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها

ابن حجر يف الفتح: "يستدلُّ به على جواز إحداث ذكر يف 
 الصالة غري مأثور إذا كان غري خمالف للمأثور" اه .

ق يف املصنف عن ابن عمر اومنها ما رواه الصنعاين عبد الرز  -2
قال: جاء رجل والناس يف الصالة فقال حني وصل إىل 

ا وسبحان هللا بكرة الصف: "هللا أكرب كبريا واحلمد هلل كثري 
وأصيال" فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم صالته قال: 

فقال الرجل: "أان اي رسول هلل،  «من صاحب الكلمات»
لقد رأيت أبواب »وهللا ما أردت هبا إال اخلري" فقال النيب: 

 اه  وفيه أن  النيب صلى هللا عليه وسلم «السماء فتحت هلنّ 
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ئه بذكر مل يسمعه من النيب صلى هللا مل ينكر على الرجل جمي
 عليه وسلم.

وأخرج البخاري عن أنس قال: إن  النيب صلى هللا عليه وسلم  -3
مر  على أعرايب وهو يدعو يف صالته: "اي من ال تراه العيون 
وال ختالطه الظنون وال يصفه الواصفون وال تغريه احلوادث وال 

ل البحار وعدد خيشى الدوائر ويعلم مثاقيل اجلبال ومكايي
قطرات األمطار وعدد ورق األشجار وعدد ما أظلم عليه 

رض أرضا أالليل وأشرق عليه النهار وال تواري مساء مساء وال 
وال حبر ما يف قعره وال جبل ما يف وعره اجعل خري عمري 
آخره وخري عملي خواَته وخري أايمي يوم ألقاك فيه" فوّكل 

إذا »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألعرايب رجال فقال: 
وكان قد أُهدي إىل النيب صلى هللا عليه  «صلى فائتين به

األعرايب َوهب له وسلم ذهب من بعض املعادن فلما أاته 
فقال:" من بين عامر  «ممن أنت اي أعرايب»الذهَب وقال: 

اي أعرايب، هل تدري مل »بن صعصعة اي رسول هللا" فقال: 
فقال: "للرحم اليت بيين وبينك" فقال  «وهبت لك الذهب
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بت لك هإّن للرحم حقا ولكن و »صلى هللا عليه وسلم: 
جممع الزوائد:  اه  قال يف «الذهب حلسن ثنائك على هللا

"رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رحال الصحيح غري عبد 
هللا بن حممد األذرمي وهو ثقة" اه  وفيه أّن الرسول أقر  

 الرجل على الثناء الذي أحدثه وزاده إكراما حلسن ثنائه.
ومنها ما أخرجه ابن حبان يف صحيحه عن سعد بن أيب  -4

وقاص أن  رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو 
يصلي فقال حني انتهى إىل الصف: "اللهم  إين أسألك 
أفضل ما تؤيت عبادك الصاحلني" فلم ا قضى رسول هللا صلى 

فقال الرجل: "أان اي  «من املتكلم آنفا»هللا عليه وسلم قال: 
إًذا يعقر جوادك وتستشهد يف سبيل »رسول هللا" فقال: 

 اه . «هللا
أّن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أحدث االجتماع  ومنها -5

يف التاويح فكانوا يصلوهنا يف مجاعة يف املسجد إبمامة أيّب 
رضي هللا عنه  وقد قالبن كعب رضي هللا عنه تنفيذا ألمره. 

قوم يصلون جمتمعني: "نِعمِت البدعة هذه واليت حني رأى ال
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ينامون عنها أفضل" يعين القيام من آخر الليل. والقصة يف 
ومن أعجب ما أورده هؤالء على هذا  صحيح البخاري.

الدليل أّن عمر أراد ابلبدعة اللغوية ال الشرعية قالوا وال 
إشكال فيه ألّن هذا له أصل وهو أّن النيب كان يصلي 

يح يف الناس مث ترك وما كان له أصل فهو جائز، قلت التاو 
ّن قوله هذا حجة هذا املسكني فّر من الدّب إىل اجلّب أل

فإّن فيه إقرارا على أّن ما له أصل يف الشرع جيوز عليه ال له 
عمله وإن مل يفعله رسول هللا أو ينص عليه وهذا عني ما 

إن مل  يكن ... مّث  ندعيه بل وحنتج به عليه يف هذا اخلرب
مَجُع عمَر الناَس على إمام واحد يف صالة التاويح بدعة 
فليت شعري ما هي البدعة؟ أليس يدعون أن كل حمدث مل 
يفعله رسول هللا يكون حراما وبدعة؟ فهل يبدعون عمر أو 
يدعون أهنم فهموا حديث رسول هللا ومل يفهمه أو يبدعون 

وا بدعواهم هذه الصحابة لسكوهتم عنه أو يقرون أبهنم خرج
 عن مجاعة املسلمني. 

وحد ثين عن مالك أنه بلغه أن   منها ما يف املوطأ ونُصُه: و  -6
املؤذن جاء إىل عمر يؤذنه لصالة الصبح فوجده انئما فقال: 
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"الصالة خري من النوم" فأمره عمر أن جيعلها يف أذان 
 الصبح.

يف  وقد أشار عمر على أيب بكر رضي هللا عنه جبمع القرءان -7
صحف حني كثر القتل بني الصحابة يف وقعة اليمامة فتوقف 
أبو بكر وقال: "كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم" فقال عمر: "هو وهللا خري" فلم يزل عمر 
يراجعه حىت شرح هللا صدره له والقصة مبسوطة يف صحيح 

ا قدمناه يؤيد مفقول عمر: "هو وهللا خري"  وفيه البخاري.
من أّن احملدث إذا كان موافقا لقواعد الشرع فهو ممدوح 

وفيه أّن أاب بكر وعمر قد  وكفى بتسمية عمر لذلك ابخلري
اتفقا على مجع املصحف واستحسنا ذلك مع أّن الرسول مل 

 وهللا أعلم. يكن فعله
وقد زاد عثمان بن عفان رضي هللا عنه األذان الثاين يوم   -8

ملا كثر الناس. ففي صحيح البخاري عن اجلمعة يف السوق 
السائب بن يزيد قال: "كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا 
جلس اإلمام على املنرب على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم 
وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فلما كان عثمان رضي هللا 
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هي دار يف على الزوراء و  (1)عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث
 ق املدينة" اه .سو 

وقد سن  خبيب بن عدي صالة ركعتني عند القتل واحلديث  -9
بطوله يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي هللا 

 عنه.
وقد نقط حيىي بن يعمر املصاحف وهو رجل من التابعني   -11

 كما ذكر ذلك أبو داود السجستاين يف كتاب املصاحف.  

وستأيت يف األبواب  فهذه عشرة أحاديث حيقق كل منها املراد
القادمة مجلة وافرة من األحاديث يصلح االستشهاد هبا هنا ولكننا 

  ادخرانها ملوضعها وهللا املستعان.

  

                                                             

 إمنا مساه نداء رالثا العتبار إضافته إىل األذان األول واإلقامة.( النداء الثالثقوله ) (1)
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في بيان أنَّ مجرد الترك  الباب الثاني: 
 ال يقتضي التحريم:

واخلوض يف ذلك من مباحث أصول الفقه وإمنا استطرقت إليه 
أوالئك بتحرمي دعوى يهما ألنه أحد العمودين الذين قامت عل

أبني لك خالصة القول يف ذلك إبذن االحتفال ابملولد النبوي وس
 هللا فأقول وابهلل العصمة والتوفيق:

مل يفعل  من املعلوم ابلضرورة أّن النيب صلى هللا عليه وسلمإّن 
مجيع املندوابت الشتغاله مبهام عظام استغرقت معظم وقته كتبليغ 
الدعوة وجمادلة املشركني والكتابيني وجهاد الكفار حلماية بيضة 

قامة احلدود عاهدات الصلح واألمان واهلدنة وإاإلسالم وعقد م
باية الزكاة وتبليغ األحكام نفاذ السرااي للغزو وبعث العمال جلوإ

مما يلزم لتأسيس الدولة اإلسالمية وحتديد معاملها ...  وغري ذلك
بل ترك النيب صلى هللا عليه وسلم بعض املندوابت عمدا خمافة أن 
يفرض على أمته أو يشق  عليهم إذا هو فعلها ... وأيضا ألنه 
صلى هللا عليه وسلم كان يكتفي ابلنصوص العامة الشاملة 
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صلى هللا عليه وسلم إىل قيام للمندوابت جبميع أنواعها منذ بعثته 
وقوله  ﴾وما تفعلوا من خير يعلمه هللا﴿الساعة  كقوله تعاىل 

 وقوله تعاىل ﴾وافعلوا الخير لعلكم تف لحون﴿ تعاىل
  وحنو ذلك من اآلايت واألخبار. ﴾ف استبقوا الخيرات﴿

 ثالثة أمور:ويؤيد ما ذكرانه 
ما رواه البزار عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا  اأحده 

ما أحّل هللا يف كتابه فهو حالل وما حّرم فهو حرام »عليه وسلم: 
وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من هللا عافيته فإّن هللا مل يكن 

السكوت عن الشىء ال يدلُّ جمرد اه  وهو صريح أبن   «لينسى شيئا
  على حرمته.
أّن النيب صلى هللا عليه وسلم مل أيكل الضب  وأقر  خالدا ورانيها 

على أكله فعن ابن عباس رضي هللا عنهما أّن خالد بن الوليد رضي 
َدَخَل َمَع َرُسوِل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل َم َعَلى هللا عنه أخربه أنه 

َمتفَ َوَجَد ِعنَدَها َضبًّا حَمُنوذاا ف َ  َميُمونَةَ  لَِرُسوِل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه  هَقد 
، فَ َقاَلِت  َوَسل َم، فََأهَوى َرُسوُل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل َم َيَدُه ِإىَل الض بِّ

َأخربَن َرُسوَل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل َم َما "امرَأٌَة ِمَن النِّسَوِة احُلُضوِر: 
مُت   ، فَ َرَفَع َرُسوُل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه "َلُه، ُهَو الض بُّ اَي َرُسوَل اَّلل ِ  َقد 

، فَ َقاَل َخاِلُد بُن الَولِيِد: َأَحرَاٌم الض بُّ اَي َرُسوَل " َوَسل َم َيَدُه َعِن الض بِّ
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قَاَل  «َأَعافُهُ اَل، َوَلِكن مَل َيُكن ِبَِرِض َقوِمي، فََأِجُدِن »قَاَل:  "اَّلل ِ 
 َخاِلٌد: فَاجتَ َررتُُه فََأَكلُتُه، َوَرُسوُل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل َم يَنظُُر ِإيَل  

 اه .
أَهَدت أُمُّ ُحَفيٍد َخالَةُ "َعِن ابِن َعب اٍس َرِضَي اَّلل ُ َعنُهَما، قَاَل: و 

َوَسل َم أَِقطاا َومَسناا َوَأُضبًّا، فََأَكَل  ابِن َعب اٍس ِإىَل الن يبِّ َصل ى هللُا َعَليهِ 
، "الن يبُّ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل َم ِمَن األَِقِط َوالس مِن، َوتَ َرَك الض ب  تَ َقذُّراا

فَُأِكَل َعَلى َماِئَدِة َرُسوِل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل َم، "قَاَل ابُن َعب اٍس: 
" رَاماا َما أُِكَل َعَلى َماِئَدِة َرُسوِل اَّلل ِ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل مَ َوَلو َكاَن حَ 

ويف اخلربين أّن الرسول ما أكل الضب  ومل ينكر  .رواه البخاري اه 
كون حراما... فإن قيل: على آكله وال فهم الصحابة أن  جمرد التك ي

سأل الرسول عن حكم األكل قبله، ولوال أن  التك كان  أليس خالد
 ما سأل. قلنا إن  سؤال خالد إمنا كان ألن  ترك النيب احلرمةيدلُّ على 

كان بعد إقبال، على أّن سؤاله حجة عليكم ال   صلى هللا عليه وسلم
فإنّه لو كان جمرد التك حراما ملا سأل خالد عن حكم األكل بل   لكم

جملرد التك واستغ ى إبعراض النيب صلى هللا عليه وسلم عن ك رَ كان ت َ 
 سؤاله.

البخاري من حديث عائشة رضي هللا عنها أّن  ما رواه رالثهاو 
العمل وهو حيبُّ أن يعمل  عُ دَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ليَ 

ويؤيد قوهلا رضي هللا اه   عليهم فرضَ فيُ  به خشية أن يعمل به الناسُ 
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وغريه من حديث عائشة رضي هللا عنها  ما رواه ابن ماجه عنها هذا
انطََلَق الن يبُّ َصل ى هللُا َعَليِه َوَسل َم يَ ُبوُل فَات  بَ َعُه ُعَمُر مبَاٍء أهنا قالت: "

َما ُأِمرُت ُكلََّما بُلُت »، قَاَل: "َماءٌ "قَاَل: « َما َهَذا اَي ُعَمرُ »فَ َقاَل: 
اه  فإّن النيب صلى هللا عليه  «فَ َعلُت َلَكاَنت ُسنَّةً َأن َأتَ َوضََّأ َوَلو 

وسلم مل يكن يتوضأ بعد كل حدث مع أنه أث ى على بالل لفعله 
فقد روى التمذي أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ذلك 
فقال بالل: "ما أذنت قط إال صليت  «مب سبقتين إىل اجلنة» لبالل:

أيت أّن هلل علي  توضأت ولر ركعتني وما أصابين حدث قط إال
ورواه احلاكم يف  اه  «هبما»عليه وسلم:  هللاُ  ركعتني" فقال صلى

وكفى بذلك شاهدا على ما  .املستدرك وصححه ووافقه الذهيب
 نقول.

 فصل
 

 :اله وجوه الشاطيبوأما ترك النيب صلى هللا عليه وسلم فقد ذكر 
  عليه وسلم أحدها أن يكون لعادة كما ترك النيب صلى هللا

 أكّل الضّب وقد تقدم احلديث.
  رانيها أن يكون تركه نسياان كما روى أبو داود وغريه من

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أّن رسول هللا صلى هللا عليه 
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وسلم سّلم يف صالة رابعية من ركعتني مث أَتّها وسجد 
 للسهو.

  رالثها أن يكون تركه خيفة أن يفرض على أمته كما ترك
صلى هللا عليه وسلم صالة التاويح حني اجتمع الصحابة 

 ليصلوها معه.
   رابعها أن يكون تركه لدخوله يف عموم اآلايت واألحاديث

كتكه صالة الضحى وغريها من السنن لدخوهلا يف قول هللا 
وتقدم بيان  ﴾وافعلوا الخيرات لعلكم تف لحون﴿تعاىل 

 ذلك أّول الباب آنفا.
  خامسها أن يكون التك رعاية للمصلحة كما روى البخاري

لوال »من حديث عائشة رضي هللا عنها أّن رسول هللا قال: 
حداثة قومك ابلكفر لنقضت البيت مث لبنيته على أساس 

وفيه أنه  «إبراهيم عليه السالم فإّن قريشا استقصرت بناءه
ترك نقض الكعبة وبناءها حفظا عليه الصالة والسالم 

 لقلوب قرييب العهد ابإلسالم.
ورمبا كان التك ألمور أخرى بسط ذكرها أهل احلديث 
واستقصوها فاطلبها من مظاهنا إن أردت اإلسهاب ويف 

 القدر املذكور كفاية إبذن هللا عز وجل.
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 فصل
 
وبعد ما كان من التقدمي آن أوان إصابة كبد املراد فنقول إّن هللا  

عز  وجل  قد أمران ابلتأسي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 
وذلك يقتضي أن  ﴾لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة﴿

نتبع هديه وال حنيد عنه قيد أمنلة ... وقد كان هدي النيب صلى هللا 
ءان وبقوله وفعله وإقراره صلى هللا عليه وسلم فبنّي عليه وسلم ابلقر 

عليه الصالة والسالم من األحكام ما بني وأظهر ما أظهر حىت مت  
البالغ ... غري أنه من املعلوم أّن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يبني 
حكم كل حادثة بعينها بل نصب األدلة وذكر القواعد ليقتفيها الناس 

ويطرأ من احلوادث ويدل على ذلك أّن رسول هللا  يف ما يعرض عليهم
مب »صلى هللا عليه وسلم سأل معاذا حني أرسله إىل اليمن فقال: 

فقال: "بسنة رسول  «فإن مل جتد»فقال: "بكتاب هللا" فقال:  «حتكم
فقال: "أجتهد رأيي   «فإن مل جتد» هللا صلى هللا عليه وسلم" فقال:

الذي وفق رسول رسول هللا إىل ما احلمد هلل »وال ءالو" فقال: 
اه  وعليه فلو كان أصل التك حراما لقال له  «يرضي رسول هللا

وملا أقره على  والسنةَ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تعُد الكتابَ 
تنزيل صور املسائل على األصول اليت استفادها من القرءان واحلديث 
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ى الناس كبري ولو صّحت دعواهم تلك لكان يف ذلك حرج عل
السيما يف هذه األزمان اليت تبدلت فيها معايش الناس وأحواهلم ... 

 ومطاعمهم مطامعهموالنتهض ذلك دليال على هؤالء يف أكثر 
ولكفى خصمهم أن  (2)خمتلف أمور حياهتمومشارهبم ومالبسهم و 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يفعله.ذلك حرام ألّن يقول إن 
هذا وإّن أحدا من أهل أصول الفقه مل يدّع أّن احلظر يستفاد  

إّن أهل احلديث ذكروا أّن السنة هي و النيب اجملرد عن القرائن  تركمن 
قول النيب صلى هللا عليه وسلم وفعله وإقراره ومل يقل أحد إّن منها تركه 

 ... بل مل يقل أحد من أهل العلم إن ترك النيب صلى هللا عليه اجملرد
وسلم يستفاد منه حكم غري عدم وجوب املتوك وقالوا إّن التك ليس 

 بدليل بل هو عدم دليل فتأمل ذلك يظهر لك املراد وهللا املوفق.
فإن قيل إن  استشهادك حبديث معاذ رضي هللا عنه ال يقوم لك 
شاهدا ألننا ال ننكر القياس وإمنا ننكر البدعة ونستشهد لذلك أبّن 

                                                             

( ذلك كما وجدانهم يف هذا الزمن يعمدون إىل طباعة املصحف وخمتلف أمور حياهتمقوله ) (2)
منقوطا ويسجلونه ابلصوت على األقراص املضغوطة ويربزون على الفضائيات ويتعاملون ابإلنتنيت 

يارت يف تنقالهتم ونشروا مكربات الصوت وكمريات املراقبة يف املساجد ويستعملون السيارات والط
والسيما املسجد احلرام واملسجد النبوي إىل غري ذلك مما تطّور إليه الزمان ومل يكن يف زمن رسول هللا 

ج فإن قالوا كالمنا يف الشرعيات ال يف العادايت قلنا إن أحكام شرع هللا تندر   صلى هللا عليه وسلم ...
حتتها كل أفعال العباد حىت ما كان من املآكل واملشارب وغريها مما تدعون أنه من العادايت أال يرى أن 
هللا حرم أكل اخلنزير وامليتة وأابح لنا أكل املذكاة وحرم علينا شرب اخلمر وأابح شرب عصري العنب 

كم لوجب أن تكون كلها حراما واخلل فال بّد أن يكون هلذه املبتدعات أحكام ولو أجريناها على قواعد 
 لكوهنا مبتدعة مل يفعلها رسول هللا وذلك خالف اإلمجاع الفعلي فلزمتكم احلجة وقامت عليكم.
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ة مل يفعلوه. قلنا وهل القياس يكون يف أمر منصوص النيب والصحاب
عليه أم يف أمر مل ينص  على حكمه؟ أما األول فالنص يغين فيه عن 

وإال مل يفعله القياس وأما الثاين فال شك  أن  النيب صلى هللا عليه وسلم 
س وهو لكان فيه نص وعليه فلو صحت قاعدتكم الهندم ابب القيا

شاهدا لنا. قلتم ولكن تقدم النص على أّن  ضد حديث معاذ فصح  
كل بدعة ضاللة فحكم املبتدَع أنه حرام ال غري وليس هو بشىء مل 
يرد النص على حكمه، قلنا ال نسلم لكم أّن كل بدعة حمرمة بل 

عرض على قواعد الشريعة فيلحق بشىء من األحكام الشرعية املبتدَع يُ 
الكتاب على ذلك نا يف أول وقد دللاخلمسة وال يتبع ابحلرام مطلقا 

 واستوفيناه فلينقل الكالم إليه.
لقد كان لكم يف رسول هللا ﴿فإن قيل أليس هللا عز وجل يقول 

فلم ال تقتدون به يف التك، قلنا حنن نتأسى برسول هللا  ﴾أسوة حسنة
صلى هللا عليه وسلم يف فعل اخلريات اليت أمر هبا بلفظ عام أو بلفظ 

ترك خري قد يكون النيب تركه لشىء مما قدمنا خاص فهو أوىل من 
، على أّن اآلية شاهد عليكم فإنه صلى هللا عليه وسلم كان ذكره

يوافق الصحابة فيما حيدثونه من اخلريات وال ينكر عليهم فعلها كما 
قّدمنا بيانه وذلك يقتضي أن ال نصري إىل حترمي خري أحدث موافقا 

لى هللا عليه  يفعله اقتداء هبديه صلقواعد الشريعة جملرد أن النيب مل
 وسلم.
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وقد زاد احلافظ السيوطي يف رسالته "حسن املقصد يف عمل 
قَاَل  فَِإنيف الرّد على حنو شبهتهم هذه فقال ما نّصه: " املولد" البيانَ 

التَ َزَمُه مم ا وقَاِت الَفاِضَلِة َما يف األَ  َقِد التَ َزَم َعَليِه الص اَلُة َوالس اَلمُ  قَاِئلٌ 
َقد ُعِلَم َومَل يَلَتزِم يف َهَذا الش هِر َما التَ َزَمُه يف َغريِِه. فَاجلََواُب َأن  َذِلَك 
ِلَما ُعِلَم ِمن َعاَدتِِه الَكرميَِة أَن ُه يُرِيُد الت خِفيَف َعن أُم ِتِه ِسي َما ِفيَما َكاَن 

ِديَنَة ِمثَل َما َحر َم ِإبرَاِهيُم خَيُصُُّه، َأاَل تَ َرى ِإىَل أَن ُه 
َ
َعَليِه الس اَلُم َحر َم امل

َة، َوَمَع َذِلَك مَل َيشرَع يف قَتِل َصيِدِه َواَل َشَجرِِه اجلَزَاَء خَتِفيفاا َعَلى  َمك 
 أُم ِتِه َوَرمَحةا هِبِم، َفَكاَن يَنظُُر ِإىَل َما ُهَو ِمن ِجَهِتِه َوِإن َكاَن فَاِضالا يف 

نَفِسِه فَ َيتُُكُه لِلت خِفيِف َعنُهم، فَ َعَلى َهَذا َتعِظيُم َهَذا الش هِر الش رِيِف 
َا َيُكوُن ِبزاَِيَدِة اأَلعَماِل الز اِكَياِت ِفيِه َوالص َدقَاِت ِإىَل َغرِي َذِلَك ِمَن  ِإمن 

َتِنَب َما حَيُرُم َعَليِه الُقُراَبِت، َفَمن َعَجَز َعن َذِلَك، فَأََقلُّ َأحَوالِِه أَن جيَ 
َوُيكَرُه َلُه؛ تَعِظيماا هِلََذا الش هِر الش رِيِف، َوِإن َكاَن َذِلَك َمطُلوابا يف َغريِِه 
ِإال  أَن ُه يف َهَذا الش هِر َأكثَ ُر احِتَاماا َكَما يَ َتَأك ُد يف َشهِر َرَمَضاَن َويف 

 ق لذي عينني." اه  وقد وضح احلاأَلشُهِر احلُُرمِ 
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الباب الثالث: في بيان أّن تخصيص  
 العبادة بوقت أو عدد ليس بدعة:

   
وكان اخلوض فيه ألنه العمود الثاين الذي يستند إليه هؤالء يف 
حترمي عمل املولد فإهنم يّدعون أّن ختصيص العبادة يف وقت أو عدد 

التابعني وسأخلص أو مكان حرام ألنه بدعة مل ترد عن الرسول وال عن 
 أقواهلم وأفندها إبذن املتعال فأقول:

حاصل ما يقال يف هذا الباب أن  أصل التزام املرء وقتا أو مكاان 
ولو بعدد معني مل يرد يف الشريعة أو يوما معينا يعمل فيه طاعة معينة 

  شىء ينكره إال صورا معينة كإفراد ليلة اجلمعة ابلقيام وإفراد يوم
ام وحنو ذلك وما سوى ذلك فهو ابق على أصله من اجلمعة ابلصي

وحنوه  ﴿وافعلوا الخير﴾أنه قربة مأمور هبا داخله حتت قوله تعاىل 
من اآلايت، بل إننا وجدان لذلك أصوال نستند إليها غري أّن هؤالء قد 
أعمى هللا تعاىل على قلوهبم فنادوا على أنفسهم ابجلهل وادعوا أنه 

 بدعة ... 
ملواطن بزايدة العبادة فمن أصوله قوله صلى هللا فأما ختصيص ا

َبِغي »عليه وسلم:  تَ َغى الُُه ِإىَل َمسِجد  يُبَمِطيِّ َأْن ُتَشدَّ رِحَ لِلاَل يَ ن ْ
 «َوَمْسِجِدي َهَذا َواملَسِجِد األَقَصى ِجِد احلََرامِ َغرَي املَس ِفيِه الصَّاَلةُ 
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رواه أمحد يف مسنده من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، 
وفيه أّن النيب صلى هللا عليه وسلم حّث على قصد تلك األماكن 

أّن جربيل عليه السالم أمر النيب صلى هللا  اللعبادة دون غريها. ومنه
املدينة املنورة ويف مدين  عليه وسلم يف ليلة اإلسراء أن ينزل ليصلي يف

حيث ولد املسيح واحلديث رواه بيت حلم ويف  رة موسىعند شج
معجمه الكبري ويف مسند الشاميني يف البزار يف مسنده والطرباين 

 والنسائي يف سننه وهو أصل جّيد يركن إليه.
بزمن فمن أصوله ما رواه البخاري عن أيب وأما ختصيص العبادة 

فقال له رجل اي وائل قال: "كان عبد هللا يذّكر الناس يف كل مخيس، 
أاب عبد الرمحن لوددت أّنك ذكرتنا كل يوم قال: ما مينعين من ذلك 
أين أكره أن أُمل كم وإين أختولكم ابملوعظة كما كان النيب صلى هللا 
عليه وسلم يتخولنا هبا خمافة السآمة علينا" اه  وفيه أّن عبد هللا بن 

فأقره الصحابة  ةعمر رضي هللا عنهما كان يلتزم يوم اخلميس للموعظ
لذلك ومل يبّدعوه وقد ترجم البخاري هلذا احلديث بباب من جعل 

وهي واضحة الداللة على مقصدان واحلمد  ألهل العلم أايما معلومة
 هلل.

