
ى األمين العام لجمعية اإلمام مالك الفقهية الصادرة ف/ الدين عبد اهللا ابوزيد عالء /الفتوى الصادرة من الشيخ
  الشريفى  عن مشروعية االحتفال بالمولد النبو٢٠٠٨ ابريل

  
  قدمةم

  صحبه أجمعينآله و ى الصادق األمين و عل سيدنا محمد،خير المرسلينى الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل
  أما بعد

 
اء ف     ى االحتفال بالمولد النبو فقد آثر الكالم عن حكم ه العلم ا آتب يئا مم ذا الموضو  ى وما آنت أود أن اجمع ش ا شغل    ع ه ك ألن م وذل

ة اإلسال       وذهن العقالء من المسلمين اليوم هو اآبر من هذه القضيةى ذهن وا لضرب األم د جمع وم ق مية الجانبية الن أعداء اإلسالم الي
آل عام وقد ظهرت  ى آل موسم وتنشر فى تقرأ فى وقد صار الحديث عن حكم المولد أشبه ما يكون بالحولية الت وقطعها من جذورها
م        . ومعرفة  الناس مثل هذه االحتفاالت من غير علمى تنكر على بعض الطوائف الت ان العل ك من آتم ا من أن يكون ذل دمت  ،وخوف أق

  المستقيم الطريقى إلى التوفيق وهو الهادى واهللا ول هذا الموضوعى بعض العلماء ف آتبجمع ما ى المشارآة فى عل
 
  :دتمهي

 
ا ى األحكام الشرعية إنما تعرف باألدلة الت  ة          أقامه ذه األدل سمى ه ا وت دلهم عليه ا وت ين اليه شارع لترشد المكلف ام أو   ال   باصول األحك

 .واحدى أسماء مترادفة والمعنى فه ،المصادر الشرعية لألحكام أو أدلة األحكام
 .االمور أمر منى ما فيه داللة أو إرشاد إل:اللغة ى والدليل ف

 .ىهو الحكم الشرعى والمطلوب الخبر، مطلوب خبريى ما يمكن التوصل بالنظر فيه إل :اصطالح األصوليينى وف
ان عل    قطع، سبيل الى على حكم شرعى يكون موصال إل الدليل انى وقد اشترط بعض األصوليين ف ان آ ارة ال    ى ف سبيل الظن فهوأم

م شرع   ولكن المشهور عند األصوليين إن هذا ليس بشرط، دليل الظن   سبيال القطع او  ى عل ى عمل ى فالدليل عندهم ما يستفاد منه حك
ات  الشريعة لتعرفى العقول ألنها منصوبة فى واألدلة الشرعية ال تناف ا إن   بها األحكام وتستنبط منها فلو نافتها لف ا آم   المقصود منه

 .لمقتضاها العقول بحيث تقبلها العقول وتنقادى مقتضى جريان األدلة على االستقراء دل عل
  :تقسيمات األدلة
ة أ  ى بالنظر إل  تقسيمات مختلفةى تقسم األدلة إل ارات مختلف النظر إل  ى اعتب ا يل       ى ب ذآر فيم ا ون ا إليه ة ينظر منه سيمين من   ى الجه تق

  :التقسيم
  : األولالتقسيم

 : بهذا االعتبار األنواع التاليةى هذه األدلة وهى االتفاق واالختالف فى من جهة مد
  ).القران والسنة(بين أئمة المسلمين ويشمل هذا النوع  وهو محل إجماع :النوع األول
اع الن ى فقد خالف ف )اإلجماع والقياس(وهو  اتفاق بين أئمة المسلمين وهو محل :النوع الثاني ة وبعض    ظام من  اإلجم المعتزل

  .القياس الجعفرية والظاهريةى الخوارج، وخالف ف
وع            :الثالث النوع ذا الن اس وه الوا بالقي ذين ق ورهم ال ى جمه اء حت ين العلم شمل العرف واالستصحاب     وهو محل اختالف ب ي

وع من مصادر   فمن العلماء من اعتبر هذا الن     ى  واالستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحاب       
  .هالتشريع ومنهم من لم يعتبر

