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بدع المولد النبوي «عرض ونقد»
د .منيرة بنت فراج العقال

امللخص:
موضوع البحث( :البدع املتعلقة بيوم املولد النبوي).
هدف البحث :معرفة أحكام العبادات املبتدعة املتعلقة ابملولد النبوي وبياهنا أبدلتها.
منهج البحث :املنهج االستنباطي االستقرائي.
ـدع يبــدعُ بدعــة ،ومادتــه «البــاء والــدال
أهــم النتائــج :أن البدعــة لغــة :هــي مصــدر الفعــل بـ َ
والعــن» ،أصــل يــدل علــى ابتــداء الشــيء وإحداثــه ال عــن مثــال ســابق وهــو امل ـراد ،والبدعــة
اصطالحــا :كل حــادث خمالــف للســنة ،واختلــف العلمــاء يف حكــم البــدع ورجحــت أن كل
بدعــة يف الديــن حمرمــة ،وتتفــاوت درجــة التحــرمي حبســب كل بدعــة .أمــا املولــد يف اللغــة :وقــت
الــوالدة وموضعهــا ،واملولــد النبــوي :هــو يــوم مولــد النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،وقــد اختُلــف يف
حتديــده ،كمــا اختلــف العلمــاء يف حكــم االحتفــال ابملولــد النبــوي والراجــح أنــه بدعــة حمرمــة.
أهم التوصيات :أوصي بنشــر العلم الشــرعي بشــى الوســائل كإنشــاء مراكز لبيان الســنن
والتحذيــر مــن البــدع ،واســتخدام التقنيــة ووســائل اإلعــام ووســائل التواصــل يف بيــان خماطــر
البــدع ،وخماطبــة أمــة الدعــوة واجليــل الناشــئ ودعوهتــم ابلــي هــي أحســن للرجــوع إىل الســنة
والبعــد عــن البعــد ،وتضمــن مناهــج التعليــم العــام بذلــك.
الكلمات املفتاحية :البدع ،املولد النبوي ،االحتفال ،الصيام ،القيام ،االعتكاف.
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املقدمة:
«إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنــا ،مــن يهــده هللا فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا
وحــده ال شـريك لــه ،وأشــهد أن حممــداً عبــده ورسـوله.
اللَ َحـ َّـق تـُ ـ َقاتِِه َوَل تَُوتُـ َّـن إَِّل َوأَنتُــم ُّم ْســلِ ُمو َن﴾ [ســورة آل
﴿ي أَيـَُّهــا الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا اتَّـ ـ ُقوا َّ
َ
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ـث ِمنـهمــا ِرجـ ًـال َكثِــرا ونِســاء ۚ واتَّـ ُقوا َّ ِ
ِ
اللَ َكا َن
ـام ۚ إِ َّن َّ
اللَ الَّــذي تَ َســاءَلُو َن بِــه َو ْال َْر َحـ َ
َزْو َج َهــا َوبَـ َّ ْ ُ َ َ
ًَ َ ً َ
ِ
يدا 70
﴿ي أَيـَُّهــا الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا اتَّ ـ ُقوا َّ
اللَ َوقُولُـوا قَـ ْـوًل َسـ ِـد ً
َعلَْي ُكـ ْـم َرقيبًــا﴾ [ســورة النســاءَ ،]١:
ِ
يمــا﴾
صلِـ ْـح لَ ُكـ ْـم أ َْع َمالَ ُكـ ْـم َويـَ ْغ ِفـ ْـر لَ ُكـ ْـم ذُنُوبَ ُكـ ْـم ۗ َوَمــن يُ ِط ـ ِع َّ
اللَ َوَر ُس ـولَهُ فَ ـ َق ْد فَـ َ
يُ ْ
ـاز فَـ ْـوًزا َعظ ً
[ســورة األح ـزاب.(((»]71-70:
البــدع واحملــداثت يف الديــن مــن األمــور الــي حرمهــا هللا تعــاىل ورس ـوله صلــى هللا عليــه
وســلم ،وإن مــن البــدع احملدثــة الــي يتعبــد هبــا بعــض املســلمني بــدع متعلقــة ابملولــد النبــوي علــى
صاحبــه أفضــل الصــاة وأمت التســليم ،لــذا أحببــت أن يكــون هــذا البحــث بعن ـوان( :البــدع
املتعلقــة بيــوم املولــد النبــوي) ،وســأتناول حبثــه مــن خــال ختصيصــه بعبــادات معينــة ،مســتعينة
ابهلل مســتلهمة منــه التوفيــق والســداد.