  ومنها أيضا ما رواه البخاري من حديث أنس رضي هللا عنه قال: "
َكاَن َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر يَ ُؤمُُّهْم يف َمْسِجِد قُ َباٍء وََكاَن ُكل َما افْ تَ َتَح ُسورَةا 

َحىت  يَ ْفرَُغ  ِبُقْل ُهَو اَّلل ُ َأَحدٌ يَ ْقرَُأ هِبَا هَلُْم يف الص الَِة مم ا يَ ْقرَُأ ِبِه افْ تَ َتَح 
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، وََكاَن َيْصَنُع َذِلَك يف ُكلِّ رَْكَعٍة، َفَكل َمُه ِمن َْها مُث  يَ ْقَرأُ ُسوَرةا ُأْخَرى َمَعَها
إِن َك تَ ْفَتِتُح هِبَِذِه السُّورَِة مُث  اَل تَ َرى أَن  َها جُتْزُِئَك َحىت  "َأْصَحابُُه فَ َقاُلوا: 

َما أاََن "اَل: فَ قَ  "تَ ْقرََأ أبُِْخَرى فَِإم ا تَ ْقرَُأ هِبَا َوِإم ا أَْن َتَدَعَها َوتَ ْقرََأ أبُِْخَرى
ُتْم أَْن أَُؤم ُكْم ِبَذِلَك فَ َعلُت َوِإْن َكرِْهُتْم تَ رَْكُتُكم ، وََكانُوا "بَِتارِِكَها ِإْن َأْحبَ ب ْ

ا أاََتُهُم الن يبُّ َصل ى  يَ َرْوَن أَن ُه ِمْن أَْفَضِلِهم وََكرُِهوا َأْن يَ ُؤم ُهْم َغي ْرُُه، فَ َلم 
اَي ُفاَلُن َما ََيْنَ ُعَك َأْن تَ ْفَعَل َما »َأْخبَ ُروُه اخلَبَ َر فَ َقاَل:  هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ 

َوَما ََيِْمُلَك َعَلى ُلُزوِم َهِذِه السُّورَِة يف ُكلِّ  َيَُْمُرَك ِبِه َأْصَحاُبك
َها َأْدَخَلَك اجلَنَّةَ »، فَ َقاَل: "ِإيّنِ أُِحب َُّها"فَ َقاَل: « رَكَعة . اه  «ُحبَُّك ِإايَّ

َأن  الن يب  َصل ى هللُا وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها 
َعَلْيِه َوَسل َم بَ َعَث َرُجالا َعَلى َسرِي ٍة وََكاَن يَ ْقَرُأ أِلَْصَحاِبِه يف َصاَلهِتِْم 

ا َرَجُعوا ذََكُروا َذِلَك لِلن يبِّ  َصل ى هللُا َعَلْيِه  فَ َيْخِتُم بُِقْل ُهَو اَّلل ُ َأَحٌد فَ َلم 
أِلَن  َها "َفَسأَُلوُه، فَ َقاَل: « َسُلوُه أِلَيِّ َشْيء  َيْصَنُع َذِلكَ »َوَسل َم فَ َقاَل: 

، فَ َقاَل الن يبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: "ِصَفُة الر مْحَِن َوأاََن ُأِحبُّ أَْن أَقْ رَأَ هِبَا
اه  ويف اخلربين أن الرجلني قد التزما قراءة سورة  «بُّهُ َأْخِِبُوُه َأنَّ اَّللََّ َيُِ »

اإلخالص يف الصالة مع أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يفعل 
ذلك وأن  النيب أقرمها على ذلك وبشرمها ... فأين هؤالء من هدي 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
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ذكر اإلنسان بعدد خمصوص فمن أصوله ما صّح من وأما أن ي
منها ما رواه و األحاديث ابلذكر أبعداد معينة كمائة ومائتني وأكثر 

ابن حبان يف صحيحه عن زيد بن رابت رضي هللا عنه قال: "أمران 
الرسول صلى هللا عليه وسلم أن نسّبح دبر كل صالة ثالرا وثالثني 

وثالثني فُأيت رجل يف منامه فقيل له:  وحنمد ثالرا وثالثني ونكرب أربعا
أمركم حممد صلى هللا عليه وسلم أن تسبحوا يف دبر كل صالة ثالرا 
وثالثني وحتمدوا ثالرا وثالثني وتكربوا أربعا وثالثني فقال نعم قال 
فاجعلوها مخسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النيب  

ل النيب صلى هللا عليه وسلم: صلى هللا عليه وسلم فأخربه فقا
يفة اه  ويقاس على ما بعد الصالة غريه من األوقات الشر  «فافعلوه»

ومن أعجب ما يقال إلنسان قد ... وعلى األعداد املذكورة غريها 
خّلى لنفسه وقتا يذكر هللا فيه "إنك قد خرجت عن هدي رسول هللا 

ما تلوا قبل هذا قول ألنك التزمت وقتا تذكر هللا فيه دون غريه" كأهنم 
َ قِيَ اًما َوقُُعوًدا وَعََلى ُجُنوبِِهمْ ﴿: هللا تعاىل  ﴾الَِّذيَن َيْذُكرُوَن اَّللَّ

أو حنوها من اآلايت وإن ذك رهتم هبا قالوا هذا معناه يف كل وقت ال 
يف وقت خمصوص فقل هلم إن أردمت بقولكم "يف كل وقت" أن 
يستغرق عمره ووقته ابلذكر فذلك يؤدي إىل تعطيل معاش الناس 

وتكليفهم ما ال يطيقون ورسول هللا مل يفعل ذلك فإنه بلغ الدعوة  
وانم وابسط أصحابه ومل يستغرق كل حلظة وعلم الناس وأكل وشرب 
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من عمره منذ نزل عليه الوحي إىل موته ابلذكر فبطالن كالمكم إذ 
لتزم ذاك ظاهر غين عن إطالة الوقوف عليه ... وإن أردمت أن ال يُ 

دون غريه فقل هلم ليت شعري أين قرأمت ذلك يف اآلية وأين فيها  وقت
سك ابلظواهر وترك التأويل فما ما يثبت دعواكم ألستم من يد عي التم

ابلنا رأيناكم قد انصرفتم إليه ههنا واستحسنتموه لتنصروا بدعتكم بل 
حجتكم داحضة وأتويلكم حتكم فارغ عن دليل يعضده وظاهر 

ِإْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن بَِهذَا أَتَقُولُوَن عََلى اَّللَِّ َما  ﴿يتمسك به 
الَِّذيَن َيفْتَرُوَن عََلى اَّللَِّ اْلَكِذَب ال  ( قُ ْل ِإنَّ  *ال َتْعلَُموَن )

وليت شعري هل يريد هؤالء أن ينصرف الناس عن قراءة  ﴾ُيفْ لُِحونَ 
القرءان والذكر وتالوة حديث رسول هللا وتدارس العلم بدعوى أنه 
بدعة ألنه يفعل يف وقت خمصوص أو ألنه يفعل مجاعة سبحانك 

 اللهم هذا هبتان عظيم ...
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الباب الرابع: في إحداث عمل المولد  
 النبوي الشريف:

 
بعد أن تقرر مجيع ما قّدمناه وثبت حق  لنا أن نشرع ابلكالم 
على سّنة إحياء املولد النبوي الشريف وذّب الشبه اليت سيقت يف 
حترميه وذلك هو املقصود األول من هذا الكتاب فنقول وابهلل العصمة 

 والتوفيق:
ناس على يسوء هؤالء القوم ويغيظهم اجتماع الإّن من أعظم ما 

القرءان واألخبار والواردة يف مبدأ أمر النيب  من مساع قراءة ما تيسر
صلى هللا عليه وسلم وما وقع يف مولده من اآلايت وقراءة مشائله 
الكرمية تعظيما لقدره صلى هللا عليه وسلم وإظهار الفرح واالستبشار 
مبولده الشريف مث مّد طعام أيكله احلاضرون وينصرفون ... فإهنم يرون 

إبنسان عمل مولدا  الته حىت إهنم إذا مسعوا ذلك منكرا عظيما جتب إز 
مجتمعني على الفسق وشرب اخلمر بل أشد ... كبسوه ككبسهم لل

ويكفي إلظهار ما ُتضمر بل ُتضرِم أفئدهتم من بغض لرسول هللا صلى 
ون إطعام الطعام كل أايم السنة إال يوم مولده يحهللا عليه وسلم أهنم يب

هم إن الطعام الذي يوزع يف املوالد صلى هللا عليه وسلم بل قال قائل
 أحرم من حلم اخلنزير ... وهل بعد احلق إال الضالل ... 
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 فصل يف إحداث املولد النبوي الشريف
 
وأما أّول من أحدث عمل املولد النبوي الشريف فهو امللك  

املظف ر أبو سعيد كوكربي ملك إربل ففي "حسن املقصد يف عمل 
ما نصه: "وأول من أحدث عمل املولد  املولد" للحافظ السيوطي

صاحب إربل امللك املظفر أبو سعيد كوكربي بن زين الدين علّي أحد 
امللوك األجماد والكرباء األجواد وكان له آرار حسنة وهو الذي عّمر 
اجلامع املظّفري بسفح قاسيون" اه . ويف اتريخ الذهيب عند ترمجته ما 

الوصف يقصر عن اإلحاطة به كان نصه: "وأما احتفاله ابملولد فإّن 
الناس يقصدونه من املوصل وبغداد وسنجار واجلزيرة وغريها من 
خالئق الفقهاء والصوفية والوعاظ والشعراء وال يزالون يتواصلون من 

" اه  مث قال: "وكان يعمله سنة يف رامن حمّرم إىل أوائل ربيع األول
إلبل والبقر والغنم الشهر وسنة يف راين عشره لالختالف فيخرج من ا

شيئا زائدا عن الوصف مزفزفة ابلطبول واملغاين إىل امليدان مث تنحر 
وتطبخ األلوان املختلفة" اه  مث قال: "وإذا كان صبيحة يوم املولد أنزل 
اخللع من القلعة على أيدي الصوفية يف البقج فينزل شىء كثري وجيتمع 

نصب برج خشب له  الرؤساء واألعيان وغريهم ويتكلم الوعاظ وقد
شبابيك إىل الناس وإىل امليدان وهو ميدان عظيم يعرض اجلند فيه 
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يومئذ ينظر إليهم اترة وإىل الوعاظ اترة فإذا فرغ مّد السماط يف 
امليدان للصعاليك وفيه من الطعام شىء ال حيّد وال يوصف وميد 

ن يف مساطا رانيا يف اخلانقاه للناس اجملتمعني عند الكرسي وال يزالو 
األكل ولبس اخللع وغري ذلك إىل العصر مث يبيت تلك الليلة هناك 
فيعمل السماعات إىل البكرة" اه  مث قال: "وكان مظفر الدين ابن 
صاحب إربل ينفق يف كل سنة على املولد ثالامائة ألف دينار وعلى 
اخلانقاه مائيت ألف وعلى دار املضيف مائة ألف وعلى األسارى مائيت 

ر ويف احلرمني والسبيل ثالثني ألف دينار وقال من حضر ألف دينا
املولد مّرة: عددت على السماط مائة فرس قشلمش ومخسة آالف 
رأس شوي وعشرة آالف دجاجة ومائة ألف زبدية وثالثني ألف 

 صحن حلواء" اه 
وكان وأما صفة أيب املظفر هذا فقد قال ابن كثري يف اترخيه: " 

بطال عاقال عاملا عادال رمحه هللا وأكرم  مع ذلك شهما شجاعا فاتكا
مثواه" اه  وقال الذهيب نقال عن القاضي مشس الدين  يف آخر ترمجة 
أيب املظفر ما نصه: "وقد طّولت ترمجته ملا له علينا من احلقوق اليت ال 
نقدر على القيام بشكره ومل أذكر عنه شيئا على سبيل املبالغة بل كل 

 ذلك مشاهدة وعيان اه .
وأما مآثر هذا الرجل الدالة على صالحه فمنها أنه مل يكن  

شىء أحّب إليه من الصدقة وكان له كل يوم قناطري مقنطرة من اخلبز 
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يفرقها ويكسو يف السنة خلقا ويعطيهم الدينار والدينارين وب ى أربع 
خوانك للزم ى والعميان ومألها هبم وكان أيتيهم بنفسه كل مخيس 

كل واحد يف بيته ويسأله عن حاله ويتفقده بشىء   واثنني ويدخل إىل
وينتقل إىل اآلخر حىت يدور على مجيعهم وهو يباسطهم وميزح معهم 
وب ى دارا للنساء واألرامل ودارا للضعفاء األيتام ودارا للمالقيط رّتب 
هبا مجاعة من املراضع وكان يدخل البيمارستان ويقف على كل مريض 

كل قادم من فقري   ادار مضيف يدخل إليهويسأله عن حاله وكان له 
ا الغداء والعشاء وإذا عزم على السفر أعطوه ما يليق به أو فقيه فيه

وب ى مدرسة للشافعية واحلنفية وكان أيتيها كل وقت ويعمل هبا مساطا 
مث يعمل مساعا فإذا طاب وخلع من ثيابه سرّي للجماعة شيئا من 

فإنه كان ال يتعاطى املنكر وال األنعام ومل تكن له لذة سوى السماع 
ميّكن من إدخاله وب ى للصوفية خانقاتني فيهما خلق كثري وهلما 

 عات وكان يبعثهم الساأوقاف كثرية وكان ينزل إليهم ويعمل عند
ك به األسرى فإذا وصلوا إليه أعطى كل أمناءه يف العام مرتني مببلع يف

العام مخسة آالف واحد شيئا ويقيم كل سنة سبيال للحج ويبعث يف 
دينار للمجاورين وهو أول من أجرى املاء إىل عرفات وعمل آابرا 
ابحلجاز وب ى هناك تربة ... كل ذلك ذكره الذهيب نقال عن القاضي 

 .ابن خلكان مشس الدين
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 فصل يف فتاوى العلماء يف عمل املولد
  

أطبق العلماء املعتربون من العصور املختلفة على استحسان عمل 
وقد حشد ابن حجر اهليتمي يف كتابه "إَتام  املولد وبيان ندبه للناس

مجلة من فتاويهم ونصه  النعمة الكربى على العامل مبولد سيد ولد آدم"
هناك: "اعلم أنه مل ينقل عن أحد من السلف من القرون الثالثة اليت 
شهد النيب صلى هللا عليه وسلم خبريهتا لكنها بدعة حسنة ملا اشتملت 
عليه من اإلحسان الكثري للفقراء ومن قراءة القرءان وإكثار الذكر 
والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وإظهار السرور مبولده والفرح 
به صلى هللا عليه وسلم وإظهار السرور مبولده والفرح به صلى هللا 
عليه وسلم وإغاظة أهل الزيغ والعناد من الزاندقة وامللحدين والكفرة 

وألجل ذلك ملا ظهرت بعد تلك القرون الثالثة مل تزل أهل  ملشركني.وا
األقطار يف سائر املدن واألمصار حيتفلون بعمل املولد يف شهره يف 
والئم مشتملة على كثرة املطاعم واإلحسان والصدقات واملربات مع  
كثرة قراءة القرءان والذكر وقراءة مولده وما اشتمل عليه من كرامات 

" اه  مث قال: "ومما يدل معجزاته وإظهار السرور والفرح به وكثري من
على أّن عمل املولد املشتمل على ما مّر من اإلحسان الواسع والذكر 
الكثري بدعة حسنة إكثار اإلمام الكبري أيب شامة شيخ النووي رمحهما 
هللا على الثناء على امللك املظفر صاحب إربل مبا كان يفعله من 
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الليلة مما مل حيك بعضه عن غريه كما يعرف ذلك من خريات يف هذه 
وقف على ترمجته يف اتريخ ابن خلكان وغريه فثناء هذا اإلمام على 

على أهنا بدعة حسنة السيما  (3)هذا الفعل يف هذه الليلة أدل دليل
أبو شامة رمحه هللا تعاىل إمنا ذكر هذا الثناء الفائق يف كتابه الذي مساه 

نكار والبدع واحلوادث" فذكر ذلك الثناء واملدح يف "الباعث على اإل
هذا الكتاب املوضوع إلنكار البدع أول دليل على أنه ليس من البدع 

رمحه ن وتشكر. قال احلافظ ابن اجلزري اليت تنكر بل من اليت تستحس
أوىل ولو مل يكن يف ذلك إال إرغام الشيطان وسرور أهل اإلميان "هللا: 

شيخ اإلسالم واحلافظ أبو الفضل ابن حجر  بذلك وأجدر" واستدل
لكوهنا بدعة حسنة خبرب الصحيحني أنه صلى هللا عليه وسلم ملا قدم 

اء فسأهلم فقالوا: هذا يوم ن يوم عاشور املدينة ووجد اليهود يصومو 
أغرق هللا فيه فرعون وجنى موسى فنحن نصومه شكرا هلل تعاىل، فقال 

فصامه وأمر  «وسى منكمفنحن أحق مب»صلى هللا عليه وسلم: 
أعين شيخ –احلديَث،  قال  «إن عشت إىل قابل»بصيامه وقال: 

: "فيستفاد منه فضل الشكر هلل تعاىل أبنواع العبادات على -اإلسالم
                                                             

( فيه وقفة وأتمل فإّن فعل الصحايب قد اختلف يف حجيته واعتمد إمامنا الشافعي أدّل دليلقوله ) (3)
 =ولكن بل األدلة هي القرءان والسنة واإلمجاع والقياس أنه ليس حبجة فكيف بفعل من جاء بعده

الغرض كما ترمجنا هلذا الباب أن نبني فتاوى األئمة األعالم يف جواز االحتفال ابملولد فكان النقل هذا =
لبيان أّن اإلمام اجلليل أاب شامة املقدسي كان يستحسن االحتفال ابملولد وال يراه من البدع اليت جيب 

 ا يفعل هؤالء فتنبه.إنكارها كم



46 
 

ما مّن به يف يوم معني من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك يف 
 نظري ذلك اليوم من كل سنة وأي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا

النيب نيب الرمحة يف ذلك اليوم صلى هللا عليه وسلم"، وسبقه لنحو هذا 
 فقال: "إّن النعمة َتت احلافظ ابن رجب احلنبلي رمحه هللا تعاىل

سلم احملصل لسعادة الدارين فصيام يوم إبرسال نبينا صلى هللا عليه و 
جتددت فيه النعم من هللا حسن وهو من ابب مقابلة النعم يف أوقات 

جّنى هللا فيه  دها ابلشكر ونظري هذا الصيام يوم عاشوراء حيثجتد
ى موسى وقومه من فرعون وجنوده وأغرقهم يف اليّم نوحا من الغرق وجن

فصامه نوح وموسى عليهما الصالة والسالم شكرا هلل تعاىل وصامه 
: نبينا صلى هللا عليه وسلم متابعة ألنبياء هللا تعاىل وقال لليهود

وسئل اإلمام  .وأمر بصيامه" انتهى «وسى منكمفنحن أحق مب»
احملقق أبو زرعة ابن العراقي يف فضل املولد أمستحسن أو مكروه وهل 

به فأجاب بقوله: "الوليمة وإطعام  يُقتدىورد فيه شىء أو هل من 
انضّم إىل ذلك السرور الطعام مستحّب يف كل وقت فكيف إذا 

يف هذا الشهر الشريف وال نعلم ذلك عن السلف وال  بظهور النيب
بدعة كونه مكروهة فكم من بدعة مستحبة بل واجبة  ايلزم من كوهن

إذا مل ينضم إىل ذلك مفسدة وهللا املوفق" انتهى. وقال شيخ اإلسالم 
ابن حجر: "مث ينبغي أن يتحرى اليوم بعينه فإن كان قد ولد ليال 

ل كاإلطعام والقيام وإن كان قد ولد هنار فليقع الشكر مبا يناسب اللي
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فبما يناسب كالصيام وال بّد أن يكون ذلك اليوم من عداد أايم ذلك 
الشهر بعينه حىت يطابق قصة موسى عليه الصالة والسالم يف يوم 
عاشوراء ومن مل يالحظ ذلك ال يبايل بعمل املولد يف أي يوم من 

من السنة وفيه منافرة  الشهر بل توسع قوم فتعلق إىل أي يوم كان
وابجلملة فال أبس أن نفعل اخلري يف سائر األايم والليايل اليت وقع 
االختالف يف تعينها للمولد حسبما أييت على حسب االستطاعة بل 

" انتهى. وقد جاء عن اإلمام الزاهد حيسن يف أايم الشهر كلها ولياليه
بن إبراهيم بن القدوة واملعتمد أيب إسحق إبراهيم بن عبد الرمحن 

مجاعة أنه ملا كان بطيبة على مشّرِفها أفضل الصالة والسالم كان 
يعمل هبا طعاما يف املولد النبوي ويطعم الناس ويقول: "لو َتكنت 
لعملت بطول الشهر كل يوم مولدا" انتهى املقصود نقله عن ابن 

هذا وقد استخرج احلافظ    .حجر وفيه مجلة وافرة من املقصود
لعمل املولد أصال رانيا فقال: "وقد ظهر يل خترجيه على  السيوطي

أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس اّن النيب صلى هللا عليه 
وسلم عق  عن نفسه بعد النبوة مع أنه ورد أن جّده عبد املطلب عّق 
عنه يف سابع والدته والعقيقة ال تعاد مرة رانية فيحمل ذلك على أّن 

صلى هللا عليه وسلم للشكر على إجياد هللا إايه رمحة الذي فعله النيب 
للعاملني تشريع ألمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا 
أيضا إظهار الشكر مبولده ابالجتماع وإطعام الطعام وحنو ذلك من 



48 
 

وجوه القرابت وإظهار املسرات" اه  قال احملدث عبد هللا الغماري: 
عنه حديث  يالنبوة قال البيهق"قلت حديث عق عن نفسه بعد 

منكر وذلك ألنه من رواية عبد هللا بن حمرز وهو متوك فاألوىل 
االقتصار على حديث عاشوراء كما فعل احلافظ ابن حجر فهو كاف 
يف االستدالل واملقصود أّن االحتفال ابملولد النبوي مستحب كما قال 

 هللا اعلم" اه .هذان احلافظان اجلليالن وغريمها فال وجه إلنكاره و
ستخرج لعمل املولد أيضا أصالن آخران، أحدمها قلت ورمبا يُ  

ذاك »صلى هللا عليه وسلم سئل عن صيام يوم االثنني فقال: أّن النيب 
احلديَث رواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف  «يوم ولدت فيه

صحيحه وغريمها، ووجه الداللة فيه أّن النيب ذكر للسائل استحساَن 
وذكر الصفة يف  «ذاك يوم ولدت فيه»صوم ذلك اليوم وقال: 

اجلواب عن السؤال يشعر أبهنا علة احلكم ... وقد ترجم ابن حبان 
ْوِم ااِلثْ نَ نْيِ أِلَنَّ ِفيِه ُوِلَد َرُسوُل اْسِتْحَباِب َصْوِم ي َ  ذِْكربهلذا احلديث 

وذلك يدل  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفيِه أُْنِزَل َعَلْيِه ابِْتَداُء اْلَوْحيِ 
وقد ذكر هذا األصل احلافظ السيوطي يف حسن املقصد  على مرادان.

 أيضا.
وسلم قال يف وأما األصل الثاين فهو أّن النيب صلى هللا عليه 

رواه أمحد  «َسَجَدَها َداُوُد تَ ْوبًَة َوََنُْن َنْسُجُدَها ُشْكًرا»سجدة ص: 
وابن حبان وغريمها وفيه أّن النيب سجد شكرا هلل تعاىل لقبول توبة 
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داود وشرع ألمته السجود شكرا لذلك وفيه إظهار الطاعة شكرا هلل 
 وهللا املوفق.تعاىل على نعمة وكذا عمل املولد النبوي... 

ومن مجلة من أفىت بعمل املولد احلافظ السخاوي فإنه ذكر يف  
فتاويه أن عمل املولد حدث بعد القرون الثالثة مث ال زال أهل 
اإلسالم من سائر األقطار يف املدن الكبار يعملون املولد ويتصدقون 

 ويظهر عليهم دقات ويعتنون بقراءة مولده الكرمييف لياليه أبنواع الص
من بركاته كل فضل. ومن األعاجيب أّن ممن استحسن عمل املولد 
ورآه قربة يثاب املرء عليها شيخ هؤالء الذي يرون كالمه كالقرءان 
أمحد بن تيمية احلراين فإنه قال يف كتابه الذي ومسه ابقتضاء الصراط 
املستقيم ما نصه: "فتعظيم املولد واختاذه مومسا قد يفعله بعض الناس 

له فيه أجر عظيم حلسن قصده وتعظيمه لرسول هللا صلى هللا ويكون 
عليه وسلم" انتهى فليت شعري ماذا يقول هؤالء بعد أن استحسن 
شيخهم عمل املولد بل وومسه ابقتضاء الصراط املستقيم ... أفيقرون 
أهنم حادوا عن الصراط املستقيم أم يذهبون إىل تكفري شيخهم الذي 

لى أقواله وفتاويه أم يقولون أخطأ الشيخ ههنا بنوا دينهم واعتقادهم ع
وال نكفره مث يكفرون كل من يستحسن عمل املولد ويراه قربة سواه 

 ... فإّن الضالل ال قياس عليه.
 

 فصل
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وبقي من الشبه اليت يوردها هؤالء علينا زعمهم أّن احتفالنا  
ابملولد النبوي الشريف شبيه ابحتفال النصارى مبولد عيسى عليه 
السالم وكفى بذلك دليال على بطالنه. قلت إّن هذه دعوى ال حجة 

جراءة على القول يف الدين بغري عليها بل هي حمض افتاء وهتويل و 
... كيف والنصارى تدعي أهنا حتتفل مبولد ابن الرّب وجتتمع  دليل

سيد اخللق وجنتمع على ولد وحنن حنتفل مبعلى الكفر ابهلل تعاىل 
وهل لقائل أن  يكون يف نظر العاقل هذا كذاك أّن  ف طاعة هللا وذكره

يقول إّن النيب صلى هللا عليه وسلم قد قلد اليهود وتبعهم حني صام 
 .«أان أوىل مبوسى منهم»عاشوراء وقال: 
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ما يفعل    حكامفي بيان أ الباب الخامس: 
 على التفصيل:  في الموالد

   

وكان اخلوض فيه للوقوف على قدم إنصاف وبيان احلق من 
َأَجاَب مبَا  اِفُظ ابن حجر َعْن َعَمِل اْلَمْوِلدِ احلَ ُسِئَل ملا ضده فإنه 

َقْل َعْن َأَحٍد ِمَن الس َلِف الص اِلِح "َنصُُّه:  َأْصُل َعَمِل اْلَمْوِلِد ِبْدَعٌة ملَْ تُ ن ْ
َوَلِكن  َها َمَع َذِلَك َقِد اْشَتَمَلْت َعَلى حَمَاِسَن ِمَن اْلُقُروِن الث اَلثَِة، 

َها َكاَن ِبْدَعةا  َوِضدَِّها، َفَمْن حَتَر ى يف َعَمِلَها اْلَمَحاِسَن َوجَتَن َب ِضد 
د فقراءة ليعمل من احملاسن يف املوا فأما ما قلت " اه .َحَسَنةا َوِإال  َفاَل 

شىء مما ورد يف مولده عليه الصالة القرءان وذكر هللا تعاىل وقراءة 
والسالم ومدح النيب صلى هللا عليه وسلم وإطعام الطعام للناس وهذا  
كله قد جاء الشرع ابحلث على فعله وفضله بني الناس أشهر من أن 
يستدّل عليه أو أن ينازع فيه أحد ومن زعم أّن ذلك بدعة ضاللة 

 جملانني...عددانه يف زمرة من يعاند الدين أو يف زمرة ا
بَ ْعُضُهْم يِف  هْرَتكبيفمنها ما وأما ما يفعله الناس من املفاسد 

َغاينَ و  آبالت اللهواللعب  منَهَذا الز َمِن 
َ
 َشاّب َلِطيفِ  ُمَغنٍّ وبروز  امل

َئِة فَ يَ ْنُشُد الت  َغزَُّل َويَ َتَكس ُر يف  الصُّوَرِة َحَسنِ  الص ْوِت َواْلُكْسَوِة َواهْلَي ْ
َصْوتِِه َوَحرََكاتِِه فَ يَ ْفِتُ بَ ْعَض َمْن َمَعُه ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء فَ تَ َقُع اْلِفت َْنُة 

املفاسد  ومن أعظم .يف اْلَفرِيَقنْيِ َويَ ُثوُر ِمَن اْلَمَفاِسِد َما اَل حُيَْصى
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وأخطرها دعوى بعض من يؤلف املوالد أّن أاب هلب خيفف عنه عذاب 
النار ودعواهم أّن سيدان حممدا صلى هللا عليه وسلم هو نور وخلق من 

   نور وسنسوق لك الرد مفصال إبذن هللا.
 

دعوى ختفيف النار عن أيب  بطالفصل يف إ
 هلب

 
هلب لعنه هللا يف   إّن كثريا من املوالد تشتمل على دعوى أّن أاب

كل يوم إثنني ميص إصبعه فيخرج له منه ماء عذب ألنه أعتق جارية 
يقال هلا ثويبة يف يوم مولد رسول هللا ومستندهم يف ذلك ما رواه 
البخاري عن عروة أنه قال: "وثويبة موالة أليب هلب كان أبو هلب 

ريه أعتقها فأرضعت النيب صلى هللا عليه وسلم فلما مات أبو هلب أ
بعض أهله بشرِّ حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو هلب مل ألق بعدكم 
غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت ثويبة اه  وغاية ما يف هذا اخلرب أنه 

ين عليها حكما شرعيا ة من غري نيب فال يسوغ لنا أن نبرؤاي منامي
فكيف وقد وقعت يف معارضة آايت من القرءان كقوله تعاىل 

جهّنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال    رلهم نا  والذين كفروا﴿
وقوله  ﴾يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور

وقوله تعاىل  ﴾ف ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينصرون﴿تعاىل 
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وحنو ذلك من اآلايت. وممن أوهى  ﴾ف لن نزيدكم إال عذابا﴿
هذه القصة احلافظ ابن حجر العسقالين فإنه يقول يف فتح الباري ما 
نصه: "وأجيب أوال أبن خرب عروة مرسل ومل يذكر من حدثه به وعلى 
تقدير أن يكون موصوال فالذي يف اخلرب رؤاي منام فال حجة فيه ولعل 

 هالذي رآها مل يكن إذ ذاك أسلم بعُد فال حيتج به" اه  وذكر حنو 
القسطالين يف شرحه على البخاري ... فإايك اي طالب احلق أن حتيد 

أن بيناه لك وتنصاع ملتساهل يف دينه وكن على ذُكر ملا عن ذلك بعد 
قاله احلافظ اخلطيب البغدادي يف كتابه الفقيه و املتفقه ونصه: "وإذا 
روى الثقة املأمون خربا متصل اإلسناد رّد أبمور أحدها أن خيالف 
موجبات العقول فيعلم بطالنه ألن الشرع إمنا يرد مبجوزات العقول 

ل فال والثاين أن خيالف نص الكتاب أو السنة فأما خبالف العقو 
 املتواترة فيعلم أنه ال أصل له او منسوخ" اه  وهللا املوفق.