 
 :ى التقسيم الثان

  .الراى وتنقسم إلى قسمين نقليه وعقلية األدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو
  : األدلة النقلية:النوع األول

ة    من وشرع من قبلنا على رأىى الكتاب والسنة ويلحق بهذا النوع اإلجماع ومذهب الصحاب وهى ذا األدل  يأخذ به
ه   ا ألن شارع ال        راجع  ويعتبرها مصادرللتشريع وإنما آان هذا النوع من األدلة نقلي ول عن ال أمر منق د ب ى التعب إل

  ألحد فيهى نظر وال رأ
 :األدلة العقلية :النوع الثاني

لة واالستصحاب    ترجع إلى النظر والراى وهذا النوع هو القياس ويلحقى اى الت به االستحسان والمصالح المرس
سمة الت     عقليا الن ما آان هذا النوعوإن ذا الق شارع وه ا  ى مرده إلى النظر والراى ال إلى أمر منقول عن ال ذآرناه
ر     فكلى بالنسبة إلى أصول األدلة إما بالنسبة إلى االستدالل بها على الحكم الشرعى ه إنما وعين مفتق نوع من الن

ه      د في شارع الب المنقول عن ال ذ      من إلى األخر الن االستدالل ب ل ال ا إن    ى النظر واستعمال العق م آم هو أداة الفه
 األحكام تشريعى استند إلى النقل الن العقل المجرد الدخل له ف الراى اليكون صحيحا معتبر إال إذا

 
  ألولا المبحث

 االحتفالى معنى ف
  ر إظهار الفرح والسروى بمعن :االحتفال 

  اهللا عليه وسلمى صلى بالمصطف السرورهو التعبير عن الفرح و :االحتفال بالمولدى معن



 
  الثاني المبحث

 األدلةى ف
 :من القرآن الكريم: الدليل األول

ل بفضل اهللا     (يونس  ة  ورسى  فى  أمر مطلوب بنص القرآن الكريم واالحتفال نوع من أنواع الفرح قال تعال           ) ص(ى  إن الفرح بالنب   ق
  .)وما أرسلناك إال رحمة للعالمين(ى أعظم الرحمة قال تعال) ص(ى ة والنبفاهللا أمرنا أن نفرح بالرحم) فبذلك فليفرحوا وبرحمته

  
 :  من السنة:لدليل الثانيا

رى         .١ ه الكب ى نعمت ه عل الى في شكر اهللا تع ده وي وم مول ضله   انه صلى اهللا عليه وسلم آان يعظم ي ه وتف الوجود   علي ه ب ذا   علي له
ادة رض     ى بالصيام آما جاء ف  الوجود إذ سعد به آل موجود وآان يعبر عن ذلك التعظيم ى قت ه ى الحديث عن أب إن  :اهللا عن

ذا ف    ى رواه اإلمام مسلم ف ) فيه ولدت وفيه انزل على( يوم االثنين فقال سئل عن صوم) ص(رسول اهللا  صيام وه اب ال ى آت
على ذآر أو صالة اواطعام أو اجتماع  معنى االحتفال به إال إن الصورة مختلفة ولكن المعنى موجود سواء آان ذلك بصيام

 .الشريفة عليه وسلم أو سماع شمائله صلى اهللاى على النب
ى ويقول ف  ) ص(لثويبة لما بشرته بوالدة المصطفى       عتقه انه يخفف عن أبى لهب آل يوم اثنين بسبب        ى  البخارى  فقد جاء ف   .٢

 الدين الدمشقي ذلك الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر
 مخلدا الجحيمى ف بتبت يداه             ذمه جاء هذا آافرا إذا آان

  عـنه بالـسرور باحمدا يخفـف           دائـمـا االثنينى فـ انهى أت
  مسرورا ومات موحدا  بأحمد    آان عمرهى فما الظن بالعبد الذ