مشــكلة البحــث :الوقــوع يف شــبهات االحتفــال ابملولــد النبــوي والتعبــد فيــه لــدى بعــض
املسلمني.
حــدود البحــث :مســائل املولــد النبــوي مــن حيــث االحتفــال بــه وصيامــه واالعتــكاف
فيــه وقيــام ليلتــه.
هــدف املوضــوع :يهــدف البحــث يف هــذا املوضــوع إىل :معرفــة أحــكام العبــادات املبتدعــة
املتعلقــة ابملولــد النبــوي وبياهنــا أبدلتها.
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منهج البحث :املنهج االستنباطي االستقرائي النقدي.
خطة البحث :املقدمة :وتشمل مشكلة البحث ،وحدوده ،وهدفه ،ومنهجه ،وخطته.
التمهيد :تعريف البدعة وحكمها.
املطلب األول :تعريف يوم املولد النبوي.
املطلب الثاين :االحتفال بيوم املولد النبوي.
املطلب الثالث :قيام ليلة املولد النبوي.
املطلب الرابع :صيام يوم املولد النبوي.
املطلب اخلامس :االعتكاف يوم املولد النبوي.
اخلامتة
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التمهيد:
ـدع يبــدعُ بدعــة ،ومادتــه «البــاء والــدال والعــن»((( ،أصــان
البدعــة لغــة :مصــدر الفعــل بـ َ
يــدل أحدمهــا علــى ابتــداء الشــيء وإحداثــه ال عــن مثــال ســابق وهــو امل ـراد ،واآلخــر علــى
االنقطــاع والــكالل ،فالبدعــة :إحــداث شــيء واخرتاعــه ال علــى مثــال((( ،ومنــه قولــه تعــاىل:
ِ
السماو ِ
ات َو ْال َْر ِۖ
ض﴾ [سورة البقرة ،]117:أي :حمدث السموات واألرض ومنشؤها
﴿بَد ُ
يع َّ َ َ
مــن غــر أصــل ،ومنــه مسيــت البدعــة بدعــة؛ ألنــه ال نظــر هلــا فيمــا ســلف((( ،وقولــه تعــاىل:
الر ُسـ ِـل﴾ [ســورة األحقــاف ،]9:أي :مــا كنــت أول رســل هللا الــي
ـت بِ ْد ًعــا ِّمـ َـن ُّ
﴿قُـ ْـل َمــا ُكنـ ُ
(((
أرســلها إىل خلقــه .
البدعــة شــرعاً :تنوعــت تعاريــف العلمــاء للبدعــة وتعــددت ،وذلــك الختالفهــم يف
مفهومهــا ومدلوهلــا ،فمنهــم مــن وســع مدلوهلــا ،حــى أطلقهــا علــى كل مســتحدث ،ومنهــم مــن
ضيــق ذلــك ،فــكان هلــم مســلكان يف تعريــف البدعــة:
املســلك األول :أن البدعــة كل حــادث بعــد الرســول صلــى هللا عليــه وســلم ،فــإن وافقــت
الســنة فهــي بدعــة حممــودة ،وإن خالفتهــا فهــي بدعــة مذمومــة ،وبنــاء علــى ذلــك فحكــم البدعــة
خيتلــف ابختــاف حقيقتهــا ،فقــد تكــون واجبــة ،أو مندوبــة ،أو مباحــة ،أو مكروهــة ،أو
حمرمــة(((.
ويناقــش هــذا املســلك بقــول الشــاطيب رمحــه هللا(((« :إن هــذا التقســيم أمــر خمــرع ،ال يــدل
عليــه دليـ ْـل شــرعي ،بــل هــو يف نفســه متدافــع ،ألن مــن حقيقــة البدعــة أن ال يــدل عليهــا دليــل
شــرعي ،ال مــن نصــوص الشــرع ،وال مــن قواعــده ،إذ لــو كان هنالــك مــا يــدل مــن الشــرع علــى
وجــوب ،أو نــدب ،أو إابحــة ،ملــا كان مثَّ بدعــة ،ولــكان العمــل داخ ـاً يف عمــوم األعمــال
املأمــور هبــا ،أو املخـ َّـر فيهــا ،فاجلمــع بــن كــون تلــك األشــياء بدعـاً ،وبــن كــون األدلــة تــدل علــى
وجوهبــا ،أو ندهبــا ،أو إابحتهــا ،مجــع بــن متنافيــن»(((.