 

 
 
 

 فصل يف بطالن دعوى أولية النور احملمدي
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هذا ومن مجلة الطامات اليت عّمت كثريا من املوالد دعوى أّن سيدان 
حممدا ُخِلَق من نور وأّن نوره خلق قبل كل شىء بل ابلغ بعضهم 
فزعم أّن السيدة عائشة ألبست النيب صلى هللا عليه وسلم وعقدته 
فانعقد عن آخره وزعم آخرون أن السيدة عائشة كانت تبحث عن 

يب أضاءت الغرفة فوجدته يريدون أّن النيب نور املخيط فلما دخل الن
خالص وهذا كله كذب وافتاء ال أصل له يف الصحة بل هو مناقض 

وقول النيب  ﴾ق ل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ  ﴿لقول هللا تعاىل 
 رواه ابن ماجه وغريه. «إمنا أان بشر مثلكم»صلى هللا عليه وسلم: 

وأما دعوى أّن نور حممد خلق قبل كل شىء فهو قول خمتلق  
يعارض حديثني صحيحني أحدمها حديث أيب هريرة قال: "قلت اي 
رسول هللا إين إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين فإنبئين عن كل 

إّن هللا تعاىل خلق كل شىء من »شىء" فقال صلى هللا عليه وسلم: 
ثاين حديث مجاعة من أبناء رواه ابن حبان وصححه، وال «املاء

إّن هللا مل »الصحابة عن ءاابئهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
أورده احلافظ ابن حجر على أنه  «خيلق شيئا مما خلق قبل املاء

صحيح أو حسن عنده. والقائلون أبولية النور يستندون يف دعواهم 
لق هللا نور نه عن جابر فيه: "أول ما خو هذه إىل حديث مفتعل يروُ 

نبيك اي جابر خلقه من نوره قبل األشياء" وهو حديث موضوع كما 
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تدّل ركاكته فإّن اجلملة األوىل فيه وهي "أول ما خلق هللا نور نبيك اي 
جابر" معارِضة للجملة الثانية "خلقه من نوره" فإّن اجلملة األوىل تدّل 

ى أّن نور النيب على أّن نور حممد هو أول املخلوقات والثانية تدّل عل
خلق من نور قبله ... هذا إن اعترب أّن مع ى "من نوره" من نور 
خملوق هلل وأما إن قيل من نوره أي من صفته تعاىل فالبلية أشد وأكرب 
ألّن فيها دعوى أّن النيب صلى هللا عليه وسلم جزء من هللا وهو كقول 

سهب شيخنا النصارى يف عيسى تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا. وقد أ
شيخ اإلسالم اهلرري ابلرد على هذه الدعوى يف شرح الصراط ويف 

      صرحيه فاعكف عليهما إن مل تقنع هبذا االختصار.
 

 فصل يف مجلة من املناكر 
 اليت تعمل يف املوالد

 
من مجلة املناكر اليت دارت بني الناس وأحدثها اجلهال يف املولد 
قوهلم إّن قراءة قصة املولد من الواجبات وقوهلم بوجوب القيام عند 
ختم قصة املولد وقوهلم بوجوب القيام عند الصالة على النيب أو عند 
ذكر امسه وذلك كله إجياب ملا مل يوجب الشرع وهو من العظائم يف 

نها دعواهم أبّن اخللفاء األربعة احتفلوا ابملولد وهو كذب الدين. وم
 حمض فإان بينا أن االحتفال ابملولد مل يظهر إال بعد القرون الثالثة
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سنة النيب صلى هللا عليه وسلم وأن  األوىل. فعلى مريد احلق أن يقفوَ 
 يكون وسطا ال يغايل وال يفّرط.

 ذكر من ألففي  الباب السادس: 

 في مولد النبي صلى هللا عليه وسلم: 
  
وكان قد مجع احلافظ حممد عبد احلي الكتاين يف ذلك مؤلفا  

مساه "التآليف املولدية" حشد فيه ذكر مخسة وعشرين ومائة مؤلفا مع 
عدم اّدعائه أنه أحاط بكل املوالد حصرا ومجعا فإنه يقول يف مقدمة 

طالع املدقق أبّن الرجل الكتاب: "قبل كّل شىء أردت أن أصارح امل
اخلِريت لو جال وأطال التحال وكشف عن ساعده تنقيبا وحبثا يف 
خزائن األرض طوهلا وعرضها مل جيد يف البشر على اختالف وجوه 
العظمة واإلكبار من تتبع الناس منه وقائع امليالد وحوادث الوفاة 

لغضب وشىت احلركات والسكنات وأحوال اإلقامة والتنقالت وأطوار ا
والرضا ودقائق السلم واحلرب والعطاء واملنع والتحرمي والتحليل غري فرد 
واحد يف العامل اإلنساين هو نيب املرسلني ورسول رب العاملني عليه 
أفضل صلوات هللا وأزكى حتياته حبيث لو ُقدر لدولة عظيمة من الدول 

ن األرضية أن جتتهد يف مجع كل ما كتب عنه عليه السالم جلمعت م
ذلك خاصة مكتبة عظيمة ال تقصر عن أعظم مكاتب العامل. أقول 
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هذا بعد العلم مبا ضاع وأضاعه أهله وأحرقه أعداؤه من كتب هذا 
وسأوجز الشأن يف وقعة التتار واستيالء األسبان على األندلس" اه . 

 لك نبذا من أشهر من ذكر احلافظ ممن ألف يف املولد:
ام عبد الرحيم بن احلسني مولد حافظ الدنيا اإلم فمنها -1

العراقي. قال الكتاين: "وهذا املولد من النفائس املستجادة 
لكونه بقلم هذا احلافظ الكبري وألنه من أوخر موالد أهل 
القرون الوسطى رأيناه يعتمد على سياق األحاديث 
أبسانيدها فهو من املوالد اليت يتعني السعي يف نشرها ابلطبع 

  ه .ليعم االنتفاع هبا" ا
ا هومنها مولد السمهودي مؤرخ املدينة املنورة ومسندها وعامل -2

 اإلمام أيب احلسن علي نور الدين الشافعي.
مولد الربعي للعارف أيب حممد عبد الرحيم الربعي دفني ومنها  -3

احلجاز بني املدينة املنورة والينبع كان يف القرن اخلامس 
مصطفى عام بعة حممد أفندي ومولده مطبوع مبصر يف مط

 ه. 1318
الناسك أيب العباس أمحد العمراين ومنها مولد الفقيه احملدث  -4

الفاسي من أعيان مدرسي القرويني، ومولده موسوم ببلوغ 
 السعد والتهاين وهو مطبوع بفاس.
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ومنها مولد عبد الغين النابلسي عامل الشام وحمدثه ومسنده  -5
ولد سيد بين وصوفيه وأديبه املوسوم بتحفة ذوي العرفان يف م

 عدانن وهو مطبوع بدمشق ابملطبعة الدومانية.
ومنها مولد احلافظ املقرئ أيب اخلري حممد بن حممد اجلزري  -6

وقد عزاه له احلافظ السخاوي يف الضوء الالمع. وهو 
 مطبوع.

ومنها مولد احلافظ أيب اخلطاب عمر ابن دحية الظاهري  -7
ائال  إنه ه قتصر وقد عزاه له ابن خلكان يف ترمجدفني م

عمله إبربل للملك املظفر وقرأه عليه بنفسه فجزاه عليه ألف 
 دينار.

ومنها مولد اإلمام برهان الدين إبراهيم بن عمر الشامي  -8
الشهري ابجلعربي وقد مساه موعد الكرام مبولد النيب عليه 

 السالم. وقد عزاه له صاحب كشف الظنون.
املؤمنني يف علم  ومنها مولد احلافظ ابن حجر العسقالين أمري -9

احلديث، وقد عزاه له الشيخ حممد بن علي الشنواين يف 
 الدرر السنية.

ومنها مولد ابن حجر اهليتمي املسمى ابلنعمة الكربى على  -11
 العامل مبولد سيد ولد آدم وهو مطبوع وقد شرحه غري واحد.
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احملسن الشهري اببن املوّقع مولد الشيخ حممود بن عبد ومنها  -11
 مطبوع ابملطبعة األمريية ببوالق. شقي وهوالدم

ومنها ومولد العالمة أيب عبد هللا حممد اخلضري الدمياطي  -12
 املصري وهو مطبوع مبصر.

ومنها مولد اإلمام احملدث املسند أيب العباس أمحد بن الصاحل  -13
احملدث القاضي أيب عبد هللا حممد بن أمحد اللخمي مث العزيف 

 نظم يف مولد النيب املعظم.السبيت. وقد وسم مولده ابلدر امل
ومنها مولد ابن طغر بك املسمى ابلدر النظيم يف مولد النيب  -14

الكرمي وقد نقل عنه احملدث ابن عالن والقسطالين وشرحه 
 الزرقاين.

ومنها مولد الدردير العالمة الفقيه الصويف شيخ املالكية  -15
ابلداير املصرية شهاب الدين أمحد بن حممد العدوي 

 األزهري.
نها مولد الشيخ أيب اهلدى الصياد الرفاعي أشهر مشاهري وم -16

علماء العرب يف اآلستانة العلية. وقد وسم مولده آبداب 
 العرفان يف مولد سيد ولد عدانن.

ومنها مولد الرايحي عامل الداير التونسية أيب إسحق إبراهيم  -17
بن عبد القادر الرايحي املالكي التونسي. ومولده لطيف قد 

 لد الشيخ مصطفى البكري املصري.خلصه من مو 
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ومنها مولد ابن عالن حمدث احلجاز الشمس حممد بن علي  -18
 املكي ومساه بطيب املولد.

 ومنها مولد ابن كريان وهو الفقيه املدرس الفاسي املشهور. -19
ومنها مولد حممد بن انصر الدين الدمشقي حافظ الداير  -21

  اخلالئق.الشامية. ومولده موسوم ابللفظ الرائق يف مولد خري
ومنها مولد املناوي عبد هللا بن حممد وموسوم ابملولد اجلليل  -21

 وهو مطبوع مبصر.
ومنها مولد املدابغي العالمة شيخ الداير املصرية حسن بن  -22

 علي األزهري الشافعي. 
ومنها مولد املارديين األديب عالء الدين ابن مشرف  -23

 املارديين. وهو مطبوع مبصر.
فا جنا عامل بريوت ومفتيها الصويف ومنها مولد الشيخ مصط -24

 األديب البارع. وومسه مبورد الصفا يف مولد املصطفى.
ومنها مولد احلجاجي الشيخ عبد احلافظ املصري مفيت  -25

الداير الغربية ابلقطر املصري. ومولده مطبوع ابملطبعة 
 احلميدية املصرية.

ومنها مولد الشيخ حممود خطاب السبكي املصري شارح  -26
داود. وومسه ابملقامات العلية يف النشأة الفخيمة سنن أيب 

 النبوية.
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ومنها مولد الُبَديري وهو احملدث املسند الصويف أبو حامد  -27
 حممد بن حممد الدمياطي الشافعي.

ومنها مولد األبياري وهو العالمة قاضي ثغر اإلسكندرية أبو  -28
زيد عبد الرمحن اإلبياري، مساه القالدة السنية يف املولد 

 ريف واألجداد احملمدية. وقد طبع ببوالق. الش
ومنها مولد البنا وهو العالمة الصويف املسند الشيخ حممد بن  -29

 صاحل البنا الرشيدي اإلسكندري مفيت اإلسكندرية.
ومنها مولد ابن عقيلة املكي وهو العالمة احملدث املسند  -31

الرحال الشمس حممد ابن امحد ابن عقيلة املكي. وقد وسم 
 والسراج املنري.مولده مبولد البشري النذير 

ومنها مولد احللواين الدمياطي وهو الشهاب أمحد بن  -31
 إمساعيل. وقد طبع مبصر.

 ال علي القاريامل الشيخ اإلمام احلافظ احملدث مولدومنها  -32
 عامل مكة. احلنفي

 ومنها مولد الكمال البكري الصديقي. -33
ومنها مولد الروائح الزكية يف مولد خري الربية لشيخ اإلسالم  -34

اإلمام العالمة احلافظ اجملتهد اجملدد عبد هللا بن حممد اهلرري 
 املعروف ابحلبشي.
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ومنها السرية أليب بكر حممد بن مسلم بن شهاب القرشي  -35
املدين نزيل الشام أحد أعالم اإلسالم التابعي الصغري املتوىف 

 ه .124سنة 
ومنها السرية أليب بكر حممد بن إسحاق املطليب ابلوالء نزيل  -36

 ه.151العراق اإلمام الصدوق املتوىف سنة 
ومنها السرية أليب عبد هللا حممد بن عمر الواقدي األسلمي  -37

 ه .216سنة  موالهم احلافظ القاضي املتوىف ببغداد
ومنها السرية أليب حممد عبد امللك بن هاشم احلمريي  -38

 ه .218املعافري املصري اإلمام النقاذ املتبصر املتوىف سنة 
ومنها السرية الشريفة النبوية أليب عبد هللا حممد بن سعد بن  -39

منيع املصري الزهري اإلمام احملدث املؤرخ النسابة الفقيه 
 ه .231ىف ببغداد سنة النحوي كاتب الواقدي املتو 

ومنها شرف املصطفى أليب سعيد عبد امللك بن حممد  -41
النيسابوري اإلمام احلافظ املؤلف املتوىف بنيسابور سنة 

 ه .416
بن أمحد بن سعيد بن جوامع السرية أليب حممد علي ومنها  -41

 حزم األندلسي.
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ومنها الدرر يف املغازي والسري أليب عمر يوسف بن عبد الرب  -42
القرطيب املالكي اإلمام احلافظ مفخرة اإلسالم املتوىف النمري 

 ه .463ابألندلس سنة 
ومنها الشفا يف تعريف حقوق املصطفى أليب الفضل عياض  -43

بن موسى بن عياض اليحصيب احلافظ احملدث املشارك 
 ه .544مفخرة املغرب املتوىف مبراكش سنة 

 هشامومنها الروض األنف يف شرح غريب ألفاظ سرية ابن  -44
مما بلغين علمه ويسر يل فهمه من لفظ غريب أو إعراب 

نسب عويص أو موضع فقه  غامض، أو كالم مستغلق أو
بيه عليه أو خرب انقص يوجد السبيل إىل تتمته أليب ينبغي التن

زيد عبد الرمحن بن عبد هللا السهيلي املالقي األندلسي 
 .  ه581األعمى اإلمام املصنف املكثر املتوىف مبراكش سنة 

ومنها الوفا أبخبار املصطفى أليب الفرج عبد الرمحن بن أيب  -45
احلسني علي بن اجلوزي القرشي التيمي البكري الصديقي 

 . ه 597احلنبلي اإلمام احلافظ الواعظ املتوىف ببغداد سنة 
ومنها االكتفا يف مغازي املصطفى والثاللثة اخللفا أليب الربيع  -46

البلنسي اإلمام الكبري  سليمان بن موسى احلميدي الكالعي
ا ببلد العدو آخر حفاظ ا ألندلس املؤلف الكثر املتوىف شهيدا

 ه  .634سنة 
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ومنها السرية حملب الدين أيب العباس أمحد بن عبد هللا  -47
الطربي املكي الشافعي اإلمام الفقيه احملدث شيخ احلجاز 

 ه  .694واليمن املتوىف مبكة املكرمة سنة 
فنون املغازي والشمائل والسري أليب ومنها عيون األثر يف  -48

الفتح حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري األندلسي 
األصل املصري الشافعي اإلمام احلافظ املتوىف مبصر سنة 

 ه  .734
ومنها الفتح القريب يف سرية احلبيب أليب الفضل فتح الدين  -49

 العالمة القاضي الشاعر املكثر.
يب القاسم لعالء الدين مغلطاي ومنها الزهر الباسم يف سرية أ -51

بن قلبج احلنفي التكيب املصري احلافظ املؤلف  املكثر 
 .ه   762املتوىف مبصر سنة 

ومنها السرية أليب حممد عبد الكرمي بن عبد النور احلليب مث  -51
املصري احلنفي املعروف اببن أخت الشيخ نصر اإلمام 

 ه     735احلافظ مفيت الداير املصرية املتوىف مبصر سنة 
ومنها السرية الكربى لعز الدين أيب عمر عبد العزيز بن بدر  -52

الدين بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي قاضي القضاة 
 ه    767ابلداير املصرية املتوىف مبكة املكرمة سنة 
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ومنها السرية النبوية أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي  -53
 ه     884الدمشقي املتوىف سنة 

ا الدرر السنية يف نظم السري الذكية لزين الدين عبد ومنه -54
الرحيم بن احلسني العراقي املصري الشافعي اإلمام الكبري 
احلافظ املؤلف املقتدر اجملدد املائة الثامنة املتوىف مبصر سنة 

 ه    816
ومنها السرية لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر الكناين  -55

ومنشأ وداراا ووفاة سيد العسقالين أصالا املصري مولداا 
 ه   852احلفاظ يف عصره املتوىف مبصر سنة 

ومنها هبجة احملافل وبغية األماثل يف تلخيص املعجزات  -56
والسري والشمائل أليب زكراي عماد الدين حيىي بن أيب بكر 
العامري اليمين اإلمام احملدث العالمة الكبري املطلع املقتدر 

 ه    893املتوىف ابليمن سنة 
نيِّة ابملنح احملمدية لشهاب الدين أيب منها املواهب اللدو  -57

العباس أمحد بن حممد القسطالين املصري الشافعي اإلمام 
 ه    923احلافظ احلجة املتوىف مبصر سنة 

ومنها سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد وذكر فضائله  -58
ن وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف البدء واملعاد لشمس الدي

حممد بن يوسف الشامي الدمشقي الصاحلي نزيل القاهرة 
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اإلمام الكبري من خرجيي مدرسة احلافظ السيوطي املتوىف سنة 
 ه    942

ومنها إنسان العيون يف سرية األمني واملأمون لنور الدين أيب  -59
احلسن علي بن إبراهيم احلليب القاهري الشافعي اإلمام 

     ه 1144املتبحر املتوىف مبصر سنة 
ومنها شرح مواهب القسطالين أليب عبد هللا حممد بن عبد  -61

الباقي الزرقاين املصري املالكي اإلمام اجلليل خاَتة احملدثني 
 ه    1122ابلداير املصرية املتوىف مبصر سنة 

ومنها الذخرية يف السرية النبوية أليب عبد هللا حممد املعطي بن  -61
الشيخ اجلليل العامل  صاحل الشرقي املغريب التاديل البجعدي

 ه   1181العارف األديب البارع املتوىف ببجعت سنة 
ومنها املقاالت السنية يف مدح خري الربية سرية منظومة أليب  -62

 عثمان بن علي
ومنها السرية أليب فارس اللغوي العالمة اجلليل املشارك  -63

 املطلع.
الفكر يف شرح خمتصر السري أليب ومنها فرائد الدرر وفوائد  -64

علي بن أيب القاسم بن ابديس القسمطيين القاضي العدل 
 احملدث املسند.
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ومنها السرية النبوية واآلرار احملمدية أليب العباس أمحد زيين  -65
دحالن املكي الشافعي شيخ اإلسالم ابحلرمني الشريفني يف 

 .أواخر القرن املاضي
ومنها مورد الصفا يف حماداة الشفا أليب العباس أمحد بن  -66

العياشي سكريج األنصاري العالمة الكبري والداعية  احلاج
اإلسالمي الشهري املؤلف املكثر الشاعر املبدع املتوىف 

 ه .363بسطات سنة 
ومنها نظم الدر املنظم يف مولد النيب املعظم أليب إسحاق  -67

إبراهيم بن أيب بكر األنصاري التلمساين الوقشي األصل نزيل 
  .ه 697 سبتة املغربية املتوىف هبا سنة

ومنها مولد نبوي أليب عمران موسى بن أيب علي الزانيت  -68
 ه .714الزموري املولد واملنشأ نزيل مراكش واملتوىف هبا سنة 

ا بن  -69 ومنها كراسة يف املولد النبوي أليب عبد هللا حممد فتحا
إبراهيم بن أيب بكر عبد هللا بن عباد النفزي الرندي العالمة 

 ه .792بفاس سنة اجلليل الداعية املتوىف 
ومنها مولد أيب عبد هللا حممد املغريب الناصري الشيخ الشهري  -71

العارف الكبري الداعية اإلسالمي املتوىف ابلالذقية سنة 
 ه .1241
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ومنها اإلحتاف والوداد لبعض متعلقات الوالد أليب العالء  -71
علي بن إدريس السناين الغرابوي الفاسي العامل األديب 

 ه .1322توىف بفاس سنة الشاعر النائر امل
ومنها مولد أيب الفيض حممد ابن الشيخ ابن الشيخ عبد  -72

الكبري الكتاين الشيخ اإلمام احلافظ اجملتهد احملدث العارف 
 ه  .1327األكرب املستشهد بفاس سنة 

 الساحنات األمحدية يف مولد خري الربية .ومنها  -73
صلوات هللا ومنها هداية احملبني إىل ذكر مولد سيد املرسلني  -74

وسالمه يف كل حني أليب عبد هللا حممد التهامي بن املدين  
كنون الفاسي، اإلمام اجلليل املعدود من أبرز شيوخ جامعة 

 ه .1331القرويني املتوىف بفاس سنة 
ومنها النفحات العنربية يف مولد سيد الربية أليب عبد هللا  -75

املتوىف حممد ضما بن حممد التهامي كنوين العالمة املشارك 
 ه .1333بفاس سنة 

ومنها السر األهبر يف والدة النيب األطهر أليب إبراهيم أمحد  -76
ابن الشيخ جعفر الكتاين اإلمام املشارك الصويف الكبري 
العارف ابهلل من أبرز شيوخ جامعة القرويني واملؤلفني 

 ه .1341املكثرين املتوىف بفاس سنة 
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ومنها إسعاف الراغب الشائق خبرب والدة خري األنبياء وسيد  -77
اخلالئق أليب عبد هللا حممد ابن الشيخ جعفر الكتاين اإلمام 

 ه .  1345احلافظ احملدث املتوىف بفاس سنة 
ومنها فجر السعادة الباسق وقمر السيادة الشارق على  -78

إسعاف الراغب الشائق خبرب والدة خري األنبياء وسيد 
 ئق أليب العباس أمحد ابن الشيخ جعفر الكتاين.اخلال

األبلج يف والدة صاحب الطرف  ومنها منهاج احلق الواضح -79
 األبعج واحلاجب األزج له أيضاا.

 ومنها النظم العجيب يف الفرح بوالدة احلبيب له أيضاا. -81
اليمن واإلسعاد يف مولد خري العباد وهو املولد الثاين ومنها  -81

 الكتاين املتقدم.لإلمام حممد بن جعفر 
ومنها السر الرابين يف مولد النيب العدانين أليب عبد هللا حممد  -82

بن حممد البناين الفاسي الشيخ العالمة املدرس النفاع املتوىف ا
 ه  .1345بفاس سنة 

ومنها شفاء األسقام مبولد خامت األنبياء وصفوة الرسل الكرام  -83
الكبري والعارف أليب حممد الطاهر بن احلسن الكتاين العالمة 

الشهري واملؤلف املكثر من أبرز أساتذة جامعة القرويني 
 ه  .1347واملدرسة الناصرية بفاس املتوىف بفاس سنة 
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ومنها حتفة الصادر والوارد بوالدة صاحب الشفاعات يف  -84
 املواقف واملشاهد للشيخ حممد الطاهر الكتاين املذكور.

مد بناين الفاسي ولد أليب رافع عبد العزيز بن حماملومنها  -85
العالمة املشارك انئب رئيس اجمللس العلمي بفاس املتوىف هبا 

 ه .1347سنة 
ومنها فتح هللا يف مولد خري خلق هللا أليب احلسنات فتح هللا   -86

ابن الشيخ أيب بكر بناين الرابطي الشيخ املريب الداعية 
الصادق العالمة املشارك املدرس النافع املتوىف ابلرابط سنة 

 ه .1354
ا( العلمي ومنها مولد أيب العباس أمحد  -87 بن حَممد )فتحا

املشيشي احلسين الفاسي،مث املراكشي العالمة الداعية أحد 
 ه .1358أساطني اجلامعة اليوسفية املتوىف مبراكش سنة 

ومنها إحتاف السامعني مبولد سيد املرسلني أليب عبد هللا عبد  -88
 الطنجي العالمة الصمد بن حممد التهامي كنون الفاسي مث

والداعية الصادق املتوىف بطنجة سنة الكبري واملدرس النفاع 
 ه .1362

ومنها مولد أليب العباس أمحد ابن احلاج العياشي سكريج  -89
 األنصاري املتقدم.
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ومنها النور الالئح مبولد الرسول اخلامت الفاتح أليب زيد عبد  -91
العلويني الرمحن بن زيدان العلوي احلسين نقيب األشراف 

مبكناس ومؤرخ الدولة العلوية العالمة اجلليل املؤلف املكثر 
 ه .1365املتوىف مبكناس سنة 

ومنها شفاء السقيم يف مولد النيب الكرمي أليب علي احلسن  -91
بن عمر مزُّور الفاسي أول رئيس للمجلس العلمي جبامعة 
القرويني بعد االستقالل وأحد شيوخها الذين أفنوا أعمارهم 

 نشر العلم ووفوا مبا عاهدوا هللا عليه.يف 
ومنها الرمحة العامة يف مولد خري األمة أليب عبد هللا حممد بن  -92

حممد بن عبد هللا بن املبارك الفتحي املراكشي املوقت جبامع 
بن يوسف مبراكش العامل املؤرخ املؤلف املكثر املتوىف مبراكش 

 ه .1369سنة 
مولد صاحب السبع املفاين ومنها بلوغ السعد والتهاين يف  -93

أليب العباس أمحد بن حممد العمراين احلسين الفاسي العالمة 
املشارك املؤلف اجمليد من كبار علماء القرويني الذين أفنوا 

 ه .1371أعمارهم يف التدريس هبا املتوىف بفاس سنة 
ومنها بلوغ القصد واملرام بقراءة مولد خري األانم أليب عبد  -94

مد احلجوجي احلسين الفاسي مث الدمنايت هللا حممد بن حم
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العالمة الكبري املؤلف املتقن الداعية الصادق املتوىف بدمنات 
 ه .1371سنة  

ومنها نبذة هبية وطرفة شهية يف والدة خري الربية أليب الفضل  -95
امساعيل بن املأمون اإلدريسي القيطوين احلسين العالمة 

 ه .1379سنة املشارك قاضي فاس املتوىف هبا 
ومنها مولد عم والدان أيب اإلسعاد حممد بن عبد احلي ابن  -96

الشيخ عبد الكبري الكتاين حافظ عصره وحمدثه وإمام التاريخ 
 ه .1382مسند الزمان ونّسابته املتوىف سنة 

ومنها املولد املسمى البساتني الزاهية يف مولد نيب اإلنسانية  -97
مد الكتاين لوالدان أيب اهلدى حممد الباقر ابن الشيخ حم

الشهيد اإلمام الداعية إىل هللا واجملاهد طوال عمره املتوىف 
 ه .1384بسال سنة 

ومنها روضات اجلنات يف مولد خامت الرساالت لسيدان الوالد  -98
 أيضاا.

ومنها مولد أيب حامد العلوي بن حممد التمسماين الطنجي  -99
ة العالمة املشارك واألديب البارع قاضي طنجة املتوىف هبا سن

 ه .1389
ومنها يتيمة العقل املنضد يف مولد سيدان حممد أليب عبد  -111

هللا حممد ابن الشيخ عبد الصمد كنون الفاسي مث الطنجي 
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العامل اجلليل والكاتب الكبري خطيب الزاوية الناصرية بطنجة 
 أبقاه هللا.

ومنها خمتصر يتيمة العقد املنضد يف مولد سيدان حممد له  -111
 أيضاا.

آلالم بذكر والدة الرسول األعظم عليه ومنها شفاء ا -112
الصالة والسالم أليب العالء إدريس بن حممد بن العابد 
احلسيين العراقي خريج جامعة القرويني العامل الداعية الفرضي 

 احليسويب املؤقت.
 ومنها اإلسعاد الفائق مبولد خري اخلالئق له أيضاا. -113
 املطهر ومنها السر الباهر األطهر يف مولد النيب الطاهر -114

أليب اليمن عبد احلفيظ بن الشيخ عبد الصمد كنون الفاسي 
 الطنجي العامل الداعية خطيب املسجد األعظم بطنجة.

ومنها مولد نبوي خمتصر يقرأ يف جملس واحد على من  -115
 حضر له أيضاا.

ومنها اجلوهر املكنون يف مولد األمني املأمون أليب حامد  -116
العريب بن احلاج املبارك العبادي أاب السباعي أُماا السالوي مث 

البيضاوي العالمة املدرس املؤلف اخلطيب قاضي القصر  
الكبري سابقاا وأحد العلماء الذين أسسوا املدارس احلرة بسال 
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هلم فضل   املشؤوم فكانوالدار البيضاء اثناء عهد احلماية 
 ني ونواحيهما.كبري على هاتني املدينت

ومنها مولد ايب العالء إدريس بن املختار التاشفيين  -117
 الفاسي مث اجلديدي العامل الداعية ال

 مدرس اخلطيب.ومنها  -118
ومنها مولد حرر ابللغة الرببرية ال نعلم حمرره، قال احلافظ  -119

 وهو إذا ترجم آية(.الكتاين: ) مسعت الرببر يسردونه بلغتهم 
واهب اللدنية يف مولد خري الربية ملفيت لبنان ومنها فوائد امل -111

 الشيخ مصطفى بن حمي الدين بن مصطفى جنا البريويت.
ومنها السنة والبدعة للشيخ عبد هللا حمفوظ حممد احلداد  -111

 ابعلوي احلضرمي رئيس القضاء الشرعي سابقاا حبضرموت.
للشيخ السيد حامد النعم  بذكرى ومنها االحتفال -112

احملضار، قدم له وكتب حاشيته حممد جنيب املطيعي صاحب 
 تكملة اجملموع شرح املهذب.