اح  ى الصحيح فى  فى وهذه القصة رواها البخار اب النك ن حجر ف      آت ا الحافظ ب رازق      ى ونقله د ال ام عب ا اإلم تح ورواه الف
ة ج    ى وابن آثير ف  ،الدالئلى فى ،والحافظ البيهق٤٧٨ص ٧المصنف ج ى فى الصنعان ة من البداي سير النبوي  ،٢٢٤ص ١ال

 . وغيرهم من األئمة٧٦ ص٩شرح السنة جى فى والحافظ البغر
ار وان آانتى وه ل البخ ة ألجل نق ا مقبول لة إال أنه اد العلمى مرس ا واعتم ذلكله اظ ل ا ف، اء من الحف المناقب ى ولكونه

 .الحديث بين المناقب واألحكامى االستدالل فى الحالل و الحرام وأهل العلم يعرفون الفرق فى والخصائص ال ف
  

 :القياس  من:الدليل الثالث
  .آخرى بشى تقدير شى يطلق عل: اللغةى القياس ف

رد النص ب     :األصوليين اصطالحى ف م ي ة ل ا ف     تسوية واقع ة ورد النص بحكمه ا بواقع م ى حكمه ساو    الحك ه لت ى المنصوص علي
  .علة الحكمى الواقعتين ف

 : أرآان القياس
 .ويسمى بالمقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه األصل .١
 .األصل ويراد تعديته للفرعى ورد به النص فى الذى الشرع حكم األصل وهو الحكم .٢
 .حكمه ويراد أن يكون له حكم األصل بطريق القياسوهو ما لم يرد نص ب لفرع ويسمى بالمقاسا .٣
ى تسويته باألصل ف   يراد  الفرع من اجله شرع الحكم فيه وبناء على وجودهى األصل والذى وهو الوصف الموجود ف لعلةا .٤

 .هذا الحكم
 
  ؟ةوالحكم والعل األصل والفرع  ما هو:مسألة المولدى ف

ة  اهللا عليه وسلى هو انه صل           :ألصلا ل        ى ورأ م لما وصل المدين ك فقي وم عاشوراء سأل عن ذل ود يصومون ي  اليه
ال صلى اهللا         نبيهمى  أنهم يصومون الن اهللا نج     ة فق ذه النعم ى ه واغرق عدوهم فهم يصومونه شكرا هللا عل

  فصامه وأمر بصيامه) أولى بموسى منكم نحن(  :عليه وسلم
  .االحتفال بالمولد           : الفرع
  . الشكر هللا تعالى:الفرعى والعلة آذالك ف    لشكر هللا تعالى ا: ألصلاى العلة ف
   ·سنةى أ) مندوب (صيام يوم عاشوراء     : األصل حكم

  .دحكما للفرع وهو االحتفال بالمول )الندب (فلذا يكون حكم األصل وهو
 .قياسا) مندوب (إذن يكون االحتفال بالمولد

 
سيوط      ، على صحيح البخاري  ى البار صاحب آتاب فتحى النولقد قام بهذا القياس ابن حجر العسق ام الحافظ ال ذا اإلم د ذآر ه ى وق

  .الجزء األولى للفتاوى فى عمل المولد وهو مطبوع مع الحاوى ف آتابه حسن المقصدى ف
 

  :الرابع الدليل
ن      فهو  آل بلدى العمل ف جميع البالد وجرى بهى إن المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون ف مطلوب شرعا للقاعدة من حديث اب

  .أحمد أخرجه) ه المسلم قبيح فهو عند اهللا قبيحآر حسنا فهو عند اهللا حسن وما ه المسلمآر ما (:مسعود الموقوف
 
  



  المبحث الثالث
 جواز االحتفال بالمولدى فالعلماء  اقوال

 
ه         فتعظيم المو٢٩٤ص  ) المستقيم الصراط اقتضاء(آتاب ى  ف قول ابن تيمية اس ويكون ل ه بعض الن د يفعل اذه موسما ق ه   لد واتخ في

  .أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ا مضاهاة للنصارى ف       ٢٩٤ صى وقال أيضا ف اس إم سى  ى من الكتاب نفسه وآذلك ما يحدثه بعض الن يالد عي سالم   م ه ال ا   علي  وإم