املســلك الثــاين :أن البدعــة كل حــادث خمالــف للســنة((( ،فليــس يف البــدع حممــود وال
مبــاح ،فوصــف الضاللــة الزم لــكل بدعــة(.((1
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م

195

بدع المولد النبوي «عرض ونقد»

د .منيرة بنت فراج العقال

الراجــح- :وهللا أعلــم -أن البدعــة ال تطلــق إال علــى مــا خالــف الســنة ،وعلــى هــذا
فيكــون تعريــف البدعــة :كل حادثــة يف الديــن تضاهــي الشـريعة ليــس هلــا أصــل( ،((1وقــد اختلــف
العلمــاء يف حكــم البدعــة علــى أق ـوال ،واختالفهــم مبــي علــى اخلــاف يف تعريــف البدعــة،
وبنــاء علــى ذلــك فــكل بدعــة يف الديــن حمرمــة( ،((1وتتفــاوت درجــة التحــرمي حبســب كل بدعــة،
وهــو قــول كثــر مــن أهــل العلــم ،كأيب شــامة ،والشــاطيب ،وابــن القيــم ،وابــن رجــب ،رمحهــم هللا
وغريهــم( ،((1مســتدلني علــى ذلــك مبــا يلــي:
ِ
ِ
ِ
يت
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َْتَ ْم ُ
الدليل األول :قوله تعاىل﴿ :الْيـَْوَم أَ ْك َم ْل ُ
لَ ُكم ِْ
ال ْس َل َم ِدينًا﴾ [سورة املائدة.]3:
ُ

وجــه االســتدالل :أن الشـريعة جــاءت كاملــة ال حتتمــل الـزايدة وال النقصــان ،واالبتــداع
خمالف لذلك ففيه انتقاص إلكمال للدين ،واهتام للرســول عليه الصالة والســام ابلتقصري يف
تبليــغ الديــن علــى وجــه الكمــال ،فقــد أكمــل هللا ســبحانه لعبــاده الديــن وأمت عليهــم النعمــة(((1؛
قــال ابــن مســعود رضــي هللا عنــه« :اتبعـوا وال تبتدعـوا فقــد ُكفيتــم»( ،((1وقــال اإلمــام مالــك رمحــه
هللا« :مــن ابتــدع يف االســام بدعــه يراهــا حســنه فقــد زعــم أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم
ـت لَ ُكـ ْـم ِدينَ ُكـ ْـم﴾ [ســورة املائــدة ]3:فمــا مل يكــن
خــان الرســالة ،ألن هللا يقــول﴿ :الْي ـَ ْـوَم أَ ْك َم ْلـ ُ
يومئــذ دينــا فــا يكــون اليــوم دينــا»(.((1
ـول فَ ُخ ـ ُذوهُ َوَمــا نـََها ُكـ ْـم َعْنــهُ فَانتـَُه ـوا﴾
الر ُسـ ُ
آت ُكـ ُـم َّ
﴿وَمــا َ
الدليــل الثــاين :قولــه تعــاىلَ :
[ســورة احلشــر.]7:
الدليــل الثالــث :قولــه تعــاىل﴿ :فَ ـ ْليح َذ ِر الَّ ِذيــن ُيَالُِفــو َن عــن أَمـ ِرِه أَن تُ ِ
صيبـَُهـ ْـم فِْت ــنَةٌ أ َْو
َْ
َْ ْ
َ
ِ
اب أَلِيـ ٌـم﴾ [ســورة النــور.]63:
يُصيبـَُهـ ْـم َع ـ َذ ٌ
وجــه االســتدالل مــن اآليتــن :أن هللا ســبحانه وتعــاىل أمــر ابتبــاع رســوله صلــى هللا
عليــه وســلم ،هــو أمــر عــام يف كل مــا أمــر بــه النــي صلــى هللا عليــه وســلم وهنــى عنــه ،ومــا مل
يؤثــر عنــه صلــى هللا عليــه وســلم يف الديــن فهــو بدعــة مــن قبيــل احملــداثت الــي هنــي عنهــا،
وحــذر منهــا(.((1
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الدليــل الرابــع :عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال( :مــن أحــدث يف أمـران هــذا مــا
ليــس منــه فهــو رد) ،ويف روايــة( :مــن عمــل عمـاً ليــس عليــه أمـران فهــو رد)(.((1