ومنها االحتفال ابملولد النبوي للسيد أيب احلسنني عبد هللا  -113
 حسيين املكي اهلامشي.

ذكر مولد رسول هللا صلى هللا عليه -ومنها نصوص تراثية -114
عماد الدين أيب الفداء  وسلم  ورضاعه لإلمام احلافظ املؤرخ

 إمساعيل بن عمر بن كثري البصروي الدمشقي.
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ومنها النور الالمع يف مولد من نسخت شريعته مجيع  -115
الشرائع للعالمة احملدث عبد القادر بن أمحد بن بدران 

 الدمشقي.
ومنها حول االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف   -116

 للسيد حممد بن علوي املالكي احلسين.
ومنها الفضل املنيف يف املولد الشريف لصالح الدين  -117

 خليل بن أيبك الصفدي.
ومنها عربة اللبيب بعثرة الكئيب لصالح الدين املذكور  -118

 سابقاا.
ومنها كتاب شعر ونثر يف حب حممد للشيخ الدكتور  -119

 أسامة بن حممد شعبان األشعري الشافعي الرفاعي.
الدين جعفر بن ومنها املولد النبوي الشريف للفقيه زين  -121

 حسن بن عبد الكرمي بن حممد الربزجني.
ومنها مولد املناوي لزين الدين حممد عبد الرؤوف   -121

 املناوي.
ومنها املولد النبوي املختار لألستاذ عبدا عفيفي، وهي  -122

القصة الفائزة يف املباراة اإلسالمية العامة، اختارته جلنة 
األوقاف  التحكيم من هيئة كبار العلماء وأقرته وزارة

 للحفالت الدينية والرمسية مبصر.
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ومنها اجلامع املنري يف مولد اهلادي البشري ملفيت أستاليا  -123
 الشيخ الدكتور سليم بن حممود علوان احلسيين.

  .ومنها طالعة األقمار من سرية سيد األبرار للمؤلف -124
 
 

َساء املؤلفني واملشايخ واملفايت ومن أ
فال واحملدثني الذين أجازوا اإلحت

 النبوي الشريفابملولد 
 الشيخ عبد اجلبار املبارك -125
احلافظ أبو اخلطاب عمر بن احلسن بن علي املغريب  -126

املعروف اببن دحية وله يف املولد كتاابن ضخمان أحدمها 
السراج املنري يف مولد البشري النذير والثاين التنوير يف مولد 

 السراج املنري
 القاضي أمحد بن حممد العزيف نسبة إىل جده عزف  -127
والقاضي أمحد العزيف سبيت خلمي من تالميذ القاضي أيب  -128

بكر بن العريب الفقيه املالكي وقد الف مولدا مساه الدر 
املنظم مبولد النيب األعظم ومات قبل إكماله فأكمله القاضي 

 حممد بن أمحد اللخمي
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اإلحتفال ابملولد يف  زالشيخ زروق وقد وردت فتاواه جبوا -129
 رسائله الكربى

الشيخ أيب حممد عبد الواحد بن أمحد بن علي الشهري   -131
 اببن عاشر صاحب املرشد املعني

 الشيخ حممد البناين يف حاشية على الزرقاين -131
 الشيخ الدرديري يف الشرح الكبري -132
 الشيخ الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري -133
 شرح الصغريالشيخ الصاوي يف حاشيته على ال -134
شيخ اجلامع األزهر مفيت املالكية حممد عليش يف شرحه  -135

 على خمتصر خليل
الشيخ القاضي أمحد عبد العزيز املبارك املالكي رئيس  -136

القضاء الشرعي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومقاله يف 
ى جملة منار اإلسالم العدد السادس السنة السادسة مجاد

 (.9)ص  1981مايو  -: إبريله     املوافق1411اآلخرة 
 والشيخ حممد حسن املالكي  -137
والشيخ حممد طاهر بن عاشور وله يف املولد كتاابا أمساه  -138

 قصة املولد وهؤالء من املالكية 

 ومن الشافعية: 
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 الشيخ احلافظ أبو الشامان الدمشقي -139
 وكان ممن حيضر املولد احلافظ النووي -141
 احلافظ تقي الدين السبكي -141
 القاضي عبد الوهاب بن علي السبكي  -142
عماد الدين ابو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  -143

الدمشقي تلميذ ابن تيمية وقد ألف مولداا لطيفاا استفاده من 
 مولد بن دحية 

 الشيخ حممد بن سامل العدوي احلسين  -144
حممد بن أيب بكر بن عبد هللا القيسي املشهور اببن انصر  -145

حييزون اإلحتفال ابملولد وألف فيه الدمشقي وقد كان ممن 
يقع  جامع اآلرار يف مولد النيب املختار1ثالث موالد وهي: 
 –اللفظ الرائق يف مولد خري اخلالئق  2 –يف ثالث جملدات 

 مولد الصادي يف مولد اهلادي 3
احلافظ العراقي شيخ احلفاظ وقد الف مولداا أمساه املولد  -146

 اهلين يف مولد النيب
حجر العسقالين قاضي القضاة كان يرى احلافظ بن  -147

جواز اإلحتفال ابملولد النبوي الشريف وأورد لذلك بعض 
 األدلة الصحيحة أوردها عنه احلافظ السيوطي يف احلاوي
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واحلافظ السخاوي نقل عنه ذلك الفقيه احلنفي مال علي  -148
 يف كتابه املورد الروي القاري 

حسن  احلافظ جالل الدين السيوطي وقد الف يف ذلك -149
 املقصد يف عمل املولد

 ومن احلنابلة:
 احلافظ بن رجب  -151

 الربزايل -151

 ومن احلنفية: 
احملدث الشيخ مال علي القاري احلنفي له أتليف املورد    -152

 الروي يف املولد النبوي 
الشيخ حممد بن علوي بن عباس احلسين له أتليف املورد  -153

 الروي يف مولد النيب
 الشيخ حممد عثمان املريغين له أتليف املوالد النبوية  -154
نور الدائم بن سيدي الشيخ عبد احملمود  املسمى الشيخ -155

 الطيب له أتليف املورد الروي يف املولد النبوي
والشيخ عبد احملمود حفيد الشيخ الطيب مؤسس الطريقة  -156

السمانية يف السودان له أتليف رايض اخلريات يف مولد سيد 
 ت وهو مشهور متداول يف السودان.السادا
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الشيخ أيب هاشم األستاذ حممد شريف بن الشيخ املسمى  -157
 نور الدائم له أتليف عنوان املزية يف مولد خري الربية

والشيخ علي بصرية له أتليف عنوان املزية يف مولد خري  -158
 الربية.

الشيخ حامد أمحد اببكر احملاضر يف مسجد اخلرطوم  -159
جج الدامغة والرباهني الساطعة يف جواز سابقاا له أتليف احل

 اإلحتفال ابملولد النبوي الشريف.
القطب الكبري أيب الربكات سيدي أمحد الدردير له أتليف  -161

 مولد البشري النذير
الشيخ علي حممد الطنطاوي له أتليف نظم نور الصفا يف  -161

 مولد ومعراج املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
حممد عثمان املريغين له أتليف شيخ الطريقة اخلتمية السيد  -162

 مولد النيب املسمى األسرار الرابنية.
الشيخ حيىي بن احلافظ الشيخ مصطفى بن احلافظ الشيخ  -163

حممد بن احلافظ الشيخ حممد بن احلافظ الشيخ عبد هللا 
بستنجي احلنفي  النقشبندي الشاذيل الالذقي خطيب جامع 
الشيخ ضاهر وإمام جامع صوفان يف الالذقية )سوراي( له 

 أتليف مولد الدر النفيس للرسول األعظم.
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 قالوا يف املولد
يقول احملدث اجملتهد اجملدد احلافظ الشيخ عبد هللا اهلرري  -164

رمحه هللا: من مئات السنني جرت عادة املسلمني على 
هو امللك  اإلحتفال مبولد النيب يف هذا الشهر وأول من عمله

املظفر ودعا خلقاا كثريا من العلماء ورجال الدولة وغريهم 
فأعجب الكل فوافق عليه العلماء والفقهاء ومل يزل ذلك 
معموال به إىل هذا العصر، وكان من أشد الناس عناية به 
أهل مكة واملدينة وأهل مصر، فاالحتفال ابملولد النبوي سنة 

منني شوقاا إىل رسول حسنة، بدعة مستحبة حترك قلوب املؤ 
 هللا صلى هللا عليه وسلم وال دليل على حترميها ".

السيد حممد بن علوي املالكي احلسين قال يف املولد يف   -165
كتابه )حول اإلحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف(: نقول 
جبواز اإلحتفال ابملولد الشريف واإلجتماع لسماع سريته 

ائح اليت تقال يف حقه والصالة والسالم عليه ومساع املد
وإطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب األمة. وقال أيضاا 
أن هذه اإلجتماعات هي وسيلة كربى للدعوة إىل هللا وهي 

 فرصة ذهبية ينبغي أال تفوت.
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الشيخ حامد احملضار يقول يف كتابه اإلحتفال بذكرى  -166
بن  النعم: وجاء عن اإلمام الزاهد القدوة أيب إسحاق إبراهيم

عبد الرمحن بن إبراهيم بن مجاعة رمحة هللا عليهم أنه ملا كان 
بطيبة كان يعمل املولد ويصنع الطعام للناس ويقول لو 
أستطيع لعملت بطول الشهر كل يوم مولداا، وقال الشيخ 
حامد أيضاا: وذكر الشيخ حممد علي مالكي مفيت احلرمني 

نقالا عن  الشريفني يف عصره يف آخر كتاب الصارم املبيد
بعض علماء األحناف ان اإلحتفال ابملولد مستحب ألن 
هللا تعاىل يقول لنبيه )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني( والرمحة 

 هي من أعظم النعم.
قال صبحي عليوي محدان عليوي يف كتابه سبيل الرشاد   -167

يف حجج أهل احلق والسداد: وإذا كان املسلمون حيتفلون 
مبيالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلنضمن عن هللا ثواهبم 
على هذه احلفاوة أن تكون كما حيب هللا وكما يرضي رسول 

ر الشيخ هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال: قال اإلمام املفس
عبد هللا سراج الدين رمحه هللا تعاىل يف كتابه: سيدان حممد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما نصه إن حقاا على العاقل 
أن يفرح بيوم ميالده صلى هللا عليه وسلم وأن يسر ويبتهج 
بذلك اليوم الذي تدفق فيه النور واهلدى والعلم إىل هذا 
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الرمحة للعاملني ونيب اهلدى  العامل أمجع ألنه ولد فيه رسول
والنور للخلق أمجعني وإمام األنبياء واملرسلني فأعظم بذلك 
اليوم وأكرم وأسعد به وأنعم. وإن اإلجتماع على قراءة قصة 
مولده صلى هللا عليه وسلم هو اجتماع على جمموعة رمحات 
وبركات وخريات ومربات وذلك أن قصة املولد الشريف 

آايت من القرءان الكرمي مث ذكر إكرام مشتملة على: تالوة 
هللا تعاىل وعنايته برسوله صلى هللا عليه وسلم وكيف تواله هللا 
وحفظه. كما أهنا تشتمل على ذكر حماسن سيدان حممد 
صلى هللا عليه وسلم اخللقية واخلُلقية. كما أهنا تشتمل على 
الصلوات والتسليمات على النيب صلى هللا عليه وسلم كما 

ا تشتمل على القصائد واملدائح النبوية احملببة إىل سيدان وأهن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما وأهنا تشتمل على 
الدعوات واالبتهاالت إىل هللا تعاىل. وإن كل واحدة من 
هذه املشتمالت هي مشروعة مطلوبة وقربة حمبوبة حث 
الشارع عليها ورغب يف أجرها وفضلها وعلى هذا جرى 

اء العاملون واألتقياء الصاحلون. كما قال احلافظ العلم
السخاوي: وال زال أهل اإلسالم يف سائر األقطار واملدن 
الكبار حيتفلون يف شهر مولده صلى هللا عليه وسلم بعمل 
الوالئم البديعة املشتملة على أمور البهجة الرفيعة ويتصدقون 
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يف  يف لياليه أبنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون
املربات ويعتنون بقراءة مولده الكرمي ويظهر عليهم من بركاته  

(وقال ابن كثري يف اترخيه كان امللك 1كل فضل عميم، )
املظفر أبو سعيد يعمل املولد الشريف يف ربيع األول وحيتفل 
به إحتفاال هائال وكان شهما شجاعا بطال عاقال عدال رمحه 

سف الشامي يف سريته هللا تعاىل. ونقل اإلمام حممد بن يو 
عن الشيخ أيب عبد هللا بن النعمان يقول مسعت الشيخ أاب 
موسى الزرهوين يقول:  "رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
النوم فذكرت له ما يقال يف عمل الوالئم يف املولد فقال 

 صلى هللا عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به".
تابه مولد النيب قال الشيخ حممد عثمان املريغين يف ك  -168

املسمى األسرار الرابنية: وإذا كان حكم اإلحتفال ابملولد 
النبوي الشريف عند علماء الشريعة اإلستحباب وهو داخل 

 .يف البدع املستحسنة اليت يثاب عليها املرء
يقول الشيخ اإلمام مال علي القاري يف كتابه املولد   -169

ألبدي على ما أمحد هللا االزيل ا الروي يف املولد النبوي:
أضاء النور األمحدي وأشرق الضياء احملمدي املنعوت 
ابحملمود يف عامل الوجود وآفاء على العرب والعجم أبنعان 
النعم وأصناف اجلود وأهداه إىل الناس كافة إرسال هدايٍة 
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وهدية ورمحة ورأفة وهو الرحيم الودود إببراز هذا املولود يف 
ول على ما عليه املعول أحسن املورود وهو شهر ربيع األ

ليه وقربه  عليه وسلم وشرفه وكرمه وأحسن عصلى هللا
واصطفاه لديه ولقد أحسن املقال من قال من بعض أرابب 

لقد وقد قال تعاىل يف القرءان العظيم والفرقان احلكيم ) احلال
كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص جاء 

شيخ ، وقال أيضاا: قال (عليكم ابملؤمنني رؤف رحيم
مشس الدين حممد  مشاخينا اإلمام العالمة احلرب البحر الفهامة

تشرف إبدراك املولد يف مكة املشرفة  السخاوي وكنت من
 .عدة سنني

ابن جبري الرحالة وذكره االحتفال مبولد النيب صلى هللا  -171
 عليه وسلم وإمجاع اهل مكة املكرمة

إقامة احتفال عام لذكرى أقدم املصادر اليت ذكر فيها من 
 املولد هي كتاب رحلة ابن جبري. 

  545( البن جبري )ولد عام 115 114)ص. 
 هجرية(:

قال )يفتح هذا املوضع املبارك فيدخله الناس كافة 
متِبكني به يف شهر ربيع األول ويوم االثنني منه ألنه كان 
شهر مولد النيب صلى هللا عليه وسلم ويف اليوم املذكور 
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 ولد(.
 

فكان االحتفال يف شهر ربيع األول يف يوم مولد 
قبل   املصطفى صلى هللا عليه وسلم هو عمل املسلمني

قدوم ابن جبري إىل مكة واملدينة و كان َيتفل به أهل 
أرض هللا املكرمة وما ذكر عن صاحب إربل   السنة يف

امللك املظفر كان أول من اظهر االحتفال ابملولد وتوسع 
 فيه 

ه  575شوال  11د دخل ابن جبري مكة يف عام وق
ومكث أكثر من مثانية أشهر وغادرها اخلميس الثاِن 

ه  متوجهاً إىل املدينة 575والعشرون من ذي احلجة 
املنورة كما هو مذكور يف رحلته و مكث ابن جبري مخسة 

أايم فقط ابملدينة املنورة وغادرها ضحى يوم السبت 
 ه .585الثامن من حمرم 

( وقاهر   575شيخ الصاحل عمر املال )املتوىف سنة ال -171
الصليبني السلطان نور الدين زنكي واالحتفال ابملولد 

 النبوي الشريف
ومن أوائل من احتفل به من علماء أهل السنة من أهل 
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املشرق الشيُخ الصاحلُ عمر املالَّ املوصلي املتوىف سنة 
من  مع صاحب املوصل وكان السلطان نور الدين  575

 اخص حمبيه
من كتاب  511ذكر احلافظ أبو شامة يف حوادث سنة 

 الروضتني يف أخبار الدولتني
 

قال العماد: وكان ابملوصل رجل صاحل يعرف بعمر املالَّ، 
َسى بذلك ألنه كان َيأل تنانري اجلص ِبجرة يتقوَّت هبا، 

وكل ما عليه من قميص ورداء، وكسوة وكساء، قد ملكه 
فال َيلك ثوبه وال إزاره. وكان له شئ  سواه واستعاره،

فوهبه ألحد مريديه، وهو يتجر لنفسه فيه، فإذا جاءه 
ضيف قراه ذلك املريد. وكان ذا معرفة ِبحكام القرآن 

 واألحاديث النبوية.
وكان العلماء والفقهاء، وامللوك واألمراء، يزورونه يف 

سنة زاويته، ويتِبكون هبمته، ويتيمنَّون بِبكته. وله كل 
دعوة َيتفل هبا يف أايم مولد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم َيضره فيها صاحب املوصل، وَيضر الشعراء 

 وينشدون مدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احملفل.
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وكان نور الدين من أخص حمبيه يستشريونه يف حضوره، 
 ويكاتبه يف مصاحل أموره.( انتهى

 
 

 :125ص 5رخيه  وقال عنه ابن األثري يف ات
طالعت ِسيَ َر امللوك املتقدمني فلم أر فيها بعد اخللفاء 

الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سريته, قال: 
 وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها.(انتهى

 فاي كالم بعد ذلك أخي املسلم انظر وأتمل
وذلك يعين أن أول من احتفل به من امللوك السُّنِّينَي 

به يف مكة واملدينة واملوصل واربل وغريها بعيداً  واحتفل
عن الفاطميني فذلك مسلٌَّم له وإن كان يعين بذلك أول 

من احتفل به مطلقا أو من احتفل به من علماء املسلمني 
: عن املفيت 255ص  8فقد ورد يف فتاوى األزهر  

الشيخ عطية صقر: أنّه كان َُيتَفل به مبصر فيما قبل سنة 
488 . 

قدم أيضا أّن الشيخ عمر املالَّ كان َيتفل به ابملوصل وت
 ,575قبل وفاته يف سنة 
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 وتقدم إحتفال أهل مكة قبل دخول ابن جبري
وُكوْكُِبِي هذا إمنا كان َيتفل به يف مدينة إْرَبْل بعد أن والَّه 

أي بعد وفاة  581عليها صالح الدين األيويب سنة 
 الشيخ عمر املال بستة عشر سنة.

 ه (133 -ه 544اإلمام أبو اخلطاب ابن دحية ) -172
يف املولد النبوي   ألف للملك املظفر ابو سعيد الكوكِبي

َساه التنوير يف مولد البشري النذير فأجازه على ذلك 
 ِبلف دينار.

 (131\13البداية والنهاية )
 (331\22سري أعالم النبالء )

 381و  437| ص  1وفيات األعيان |   
و  77و  75ورسالة حسن املقصد للسيوطي | ص 

  84|  83: ص  1السرية احللبية |     85
 وقال ابن َخلِّكان يف ترمجة احلافظ أيب اخلطاب بن ِدحية:

املذكور من أعيان العلماء ومشاهري   )كان أبو اخلطاب
 الفضالء، متقناً لعلم احلديث النبوي وما 

ايم العرب وأشعارها، يتعلق به، عارفاً ابلنحو واللغة وأ
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يف أكثر بالد األندلس   واشتغل بطلب احلديث
 اإلسالمية، ولقي هبا علماءها ومشاخيها(.

 ه ( 115   555اإلمام أيب شامة ) -173
 وهو شيخ اإلمام احلافظ النووي 

قال يف كتابه )الباعث على إنكار البدع 
 ( ما نصه:23واحلوادث_ص

عل كل عام يف )) ومن احسن ما ابتدع يف زماننا ما يف
هللا عليه وآله وسلم من   اليوم املوافق ملولده صلى

ذلك   الصدقات، واملعروف، وإظهار الزينة والسرور, فإن
مشعر مبحبته صلى هللا عليه وآله وسلم وتعظيمه يف قلب 

فاعل ذلك وشكرا هلل تعاىل على ما من به من إجياد 
 .رسوله الذي أرسله رمحة للعاملني(( 

  557املتوىّف سنة   افظ ابن اجلوزياإلمام احل -174
حيث قال يف املولد الشريف:) إنه أمان يف ذلك العام، 

 وبشرى عاجلة بنيل البغية واملرام.(
، واتريخ اخلميس |  27ص  1املواهب اللدنية |   

 5روح البيان يف تفسري القرءان     و 223ص  1  
 الدين احلليب  و السرية احللبية لعلي بن برهان 2ص 
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(1/83 - 84) 
 

اإلمام العالمة صدر الدين موهوب بن عمر اجلزري  -175
 .115-ه 555الشافعي 

قال: )هذه بدعة ال ِبس هبا، وال تكره البدع إال إذا 
 راغمت السنة، وأما إذا 

 مل تراغمها فال تكره، ويثاب اإلنسان حبسب قصده(
 صدر الدين موهوب

وهو العالمة موهوب بن عمر بن موهوب بن إبراهيم 
اجلزري، الشافعي ) صدر الدين(: من قضاة مصر. مولده 

ه (. قدم الشام وتفقه. وكان 555ابجلزيرة )بوطان( سنة )
فقيها ابرعا أصولياً أديباً. تفقه وبرع يف املذاهب واألصول 

والنحو، ودرس وأفىت وختر  به مجاعة، وكان من فضالء 
ان. قدم الداير املصرية ووىل هبا القضاء دون القاهرة. الزم

وويل نيابة احلكم عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم 
 فلما عزل نفسه استقل هبا.

، مشاهري  321-5/325شذرات الذهب: 
 2/215الكرد:
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من علماء املغرب الفقيهان العاملان األمريان أبو العباس  -176
.( 177)مات سنة ( وابنه أبو القاسم 133) مات سنة 

 العزفيان السَّْبِتيان
 

. 375ص 11وَها من األئمة كما قال صاحب املعيار  
 1فأما األول فقد قال عنه ابن حجر يف تبصري املنتبه  

: كان زاهًدا إماًما مفنّ ًنا ُمْفِتيًّا ألََّف كتاب املولد 253ص
 .133وجّوده مات سنة 

 
 5عالم  وأّما الثاِن فقد قال عنه الزركلي يف األ

: كان فقيها فاضال, له نظم أكمل الدر املنظم , 223ص
يف مولد النيب املعّظم من أتليف أبيه أىب العباس بن أمحد. 

 .177مات سنة 
يف كتاب الدر املنظم والذي مل ير سبيله إىل   ومما جاء يف كتاهبم

 النشر:
كان احلجا  األتقياء واملسافرون البارزون يشهدون أنه يف يوم )
ملولد يف مكة ال يتم بيع وال شراء كما تنعدم النشاطات ما خال ا
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وفادة الناس إىل هذا املوضع الشريف. ويف هذا اليوم أيضاً تفتح 
 الكعبة وتزار.(

 -ه 733اإلمام حممد بن أيب إسحق بن عباد النفزي ) -177
 ه (855

واجلامع املغرب عن فتاوي   ، ففي كتاب "املعيار املعرب
 ( ما نصه:11/278ندلس واملغرب )أهل إفريقية واأل

)وسئل الويل العارف ابلطريقة واحلقيقة أبو عبد هللا بن 
عما يقع يف مولد النيب صلى هللا   عباد رمحه هللا ونفع به

الفرح   عليه وسلم من وقود الشمع وغري ذلك ألجل
 والسرور مبولده عليه السالم.

موسٌم الذي يظهر أنه عيد من أعياد املسلمني، و  فأجاب:
ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك   من مواَسهم، وكل

البصر، وتنزه   املولد املبارك، من إيقاد الشمع وإمتاع
السمع والنظر، والتزين مبا حسن من الثياب، وركوب 

الدواب؛ أمر مباح ال ينكر قياساً على غريه من   فاره
أوقات الفرح، واحلكم ِبن هذه األشياء ال تسلم من 

ة يف هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود، بدعة سيئ
وارتفع فيه علم العهود، وتقشع بسببه ظالم الكفر 
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 واجلحود، يُ ْنَكر على قائله، ألنه َمْقٌت وجحود.
وادعاء أن هذا الزمان ليس من املواسم املشروعة ألهل 
اإلَيان، ومقارنة ذلك ابلنريوز واملهرجان، أمر مستثقل 

 مة، وترده اآلراء املستقيمة(.تشمئز منه النفوس السلي

 855 -ه   724شيخ اإلسالم سرا  الدين البلقيين ) -178
 ه (

 3قال العالمة املقريزي يف كتابه "املواعظ واالعتبار"  
 117ص

فلما كانت أايم الظاهر برقوق عمل املولد النبوّي هبذا 
احلوض يف أّول ليلة مجعة من شهر ربيع األول يف كّل عام 

لك ضربت خيمة عظيمة هبذا احلوض فإذا كان وقت ذ
وجلس السلطان وعن َيينه شيخ اإلسالم سرا  الدين 
عمر بن رسالن بن نصر البلقيين ويليه الشيخ املعتقد 

إبراهيم برهان الدين بن حممد بن هبادر بن أمحد بن رفاعة 
املغريّب ويليه ولد شيخ اإلسالم ومن دونه وعن يسار 

مد بن سالمة التوزرّي السلطان الشيخ أبو عبد هللا حم
املغريّب ويليه قضاة القضاة األربعة وشيوخ العلم وجيلس 
األمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من قراءة 
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القرآن الكرمي قام املنشدون واحًدا بعد واحد وهم 
يزيدون على عشرين منشًدا فيدفع لكل واحد منهم صّرة 

ري من أمراء الدولة فيها أربعمائة درهم فضة ومن كّل أم
شقة حرير فإذا انقضت صالة املغرب مّدت أَسطة 

األطعمة الفائقة فأكلت ومحل ما فيها مث مّدت أَسطة 
احللوى السكرية من اجلواراشات والعقائد وَنوها فُتؤكل 

وختطفها الفقهاء مث يكون تكميل إنشاد املنشدين 
ووعظهم إىل َنو ثلث الليل فإذا فرغ املنشدون قام 

لقضاة وانصرفوا وأقيم السماع بقية الليل واستمّر ذلك ا
 ( .مّدة أايمه مث أايم ابنه امللك الناصر فر 

  512صفحة  2وقريب منه يف انباء الغمر اجلزء 
 للحافظ ابن حجر العسقالِن 

) وعمل املولد السلطاِن )املولد النبوي الشريف على 
البلقيين والتفهين العادة يف اليوم اخلامس عشر، فحضره 

وَها معزوالن، وجلس القضاة املسفزون على اليمني 
وجلسنا على اليسار واملشايخ دوهنم، واتفق أن السلطان  

كان صائما، فلما مد السماط جلس على العادة مع 
الناس إىل أن فرغوا، فلما دخل وقت املغرب صلوا مث 
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أحضرت سفرة لطيفة، فاكل هو ومن كان صائما من 
 وغريهم.( القضاة

علماء القرون السابع والثامن للمذاهب االربعة  -179
 والسالطني وامللوك يف هذا الوقت

كان اخللفاء املسلمون يقيمون االحتفال ابملولد النبوي، 
 ومعهم قضاة املذاهب األربعة، ومشاهري العلماء.