 هذه المحبة واالجتهادى يثيبه عل له واهللا قدصلى اهللا عليه و سلم وتعظيما ى للنب محبة
 
 الرابع المبحث

 الشريفى المولد النبوى ف لكتب المصنفةا
 

  .المنشور ومنها المختصر والمطول والوسط المولد آثيرة منها المنظوم ومنهاى الكتب المصنف ف
اء   ذلك آله لكثرته وسعته فانى ساقتصر على ذ هذه العاجلة الموجزة ذآرى ال نريد ف ار علم ذين ة من أالئم   ةم ألاآر آب ى صنفوا ف   ال
 : المولد
د سنة       المعروف ى بكر بن عبد اهللا الدمشقى الحافظ محمد بن أب -١ دين والمول ابن ناصر ال ة ) ٧٧٧(ب اب جامع     هجري ه آت  ول

 .رالمختا ى مولد النبى اآلثار ف
اب باسم  ) ٧٢٥(المولد سنة ى لعراقالشهير بالحافظ اى المصر الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن -٢  هجرية له آت

 ).المولد السنيى فى لهنا(
اهر    الحافظ محمد بن عبد -٣ د الق ن محم سخاو    ى الرحمن ب ود سنة   ى المعروف باسم الحافظ ال ال  ) ٨٣١( المول ة ق ى ف  هجري

 .آشف الظنون إن للحافظ جزء من المولد الشريف
 .دالمنج صال الدين/ حقيق الدآتورالحافظ بن آثير صنف مولدا نبويا طبع أخيرا بت -٤
 . للفتاوىى مطبوع مع آتابه الحاو، )عمل المولدى حسن المقصد ف( باسم آتابهى الحافظ السيوط -٥

 .والمسلمين جزأهم اهللا خيرا عن اإلسالم والعلماء ةئمألاغيرهم من  وقد صنف
 

 الخامس المبحث
  المنعى  هل الترك يدل عل:في

 
ه حرام   ى أو التابعين اليدل عل   فعله أو أصحابه )ص(ما ترك رسول اهللا ى بمعنى الحرمة أى الترك علال يدل  األصول قال علماء ان

  .ألن الحرام ال يثبت اال بنص
  ).معروف عند أهلي لم اقل حرام ولكنه غير(: عندما سئل أحرام هو؟ قالو ،أآل لحم الضب) ص(ى ذلك بترك النبى واستدلوا عل

ا         الصدر األول فهوى ه السلف ولم يكن ففلذا ليس آل ما لم يفعل ل يجب أن يعرض م ا ب ا ويجب إنكاره بدعة منكرة سيئة يحرم فعله
روه   ى محرم فهو محرم أو عل     ى  مصلحة فهو واجب أو عل    ى  عل فما اشتمل  أدلة الشرع ى  احدث عل  و مك روه فه و   ى أو عل  مك اح فه مب
  .مندوب فهو مندوب وللوسائل حكم القصدى مباح أو عل

و      ):اهللا عنهى رض(ى مام الشافعاإل قال ر فه ا أو اث ا أو سنة أو إجماع ا    ما احدث وخالف آتاب ضالة وم م      البدعة ال ر ول احدث من خي
 .محمود يخالف شيئا من ذلك فهو

 
  السادس المبحث

 حلوى المولد
 

اح،  ى أيام االحتفال بذآرى المولد النبوى حلوى المولد ف ما يصنع من و قصد    الشريف أمر مب ل ل سرور    ص  ب رح وال ار الف احبها إظه
 .ما فعلهى فله األجر عل) ص(ى بالنب

دليل عل   ى بل تدخل ف) ص(ى منعها النبى التصاوير التى ليست داخلة ف وهذه الحلوى ال وال ك  ى لعب األطف د دخل النب   (ذل " ص"ى ق
  )عليها تلعب بالبنات فاقرها ولم ينكرى اهللا عنها وهى عائشة رضى عل

 
  الء الدين عبد اهللاآالم الشيخ عى انته