الدليــل اخلامــس :عــن جابــر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنــه ،خطــب بنــا النــي صلــى هللا عليــه
وسلم فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهل له مث قال( :إن خري احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدى
هدى حممد ،وشــر األمور حمداثهتا ،وكل بدعة ضاللة)(.((1
الدليل الســادس :قول النيب صلى هللا عليه وســلم( :ســرون من بعدي اختالفا شــديدا،
فعليكــم بســنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين املهديــن ،عض ـوا عليهــا ابلنواجــذ ،وإايكــم واألمــور
احملــداثت ،فــإن كل بدعــة ضاللــة)(.((2
وجــه االســتدالل مــن األحاديــث الســابقة :قولــه صلــى هللا عليــه وســلم (كل بدعــة
ضاللــة) عمــوم ال خمصــص لــه ،فــكل شــيء أحــدث علــى غــر أصــل مــن أصــول الديــن فهــو
ضــال ،كمــا أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم رد كل البــدع واملخرتعــات يف الديــن ،وأمــر
ابلتمســك بســنته وســنة اخللفــاء الراشــدين مــن بعــده(.((2
الدليــل الســابع :أن أاب موســى األشــعري قــال البــن مســعود رضــي هللا عنهمــا :اي أاب
عبــد الرمحــن إين رأيــت يف املســجد آنفــا أم ـرا أنكرتــه ،ومل أر واحلمــد هلل إال خ ـرا ،قــال :فمــا
هــو؟ فقــال :إن عشــت فس ـراه ،رأيــت يف املســجد قومــا حلقــا جلوســا ينتظــرون الصــاة ،يف
كل حلقــة رجــل ويف أيديهــم حصــى ،فيقــول :كــروا مائــة ،فيكــرون مائــة ،فيقــول :هللـوا مائــة،
فيهللــون مائــة ،ويقــول :ســبحوا مائــة ،فيســبحون مائــة ،قــال :فمــاذا قلــت هلــم؟ قــال :مــا قلــت
هلــم شــيئا انتظــار رأيــك أو انتظــار أمــرك ،قــال :أفــا أمرهتــم أن يعــدوا ســيئاهتم ،وضمنــت هلــم
أن ال يضيــع مــن حســناهتم ،مث مضــى حــى أتــى حلقــة مــن تلــك احللــق ،فوقــف عليهــم ،فقــال:
مــا هــذا الــذي أراكــم تصنعــون؟ قال ـوا :اي أاب عبــد الرمحــن ،حصــى نعــد بــه التكبــر والتهليــل
والتســبيح ،قــال :فعــدوا ســيئاتكم ،فــأان ضامــن أن ال يضيــع مــن حســناتكم شــيء ،وحيكــم اي
أمــة حممــد ،مــا أســرع هلكتكــم ،هــؤالء صحابــة نبيكــم صلــى هللا عليــه وســلم متوافــرون ،وهــذه
ثيابــه مل تبــل وآنيتــه مل تكســر ،والــذي نفســي بيــده إنكــم لعلــى ملــة هــي أهــدى مــن ملــة حممــد
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صلــى هللا عليــه وســلم ،أو مفتتح ـوا ابب ضاللــة ،قال ـوا :وهللا اي أاب عبــد الرمحــن ،مــا أردان إال
اخلــر ،قــال :وكــم مــن مريــد للخــر لــن يصيبــه ،إن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم حدثنــا أن
قومــا يقــرؤون القــرآن ال جيــاوز تراقيهــم ،وامي هللا مــا أدري لعــل أكثرهــم منكــم ،مث تــوىل عنهــم(.((2
وجــه االســتدالل :أن أاب موســى وابــن مســعود رضــي هللا عنهمــا أنكـرا مــا ابتدعــه النــاس
مــن عبــادات ،فــدل ذلــك علــى حتــرمي البــدع ،وقــد أمـران ابتبــاع طريقتهــم ،واالهتــداء بســنة خــر
القــرون.