 3قال العالمة املقريزي يف كتابه "املواعظ واالعتبار"  
 117ص

الظاهر برقوق عمل املولد النبوّي هبذا فلما كانت أايم 
احلوض يف أّول ليلة مجعة من شهر ربيع األول يف كّل عام 

فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة هبذا احلوض 
وجلس السلطان وعن َيينه شيخ اإلسالم سرا  الدين 
عمر بن رسالن بن نصر البلقيين ويليه الشيخ املعتقد 

بن هبادر بن أمحد بن رفاعة  إبراهيم برهان الدين بن حممد
املغريّب ويليه ولد شيخ اإلسالم ومن دونه وعن يسار 

السلطان الشيخ أبو عبد هللا حممد بن سالمة التوزرّي 
املغريّب ويليه قضاة القضاة األربعة وشيوخ العلم وجيلس 
األمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من قراءة 
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ن واحًدا بعد واحد وهم القرآن الكرمي قام املنشدو 
يزيدون على عشرين منشًدا فيدفع لكل واحد منهم صّرة 

فيها أربعمائة درهم فضة ومن كّل أمري من أمراء الدولة 
شقة حرير فإذا انقضت صالة املغرب مّدت أَسطة 

األطعمة الفائقة فأكلت ومحل ما فيها مث مّدت أَسطة 
وها فُتؤكل احللوى السكرية من اجلواراشات والعقائد وَن

وختطفها الفقهاء مث يكون تكميل إنشاد املنشدين 
ووعظهم إىل َنو ثلث الليل فإذا فرغ املنشدون قام 

القضاة وانصرفوا وأقيم السماع بقية الليل واستمّر ذلك 
 ( .مّدة أايمه مث أايم ابنه امللك الناصر فر 

وكذلك مثله ذكره مجال الدين أبو احملاسن يوسفي بن 
بَ ْرِدْي يف )) النجوم الزاهرة يف ملوك مصر  تَ ْغِريْ 

 74-72ص 12والقاهرة(( ج 

 ويف السلوك
)ويف ليلة اجلمعة سابعه: عمل املولد السلطاِن على العادة، يف كل 

سنة وحضر األمراء وقضاة القضاة األربع ومشايخ العلم ومجع  
كبري من القراء واملنشدين، فاستدعى قاضي القضاة ويل الدين 

بن العراقي ليحضر، فامتنع من احلضور، فتكرر استدعاؤه أمحد 
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حىت جاء فأجلس عن يسار السلطان حيث كان قاضي القضاة 
زين الدين التفهين جالساً، وقام التفهين فجلس عن َيني السلطان، 

 فيما يلي قاضي القضاة علم الدين صاحل ابن البلقيين.(

احلافظ العراقي )وهو شيخ احلافظ ابن حجر  -185
 ه ( 858 -ه 725قالِن( )العس

له مولد ابسم املورد اهلين يف املولد السين ذكره ضمن 
 مؤلفاته

إن اختاذ الوليمة وإطعام قال احلافظ العراقي رمحه هللا تعاىل : 
الطعام مستحب يف كل وقت فكيف إذا انضم إىل ذلك الفرح 

والسرور بظهور نور النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف هذا الشهر 
الشريف وال يلزم من كونه بدعة كونه مكروها فكم من بدعة 

 مستحبة بل قد تكون واجبة(
 شرح املواهب اللدنية للزرقاِن.

شيخ اإلسالم وإمام الشراح وحمدث الدنيا احلافظ ابن  -181
 حجر العسقالِن: 

أصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن السلف الصاحل من قال )
ذلك اشتملت على حماسن وضدها، القرون الثالثة، ولكنها مع 

فمن حترى يف عملها احملاسن وجتنب ضدها كانت بدعة حسنة(( 
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 انتهى كالمه رمحه هللا.
(. وحسن املقصد يف عمل املولد لإلمام 1/151الفتاوى الكِبى )

 السيوطي

 اإلمام احلجة احلافظ السيوطي: -182
((اباب عقد اإلمام احلافظ السيوطي يف كتابه )) احلاوي للفتاوى

 185أَساه )حسن املقصد يف عمل املولد( ص

يف عهد الظاهر سيف الدين جقمق وقايت ابي وحبضور  -183
 االئمة والعلماء والقضاة من املذاهب االربعة وإحتفال الناس

ه يف عهد  845) ويف هذا الشهر ) ربيع األول قال السخاوي 
 السلطان جقمق(

 الشريف( على العادة..  كان املولد السلطاِن ) املولد النبوي
مث قال وال زال أهل اإلسالم َيتفلون بيوم مولده صلى هللا عليه 

وسلم ويعملون الوالئم لذلك ويتصدقون يف لياليه ِبنواع 
ويعتنون بقراءة   الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون يف املِبات

 مولده الكرمي ويظهر عليهم من بركاته فضل عميم....
ه :أمان يف ذلك العام صومما جرب من خواقال ابن اجلوزي 

 .وبشرى عاجلة بنيل البغية واملرام
  مث قال السخاوي ) وإن مل يكن يف ذلك إال إرغام الشيطان



111 
 

 وسرور أهل اإلَيان لكفى (
 1    وراجع اتريخ اخلميس 84   83ص  1السرية احللبية  

 223ص 

املولد النبوي وقال ابن حجر )ويف ليلة اإلثنني حادي عشره كان 
ابحلوش على العادة وتغيظ السلطان فيه على القاضي احلنفي 

 بسبب أتخريه
 ه  845حوادث سنة  – 758صفحة  1انباء الغمر اجلزء 

وذكر عند ابن إايس اعتياد سالطني املماليك االحتفال به بني 
االول والثاِن عشر من شهر ربيع االول وذلك يف خيمة تضرب يف 

رة حبضور الفقهاء والقضاة االربعة والشعراء حوش قلعة القاه
ويقدم لكل من الواعظني كمية من الدراهم مث َتد أَسطة احللوى. 

م حضور كاتب السر 1485ه / 885ومما حدث يف مولد سنة 
ومعه ستة طواشية َيملون ستة أطباق فيها ستون ألف دينار ذهب 

ء املدينة عني تِبع هبا السلطان لشراء أماكن توقف إلطعام فقرا
املنورة، وكانت اخليمة من قماش بلغ مصروفها ثالثة وثالثني ألف 

 دينار من أايم السلطان قايتباي. 
 راجع يف ذلك ابن اايس ) بدائع الزهور يف وقائع الدهور ( 
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 ه ( 831اإلمام احلافظ السخاوي.)ولد  -184
 له مولد ابسم الفخر العلوي يف املولد النبوي

 فتاويه: )عمل املولد الشريف مل ينقل عن أحد من قال رمحه هللا يف
السلف الصاحل يف القرون الثالثة الفاضلة، وإمنا حدث بعد، مث ال 
زال أهل اإلسالم يف سائر األقطار واملدن الكبار َيتفلون يف شهر 
مولده صلى هللا عليه وسلم بعمل الوالئم البديعة، املشتملة على 

دقون يف لياليه ِبنواع الصدقات، األمور البهجة الرفيعة، ويتص
ويظهرون السرور ويزيدون يف املِبات، ويعتنون بقراءة مولده 

 الكرمي، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم(.
( و السرية 12"املورد الروي يف املولد النبوي" ملال علي قارى )ص

 223ص  1    وراجع اتريخ اخلميس 84   83ص  1احللبية  
)َسع مين أتليفي يف املولد النبوي  ترمجة أحد تالميذه:وقال يف 

 مبحله ويف السنة قبلها أتليف العراقي فيه أيضاً(.
وقال صاحب كشف الظنون : للحافظ السخاوي جزء يف املولد 

 الشريف.
 وذكران بعض أقواله يف الرتاجم

العالَّمة الّشيخ حممد بن عمر حبرق احلضرمي الشافعي -185
 ه ( 535)ت:
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ل يف كتابه )حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية النيب قا
(: )فحقيٌق بيوم  كاَن فيه 58-53املختار( طبعة دار املنها  ص)

وجوُد املصطفى صلى هللا عليه وسلم َأْن يُ تَّخَذ عيًدا، وَخليٌق 
 بوقت  َأسفرْت فيه ُغرَّتُُه أن يُعَقد طالًِعا سعيًدا، فاتَّقوا هللَا عباَد هللا،

واحذروا عواقَب الذُّنوب، وتقرَّبوا إىل هللا تعاىل بتعظيِم شأن هذا 
النَّيبِّ احملبوب، واعرِفوا ُحرمَتُه عنَد عالّم الغيوب، "َذِلَك َوَمْن 

 يُ َعظِّْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإن ََّها ِمْن 
 تَ ْقَوى اْلُقُلوِب"(.

ابن حجر اهليتمى املكي شهاب الدين الشافعي )ت  -181
575) 

وهو . شهاب الدين مفيت احلجاز أبو الفضل أمحد بن حممد بدر 
 الدين بن حجر السعدي اهليتمي

 « النعمة الكِبى على العامل ، يف مولد سيد ولد آدم » له كتاب 
وقد قال ابن حجر اهليثمي رمحه هللا تعاىل: واحلاصل أن البدعة 

 احلسنة متفق 
ه كذلك أي بدعة على ندهبا وعمل املولد واجتماع الناس ل

 حسنة.(

 252وكذلك يف ىف كتابه "الفتاوى احلديثية"ص  
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 األمام الشهاب أمحد بن زيين دحالن مفيت مكة -187

 )شارح البخاري(: 
طبعة املكتب -148-1 -حيث قال يف كتابه: )املواهب اللدنية

 اإلسالمي( 
والزال أهل االسالم َيتفلون بشهر مولده عليه » ... ما نصه: 

السالم ، ويعملون الوالئم ، ويتصدقون يف لياليه ِبنواع الصدقات 
، ويظهرون السرور ويزيدون يف املِبّات ويعتنون بقراءة مولده 

 « . الكرمي ، ويظهر عليهم من بركاته كّل فضل عميم 
 مث قال

يايل شهر مولده املبارك أعيادا، ليكون أشد ))فرحم هللا امرءا اختذ ل
 علة على 

 من يف قلبه مرض وإعياء داء(( اه .

  

 اإلمام خاَتة احملدثني "الزرقاىن" -188
 ىف شرحه على "املواهب اللدنية" سبق سرد بعض النقول من كتبه
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اإلمام احلافظ وجيه الدين بن علي بن الديبع الشيباِن -185
 ه (544ه  811الزبيدي )

له مولد مشهور مولد ابن الديبع الشيباِن طبع وعلق عليه حمدث 
 احلرمني احلجاز حممد بن علوي املالكي

صاحب القول املعتمد يف »الفقيه احلنفي ابن عابدين  -155
 « املذهب احلنفي

 «من اعظم القرابت»قال واصفا املولد ِبنه 
 قال ابن عابدين يف شرحه على مولد ابن حجر : اعلم أن من
البدع احملمودة عمل املولد الشريف من الشهر الذي ولد فيه 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .(
وقال )فاالجتماع لسماع قصة صاحب املعجزات عليه أفضل 
الصلوات وأكمل التحيات أعظم القرابت ملا يشتمل عليه من 

 املعجزات وكثرة الصلوات(

 اإلمام احلافظ "عبد الرؤوف املناوى" -151
ه مؤلف يف املولد مشهور مطبوع متداول "مبولد املناوى" "انظر  ل

 31كتاب الِباهني اجللية"ص 

 االمام حممد عليش املالكي  -152
ويكره صوم يوم مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلاقا »قال
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منح اجلليل شرح خمتصر خليل ابب الصيام « له ابلعيد يف اجلملة
123\2 

 املنجي على مولد الِبزجني. ومن مصنفاته: القول

يف احتفال سدنة   ه (775 - 753)  وقال ابن بطوطة -153
 الكعبة وفتح ابب الكعبة يف يوم املولد 

 ( 347 - 355)اجلزء األول ص.   النبوي الشريف
 ذكر مدينة مكة املعظمة

ويفتح يف يوم مولد النيب صلى هللا عليه وسلم ورَسهم يف فتحه 
شبه املنِب، له در  وقوائم خشب، هلا أربع أهنم يضعون كرسيا 

بكرات جيري الكرسي عليها، ويلصقونه إىل جدار الكعبة الشريفة، 
فيكون درجه األعلى متصال ابلعتبة الكرَية، مث يصعد كبري 

الشيبيني وبيده املفتاح الكرمي ومعه السدنة، فيمسكون السرت 
يفتح رئيسهم  املسبل على ابب الكعبة املسمى ابلِبقع، خبالل ما

الباب، فإذا فتحه قَ بَّل العتبة الشريفة، ودخل البيت وحده، وسد 
الباب، وأقام قدر ما يركع ركعتني، مث يدخل سائر الشيبيني، 

ويسدون الباب أيضا، ويركعون، مث يفتح الباب، ويبادر الناس 
 ابلدخول ,

 انتهى
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)اجلزء   ه ( يف رحلته775 - 753ويروي ابن بطوطة ) -154
 ( :347 - 355ول ص. األ

أنه بعد كل صالة مجعة ويف يوم مولد النيب صلى هللا عليه وسلم 
يفتح ابب الكعبة بواسطة كبري بين شيبة، وهم حّجاب الكعبة، 

وأنه يف يوم املولد يوزع القاضي الشافعي وهو قاضي مكة األكِب 
جنم الدين حممد ابن اإلمام حميي الدين الطِبي الطعام على 

 وسائر الناس يف مكة. األشراف

  

ه ( قال يف ذكر سلطان 775 - 753رحلة ابن بطوطة ) -155
 تونس

قال ابن جزي: اخرتع موالان أيده هللا يف الكرم والصدقات أموراً )
مل ختطر يف األوهام، وال اهتدت إليها السالطني. فمنها إجراء 

الصدقات على املساكني بكل بلد من بالده على الدوام. ومنها 
عيني الصدقة الوافرة للمسجونني يف مجيع البالد أيضاً، ومنها كون ت

تلك الصدقات خبزاً خمبوزاً متيسراً لالنتفاع به، ومنها كسوة 
املساكني والضعفاء والعجائز واملشايخ واملالزمني للمساجد جبميع 

بالده، ومنها تعيني الضحااي هلؤالء األصناف يف عيد األضحى، 
تمع يف جمايب أبواب بالده يوم سبعة وعشرين ومنها التصدق مبا جي
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من رمضان إكراماً لذلك اليوم الكرمي وقياماً حبقه، ومنها إطعام 
 الناس يف مجيع البالد ليلة املولد الكرمي، واجتماعهم إلقامة رَسه(

  

وقال صالح الدين الصفدي يف اعيان العصر وأعوان -151
 النصر 

 صريعبد هللا بن الصنيعة امليف ترمجة 
 الصاحب مشس الدين غِبايل

)وكان يسمع البخاري يف ليايل رمضان، وليلة ختمه َيتفل بذلك، 
ويعمل يف كل سنة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم، وَيضره 

األكابر واألمراء والقضاة والعلماء ووجوه الكتاب، ويظهر جتماًل 
لألمراء  زائداً وخيلع على الذي يقرأ املولد، ويعمل بعد ذلك َساعاً 

 احملتشمني.(

 ويف االحاطة ِبخبار غرانطة ل لسان الدين ابن اخلطيب -157
 التلمساِن

إبراهيم بن أيب بكر األصاري إبراهيم بن أيب بكر بن عبد هللا بن 
موسى األنصاري تلمساِن وقرشي األصل، نزل بسبتة، يكىن أاب 

 إسحاق ويعرف 
 ابلتلمساِن.
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الشهرية يف الفرائض، مل يصنف يف فنها تواليفه من ذلك األرجوزة 
أحسن منها. ومنظوماته يف السري، وأمداح النيب، صلى هللا عليه 

وسلم، من ذلك املعشرات على أوزان العرب، وقصيدة يف املولد 
 الكرمي، وله مقالة يف علم العروض الدوبييت.انتهى

 ويف الكواكب السائرة ِبعيان املائة العاشرة -158
 يحممد اجلعيد

حممد الرئيس، مشس الدين اجلعيدي الدمشقي الشافعي املنشد 
الزاجل، رئيس دمشق يف عمل املولد كان من حماسن دمشق اليت 

 انفردت هبا، تويف يف سنة مخس وستني وتسعمائة تقريباً.
 

 ويف الكواكب السائرة -155
 بديع بن الضياء 

هبا قال بديع بن الضياء، قاضي مكة املشرفة وشيخ احلرم الشريف 
طولون: كان من أهل الفضل والرائسة، قدم دمشق، مث سافر   ابن

إىل مصر فبلغه تولية قضاء مكة للشيخ زين الدين عبد اللطيف 
ابن أيب كثري، وأنه أخر  عنه قضاء جدة، فرجع إىل دمشق وأقام 

هبا مدة، مث سافر إىل الروم، فخر  من دمشق يوم السبت منتصف 
 وأربعني وتسعمائة، بعد ربيع األول سنة إحدى 
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أن حضر ليلة اجلمعة اليت قبل التاريخ املذكور عند الشيخ علي 
الكيزواِن، جتاه مسجد العفيف ابلصاحلية، وَسع املولد وشرب هو 

 والشيخ علي ومجاعته القهوة املتخذة من النب.( انتهى

 وقال ابن احلا  رمحه هللا تعاىل:-255
  الثاِن عشر يف فكان جيب أن نزداد يوم االثنني )

ربيع األول من العبادات واخلري شكرا للموىل على ما أوالان من 
 هذه النعم 

العظيمة وأعظمها ميالد املصطفى صلى هللا عليه وآله 
 [( 22(]1وسلم)

 (1/311املدخل )
وقال ابن احلا  رمحه هللا تعاىل: ومن تعظيمه صلى هللا عليه وآله 

 وسلم 
 ءة املولد(.الفرح بليلة والدته وقرا

 (.155الدرر السنية ص )

وابن احلا  املالكي مل يذم أصل املولد ، بل ذم املولد الذي اشتمل 
 على 

 احملرمات واملنكرات ، وقد بني السيوطي ذلك فقال :
]] وقد تكلم اإلمام أبوعبدهللا بن احلا  يف كتابه ) املدخل ( على 
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 عمل املولد ، فأتقن الكالم فيه 
حاصله مدح ما كان فيه من إظهار شعار وشكر ، وذم جدا ، و 

 ما احتوى عليه من حمرمات ومنكرات ..
 مث قال اإلمام السيوطي

وأما قوله آخرًا: إنه بدعة، فإما أن يكون مناقضاً ملا تقدم أو َيمل 
على أنه بدعة حسنة كما تقدم تقريره يف صدر الكتاب، أو َيمل 

نية املولد، كما أشار إليه على أن فعل ذلك خري والبدعة منه 
بقوله: فهو بدعة بنفس نيته فقط، وبقوله: ومل ينقل عن أحد منهم 

 أنه نوى املولد.
فظاهر هذا الكالم أنه كره أن ينوي به املولد فقط، ومل يكره عمل 

الطعام ودعاء اإلخوان إليه، وهذا إذا حقق النظر ال جيتمع مع 
ل الِب وما ذكر معه على أول كالمه، ألنه حث فيه على زايدة فع

وجه الشكر هلل تعاىل إذا أوجد يف هذا الشهر الشريف سيد 
املرسلني صلى هللا عليه وسلم، وهذا هو معىن نية املولد فكيف 

 يذم هذا القدر مع احلث عليه أوالً.
وأما جمرد فعل الِب وما ذكر معه من غري نية أصالً فإنه ال يكاد 

ة، وال ثواب فيه إذ ال عمل إال يتصور، ولو تصور مل يكن عباد
بنية، وال نية هنا إال الشكر هلل تعاىل على والدة هذا النيب الكرمي 
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يف هذا الشهر الشريف، وهذا معىن نية املولد فهي نية مستحسنة 
 بال شك فتأمل.

 انتهى

 ه  1514اخلطيب الشربيين: تويف  -251
 له مولد ابسم املولد الروي يف املولد النبوي.

 
 الباجوري -252

للشيخ إبراهيم ابن حممد  -حتفة البشر على مولد ابن حجر 
ست وسبعني  1271الباجورى الشافعي املصرى املتوىف سنة 

 ومائتني وألف.
وكذلك حاشية على مولد الشيخ امحد الدردير املطبعة اخلريية 

 ه  .1354

وما جاء يف"اتريخ البصروي" من عمل املولد واجتماع  -253
 العلماءالفقهاء و 

ما حدث حول االحتفال ابملولد النبوي يف القاهرة خالل ربيع  )
م فقد ذكر البصروي أن 1451ه /تشرين الثاِن 552األول 

ربيع األول، مث"عمل يف  8السلطان قد احتفل ابملولد النبوي يف 
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الثاِن عشر مرة أخرى، ومل َيضر من جرت العادة حبضوره إال 
 الفقهاء والقضاة".

  

 احلافظ الشريف الكتاِن  -254
 اليمن واإلسعاد مبولد خري العباد   له كتاب

 ويف معجم املطبوعات-255
العفيفى " مصطفى " )الشيخ( مصطفى بن حممد  131ص 

العفيفي الشافعي )من أبناء أوائل القرن الثالث عشر للهجرة( فتح 
وهو شرح على مولد  -اللطيف شرح نظم املولد الشريف 

 1253بوالق  -الِبزجني 
 

 ويف معجم املطبوعات-251
وما  -)الشيخ( حممد اهلجرسي املنظر البهي يف مطلع مولد النيب 

 يتبعه
مط العلمية  -من أعمال املولد وحكم القيام عن ذكر مولده 

 25ص  1321
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 ويف معجم املطبوعات-257

ابن زاين العبد الوادي هو السلطان أبو حم موسى بن يوسف بن 
لوادي أحد ملوك بين زاين مبدينة تلمسان ملك سنة زاين العبد ا

 إىل 753
ه كان يقرض الشعر وَيب أهله: وكان َيتفل ليلة املولد  788

 غاية االحتفال مبا هو فوق مواسم العام.
 

 وجاء يف التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة-258
بن مجاعة احلموي: عم القاضي عز  -برهان الدين  -إبراهيم 

الدين بن مجاعة، قال ابن صاحل: جاور ابملدينة، وخطب هبا مجعة 
واحدة آخر مرة عرضت للخطيب، وقد صحبته فيها وحتاببنا، 

وأخذت عنه بعض الفوائد، وكان من حمافيظه: املفضل للزخمشري، 
وقال يل: إنه ارحتل إىل القاهرة، وعرضه على عمه البدر بن 

 ور قوله:مجاعة، وأخذت عنه من نظم عمه املذك
مل أطلب العلم للدنيا اليت اتفقت ... من املناصب، أو للجاه 
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 واملال
 لكن سابقة اإلسالم فيه، كما ... كانوا، فقدر ما قد كان من مال
وخطب ببيت املقدس نيابة عن ابن عمه، ومات ابلقدس، أظنه 
سنة أربع وستني وسبعمائة، ودفن هناك، وكان يعمل طعاماً يف 

ويطعم الناس، ويقول: لو َتكنت عملت بطول املولد النبوي 
 الشهر كل يوم مولد، انتهى.

 
احلُبيشي: أبو بكر بن حممد بن أيب بكر احلبيشي األصل  -255

الشافعي بسطامي الطريقة تويف احلليب املنشأ والوفاة تقي الدين 
  535سنة 

 له الكواكب الدرية يف مولد خري الِبية.
 

 الِبزجني: -215
بن إَساعيل بن زين العابدين ابن حممد الِبزجني السيد جعفر 

سبع  1317احلسيين مفيت الشافعية ابملدينة املنورة تويف هبا سنة 
عشرة وثالمثائة وألف. من تصانيفه الكوكب األنور على عقد 
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اجلوهر يف مولد النيب األزهر صلى هللا عليه وسلم وهو مشهور 
 مبولد الِبزجني

قصور يف مآثر خالفة املنصور( البن وورد يف )املنتقى امل-211
 القاضي

أن املنصور كان يستدعي الناس أايم املولد النبوي على ترتيبهم 
فيقرأ بعض القراء شيئا من كالم الوايل الصاحل حممد بن عباد مث 
 تقرأ امليالدايت ... ويتم إنشاد مقطعات الشعر )الباب الرابع(

 
 غربوجاء يف االستقصا عن املولد يف امل-212

م ِبمر  1272ه  / 171قد بدأ االحتفال بعيد املولد عام 
السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد احلق املريين وصار عيدا من 

األعياد يف مجيع املغرب وقد مت ذلك يف )صِبة( بناحية )امللوية(. 
 وقد سبقه إىل ذلك بنو العزيف أصحاب سبتة

 (. 43ص  2)االستقصا   
 
 



116 
 

 لوزانوقد ذكر احلسن ا -213
أنه يف العصر املريين كان شعراء فاس جيتمعون كل عام مبناسبة 
املولد النبوي وينظمون القصائد وكانوا جيتمعون كل صباح يف 
ساحة القناصل يصعدون منصة ويلقون قصائدهم الواحد تلو 
اآلخر أمام اجلماهري وخيتار أحسن الشعراء نظما وترتيال أمريا 

ملوك بين مرين يقيمون مأدبة للشعراء يف تلك السنة وكان 
للشعراء يف مدح الرسول َيضره السلطان وتقام منصة وَيكم 

احلاضرون على أحسن شاعر خلعة )مائة دينار وفرس وأمة مع 
مخسني دينارا للباقني( ولكن منذ مائة وثالثني سنة تقريبا توقفت 

 هذه العادة.
 وجاء يف البيان البن عذاري -214

األزقة ابملديح مبناسبة املولد النبوي يف  وكان الناس َيشون يف
 سبتة يف عهد املرينيني . 

 (. 481ص  4)البيان البن عذاري   -
 

 املولد النبوي يف العهد العلوي -215
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وكان املولد يقام ابملنازل كل سنة كما ورد يف ترمجة الفاضل بن 
عبد اجمليد السرغيين الذي كان يقيمه كل سنة بداره وَيضره 

 . العامة
 )خ( 21ص  8)األعالم للمراكشي   -

 م( 1522ه  / 1341أمحد بن عبد الواحد بن املواز ) -211
له حجة املنذرين على تنطع املنكرين( رد هبا على من هنى عن 

 القيام لوالدة الرسول عليه السالم
 م( 1338)طبع بفاس عام -
 

 مورد الظمآن لشرح مولد سيد ولد عدانن( -) -217
مديح أمحد الدردير لتلميذه ابن قدور املغريب  وهو شرح على

حممد اليزمي اإلسكندري املكىن األبيض. )وعادة أهل اإلسكندرية 
 قراءة هذه التآليف ليلة املولد(. 

 
 )كمال الفرح والسرور مبولد مظهر النور(-218

ص وله أيضا )ضوء  24ألمحد سكري  )طبع على احلجر بفاس يف 
ص و  12بع على احلجر بفاس مرتني )الظالم يف مدح األانم( ط

 ص(.  11
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 )إسعاف الراغبني مبولد سيد املرسلني( -215

ه  1352لعبد الصمد بن التهامي بن املدِن جلون نزيل طنجة. )
 م(. )ثالثة كراريس(1533/
 

)نظم( يف املولد لعبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن  -225
 سودة

 )ط. على احلجر وعلى احلروف بفاس(. 
 

 )ربيع القلوب يف مولد النيب احملبوب( -221
ه  / 1335للعريب بن عبد هللا التهامي الوزاِن احلسلي الرابطي 

  44طبع على احلجر ابلرابط ص -م. 1525
 
 

 م(1555ه  / 1375حممد بن حممد احلجوجي )-222
 انم( له )بلوغ القصد واملرام بقراءة مولد خري األ

 
 )قصيدة رائعة يف املولد النبوي(. -223
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 حملمد بن أمحد الصنهاجي وزير القلم يف العهد احلسين
 الرابط(  –)ط  13ص  7راجع نصها يف األعالم للمراكشي   

 
 األحدب الطرابلسي: -224

إبراهيم بن السيد علي الطرابلسي احلنفي نزيل بريوت تويف برجب 
ألف. منظومة يف مولد النيب صلى هللا مثان وثالمثائة و  1358سنة 

 عليه وسلم.
 
 

 اإلمام املرزوقي:  -225
السيد أمحد بن حممد بن رمضان أبو الفوز املدرس يف احلرم املكي 

له بلوغ املرام لبيان ألفاظ مولد سيد األانم يف شرح مولد أمحد 
 .1281البخاري فرغ منها سنة 

 
 النحراوي: -221

حراوي املصري الشهري ابملقري املتوىف عبد الرمحن بن حممد الن
عشر ومائتني وألف. له حاشية على مولد النيب  1215سنة 

 للمدابغي.
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 النبتيين: -227

علي بن عبد القادر النبتيين مث املصري احلنفي املوقت جبامع 
إحدى وستني وألف من  1511األزهر ابلقاهرة املتوىف سنة 

 .تصانيفه: شرح على مولد النجم الغيطي
 

 الشيخ اجلزائري: -228
حممد بن عبد هللا بن حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر العطار 

سبع وسبعمائة له املورد العذب املعني  757اجلزائري املتوىف سنة 
 يف مولد سيد اخللق أمجعني.

 نظم الدرر يف مدح سيد البشر صلى هللا عليه وسلم.
 
 

 هري مبفيت أدرنةحممد فوزي بن عبد هللا الرومي الش -235
مثان عشرة وثالمثائة  1318من قضاة عسكر روم أيلي تويف سنة 

وألف. له من التأليف إثبات احملسنات يف تالوة مولد سيد 
 السادات.
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الشافعي   السيد حممود بن عبد احملسن احلسيين القادري -231
مدرس البادرانية مدِن األصل الدمشقي املعروف اببن املوقع 

إحدى وعشرين  1321وتويف سنة  1253سنة  ابلشام ولد
وثالمثائة وألف له من الكتب: حصول الفر  وحلول الفرح يف 

 مولد من أنزل عليه أمل نشرح.
 