الدليــل الثامــن :أن األصــل يف العبــادات التوقــف واملنــع واحلظــر إال مــا شــرعه هللا ورسـوله
صلــى هللا عليــه وســلم ،فــا يتقــرب إىل هللا إال مبــا وافــق الشــرع ودل عليــه دليــل اثبــت(.((2
فقــد جــاءت النصــوص مطلقــة عامــة تــدل علــى أن البدعــة مل تــرد يف الشــرع إال مذمومــة،
واالشــتغال هبــا ســبب يف ابتعــاد النــاس عمــا شــرعه هللا ورس ـوله صلــى هللا عليــه وســلم؛ ألهنــا
مبــادئ الضــال ومظانـّـه( ،((2وقــد أطــال العلمــاء يف التحذيــر مــن البــدع وبيــان خطورهتــا ،فهــي
أخطــر مــن جمــرد املعاصــي؛ فمرتكــب املعاصــي قصــده نيــل غرضــه وشــهوته العاجلــة معتقــداً
حرمــة احل ـرام وإن ارتكبــه ،طامعــا يف رمحــة هللا ،ويــرى أن الــرك أوىل ،خبــاف مرتكــب أدىن
البــدع فهــو علــى ضــد هــذه األحـوال ،فإنــه يــرى فعلــه حســنا يؤجــر عليــه ،بــل يـراه أوىل ممــا حــد
لــه الشــارع(.((2

املطلب األول :تعريف املولد النبوي
املولــد يف اللغــة :وقــت الــوالدة وموضعهــا( ،((2فيقصــد بيــوم املولــد النبــوي يــوم والدة خــامت
األنبيــاء حممــد صلــى هللا عليــه وســلم ،وقــد اتفــق العلمــاء علــى أن مولــد النــي صلــى هللا عليــه
وســلم كان يــوم االثنــن( ،((2فعــن أيب قتــادة األنصــاري رضــي هللا عنــه( :أن رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم ســئل عــن صــوم اإلثنــن ،فقــال :فيــه ولــدت ،وفيــه أنــزل علــي)(.((2
وقــد اختلــف العلمــاء يف حتديــد العــام الــذي ولــد فيــه صلــى هللا عليــه وســلم ،فقيــل :ولــد
يف عــام الفيــل ،وقيــل :بعــد عــام الفيــل بعشــر ســنني ،وقيــل :بثالثــن عامــا ،وقيــل :أبربعــن
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عامــا ،وقيــل :خبمســن عامــا ،وقيــل :بســبعني عامــا ،والصحيــح أنــه ولــد عــام الفيــل ،وقــد حكــي
اإلمجــاع علــى ذلــك ،مث اختلفـوا يف حتديــد الشــهر ،فقيــل :يف ربيــع األول ،وقيــل :يف رمضــان،
وقيــل :يف حمــرم ،وقيــل :يف صفــر ،وقيــل :يف ربيــع اآلخــر ،وقيــل :يف رجــب ،وأصحهــا أنــه ولــد
يف شــهر ربيــع األول حــى حكــي االتفــاق عليــه ،كمــا اختلف ـوا يف يــوم والدتــه صلــى هللا عليــه
وســلم ،فقيــل :ولــد يف يــوم اإلثنــن مــن ربيــع مــن غــر تعــن ،وقيــل لليلتــن خلتــا مــن ربيــع األول،
وقيــل :لثمــان ليــال خلــت ،وقيــل :لتســع خلــت ،وقيــل :لعشــر خلــت ،وقيــل :لثنــي عشــرة
ليلــة قــد خلــت مــن ربيــع األول ،وهــو املشــهور الــذي عليــه أكثــر العلمــاء( ،((2واملـراد حبثــه هــو
ختصيــص يــوم مولــد النــي صلــى هللا عليــه وســلم الثــاين عشــر مــن شــهر ربيــع األول وليلتــه مــن
كل عــام ابحتفــال واجتمــاع وعبــادة(.((3

املطلب الثاين :االحتفال بيوم املولد النبوي
االحتفــال ابملولــد النبــوي ال يقــام إال حمب ـةً للنــي صلــى هللا عليــه وســلم وإحيــاءً لس ـرته
صلــى هللا عليــه وســلم ،وحمبتــه صلــى هللا عليــه وســلم مــن أعظــم العبــادات الــي يتقــرب هبــا،
وأصــل مــن أصــول الديــن( ،((3واختلــف العلمــاء يف حكــم االحتفــال بيــوم املولــد النبــوي ،علــى
قولــن:
القــول األول :أن االحتفــال ابملولــد النبــوي بدعــة حمرمــة ،وهــو قــول مجاعــة مــن
العلمــاء (.((3
قال ابن تيمية« :كل ما أحدث من املواسم واألعياد فهو منكر»(.((3
أدلــة أصحــاب هــذا القــول :أن االحتفــال ابملولــد النبــوي ليــس لــه أصــل يف الكتــاب وال