 سالمي األزمريي:-232
مصطفى بن إَساعيل شرحي األزمريي املتخلص بسالمي نزيل 

مثان وعشرين ومائتني وألف.  1228قسطنطينية املتوىف هبا سنة 
 ة يف مولد النيب صلى هللا عليه وسلم. له منظوم

 
 حممد بن حممد املنصوري الشافعي الشهري ابخلياط  -234

يف شرح مولد اهليتمى  -له اقتناص الشوارد من موارد املوارد 
 ست وستني ومائة وألف. 1111أتليف فرغ منها سنة 

 
 1211يوسف بن إَساعيل النبهاِن املولود سنة  -235

  مولد الشفيع.له النظم البديع يف
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جعفر بن اَساعيل بن زين العابدين بن حممد اهلادي بن  -231

 زين بن السيد جعفر
مؤلف مولد النيب صلى هللا عليه وسلم، له من التصانيف: 

الكوكب األنور على عقد اجلوهر يف مولد النيب األزهر وهو شرح 
على مولد النيب للسيد جعفر بن حسن الِبزجني هبامشه القبول 

املنجي وهو حاشية الشيخ عليش على مولد الِبزجني مطبعة 
 ه  .1315امليمنية 

 
الشيخ رضوان العدل بيِبس من أبناء القرن الرابع عشر  -237

 للهجرة
له خالصة الكالم يف مولد املصطفى عليه الصالة والسالم طبع 

 صفحة. 14ه  يقع يف 1313مطبعة بوالق 
 

  البكريأيب احلسن : أمحد بن عبد هللا -238
وهو :    له األنوار ومفتاح السرور واألفكار يف مولد النيب املختار

كتاب جامع مفيد يف جملد أوله : ) احلمد هلل الذي خلق روح 
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حبيبه . . . اخل ( مجعها : لتقرأ يف شهر ربيع األول وجعلها : 
 سبعة أجزاء

  

 العالمة الفقيه السمهودي احلسين -235
 له )املوارد اهلنية يف مولد خري الِبية( مؤرخ املدينة املنورة

 العالمة أبو الوفاء احلسين -245
 1357له )مولد البشري النذير السرا  املنري( طبع عام 

 الشهيد حسن البنا -241
قال يف رسالة) فليالحظ املسلمون هذا وليجعلوا احتفاهلم بذكرى 

ته، وتعلًُّما كلَّ عام تفهًُّما لسري   -صلى هللا عليه وسلم -مولد النيب
وتواصًيا فيما  -صلى هللا عليه وسلم -ألخالقه، وتعرُّفًا لسنته

 -صلى هللا عليه وسلم -بينهم ابحلق والصِب؛ اقتداًء به
وِبصحابه.. ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل هللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن 

 (. (21 َكِثريًا) )األحزاب: يَ ْرُجو هللَا َواْليَ ْوَم اآَلِخَر َوذََكَر هللاَ 
 

 الشيخ حممد احلسن بن أمحد اخلدمي. -242
 له العذب الشهي املورد يف تعظيم شهر املولد
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 .2557سنة  3ضمن الفوائد الكفيلة مبعرفة الوسيلة ط 
 

خبيت املطيعي ) مفيت مصر ( يف ) أحسن الكالم فيما   -243
 يتعلق ابلسنة والبدعة من األحكام ( 

 ( : 35رمحه هللا ) ص فيقول 
]] وقد وردت أحاديث كثرية يف فضل الصالة والسالم عليه 

صلى هللا عليه وسلم ، ومن هذا القبيل أيضا االجتماع للقراءة ، 
واستماع َنو قصة املعرا  ، وفضائل ليلة النصف من شعبان 

،وليلة القدر ، وقراءة قصة املولد يف لياليها املشهورة ....وقصة 
ي عبارة عن بيان اتريخ والدته ، وما حصل له يف ذلك املولد ه

الوقت من العجائب ، وخوارق العادات ، وإظهار الفرح والسرور 
بظهور سيد الكائنات ، مما يدل على كمال احملبة جلنابه األعظم 

. ]] 
 

وقال أيضا بعد أن ذكر كالم احلافظ ابن حجر يف جواز عمل 
 املولد مقرا له

 ( : 17) ص 
]] وعلى كل حال فالشرط يف كون فعل شيء من الطاعات بدعة 
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حسنة ، أو فعل شيء من املباحات بدعة مباحة ، أن يقتصر على 
ما هو طاعة وما هو مباح فقط ، كما هو صريح قول ابن حجر )) 

فمن حترى يف عمله احملاسن وجتنب ضدها كانت بدعة حسنة ، 
 ومن ال فال (( ، وهذا هو الذي يقتضيه 

 لدليل أيضا [[ .ا

  

قال الشيخ عبد احلليم حممود شيخ األزهر  رمحه هللا تعاىل    -244
 /  1كما يف فتاواه ) 

273 : ) 
]] أما عن االحتفال ابملولد النبوي فهو سنة حسنة من السنن 

اليت أشار إليها الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله : )) من سن يف 
ر من عمل هبا ، ومن سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأج

اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا (( .وذلك ألن 
 له أصوال ترشد إليه ، وأدلة صحيحة تسوق إليه ، استنبط العلماء 

 منها وجه مشروعيته ... [[ .
 

وقال الشيخ حسنني حممد خملوف شيخ األزهر رمحه هللا  -245
 تعاىل :
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) إن إحياء ليلة املولد الشريف وليايل هذا الشهر الكرمي الذي 
أشرق فيه النور احملمدي إمنا يكون بذكر هللا تعاىل وشكره ملا أنعم 
به على هذه األمة من ظهور خري اخللق إىل عامل الوجود وال يكون 

ذلك إال يف أدب وخشوع وبعد عن احملرمات والبدع واملنكرات 
ى حبه مواساة احملتاجني مبا خيفف ضائقتهم ومن مظاهر الشكر عل

وصلة األرحام واإلحياء هبذه الطريقة وإن مل يكن مأثورا يف عهده 
صلى هللا عليه وآله وسلم وال يف عهد السلف الصاحل إال أنه ال 

 ِبس به وسنة حسنة(
 (.1/131فتاوى شرعية )

 
له الشيخ العاّلمة عبد الرمحن بن أمحد الزيلعي الصومايل  -241

 مولد َسّاه ))ربيع العشاق يف ذكر مولد صاحب الِباق((
وألف الشيح أويس أمحد بن حممد الِباوي القادري  -247

 عدانن(( : ))مولد الشرفان يف مدح سيد ولدالصومايل كتااب َسّاه
 

الشيح أويس أمحد بن حممد الِباوي القادري الصومايل  -248
 دح سيد ولد عدانن((،ألف كتااًب َسّاه: ))مولد الشرفان يف م
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الشيخ حممد نووي بن عمر بن عريب بن علي اجلاوي  -245
فقد ألف كتاب ))اإلبريز الداِن يف مولد  1315املتوىف سنة 

سيدان حممد العدانِن(( وله شرح على مولد ابن اجلوزي َساه: 
 ))بغية العوام يف شرح مولد سيد األانم((.

 
الآليل السنية يف  الشيخ عثمان ِحدك الصومايل له -255

 مشروعية مولد خري الِبية

حممد علي بن حسني املالكي وصنف اهلدي التام يف  -251
 موارد املولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام

 
السيد حممد ماضي ابو العزائم وصنف بشائر االخيار يف  -252

 مولد املختار صلى هللا عليه و سلم
 

 االحتفال ابملولد النبويحسن السندويب وصنف اتريخ  -253
 

الشيخ حممود الزين وصنف البيان النبوي عن فضل  -254
 االحتفال مبولد النيب

عبد هللا بن الشيخ ايب بكر بن سامل صنف خالصة  -255
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 الكالم يف االحتفال مبولد خري األانم
 

عبد الرمحن بن عبد املنعم اخلياط صنف مولد النيب صلي  -251
 هللا عليه و سلم

 
اضواء على خلق -خالد حممد القاضي وصنف مولد امة  -215

 رسول االنسانيه
 
 

سيدي سالمه الراضي مظهرالكماالت ىف مولد سيد  -211
 الكائنات

 
حممد بن عبد الكبري الكتاِن صنف : الساَنات األمحدية  -212

 والنفثات الروعية يف مولد خري الِبية
 

هللا له رساله  الشيخ أمحد عز الدين البيانوِن رمحه -213
 "التكرمي الصادق ابالتباع الكامل"
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 مولد العزب، للعالمة الشيح حممد العزب -214
 

ولد املصطفى صلى هللا عليه وسلم، لألستاذ الشيخ خري  -215
 الدين وائلي

 
فرائد املواهب اللدنية يف مولد خري الِبية، للعالمة الشيخ  -211

 مصطفى جنا مفيت بريوت.

ن الكمال، للعالمة سيدي السيد حممد بن مولد إنسا-217
 السيد املختار الشنجيطي

 
املولد النبوي الشريف، للعالمة أمحد بن حممد فتحا  -218

 العلمي الفاسي املراكشي 
 

جمموع مبارك يف املولد الشريف نثراً وشعرًا، للعالمة عبد -215
 الرمحن بن علي الربيعي

 
ة نصوص كالم سيد إعالم جهال حبقيقة احلقائق ِبسن -275

اخلالئق ممزوجاً ابملولد النبوي يف مدح أصل النيب املولوي، للعالمة 
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 األحسن بن حممد بن أيب مجاعة السوسي البيضاوي
 

فيض األنوار يف ذكرى مولد النيب املختار، للعالمة حسن  -271
 حممد عبد هللا شداد عمر ابعمر.

 
 القدسيجمموع لطيف أنسي يف صيغ املولد النبوي  -272

 
 وغريهم من املعاصرين  الشيخ عطية صقر رمحه هللا -273

 
والوف من علماء مل نذكر أَساؤهم مثل اإلمام النابلسي  -274

 والتلمساِن والشيخ األكِب وغريهم الكثري
 

والوف من االئمة والعلماء من اهل الصوفية وعلماء  -275
 .االزهر الشريف من خمتلف املشارب واألصقاع

مد الفاضل بن عاشور من علماء تونس البارزين، يف حم -271
إن ما َيأل قلوب املسلمني يف اليوم الثاِن عشر من ربيع »قوله: 

األول كل عام من انموِس احملبة الُعلوي، وما يهّز نفوسهم من 
الفيض النوراِن املتدفق مجاال وجالال، ليأيت إليهم حمّمال من 
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نّم عما كان ألسالفهم الكرام ذكرايت القرون اخلالية ِبريج طيب ي
من العناية بذلك اليوم التارخيي، وما ابتكروا إلظهار التعّلق به 

وإعالن َتجيده من مظاهر االحتفاالت، فتتطلع النفوُس إىل 
استقصاء خِب تلك األايم الزهراء والليايل الغراء؛ إذ املسلمون 

طاع من ملوكاً وسوقًة )أي عامتهم( يتسابقون إىل الوفاء ابملست
 «.حقوق ذلك اليوم السعيد

حممد الشاذيل النيفر، شيخ اجلامع األعظم يف تونس، يف  -277
َم َعِن »قوله:  « اْبِن َحَجر  »َوَأزِيُد َعَلى َذِلَك َما يُ َؤيُِّد َما تَ َقدَّ

َوالسَّاَلُم َأنَّ اللَّ َه َأْوَجَب َعَليْ َنا حَمَبََّة نَِبيِِّه َعَلْيِه الصَّاَلُة « الّسُيوِطيِّ »وَ 
َنا تَ ْعِظيَم ُكلِّ َما يَ تَ َعلَُّق  بَ ْعَد حَمَبَِّتِه َجلَّ َوَعاَل، َوَذِلَك يؤكد علينا َعَلي ْ

اِبلنَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، َوِمْن َذِلَك تَ ْعِظيُم يَ ْوِم َمْوِلِدِه 
 «.اِبالْحِتَفاِل ِبِه مبَا جيُِيُزُه الشَّرُْع الَكِرميُ 

 

ر الطرازي، شيخ علماء الرتكستان: حيث قال: املبش - -278 

إن االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف أصبح واجًبا أساسًيا »
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]حباجة « ملواجهة ما استجد من االحتفاالت الضارة يف هذه األايم

 ملصدر[.

وال شك »نوح القضاة مفيت األردن سابقاً، حيث قال:  -275
هللا به علينا، ومن أوفر أن مولد املصطفى من أعظم ما تفضل 

 «.النعم اليت جتلى هبا على هذه األمة؛ فحق لنا أن نفرح مبولده
 

حممد بن عبدالغفار الشريف، األمني العام لألوقاف يف  -285
االحتفال مبولد سيد اخللق عليه »الكويت سابقا، حيث قال: 

وعلى آله أفضل الصالة والتسليم أمر مستحب، وبدعة حسنة يف 
 بل إبمجاع العلماء املعتِبين«.هري العلماءرأي مجا

 
 

جمالس املوالد  »احلبيب عمر بن حفيظ، حيث قال:  -281
كغريها من مجيع اجملالس؛ إن كان ما جيري فيها من األعمال صاحل 
وخري، كقراءة القران، والذكر للرمحن، والصالة على النيب، وإطعام 
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لثناء على رسوله، الطعام لإلكرام ومن أجل هللا، ومحد هللا، وا
ودعاء احلق سبحانه، والتذكري والتعليم، وأمثال ذلك مما دعت إليه 

 «.الشريعة ورغبت فيه؛ فهي مطلوبة ومندوبة شرعاً 
 

مل يكن »عبدامللك السعدي، املفيت العام للعراق سابقاً: -282
االحتفال ابملولد النبوي الشريف معروفاً يف عصر الصحابة 

صلى هللا -زم من عدم وجوده يف عصر النيب الكرام. ولكن ال يَل
أو يف عصر الصحابة كونه بدعة سيئة أو منافياً  -عليه سلم

للشريعة، فاالحتفال ابملولد إن أُقيم على أساس أنَّه عبادة مشروعة 
: فهو بدعة.. وإن أقيم -كالصوم والصالة والعبادات األخرى-

ذكرايت  على أساس إحياء ذكرى مولد سيد املرسلني وإعادة
سريته العطرة وخال من املنكرات واختالط الرجال ابلنساء واملبالغة 

 «.يف مدحه صلى هللا عليه وسلم فال يعد بدعة
 

يشري الشيخ عبدهللا أبو عيد وكيل وزارة األوقاف األسبق اىل -283
أن االحتفاالت اليت تقام مبناسبة ذكرى مولد رسول هللا صلى هللا عليه 
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جيايب يتمثل يف السرادقات اليت يُتلى فيها القرآن وسلم هلا جانب ا
الكرمي واملواعظ اليت تعتمد على سرية النيب عليه الصالة والسالم 

ليأخذ الناس منها االسوة احلسنة وكذا املساجد تكون كلها 
مهرجاانت دينية مبا يلقى فيها من دروس وعظات وحتفيزهم الناس 

ي أوصاان به رسول هللا صلى هللا على لعمل اجلاد واملثمر والبناء الذ
 .عليه وسلم

ويوضح الدكتور عبداحلكم صاحل سالمة األستاذ جبامعة األزهر -284
أن االحتفال مبولد الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر مطلوب وهو من 

األمور اليت تتجاوب مع فطرة االنسان فقد جبلت الطبائع البشرية 
تداد التاريخ البشري واألمم تكرم على إجالل الرموز وتكرميها فعلى ام

رموزها كالقيادات املخلصة اليت تسهر على خدمة الشعوب وكرموز 
االصالح االجتماعي واملفكرين واملبدعني واملوهوبني والفالسفة 

 .وغريهم

ويشري اىل أن االحتفال مبولد الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس بدعة 
ل به بدعة حسنة كما يفعل على ساحة احلياة االنسانية بل االحتفا

املسلمون من إقامة املوالد هذا فضال عن أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم كان حيتفي مبولده ليس فقط مرة كل عام بل مرة كل أسبوع 
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ففي احلديث الصحيح انه كان يصوم يومي االثنني واخلميس وسئل 
ألعمال عن سبب ذلك فقال عن صيام يوم اخلميس انه يوم ترفع فيه ا

اىل هللا وأحب أن يرفع عملي وأان صائم. وملا سئل عن صيام يوم 
 .”ذاك يوم ولدت فيه“االثنني قال: 

يشري الدكتور نصر فريد واصل مفيت اجلمهورية األسبق اىل أن -285
املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا اعتادوا على االحتفال مبولد 

الذي جاهد لنشر مبادئ اهلدى والنور حممد صلى هللا عليه وسلم 
 .اإلسالم وإرساء قواعده

وهذه االحتفاالت ال مانع منها شرعاا ألهنا تذكر املسلمني يف كافة 
أرجاء الدنيا مبا كان عليه صاحب الذكرى من خلق قومي وهنج 

مستقيم وكيف كان مولده نوراا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات 
 .اجلهل اىل نور اإلميان واليقني

فحاصل األمر أن »عبدهللا بن بيه، حيث قال:  -286
من احتفل به فسرد سريته والتذكري مبناقبه العطرة احتفاالً 
غري ملتبس ِبي فعل مكروه من الّناحية الشرعية وليس 
ملتبسًا بنّية السّنة وال بنّية الوجوب فإذا فعله هبذه 
الشروط اليت ذكرت؛ ومل يلبسه بشيء مناف للشرع، حباً 

  «. ففعله ال ِبس به إن شاء هللُا وهو مأجورللنيب
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سيدِن َساحة الشيخ  -قال أمني عام دار الفتور أسرتاليا -287

الدكتور سليم بن حممود علوان احلسيين الشافعي األشعري 
 الرفاعي:

احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على سيدان حممد وعلى ءاله  
 .وصحبه الطيبني الطاهرين وبعد

االحتفال بذكرى مولد سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم الذي  فإن
للعاملني بقراءة شىء من القرءان وذكر شىء من  أرسله هللا رمحة

فيه بركة وخري عظيم إذا خال هذا  الشمائل النبوية الشريفة أمر
االحتفال عن أصناف البدع القبيحة اليت اليستحسنها الشرع 

 . الشريف

أوحترميه إمنا هو وظيفة اجملتهد   وليعلم أن حتليل أمر 
 كاإلمام مالك والشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن

حنبل رضي هللا عنهم وعن سائر السلف الصاحل ، 
وليس ألي شخص أّلف مؤلفااصغرياا أو كبرياا أن 

  أيخَذ وظيفة األئمة الكرام من السلف الصاحل
حيّرم دون الرجوع إىل كالم األئمة اجملتهدين  و فُيحلل

َسلف األمة وخَلفها، فَمن  املشهود هلم ابخلريية من
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 حرم ذكر هللا عز وجل وذكر مشائل النيب صلى هللا
عليه وسلم يف يوم مولده عليه السالم حبجة أن النيب 

فنقول له : هل حتّرم احملاريب  عليه السالم مل يفعله
وهل   !اليت يف املساجد وتعتقد أهنا بدعة ضاللة ؟

ان يف املصحف ونقطه بدعوى أن حتّرم مجع القرء
كنَت حُتّرم ذلك فقد ضيقَت  النيب مل يفعله ؟! فإن

ما وسع هللا على عباده من استحداث أعمال خري 
تكن على عهد الرسول، فقد قال رسول هللا صلى  مل

يف اإلسالم ُسنًة حَسَنًة  َمن َسنّ  " هللا عليه وسلم :
من غريأْن فَلُه أجُرها وأْجُر َمن َعمَل هبا بعده 

" رواه اإلمام مسلم يف  ينُقَص من ُأجورهم شىء
بن اخلطاب رضي هللا  صحيحه ، وقال سيدان عمر

عنه بعدما مجع الناس على إمام واحد يف صالة 
" رواه اإلمام البخاري  نِْعَم البدعة هذه : " التاويح

  .يف صحيحه
 

فهذه مجلة من املوالد ألفها احلفاظ والفقهاء والعلماء 
 واملفايت وشاعت بني الناس وانتشرت آرارها.



138 
 

 

ووزارات  دور اإلفتاء العربية واإلسالمية
حتتفل وجتيز االحتفال ابملولد  األوقاف

 النبوي الشريف
ابملولد النبوي  فتاوى وزارة األوقاف الكويتية حول االحتفال.1

صلى هللا تعاىل  فال مانع مطلقا من االحتفال مبولد النيب: الشريف
 عليه وسلم أبمور شرعية ليس فيها اختالط حمرم وال غناء ممنوع، وال

أبس بتقدمي احللوى فيه وكذلك الوالئم، وال مانع من الصيام فيه، ألن 
تعاىل عليه وسلم كان يصوم فيه، وقد روى مسلم أنه  النيب صلى هللا

ذلك :"صيام يوم االثنني فقال صلى هللا تعاىل عليه وسلم سئل عن
 ".هت فييوم ولد

 7-14-2119 وذلك بتاريخ  
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ال أبس بذلك على أنه نشاط ديين  : دار افتاء حلب.2
التذكري ابلشمائل واألخالق احملمدية صلى هللا عليه  يهدف إىل

 .هبا وسلم بقصد التأسي والتمسك
اإلحتفال مبولد النيب من دون :املركز االسالمي بلندن.3

 .حبرام شرعية ال إشكال شرعي فيه وليس خمالفات
أهل السنة حيتفلون :الفتوى:جملس العلماء يف اسرتاليا دار.4

فإن االحتفال بذكرى مولد  مبولد من أرسله هللا رمحة للعاملني
أرسله هللا رمحة للعاملني  سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم الذي

الشريفة  بقراءة شىء من القرءان وذكر شىء من الشمائل النبوية
وخري عظيم إذا خال هذا االحتفال عن أصناف أمر فيه بركة 

 .ال يستحسنها الشرع الشريف البدع القبيحة اليت

م 25/3/2119 يقام مساء اليوم األربعاء :دار اإلفتاء األردنية.5
احتفال ديين مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف، حتت رعاية 

وذلك يف َتام العام ململكة األردنية حفظه هللا ورعاه،  مساحة املفيت
يف املركز الثقايف االسالمي التابع  الساعة الرابعة والنصف مساء

على قراءة  للجمعية اإلسالمية يف مدينة السلط، ويشتمل احلفل
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للقرآن الكرمي وكلمة لسماحة املفيت راعي االحتفال إضافة إىل 
 . إنشادية وتكرمي لطالب مسابقة القرآن الكرمي فقرات

عضو جممع الفقه اإلسالمي يف جدة  أوضح:موقع حميط.1
أن االحتفال بذكرى املولد النبوي ال أبس  الدكتور أمحد الريسوين
 .به بل هو شيء محيد

 
حبسب جريدة "عكاظ" السعودية، إن  وأضاف الريسوين،

سيكون شيئا  االحتفال إذا اختذ أشكاال أدبية واجتماعية وثقافية
 .محيدا ومفيدا دعواي

االسكندان يف مسألة االحتفال ابملولد رأي شيخ الوقف .7
الرسول صلى هللا  إن االحتفال مبولد: شرعية النبوي دون خمالفات

 عليه وسلم وغريه من املناسبات اإلسالمية مثل اإلسراء واملعراج،
 .واهلجرة النبوية، وغزوة بدر وغريها

 ون اإلسالمية واألوقافؤ فتوى اهليئة العامة للش.8
تالوة القرآن،  اجتماع طائفة من الناس على :هواملولد :ابإلمارات

 وإنشاد املدائح النبوية احملركة للقلوب إىل فعل اخلرياِت والعملِ 
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لآلخرِة ، مع إطعام احلاضرين الطعام. وكان الذي أظهر االحتفال 
 .امللك املظفر، وهو ملك صاحل ُسينِّ  ابملولد النبوي هو

واألوقاف بسلطنة ون اإلسالمية ؤ العدل والش وزارة.5
 :عمان

راشد  تقيم الوزارة حتت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدهللا بن
السيايب انئب رئيس احملكمة العليا احتفاالا مبناسبة املولد النبوي 

وذلك يف قاعة احملاضرات جبامع السلطان قابوس  الشريف
  األكرب

 23/2/2111ه  املوافق  1431األول  ربيع 8مساء الثالراء 
  م

 . والدعوة عامة بعد صالة املغرب مباشرة
برانمج )وزارة الشئون اإلسالمية املغربية..)خِب.15

 احتفاالت ذكرى املولد النبوي الشريف مبراكش لعام
 :م2555ه /1435

 ه  ، و 1431مبناسبة حلول ذكرى املولد النبوي الشريف لعام 
للشؤون  جلهةهذه املناسبة العطرة دأبت املندوبية على  حفاظاا
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اجمللس العلمي احمللي مبراكش و اهليئة  اإلسالمية بتعاون مع
الطيبة مبا  التحضريية لالحتفاالت، على إحياء هذه الذكرى

تستحقه من عناية و اهتمام، و ذلك بتنظيم جمموعة من 
بعدد من مساجد و زوااي و أضرحة مدينة  االحتفاالت الدينية

 .األخرى مراكش، و كذا بعدد من املؤسسات
حتفال مبولد النيب صلى هللا اال:بلندن املركز االسالمي.11

من دون خمالفات شرعية ال إشكال شرعي فيه م عليه و سل
 .وليس حبرام

 .مصطفى حسين بقلم الداعية والسالم
 

 حىت من أدعياء العلم واملشيخة 

 من وافق أهل السنة يف ذلك 
 

 :134ص.  23يف فتاوى ابن تيمية اجلزء  .1
فتعظيم املولد واختاذه موَساً قد يفعله بعض الناس ويكون هلم »
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صلى  -فيه أجر عظيم حلسن قصدهم وتعظيمهم لرسول هللا 
 « -هللا عليه وسلم 

الذهيب تلميذ ابن تيمية َيدح امللك املظفر الذي أحدث عمل 
 املولد ويثين عليه ثناء عظيًما 

 وقال يف عدله وصالحه وعلمه الذهيب .2
يُِّن، )َصاِحُب  ِإْرِبَل، ُكوْْكُِبِي بُن َعِليّ  الت ُّرُْكَماِنُّ السُّْلطَاُن الدَّ

ْيِن، َأبُو َسِعْيد  ُكوْْكُِبِي بن َعِليِّ بن  املَِلك املَُعظَُّم، ُمَظفَّر الدِّ
بكتكني بن حُمَمَّد  الت ُّرُْكَماِنّ ... وََكاَن حمُِّباً لِلصَّدَقة، لَُه ُكّل يَ ْوم 

ز يُفرِّقَها، َوَيكسو يف الَعاِم خلقاً َويُ ْعِطيُهم ِديْ َناراً قَناطري ُخبْ 
َوِديْ َنارَْيِن، َوبَ ىَن َأْرَبع َخَوانك لِلزَّْمىَن َواأَلضرَّاء، وََكاَن َيَْتيِهم ُكّل 

اثْ نَ نْيِ َومخَِْيس، َوَيْسَأل ُكّل َواِحد َعْن َحاِله، َويَتفقَّده، 
ًا، ُسنِّّياً، َُيّب َويُ َباِسطه، َوََيزح َمَعُه... وَ  َكاَن ُمتَ َواِضعاً، َخريِّ

َا َأْعَطى الشَُّعَراء، َوَما نُِقَل أَنَُّه انْ َهَزم يف  ِثنْيَ، َوُرمبَّ الُفَقَهاء َواملَُحدِّ
 حرب(.

 (331\22سري أعالم النبالء )
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 ه (774 -ه  755) تلميذ ابن تيمية ابن كثري .3
عمر بن كثري ا ابن كثري: وهو عماد الدين إَساعيل بن 

صاحب التفسري صنف ابن كثري مولدا نبواي طبع أخريا بتحقيق 
 الدكتور صالح الدين املنجد.

 يف كتابه مدار  السالكني: تلميذ ابن تيمية ابن قيم .4
 458ص
واالستماع إىل صوت حسن يف احتفاالت املولد النبوي أو » 

إىل  أية مناسبة دينية أخرى يف اترخينا هلو مما يدخل الطمأنينة
صلى هللا عليه وسلم  -القلوب ويعطي السامع نوراً من النيب 

  « . إىل قلبه ويسقيه مزيداً من العني احملمدية -
وهؤالء األربعة ابن تيمية وتالمذته الثالثة هم أئمة ومراجع 
وأحباب املشبهة اجملسمة الوهابية الذين َيرمون االحتفال 

ماذا سيقولون فيهم ابملولد ويكّفرون املسلمني ألجل ذلك ف
اآلن؟؟ هل سيحاربوهنم ويهامجوهنم ويكّفروهنم ألهنم مدحوا 
االحتفال ابملولد النبوي الشريف وعظموا شأنه وأثنوا عليه 

موافقني يف ذلك ألهل السنة؟؟  أم أهنم سيسكتون وخيجلون 
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 وخيرسون؟!
 

رئيس االحتاد العاملي لعلماء الذي يدعي أنه  القرضاوي .5
إذا انتهزان هذه »قال عن ذكرى املولد:  املسلمني، حيث

الفرصة للتذكري بسرية رسول هللا، وبشخصية هذا النيب 
العظيم، وبرسالته العامة اخلالدة اليت جعلها هللا رمحة للعاملني، 

 «.فأي بدعة يف هذا وأية ضاللة؟
والقرضاوي مع كونه من أكِب املتناقضني املتقلبني املتذببني إال 

 سألة وافق أهل احلق.أنه يف هذه امل
قال علي مجعة مفيت اجلمهورية املصرية يف رسالته ) البيان  .1

 ( : 25القومي : 
]] االحتفال بذكرى مولده صلى هللا عليه وسلم من أفضل 
األعمال ، وأعظم القرابت ، ألنه تعبري عن الفرح واحلب له 

صلى هللا عليه وسلم ، وحمبة النيب صلى هللا عليه وسلم أصل 
 أصول اإلَيان ... [[ ، مث قال :من 

]] وألف يف استحباب االحتفال بذكرى املولد النبوي 
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الشريف مجاعة من العلماء و الفقهاء ، بينوا ابألدلة الصحيحة 
استحباب هذا العمل ، حبيث ال يبقى ملن له عقل وفهم وفكر 

سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصاحل من االحتفال بذكرى 
 الشريف ..انتهىاملولد النبوي 

االحتفال بذكرى »حممد سعيد رمضان البوطي، حيث قال:   .7
منه خري دييّن، فهو   ىولد رسول هللا نشاط اجتماعي يبتغم

كاملؤَترات والندوات الدينية اليت تعقد يف هذا العصر، ومل 
تكن معروفة من قبل. ومن مث ال ينطبق تعريف البدعة على 

، كما ال ينطبق على رمة()أي البدعة احمل االحتفال ابملولد
الندوات واملؤَترات الدينية. ولكن ينبغي أن تكون هذه 

 «.االحتفاالت خالية من املنكرات
إذا كان املولد النبوي مقتصراً »وهبة الزحيلي، حيث قال:  .8

على قراءة القرآن الكرمي، والتذكري ِبخالق النيب عليه الصالة 
عاليم اإلسالم وحّضهم والسالم، وترغيب الناس يف االلتزام بت

على الفرائض وعلى اآلداب الشرعية، وال يكون فيها مبالغة 
يف املديح وال إطراٌء كما قال النيب )ال تطروِن كما أطرت 
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هللا ورسوله( وهذا  النصارى عيسى بن مرمي ولكن قولوا عبد
)أي  إذا كان هذا االجتاه يف واقع األمر ال يُعد من البدع

لزحيلي صار وهابًيا يف االعتقاد كما صرح مع أن ا «احملرمة(
بذلك يف تفسريه وكما ألف رسالة يف مدح حممد بن عبد 

الوهاب ومنهجه التكفريي فصار الزحيلي خارًجا عن السنة 
واألشاعرة واملاتريدية إال أنه يف هذه املسألة وافق أهل السنة 

 وخالف أسياده. 
 
 

 
 
 

 
 

 : في ذكر شىء  سابعالباب ال
 النبي صلى هللا عليه وسلم:من سيرة  
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 فصل يف ذكر نسبه الشريف

هو سيدان حممد بن عبدهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشي بن قصي بن كالب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر 

بن مضر  بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة ابن الياس
على عدانن من ساللة امساعيل وجده األ ،بن نزار بن معد بن عدانن

نيب هللا وهو الذبيح على الصحيح ابن نيب هللا ابراهيم خليل 
الرمحن،واليه تنسب البطون القرشية،وامه امنة بنت وهب من قريش 

 ايضا هم اشرف قبائل العرب.

 
 

 

 فصل يف محل ءامنة برسول هللا

محلت ءامنة بنت وهب برسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشية 
برسول هللا صلى هللا  تن ءامنة ملا محلإو  معة اول ليلة من رجب.اجل
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 عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها اجالال للذي يف بطنها،
وكانت اذا جاءت تستقي من بئر يصعد املاء اليها اىل راس البئر 
اجالال واعظاما لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخربت بذلك 

وكنت  لمولود الذي يف بطنك،لهذه كرامة  :هللا فقال زوجها عبد
هذا نور السيد  امسع تسبيح املالئكة حويل ومسعت قائال يقول:

الرسول ،مث رأيت يف املنام شجرة عليها جنوم زاهرة بينهن جنمة فاخرة 
اضاء نورها على الكل وبينما اان انظرة اىل اشتعاهلا اذ سقطت يف 

الرسول .مث ءااتين ملك ومعه حجري هاتفا يقول:هذا النيب السيد 
 ورقة خضراء فقال:انك محلت بسيد املرسلني ونيب املؤمنني.

 فصل يف ذكر مولده الشريف

برهة احلبشي ابمارة اليمن ونصب نفسه امريا أن استبد أبعد 
عليها بعد ان عصى أوامر ملكه النجاشي ملك احلبشة أراد أبرهة أن 

ين بنيت لك هذا إ :له يعلمهلذلك ب ى له بناء وكتب  يرضي النجاشي
البناء ولن هتدأ نفسي ويستقر حايل حىت اصرف أنظار العرب عن 
احلج اىل البيت العتيق اىل هذا البناء .والبيت العتيق هو الكعبة اليت 
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اعادها سيدان ابراهيم وامساعيل أول بيت وضع للناس مبكة يعبدون هللا 
 واملروة.عز وجل فيه ويطوفون حوله ويسعون بني الصفا 

برهة غضبوا فدفعت احلمية رجال من  أوملا علم العرب بنوااي 
كنانة فخرج حىت اتى هذا البناء وأحدث فيه ،مث اخرب ابرهة مبا فعل 
 العريب فغضب غضبا شديدا وقال:"وهللا ألسرين  اىل البيت العتيق

يؤوا استعدادا هلدم البيت يته أن حىت اهدمه"مث امر قواده وجنوده
وسار ابرهة يف مقدمة اجليش الكبري الذي يتقدمه فيل ضخم  ،العتيق

،وملا مسعت العرب بذلك ورأت هذا اجليش اجلرار الذي يتقدمه فيل 
هابوا لقاءه وفزعوا من مرأى الفيل،اال اهنم دفعتهم احلمية لقتاله عندما 
مسعوا ابن ابرهة يريد هدم الكعبة ،لكن حماوالت العرب يف صد ابرهة 

اذ انتصر عليهم وابت الطريق امامه مفتوحا اىل مكة  ابءت ابلفشل
املكرمة ،وما ان وصل اىل مشارفها حىت بعث من اتى له ابموال وبعري 
اهل قريش ،وكان منها مائتا بعري لعبد املطلب بن هاشم جد الرسول 
صلى هللا عليه وسلم ،وكان اذ ذاك سيد قريش وزعيمها،وبعث أبرهة 

خربه انه مل ايت حلرب قريش امنا جاء هلدم رسوال اىل عبد املطلب لي
الكعبة فان اراد عبد املطلب احلرب فالويل له وان مل يرد ذلك فليأت 
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اليه،واعلم عبد املطلب هذا الرسول ان قريشا ال تريد احلرب واهنا ال 
طاقة هلا على القتال فهذا بيت هللا احلرام وبيت خليله ابراهيم عليه 

طلب إىل إبرهة حيث استقبله استقباال حافال السالم. وأنطلق عبد امل
وأجلسه اىل جانبه مث سأله ان يطلب ما يشاء،فقال عبد املطلب 
"حاجيت ايها امللك ان ترد علّي البعري اليت أخذهتا"فقال ابرهة  متعجبا 
"وهللا انك قد اعجبتين حني رأيتك،فلما كلمتين بشان البعري انتقصت 

وتتك البيت الذي هو دين ءاابئك  من قدرك اتكلمين مبائيت بعري
وأجدادك ؟"فقال عبد املطلب"اين اان رّب االبل _اي 
مالكها_أطلبها،أما البيت فله رب حيميه و سيمعنك عنه"،مث عاد 
عبد املطلب اىل قومه وأمرهم ابخلروج اىل شعاب مكة وجباهلا،ويف 

ن الصباح توجه ابرهة اىل مكة يريد هدم البيت،لكن الفيل الذي كا
يتقدم اجليش أحجم عن التقدم رغم ضربه وهنره،فان وجهوه حنو اليمن 
هرول ،وان وجهوه حنو الكعبة أحجم وتراجع ،عندئذ لقي ابرهة 
وجيشه جزاءهم  العادل عندما أرسل هللا عز وجل طيورا حتمل يف 
أرجلها حجارة صغرية ال تصيب أحدا منهم اال هلك،وأصيب أبرهة 

فارق احلياة.وقد ذكر هللا تعاىل ىل اليمن حىت جارة وما ان وصل اابحل
هذه احلادثة يف القرءان الكرمي اذ قال )أمل تر كيف فعل ربك 
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أبصحاب الفيل*أمل جيعل كيدهم يف تضليل*وأرسل عليهم طريا 
أاببيل*ترميهم حبجارة من سجيل*فجعلهم كعصف مأكول(سورة 

 الفيل.

وألجل ما حصل يف هذا العام  من قدوم أبرهة على الفيل مسي هذا  
العام بعام الفيل ،ويف هذا العام أشرقت األنوار بوالدة النيب املختار 

 صلى هللا عليه وسلم يف الثاين عشر من شهر ربيع االول يوم االثنني.

 ويف عام الفيل  ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثنيت عشرة ليلة 
ه فهو يوم االثنني بال خالف خلت من شهر ربيع األول أما يوم مولد

روى مسلم عن ايب قتادة األنصاري رضي هللا عنه انه قال :"سئل فقد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صوم يوم االثنني فقال :"ذاك يوم 
ولدت فيه وأنزل علّي فيه".وأما مكان مولده فالصحيح احملفوظ أنه  

 املشرفة يف احملل املشهور بسوق الليل. كان مبكة

وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجدا >ذكر ذلك احلافظ العراقي  
 وغريه ويعرف اليوم املكان مبحلة املولد<.
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ليلة املولد  الرسول صلى هللا عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة 
الوجود  ظاهرة األنوار جلية املقدار ،أبرز هللا فيها سيدان حممدا اىل

 فظهر له من الفضل والربكة ما هبر العقول واألبصار.

فان أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأت حني وضعته نورا أضاءت  
 له قصور الشام .

ورأت املالئكة يدخلون عليها أفواجا يهنئوهنا بوالدة احلبيب حممد 
 صلى هللا عليه وسلم

فة ويف سقوطها وارجتس ايوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شر 
اشارة اىل أنه مل يبق من ملوك الفرس اال أربعة عشر ملكا.وكان اخرهم 

 يف خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه.

قالت ءامنة بنت وهب :فلما وضعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
رأيته رافعا رأسه اىل السماء مشريا ابصبعه،فاحتمله جربيل وطارت به 

يكائيل يف ثوب أبيض من اجلنة،وأعطاه اىل رضوان املالئكة ،ولفه م
يزقه كما يزق الطري فرخه،وكنت أنظر اليه كأنه يقول زدين،فقال له 
رضوان :يكفيك اي حبيب هللا ، فما بقي لنيب علم وحلم اال أوتيته 
،فاستمسك ابلعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك،حيشر غدا 
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وا به مشارق االرض ومغارهبا،واعرضوه يف زمرتك،واذا مناد ينادي:طوف
على موالد األنبياء،واعطوه صفوة ءادم ومعرفة شيث،ورقة نوح،وخلة 
ابراهيم ،ورضا اسحاق ،وفصاحة امساعيل،وحكمة لقمان ،وصرب 

،وزهد عيسى،وفهم سليمان،وطب  ىايوب ،ونغمة داود ،وقوة موس
يف أخالق دانيال،ووقار الياس،وعصمة حيىي، وقبول زكراي،واغمسوه 

النبيني كلهم واخفوه عن أعني العاملني،فهو حبيب رب العاملني،فطوىب 
حلجر ضمه،وطوىب لثدي أرضعه،وطوىب لبيوت سكنها ، فقالت الطري 
حنن نرضعه.قال هللا تعاىل:أان أوىل حببييب ونبيي حممد صلى هللا عليه 

 وسلم فاين كتبت ان ال ترضعه اال أميت حليمة.

ليت كان اجملوس يعبدوهنا من دون هللا وكانوا ومخدت انر فارس ا
 يوقدوهنا ليال وهنارا ومل ختمد قبل ذلك ابلف عام.

 وغاضت حبرية ساوى اليت كانت تسري فيها السفن اي جف ماؤها.

ورميت الشياطني وقذفت ابلشهب من السماء،وحجب عنها خرب 
 السماء.

رن حني رنة عظيمة كما  جب ابليس عن خرب السماء فصاح ورنّ وح
 لعن،وحني أخرج من اجلنة،وحني نزلت الفاحتة.
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ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم مكحوال اي يف عينيه الكحل 
 مدهوان مسرورا اي مقطوع السرة خمتوان.

وأمجل منك مل ترى قط عني وأكمل منك مل تلد النساء.قال 
 تعاىل:)وما أرسلنك اال رمحة للعلمني(>سورة االنبياء<.

 قصة الرضاع
تويف عبد هللا بن عبد املطلب والد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وأمه حامل به ستة اشهر وعند موته ضجت املالئكة سؤاال ال اعتضا 
ألن املالئكة رضوان هللا عليهم ال يعتضون على هللا سبحانه 
وتعاىل"اهلنا أيبقى نبيك وحبيبك يتيما".قال تعاىل يف احلديث 

أان اوىل حبفظه من أمه وأبيه وأان خالقه ورازقه القدسي"اي مالئكيت 
 ومربيه ومظفره على أعاديه ويل تدبري ذلك واان على كل شيء قدير".

وقال تعاىل"اان اوىل حببييب ونبيي حممد فاين قد كتبت أن ال ترضعه اال 
اميت حليمة"ولكن قبل ان اذكر لكم ما جاء عن حليمة أبني لكم 

 يف هذين املوضعني ليس قرءاان.اخوة االميان ان ذكرانه 
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قلت حليمة:"خرجت يف نسوة من بين سعد بن بكر نلتمس الرضعاء 
واجلدب اليت   مبكة على أاتٍن وهي األنثى من احلمري يف سنة القحط

مل تُبق شيئاا ومعي زوجي ومعنا انقة مسّنة ال يسيل من ضرعها قطرة 
 ثديي ما يغنيه"، حليب، ومعي صيب يل ال ننام ليلتنا من بكاءه ما يف

 )يعين هذا الصيب يبكي من اجلوع(.

قالت"قدمنا إىل مكة ومل يبق منا امرأة إال ُعرض عليها رسول هللا 
فتأابه"، "إمنا كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد املولود، يعين النسوة 
ينتظرون ما نعرب عنه حنن ابإلكرامية من والد املولود، ولكن رسول هللا 

حليمة" مل يبق من صواحيب امرأة إال أخذت صبياا غريي  يتيم".قالت
فكرهت أن أرجع ومل ءاخذ شيئاا، فقلت لزوجي وهللا ألرجعن إىل 

 ذلك اليتيم فآلخذنه".

فقال زوجي"قد  قالت" فأتيته فأخذته ورجعت إىل رحلي،
وهللا"، فقال" عسى أن تكون فيه بركة".فأخَذْته  خذتيه"،فقلت "نعمأ

، وأقبل عليه ثدايها مبا شاء هللا من اللنب، وشرب فَسعَدْت أبخذه
اللنب حىت تركه الشبع، فأدارته إىل ثديها األيسر فامتنع إهلاماا من هللا 
تعاىل، كأنه قد علم أن له يف ذلك شريكاا فظهر منه حينئذ اإلنصاف 
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والفضل ألنه صلوات هللا عليه ُجِبل على اإلحسان والعدل فكان 
ي األيسر ألخيه. وقام زوج حليمة إىل الشاة فإذا األمين يكفيه والثد

حني قدموا أرض بين سعد هبا لنب كثري فحلب منها ما كفامها شراابا. و 
فإذا كان اخلضر مسي ابخلضر ألنه كان جيلس على  صبت.اهتزت وأخ

االرض اليابسة فتخضر إبذن هللا ، فكيف أبفضل خلق هللا وأحب 
 اخللق إىل هللا.

أرض بين سعد فأخصبت بعد أن أجدبت، وكثرت قدمت حليمة إىل 
مواشي حليمة ومنت، وزادت مواشيها وأخصبت ربُعها وقد عّم هذا 

 السعُد كل بين سعِد.

قالت حليمة وكان صلى هللا عليه وسلم يشب يف اليوم شباب الصيب 
يف شهر ويشب يف الشهر شباب الصيب يف السنة فبلغ سنة وهو غالم 

ع سنوات وعندما صار عمره بها تقريباا أر جفٌر أي شديد وبقي عند
 مخسة سنوات أعادته حليمة إىل أمه ءامنة.

ويف بعض األايم جاءه جربيل وميكائيل عليهما السالم فأضجعاه 
وشقا صدره وغساله مباء زمزم، فخاف أخوه عليه فأتى أمه أي 
حليمة وأخربها خبرب حممد صلى هللا عليه وسلم فخافت حليمة عليه 
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إىل أمه وسلمته إليها.وانصرفت جبْفٍن من الفراق قريٍح، وقلٍب  وأعادته
من االشتياق جريٍح ، وخاطُرها ابحلبيب مشغول وسلمته إليها 

س فإن ا . فقالت أمه ما على النيب من أبوقصت ما جرى عليه وعليه
 هللا حيفظه من اجلن واألنس.

اي  فارقته حليمة وأحشاؤها بسيف الشوق كليمة، واشواقاه إليك
 رسول هللا.

 أخت النيب صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة الشيماء

أخوة اإلميان ، سنكمل حديثنا كي نتعرف أكثر على أخوة النيب 
صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة وسنبدأ بتوفيق هللا ابلتكلم عن 
الِشماء بنت احلارث ويقال الشيماء أخت النيب صلى هللا عليه وسلم 

ها السيدة حليمة السعدية وكان هلا أخوة أشقاء من من الرضاعة وأم
أمها وأبيها شقيقها عبد هللا بن احلارث وشقيقتها أنيسة بنت احلارث 
وأما الشيماء فكان أمسها خذامة  وغلب عليها لقب الشيماء فال 
تعرف يف قومها إال به رضي هللا عنها وكانت حتضن رسول هللا صلى 

دة حليمة فهي حاضنته االوىل قبل أم هللا عليه وسلم مع أمها السي
 أمين بركة احلبشية رضي هللا عنها.
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ويف داير بين سعٍد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرج مع أوالد 
 حليمة إىل املراعي وأخته الشيماء حتضنه وتراعيه

فتحمله أحياانا إذا أشتد احلر وطال الطريق وتتكه أحياانا يدرج هنا 
تدركه فتأخذه بني ذراعيها وتضمه إىل صدرها وأحياانا جتلس وهناك مث 

 يف ظل فتقول شعراا:

ا             ي ا   رب ن ا   أب ِق   ل ن ا  حىت   أراه   ايفعاا   وأم    رداام ح م دا

ا     وأكبت  عاديه    معا    واحلّسدام  س  وداا        ث  م   أراه   س  ي  دا

      ه ع     زًّا ي      دوم أب       داوأع   ط                      

 فكان راوي هذه القصة يقول: ما أحسن ما أجاب هللا دعاءها.

فكيف ال وهو الربكة العظيمة اليت حلت دايرهم وكانت السيدة 
حليمة توصي ابنتها الشيماء برعاية النيب صلى هللا عليه وسلم وذات 

حليمة فخرجت تطلبه وأفزعها يوم ويف الظهرية غفلت عنه السيدة 
 احلر وقت ذاك فوجدته مع الشيماء وهي تقول:

 ولي   س من نسل أيب وعم    ي  ي                 هذا أخ يل مل تلده أم     

 فأمن     ه الله      م فيما تنم     ي                               
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هذا احلر اي  فجعلت حليمة تلوم ابنتها وتقول يف هلجة العتاب يف
شيماء فاجابتها الشيماء اي أمي ما وجد أخي حر رأيت غمامة تظل 
عليه غذا وقف وقفت وإذا سار سارت حىت انتهى إىل هذا املوضع 
فجعلت حليمة يرتسم العجب بوجهها وتقول أحقاا اي بين فتقول إي 

 وهللا إي وهللا.

هللا عليه  نعم وهذا من فضل هللا عليه ومرت االايم وعاد النيب صلى
وسلم إىل أهله وشب وبعث وملا كان يوم هوازان فظفر املسلمني هبم 
وأخذوا الشيماء فيما أخذوا فقالت للمسلمني تعلمون وهللا أين أخت 
صاحبكم من الرضاعة فلم يصدقوها حىت قدموا هبا على رسول هللا 

أختك من الرضاعة قال  عليه وسلم فقالت اي رسول هللا إينصلى هللا 
ا عالمة ذلك فأخربته بعالمة عرفها هبا فبسط هلا رداءه وأجلسها وم

عليه وخريها وقال إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة حمببة وإن أحببت 
ان ترجعي إىل قومك وصلتك قالت بل ارجع إىل قومي مث أسلمت 
وتشهدت ابلرسالة فأعطاها الرسول غالما يقال له مكحول وجارية  

نعم وشيئاا كثرياا وردها إىل قومها ومل يتوقف كما وهبها من الشياه وال
إكرام النيب صلى هللا عليه وسلم للشيماء عند هذا احلد بل مشل عفوه 
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وكرمه بين سعد مجيعهم وبنو سعد من هوازان وذلك أنه ملا انتصر 
املسلمون يف معركة حنني عندئذ أاته وفد من هوازان وفيهم عمهم من 

لنون إسالمهم وتقدم خطيبهم زهري الرضاعة وهم يرجون عفوهم ويع
بن صرد وقال اي رسول هللا إمنا يف هذه احلظائر من كان يكفلك من 
عماتك وخاالتك وحواضنك وقد حضناك يف حجوران لقد رأيتك 

يتك فطيما فما رأيت فطيما أمرضعا فما رأيت مرضعا خري منك ور 
خري منك مث رأيتك شااب فما رأيت شااب خري منك وقد تكاملت 
فيك خصال اخلري وحنن مع ذلك أهلك فامنن علينا من هللا عليك مث 

 أنشأ يقول:

 امنن علينا رسول هللا يف ك     رم          فإنك امل رء نرج وه ونن تظ   ر

 إذ فوك ميلؤه من حمضها دررعلى نسوة قد كنت ترضعها        امنن

 مشته   ر من أمهاتك إن العفولعفو من قد كنت ترضع ه        أليس ا

 إن نؤمل عفوا منك تلبس        ه           هذي الربية إذ تعطف وتنتصر

فلما مسع الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا الكالم قال ما كان يل 
ولبين عبد املطلب فهو لكم وقالت قريش ما كان لنا فهو هلل ولرسوله 
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تاقهم وقالت األنصار ما كان لنا فهو هلل ولرسوله فكان هذا سبب إع
 عن بكرة أبيهم.

لقد كانت حياة السيدة شيماء أخت النيب صلى هللا عليه وسلم من 
 الرضاعة حافلة وسطعت فيها بركاته عليه السالم.

 

 

 فصل يف ذكر كفالته ونشأته
توفيت السيدة ءامنة بنت وهب وهو ابن ست سنوات فأخذه جده 
عبد املطلب وضمه إليه مث اوصى عمه ايب طالب حبفظه فجعله ابو 
طالب يف بيته وكان حيبه ويقدمه على اوالده ويف سن الثمانية توىف 

 جده فتواله أبو طالب عمه وعضده.

حنو الشام فلما بلغ من العمر اثنيت عشر عاما ارحتل به أبو طالب 
 مغادراا وطنه مع عمه.
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فرءاه حبرية الراهب فقام إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحتضنه 
وأقبل به حىت أجلسه على الطعام مث جعل ينظر بني عينيه مث كشف 
عن ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه. مث قال لعمه أيب طالب إن 

 ده واحذر عليه اليهود.البن أخيك هذا شأانا عظيماا ارجع به إىل بل

فلما فرغوا من جتارهتم خرج هبم سريعاا ورجع به فما خرج به سفراا بعد 
ذلك خوفاا عليه مث بعد زمن عرض عليه عمه أن يعمل ابلتجارة مع 
خدجية بنت خويلد فقبل وخرج مع غالمها ميسرة يف قافلة بضائع إىل 

اشتد احلر يرى أوائل بالد الشام من انحية احلجاز وكان ميسرة إذا 
ملكني يظالن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الشمس فلما رجع 
إىل السيدة خدجية حكى هلا ما رأى مث يف عمر مخس وعشرين تزوج 
ابلسيدة خدجية أم املؤمنني مث ملا بلغ مخس وثالثني سنة كان بنيان 

ا فلما وصلوا إىل موضع هة قد صار ضعيفاا فجددت قريش بناءالكعب
جر األسود اختلفوا من يضع احلجر فاتفقوا على ان حيكم بينهم احل

أول داخل يدخل، فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا هذا 
األمني قد رضينا حكمه فبسط ثوبه ووضع احلجر فيه وقال:ليأخذ 
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رئيس كل قبيلة بناحية من نواحيها وارفعوه مجيعاا مث أخذ احلجر بيده 
 م فوضعه يف مكانه.صلى هللا عليه وسل

مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عبد صنما يف حياته قط 
بل نشأ على اإلميان ابهلل تعاىل منذ صغره مثل كل االنبياء لكنه مل 
يكن يعرف التفاصيل كلها قبل نزول الوحي عليه وأول من ءامن به 

ايب من النساء زوجته خدجية رضي هللا عنها ومن الصبيان علي بن 
 طالب وكان علي عمره سبع سنوات، ومن الرجال أبو بكر الصديق

 ) عبد هللا بن ايب قحافة( وكان عمره سبعة وثالثون عاما. 

فائدة: أم علي بن أيب طالب امسها فاطمة بنت أسد الرسول صلى هللا 
 عليه وسلم هو الذي أضجعها يف قربها وألبسها قميصه.

 عليه وسلمبيان نزول الوحي عليه صلى هللا 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغدو إىل غار حراء،وينظر إىل 
ءارار رمحة هللا، متأمالا يف ملكوت السماوات واألرض، ويتعبد يف 

 الغار، حىت استكمل سن األربعني.
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ويف يوم االثنني من رمضان بعد أن بلغ رسول هللا صلى هللا عليه 
عليه السالم ونزل عليه ابلوحي  وسلم أربعني من عمره ظهر له جربيل 

 وهو أول مخس ءاايت من سور األعلى. 

فعن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها أهنا قالت" أول ما بُدئ به 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصاحلة يف النوم، 
فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح، مث ُحبب إليه اخلالء، 

خيلو بغار حراء فيتحنث فيه_وهو التعبد_قبل أن ينزع إىل أهله وكان 
ويتزود لذلك صلى هللا عليه وسلم وإمنا كان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم حيب اخلالء واالنفراد عن قومه ملا يراهم عليه من الضالل املبني 

ىل خدجية فيتزود ملثلها إوران والسجود لألصنام، مث يرجع من عبادة األ
ىت جاءه احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فقال" اقرأ"،فقال " ح

اجلهد، مث أرسلين،  ما اان بقارئ"، قال"فأخذين فغطين حىت بلغ مين
فقال"اقرأ"، فقلت"ما أان بقارئ"، فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين 
اجلهد، مث أرسلين، فقال"أقرأ"،فقلت"ما أان بقارئ"، فأخذين فغطين 

( خلق 1ة، مث أرسلين، فقال:)اقرأ ابسم ربك الذي خلق)الثالث
( اقرأ وربك األكرم( فرجع هبا رسول هللا صلى هللا 2اإلنسان من علق)
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عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خدجية بنت خويلد 
فقال"زملوين زملوين")أي غطوين(، فزملوه حىت ذهب عنه الّروع ، 

على نفسي، فقال خلدجية وأخربها اخلرب" لقد خشيت 
ا، إنك لتصل الرحم، وحتمُل  فقالت"كال،وهللا ال خيزيك هللا ابدا
الكل ،وتكسب املعدوم وتقري الضيف،وتعني على نوائب 
احلق".فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة ابن نوفل بن اسد بن 
عبد العزى ابن عّم خدجية، وكان امراأ تنصر يف اجلاهلية، وكان يكتب 

، فيكتب من اإلجنيل ابلعربانية ما شاء هللا أن يكتب، الكتاب العرباينّ 
وكان شيخاا كبرياا قد عمي،فقالت له خدجية"اي ابن عم امسع من ابن 
أخيك"،فقال له ورقة "اي ابن أخي ماذا ترى؟"،فأخربه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم خرب ما رأى فقال له ورقة"هذا الناموس)أي 

زل هللا على موسى، اي ليتين فيها جذعا، جربيل عليه السالم( الذي ن
ليتين أكون حياا إذ خيرجك قومك"،فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم " أو خمرجّي هم؟" قال " نعم،مل أيت رجل قط مبثل ما جئت 
به إال ُعودَي،وإن يدركين يومك أنصرك نصراا ُمَؤزراا"،مث مل ينشب ورقة 

 أن تويف.
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أتخر نزوله مرة أخرى مدة من الزمن،وبينما   مث فتَ َر الوحي زمناا أي
كان النيب صلى هللا عليه وسلم  ميشي يوماا مسع صواتا من 
السماء،فرفع بصره فإذا امللك الذي جاءه حبراء جالس على كرسي 
بني السماء واألرض فرعب منه فرجع فقال"زملوين زملوين"،فأنزل هللا 

ث  ُر)عز وجل مخس ءاايت من سور املدثر) اي أيها  د 
ُ
(قُم 1امل

((فحمي 5(والرُّجَز فاهُجْر)4(وثيابك فطهْر)3(وربك فكرْب)2فأنذْر)
 الوحي بعد ذلك وتتابع.

والتدثر هو التغطي، أي أن النيب صلى هللا عليه وسلم  رجع إىل 
خدجية وطلب منها أن تُغطِّيه وأن تُصّب عليه املاء البارد ألن ذلك 

حي_ أمر ثقيل، كما قال هللا تعاىل عز األمر الذي أُلقي عليه_وهو الو 
 .5وجل)إان سنُلقي عليك قوالا ثقيالا( سورة املزمل / 

 

 أوصافه اخلِلقية صلى هللا عليه وسلم 
كان صلى هللا عليه وسلم عظيم الرأس شديد سواد الشعر مل يظهر فيه 
من الشيب إال حنو عشرين شعرة،مشرق الوجه كأن الشمس جتري يف 
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اجلبهة أي ال شعر عليها، دقيق احلاجبني، واسع العينني وجهه، أجلى 
شديد سوداها وبياضها،أهدب األشفار "أي كثري شعر 

األجفان"،كوكيب األنف،أبيض اخلدين مشراب حبمرة،خامت الفم،مفلج 
األسنان، سلسبيل الريق، جهري الصوت، يف صوته حبة،فصيح 

يل االبتسام،عظيم الكالم،اذا تكلم خرج النور من ثناايه اللؤلؤية،مج
 اللحية،معتدل العنق.

مرفوع القامة هو اىل الطول أقرب، بعيد ما بني املنكبني، طويل الذراع 
اء البطن والصدر،من ، مل يكن حنيف الكف وال حنيف القدمني، سو 

 رءاه هابه.

ومثله يف ذلك مجيع األنبياء فلم يكن فيهم من هو قبيح الصورة أو 
عض السفهاء ذلك آلدم وغريه من ذميم اخلصال كما ينسب ب

األنبياء، فاألنبياء كلهم ذوي حسن ومجال وأصحاب خلقة سويّة مل 
يكن فيهم ذو عاهة يف خلقته وال أعرج وال كسيح وال متوحشاا قصري 
القامة شبيهاا ابلقرد وال أعمى، أما ان يعمى زمناا فهذا جيوز يف حقهم  

أما أول ما ينزل  كما حصل ذلك مع سيدان يعقوب عليه السالم،
عليه الوحي فال بّد أن يكون بصرياا،قال رسول هللا صلى هللا عليه 
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وسلم "ما بعث هللا نبياا إال حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم 
 أحسنهم وجهاا وأحسنهم صواتا" رواه التمذي.

 

 أوصافه اخلُُلقية صلى هللا عليه وسلم
ل خصلة خري ذكرت يف كان صلى هللا عليه وسلم ُخلقه القرءان، فك

القرءان كانت يف حبييب حممد صلى هللا عليه وسلم الذي هتفو إليه 
األفئدة، يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه وحيسن إىل من أساء إليه، 
ال يزيده كثرة األذى عليه إال صرباا وحلماا، أجود الناس كفاا وأرحب 

م وأكرمهم لينهأدق الناس هلجة وأوىف الناس ذمة و الناس صدراا وأص
عشرةا أشد حياءا من العذراء يف خدرها،رؤوفاا، رحيماا، كثري اإلحسان 
إىل األيتام والفقراء والضعفاء، أشد الناس تواضعاا وشجاعة، من 
خالطه أحبه، فقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه 
قال" ما رأيت أشجع وال أجند وال أجود وال أرضى من رسول هللا 

 عليه وسلم ، ويوم حنني ملا التقى املسلمون ابلكفار وىل صلى هللا
بعض مدبرين والرسول مل يفّر فطفق عليه الصالة والسالم يركض 
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بغلته حنو الكفار وأحد الصحابة ءاخذ بلجامها يكّفها بغية أن ال 
بن عبد املطلب" اتسرع والرسول األعظم يقول أان النيب ال كذب أان 

 رواه البخاري.

ي األخالق احلميدة واآلداب الشريفة مجيعها جتتمع يف نبيكم فها ه
وحبيبكم حممد صلى هللا عليه وسلم ، فما أمجل أن نقتدي ابلنيب 
الكرمي وأن نكون أصحاب حلم وصرب وعفو وشجاعة نصرب على 
أذى الناس ونعفو عمن أساء إلينا وندافع عمن أساء إلينا وندافع عن 

خناف يف هللا لومة الئم، فما أحوج األمة  دين هللا إبقدام وشجاعة وال
يف هذا الوقت العصيب أن ترجع إىل صفات هذا النيب احلبيب لتقى 

 إىل أعلى درجات العزة والكرامة.

 معجزات القرءان الكرمي

معجزات الرسول صلى هللا عليه د جعل هللا تعاىل القرءان أشهر لق
ني الدالالت، إذ وسلم وأظهرها وأقواها وهو من أعجب اآلايت وأب

هو اية حسية عقلية ابقية إىل يوم القيامة ، منتشر يف األطراف، 
مبثوث يف األفاق خبالف غريه من املعجزات فأهنا ختتص بزمان أو 

 مكان .
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من وجوه إعجاز القرءان انه خالف نظمه العجيب سائر النظم 
و الشأن فالقرءان الكرمي ليس شعراا وال سجعاا وال مرسالا إرساالا كما ه

يف صور التعبري املعروف عند العرب بل هو نظم فريد ال يشبهه شيئاا 
من أمناط تعبريهم عن املعاين ، وقد حتدى به مجيع االانم وقرعهم 
ابألفحام فلم يتصد لإلتيان مبا يوازيه أو يدانيه واحٌد من اخلطباء ، ومل 

، فدل ينهض مبقدار أقصر سورة منه انهض من فحول الشعراء البلغاء
عجزهم على أنه كان معجزة من هللا تعاىل لتصديق نبيه حممد صلى 
هللا عليه وسلم ، وال يظن هبم وهم أكثر خليقة هللا حقداا وعصبيةا أهنم 
أمتنعوا عن املعارضة مع القدرة ، وقد خاطروا أبنفسهم وبذلوا أمواهلم 
 وحتملوا املشاق الشديدة واملتاعب الصعبة من جر العساكر ومحل

الرماح اخلواطر واخلوض يف املهالك وتقحم املعارك إلطفاء نوره، ولو 
عارضوه أبقصر سورة منه لظهرت نصرهتم وكفوا مؤنة قتاهلم، فبان أهنم 

 ختياراا وإيثاراا.اعن ذلك عجزاا وإضطراراا ال  إمنا امتنعوا

يف مقام  ومن وجوه إعجازه كمال فصاحته وهناية بالغته وإجيازه
 من حسن نظمه وغرابة أسلوبه. يهاإلجياز، مع ما انضم إل
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هذا إىل ما أشتمل عليه من اإلخبار ابملغيبات مما وقع من أخبار األمم 
املاضية مما كان ال يعلمه إال أفراد من أهل الكتاب،ومل يُعلم أن النيب 
اجتمع أبحد منهم وال أخذ عنهم، ومبا سيقع، فوقع على وفق ما 

 به يف زمنه صلى هللا عليه وسلم وبعد. أخرب

هذا مع اهليبة اليت تقع عند تالوته واخلشية اليت تلحق سامعه وعدم 
دخول املالل والسآمة على قارئه وسامعه مع تيسري حفظه ملتعلميه 

 وتسهيل سرده لتاليه.

وليس يف القرءان مع ىا يُعارض مع ىا، أو حكم يناقض حكماا،ولقد 
وعال إذ يقول ) ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه صدق هللا جّل 

، وال ينكر شيئاا من ذلك إال جاهل أو 82اختالفاا كثرياا(النساء/
معاند ، وهلذا أطلق األمة أن أعظم معجزات النيب صلى هللا عليه 

 وسلم القرءان.

أخرج احلاكم عن ابن عباس رضي هللا عنه قال"جاء الوليد بن املغرية 
 صلى هللا عليه وسلم فقرأ عليه القرءان فكأمنا رّق له فبلغ إىل النيب

ذلك أاب جهل فأاته فقال" اي عّم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك 
ماالا ليعطوكه لئال أتيت حممداا".قال" قد علمْت قريش أين من أكثرها 
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ماالا".قال"فقل فيه قوالا يبلغ قومك كانك كاره له".قال"وماذا 
فيكم رجل أعلم ابلشعر مين،ال برجزه وال بقصيده، وال أقول؟فوهللا ما 

أبشعار اجلن، وهللا ما يشبه الذي نقول شيئاا من هذا، وهللا إن لقوله 
الذي يقول حالوة وأن عليه لطالوة،وإنه ملثمر أعاله،ُمغدٌق أسفله، 

 وإنه ليعلوا وال يعلى عليه، وإنه ليحطم ما حتته".

ملنزل املقروء يف املصحف كالم هللا تعاىل وال بد أن نبني هنا ان اللفظ ا
مبع ى أنه عبارة عن كالم هللا األزيل األبدي الذي ال يشبه كالم 
املخلوقات ألن املتلو يف املصحف حرف وأصوات وله بداية وله هناية 
وكالم هللا تعاىل ليس حرفاا وال صواتا وال لغةا وليس له بداية وال هناية 

 كسائر صفاته. 

 ولهجرة الرس
هاجر النيب صلى هللا عليه وسلم وكان عمره ثالثة ومخسون عاماا من 

املشاق يف  يتحملمكة حمل والدته اليت كانت أحب بالد هللا إليه 
سفره مع ايب بكر الصديق بعد أن أقام يف مكة منذ البعثة ثالثة عشر 
عاماا يدعو إىل التوحيد ونبذ الشرك. ودخل النيب املدينة وأقام هبا 
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سنني ابإلمجاع مث إن ابتداء التاريخ الذي استعمله املسلمون بعد عشر 
ذاك كان شهر احملرم من تلك السنة اليت هاجر فيها ويف السنة العاشرة 
حج النيب ومل يثبت أنه حج غريها ومسيت حجة الوداع ألنه تويف قائد 
هذه األمة بعدها بنحو امانني يوماا يف ضحى يوم االثنني الثنيت عشرة 

 ت من شهر ربيع االول عن ثالث وستني عاماا.خل

 والنور من وجناته يتوقدده متورد                      ولد احلبيب وخ

 هذا مليح الوجه هذا األوحداندى يف منصة حسنه           جربيل   

 هذا مجيل الوصف هذا أمحد النعت هذا املرتضى          هذا مجيل 

 وفاته عليه الصالة والسالم
. قبل وفاة الرسول كانت 31)إنك ميٌت وإهنم ميتون( سورة الزمر/

حجة الوداع، وبعدها نزل قول هللا عز وجل ) اليوم أكملُت لكم 
دينكم وأَتمُت عليكم نعميت ورضيُت لكم اإلسالم ديناا( سورة 

 .3املائدة/ 

فبكى أبو بكر الصديق عند مساعه هذه اآلية، فقالوا له" ما يبكيك اي 
ر إهنا ءاية مثل كل ءاية نزلت على الرسول؟" فقال " هذا نعي أاب بك
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رسول هللا". وقبل الوفاة نزلت ءاخر ءاية من القرءان ) واتقوا يوماا 
تُرجعوَن فيه إىل هللا مث ُتوىف  ُكُل نفٍس ما كسبت وهم ال يُظلمون( 

 .281سورة البقرة/

ن حجه سوى ع صلى هللا عليه وسلم احلج ومل ميضبعدما أمت الرسول 
ثالثة أشهر حىت مرض مرضاا شديداا وذلك يف السنة احلادية عشرة يف 
العشر األخري من صفر ، وكانت بداية وجعه يف بيت ميمونة مث انتقل 
حني اشتد وجعه صلى هللا عليه وسلم إىل بيت عائشة. قالت عائشة" 
ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال " أصلى الناس؟" فقلت"ال" 
هم ينتظرونك اي رسول هللا " فقال" ضعوا يل ماء يف املخضب" ففعلنا 
فاغتسل مث ذهب لينهض فأغمى عليه مث أفاق فقال " أصلى الناس؟" 
فقلنا "ال، هم ينتظرونك اي رسول هللا" قالت" والناس عكوف يف 
املسجد ينتظرون رسول هللا لصالة العشاء، فأرسل رسول هللا صلى هللا 

 أيب بكر يصلي ابلناس، وكان أبو بكر رجالا رقيقاا عليه وسلم إىل
فقال" اي عمر صل ابلناس"، فقال عمر رضي هللا عنه " أنت أحق 

 بذلك" ، فصلى هبم أبو بكر تلك األايم .
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مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد ِخف ة أي خّف عنه املرض 
هللا عنهما فخرج بني رجلني أحدمها عمه العباس والثاين علي رضي 

حىت جلس يف أسفل مرقاة املنرب فحمد هللا وأث ى عليه وخطب 
بصحابته خطبة طويلة فيها مواعظ فلما رءاه أبو بكر ذهب ليتأخر 
أي لريجع عن اإلمامة يف الصالة بوجود رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم فأومأ إليه أن ال يتأخر وأمرمها فأجلساه إىل جنبه فجعل أبو 

 قائماا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قاعداا.بكر يصلي 

توىف رسول هللا حبيب هللا يف ربيع االول يف يوم االثنني، ففيه ولد وفيه 
هاجر وفيه مات.إخوة اإلسالم ، ملا توىف رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قام عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال " أن رجاالا يزعمون 

ى هللا عليه وسلم قد توىف، وإن رسول هللا صلى هللا أن رسول هللا صل
عليه وسلم ما مات"، وأقبل أبو بكر حىت نزل على ابب املسجد 
حني بلغه اخلرب، وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إىل شىء حىت دخل 
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيت عائشة وكان عليه 

عن وجه رسول هللا الصالة والسالم مسجى بربد أخضر، فكشف 
صلى هللا عليه وسلم وقبله، مث رد الرُبد على وجه رسول هللا صلى هللا 
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عليه وسلم مث خرج وعمر يكلم الناس، فقال" على رسلك اي عمر، 
أنصت" فأىب إال أن يتكلم فلما رءاه أبو بكر ال ينصت أقبل على 

هللا  الناس ، فلما مسع الناس كالمه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد
ا قد  ا فمحمدا وأث ى عليه مث قال" أيها الناس، إنه من كان يعبد حممدا

كان يعبد هللا فإن هللا حٌي ال ميوت" مث تال هذه اآلية ) من  مات ، و 
وما حُممٌد إال رسوٌل قد خلْت من قبِلِه الرسُل أفإْن مات أو قُِتَل 

ر  هللا شيئاا انقلبتْم على أعقابكم ومن ينقلب على َعِقبَ ْيِه فلن َيضُ 
. فلما تالها فكأن 144وسيجزي هللا الشاكرين( سورة ءال عمران/

 الناس مل يعلموا أن هذه اآلية نزلت حىت تالها أبو بكر يومئذ.

غسل صلى هللا عليه وسلم من بئره، بئر ُغرس اليت كان يشرب 
منها،ومل جيرد من قميصه حني تغسيله بل جعل علي رضي هللا عنه 

ة ليدلكه هبا من حتت قميصه وهو يقول " طبت حياا على يده خرق
وميتاا اي رسول هللا". وكفن عليه الصالة والسالم يف ثالثة أثواب بيض 
ليس فيها قميص وال عمامة مث جاء الرجال فوجاا بعد فوج فصلوا عليه 
فرادى، فكان فوج يدخلون فيصلون فرادى مث خيرجون ويدخل غريهم 

صطفى صلى هللا عليه وسلم يف البقعة يصلون كذلك. وكان دفن امل
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اليت تويف فيها، فلقد جاء عن الصديق رضي هللا عنه أنه قال" مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" ما قبض نيب إال دفن حيث 

 يقبض" رواه أبو يعلى، فرفع فراشه وحفر له حتته.

أقمار  وكانت السيدة عائشة رضي هللا عنها رأت يف املنام أن ثالثة
سقطت يف حجرها فقصتها على أبيها الصديق فقال" إن صدقت 
رؤايك يدفن يف بيتك ثالثة هم خري أهل األرض" ليس مع ى ذلك أن 
أاب بكر وعمر أفضل من األنبياء فلما دفن املصطفى قال هلا" هذا 
احد أقمارك وهو خريها"،مث دفن أبو بكر وعمر معه صلى هللا عليه 

 حبيه.وسلم وعلى ءاله وصا

 أن ال يشم مدى الزمان َغ َواليا ّم تُربة امحٍد           ماذا على من شَ 

 ُصبْت على األايم ُعدَن لياليالو أهنا             ُصب ْت علّي مصائب 

وُروي عن ابن مسعود أنه صلى عليه  أوالا جربيل مث ميكائيل 
 فإسرافيل فملك املوت ومعه جنوده من املالئكة.

لِسرَي عن مالك ابن أنس ان عدد صلوات اليت صليت وروى أهل ا
 عليه اثنان وتسعون صالة.
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وكان دفن املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف البقعة اليت توىف فيها، 
فلقد جاء عن الصديق رضي هللا عنه أنه قال: مسعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول:" ما قبض نيب إال دفن حيث يُقبض". فرُفع 

 وُحفر له حتته. فراشه

يقول هللا تعاىل:) وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين 
مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على َعِقبيه فلن يضر 

 .144هللا شيئاا وسيجزي هللا الشاكرين( ءال عمران/ 

وال يزال قربه الشريف مقصداا للمسلمني إىل يومنا هذا يتوجهون 
يف مسجده ولزايرته وللتربك به والدعاء عنده صلى هللا عليه للصالة 

 وسلم رجاء اإلجابة.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" من زار قربي وجبت له 
 شفاعيت" رواه الدارقطين وحسنه احلافظ املزي.

إخوة اإلميان ، انظروا وَتعنوا وتذكروا فإن الذكرى تنفع املؤمنني، فعلى 
مصيبة أن يذكر موت النيب صلى هللا عليه وسلم ، من أصيب يوماا 

فاعمل _أخي املؤمن_ آلخرتك حىت تكون مع النيب صلى هللا عليه 
وسلم يف اجلنة، وأكثر من الصالة عليه فإن الصالة عليه نور 
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وضياء... صلى هللا عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
 الغافلون، أقول هذا وأستغفر هللا يل ولكم.

  أمسائهيف

فقال هللا تعاىل:) حممد رسول هللا(]سورة الفتح[، وقال حكاية عن 
قول عيسى:)ومبشراا برسول أييت من بعدي امسه أمحد(] سورة 

 الصف[.

وروى البخاري ومسلم والتمذي وغريهم عن جبري ابن ُمطعِم أنه قال: 
حممٌد، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:"إن يل أمساء: أان 

وأان أمحُد ، وأان املاحي الذي ميحو هللا يب الكفر ، وأان احلاشُر الذي 
 حيشر الناس على قدمي ، وأان العاقُب الذي ليس بعده أحد".

وروى مسلم عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أنه قال:كان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُيسمي لنا نفسه أمساء فقال:" أان 

قفي، واحلاشر ، ونيب الرمحة ، ونيب التوبة".حممٌد، وأ
ُ
 محُد، وامل
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وروى اإلمام أمحد عن جبري بن مطعم قال: مسعت النيب صلى هللا 
عليه وسلم يقول:" أان حممد ، وأان أمحد ، واحلاشر، واملاحي، واخلامت، 

 والعاقب".

وروى البيهقي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال: قال رسول هللا 
 عليه وسلم:" إمنا أان رمحٌة ُمهداٌة"، ويف رواية :" اي ايها صلى هللا

 الناس إمنا أان رمحة مهداة".

وروى البيهقي والطيالسي عن جبري بن مطعم قال: مسعت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يقول:"أان حممد، وأمحد، واحلاشر، ونيب التوبة ، 

 ونيب امللحمة".

م فقد روى البخاري ومسلم وغريمها عن أما كنيته عليه الصالة والسال
أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" 

 تسم وا ابمسي وال تكتنوا بكنييت".

وروى البيهقي عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 
، هللا هللا عليه وسلم :" ال جتمعوا بني امسي وكنييت ، أان أبو القاسم

 يرزق وأان أقسُم".
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وروى احلاكم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: ملا ُولد إبراهيم 
ابن مارية أتى جربيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له:" 
السالم عليك اي أاب إبراهيم". وحديث احلاكم يف إسناده ابن هليعة 

 .وهو ضعيف

 صلى هللا عليه وسلم معجزاته
رف النيب فما من نيب إال وكانت له معجزة، واملعجزة هي ابملعجزة يع

العالمة الشاهدة اليت تشهد أن هذا اإلنسان الذي يقول عن نفسه 
إنه نيب هللا أنه نيب وأنه صادق، وقد أعطي نبينا حممد صلى هللا عليه 
وسلم من املعجزات أكثر من غريه حىت قيل إن املعجزات اليت 

والثالثة ءاالف، وأعظم املعجزات حصلت يف حياته بني األلف 
معجزة القرءان الكرمي، وقد قال الشافعي رضي هللا عنه:" ما أعطى 

 هللا نبياا معجزة إال وأعطى حممداا مثلها أو أعظم منها".

ابقية دائمة يشاهدها من كان يف عصره ومن : مث معجزاته قسمان 
ما صدر سيكون بعده وذلك هو القرءان العظيم. وغري دائمة وهو 

 .عنه صلى هللا عليه وسلم من اخلوارق
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 على تعاقب السنني القرءان معجزة ابقية
أعظم املعجزات معجزة القرءان الكرمي الذي وصفه ربنا تبارك وتعاىل 
بقوله:) إن الذين كفروا ابلذكر ملا جاءهم وإنه لكتاٌب عزيٌز* ال أيتيه 

محيٍد( ] سورة  الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيٌل من حكيمٍ 
 [.42-41فصلت/

 ) وإنه لكتاٌب عزيٌز( أي منيع حممي حبماية هللا 

 باطُل( التبديل أو التناقضال)ال أيتيه 

) ِمن بني يديه وال من خلفِه( أي بوجه من الوجوه )تنزيٌل من حكيٍم 
محيٍد( مستحق للحمد. وقال عز وجل ) ُقل لئن اجتمعِت اإلنُس 
واجلنُّ على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم 

أي معينا و) ال أيتون( جواب قسم  88لبعٍض ظهرياا( سورة اإلسراء/
ي لو تظاهروا على أن أيتوا مبثل هذا القرءان يف بالغته حمذوف، أ

 وحسن نظمه لعجزوا عن اإلتيان مبثله.
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 حنني اجلذع
من معجزاته صلى هللا عليه وسلم وعلى مجيع إخوانه األنبياء حنني 
اجلذع، وذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستند حني خيطب 

املنرب  هفلما عمل ل املنرب، إىل جذع خنل يف مسجده قبل أن يعمل له
صعد صلى هللا عليه وسلم فبدأ ابخلطبة وهو قائم على املنرب فحّن 
اجلذع حىت مسع حنينه من يف املسجد، فنزل رسول هللا صلى هللا عليه 

أي ضمه واعتنقه_فسكت هذا اجلذع الذي حّن  -وسلم فالتزمه
ك واحملبة والشوق لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، هللا خلق فيه اإلدرا

لرسول هللا فحّن من شدة الشوق، وكان هذا اجلذع يف قبلة املسجد. 
وحديث حنني اجلذع هذا متواتر كما أن القرءان متواتر وهذه من 
اعجب املعجزات ويصّح لقائل أن يقول إهنا أعجب من إحياء املوتى 
الذي حصل للمسيح ألن إحياء املوتى يتضمن رجوع هؤالء 

 مثل ما كانوا عليه قبل أن ميوتوا ، أما اخلشب فهو من األشخاص إىل
اجلماد الذي مل يكن من عادته أن يتكلم إبرادة فهو أعجب، هذا من 

 أظهر املعجزات.
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 إنطاق العجماء
ومن معجزات صلى هللا عليه وسلم إنطاق العجماء اي البهيمة.روى 

الثقفّي  اإلمام أمحد والبيهقي إبسناد صحيح من حديث يعلى بن مّرة
قال بينما نسري مع النيب صلى هللا عليه وسلم إذ مّر بنا بعري يس ى 
عليه فلّما رءاه البعري جرجر فوضع جرانه فوقف عليه النيب صلى هللا 
عليه وسلم ، فقال "أين صاحب هذا البعري؟" فجاءه فقال "بعنيه"، 

"، فقال" بل هنبه لك رسول هللا وإنه ألهل بيت ما هلم معيشٌة غريه
فقال النيب" أما ما ذكرَت من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف 

 فأحسنوا إليه".

 مجٌل حّن فذرفت عيناه
أخرج ابن شاهني يف دالئل النبوة عن عبد هللا بن جعفٍر قال" أردفين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم خلفه فدخل حائط "بستان" 

ا رأى النيب صلى هللا عليه وسلم حّن رجٍل من األنصار فإذا مجٌل فلم
فذرفت عيناه فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم فمسح ذفراته فسكن ، 
مث قال " من ربُّ هذا اجلمِل؟" أي صاحبه فجاء فىت من األنصار، 
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فقال " هذا يل"، فقال "أال تتقي هللا يف هذه البهيمة اليت ملكك هللا 
ُتْدئبه".وهو حديث صحيح كما قال إايها فإنه شكا إيل أنك جُتيُعُه و 

 احملدث مرتضى الزبيدّي يف شرح إحياء علوم الدين.

 تفجر املاء من بني أصابعهِ 
ومنها تفجر املاء من بني أصابعه ابملشاهدة يف عدة مواطن يف مشاهد 
عظيمٍة وردت من طرٍق كثريٍة يفيد جمموعها العلم القطعّي املستفاد من 

ل لغري نبينا حيث نبع من عظمه وعصبه وحلمه التواتر املعنوي ومل حيص
ي ضربه موسى ألن ذودمه وهو أبلغ من تفّجر املياه من احلجر ال

خروج املاء من احلجارة معهوٌد خبالفه من بني اللحم والّدم، رواه جابٌر 
وأنٌس وابن مسعوٍد وابن عباٍس وأبو ليلى األنصاري وأبو رافٍع. روى 

ٍر رضي هللا عنه " عطش الناس يوم البخاري ومسلم من حديث جاب
احلديبية وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني يديه ركوٌة يتوضأ 
منها فجهش الناس" فقال " ما لكم؟" فقالوا " اي رسول هللا ليس 
عندان ما نتوضأ به وال ما نشربه إال ما بني يديك، فوضع يده يف 

ال العيون، فشربنا الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمث
وتوضأان" فقيل " كم كنتم؟" قال " لو كنا مائة ألٍف لكفاان كنا مخس 
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عشرة مائةا". والتحقيق أن املاء كان ينبع من نفس اللحم الكائن يف 
األصابع وبه صرّح النووّي يف شرح مسلٍم ويؤيده قول جابٍر " فرأيت 

 املاء خيرج"، ويف روايٍة " ينبع من بني أصابعِه".

 رّد عني قتادة بعد انقالعها

ومن معجزاته رّد عني قتادة بعد انقالعها فقد روى البيهقّي يف 
فسالت    الدالئل عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدرٍ 

حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فقال ال ، فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان ال يدري 

 أي عينيه أصيبت.اه 

 

 تسبيح الطعام يف يده

ومن معجزاته تسبيح الطعام يف يده، أخرج البخاري من حديث ابن 
صلى هللا عليه وسلم الطعام وحنن  مسعوٍد قال " كنا أنكل مع النيب

نسمع تسبيح الطعام". وهذه املعجزات الثالث أعجب من إحياء 
 املوتى الذي هو أحد معجزات املسيح.
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 شجرة دعاها رسول هللا فاستشهدها ثالاثً فشهدت

عن عبد هللا بن عمر قال " كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
مسري فأقبل أعرايب فلما دان منه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " 
أين تريد؟" قال " إىل أهلي" قال " هل لك إىل خرٍي؟" قال " ما 
هو؟" قال " تشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وان حممداا 

ورسوله"، قال " هل من شاهد على ما تقول؟" قال صلى هللا  عبدهُ 
عليه وسلم " هذه الشجرُة"، فدعاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وهي يف شاطئ الوادي فأقبلت خُتُد األرض خداا حىت قامت بني يديه 
فاستشهدها ثالراا فشهدت انه كما قال مث رجعت إىل منبتها فرجع 

ال " وإن يتبعوين أتيتك هبم وإال رجعت إال إليك األعرايب إىل قومه وق
 فكنت معك" رواه ابن حبان والبيهقي وغريمها.

 انشقاق القمر للنيب األطهر

من معجزات النيب حممد صلى هللا عليه وسلم انشقاق القمر له إبذن 
هللا تعاىل، بعض كفار قريش جاؤوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
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ادقاا فاشقق القمر نصفني" فقال هلم النيب فقالوا له " إن كنت ص
صلى هللا عليه وسلم " إن فعلُت تؤمنوا؟" قالوا " نعم". وكانت ليلة 
قد اكتمل فيها القمر فكان بدراا، فسال النيب صلى هللا عليه وسلم ربه 
أن يعطيه ما سألوا فانشق القمر نصفني والرسول صلى هللا عليه وسلم 

هذه من معجزات سيدان حممد صلى هللا ينادي " اشهدوا". وكانت 
 عليه وسلم الكبرية اليت مل حتصل لغريه من األنبياء عليهم السالم.
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 خاتمة
َتت بفضل هللا وعونه ومّنه وكرمه هذه الوريقات املباركات إبذن  

هللا تعاىل موجزة منجزة كافية لألريب شافية للبيب تذبُّ ابحلق 
فأسأل هللا اجلليل جباه نبيه اخلليل  لوالدليل وتبلغ صاحب الزاد القلي

أن يكسوها ثوب الرضا والقبول وأن يبلغين منها كل مأمول وأن 
 ألقاها يف صاحل أعمايل يوم احلسرة الذهول.

هذا وكان الفراغ من هذا العمل املبارك إبذن هللا تعاىل يف عصر  
يوم السبت من السادس عشر من شهر شعبان املبارك يف عام ست 

واحلمد هلل أوال وآخرا والصالة  وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة.
   والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين.