يف الســنة ،ومل ينقــل عملــه عــن الصحابــة ،أو عــن األئمــة األربعــة ،أو عــن أحــد مــن الســلف يف
القــرون الثالثــة الفاضلــة ،الذيــن هــم أهــل الســبق واملبــادرة إىل اخل ـرات بفعــل املأمــورات وتــرك
املنهيــات ،فهــو بدعــة حمدثــة ،يرجــع اتريــخ ظهورهــا إىل الدولــة العبيديــة الــي تســمت ابلدولــة
الفاطميــة يف القــرن الرابــع(.((3
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قــال الفاكهــاين(« :((3ال أعلــم هلــذا املولــد أصــا يف كتــاب وال ســنة ،وال ينقــل عملــه عــن
أحــد مــن علمــاء األمــة ،الذيــن هــم القــدوة يف الديــن ،املتمســكون آباثر املتقدمــن؛ بــل هــو بدعــة
أحدثهــا البطالــون ،وشــهوة نفــس اغتــى هبــا األكالــون»(.((3
فيستدل على حترميه بعموم أدلة حترمي البدع ،كما يستدل مبا يلي:
الدليــل األول :عــن عمــر رضــي هللا عنــه ،قــال :مسعــت النــي صلــى هللا عليــه وســلم يقــول:
(ال تطــروين( ((3كمــا أطــرت النصــارى ابــن مــرمي فإمنــا أان عبــده ،فقولـوا :عبــد هللا ورسـوله)(.((3
الدليــل الثــاين :عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ،قــال :قــال يل رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم( :إايكــم والغلــو يف الديــن ،فإمنــا أهلــك مــن كان قبلكــم الغلــو يف الديــن)(.((3
وجــه االســتدالل مــن احلديثــن :أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم هنــى عــن الغلــو وجتــاوز
احلــد يف إطرائــه ومدحــه ،ومــا يفعــل اآلن يف املوالــد فيــه مــن الغلــو واإلط ـراء مــا يصــل إىل
إعطائــه خصائــص الربوبيــة ،وهــو وســيلة إىل الغلــو واملبالغــة يف تعظيمــه حــى أفضــى إىل دعائــه
واالســتغاثة بــه وطلــب املــدد منــه وإنشــاد القصائــد الشــركية يف مدحــه صلــى هللا عليــه وســلم،
وقــد جــاءت الش ـريعة بســد الذرائــع املوصلــة للشــرك.
الدليــل الثالــث :عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا ،قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم( :مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم)(.((4
وجــه االســتدالل :أن يف االحتفــال ابملولــد النبــوي مشــاهبة واضحــة لنصــارى الذيــن
حيتفلــون بعيــد مولــد املســيح عليــه الســام(.((4
الدليــل الرابــع :عــن أنــس رضــي هللا عنــه قــال( :قــدم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
املدينــة وهلــم يومــان يلعبــون فيهمــا ،فقــال :مــا هــذان اليومــان؟ قال ـوا :كنــا نلعــب فيهمــا يف
اجلاهليــة ،فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم :إن هللا قــد أبدلكــم هبمــا خ ـرا منهمــا :يــوم
األضحــى ،ويــوم الفطــر)(.((4
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وجــه االســتدالل :أن يف االحتفــال بيــوم املولــد النبــوي مضاهــاة للشــرع ،حيــث أنكــر النــي
صلى هللا عليه وسلم االحتفال أبمر مل يشرع االحتفال به؛ ألنه ال خيفى ما جعل هللا يف القلوب
مــن التشــوق إىل العيــد والســرور بــه ،واالجتمــاع لــه ،واالهتمــام أبمــره ،وكل ذلــك يوجــب تعظيمــه،
فــإذا أعطيــت النفــوس يف غــر العيديــن حظهــا ،أو بعضــه الــذي يكــون يف عيــد هللا؛ فــرت عــن
الرغبــة يف عيــد هللا وزال مــا كان لــه عندهــا مــن احملبــة والتعظيــم ،وابلضــرورة جتــد املتجــرد للمشــروع،
أعظــم اهتمامــا بــه مــن املشــرك بينــه وبــن غــره ،وكمــا أشــار ابــن تيميــة إىل ذلــك(.((4
القول الثاين :جواز االحتفال ابملولد النبوي ،وهو قول بعض العلماء(.((4
أدلة أصحاب هذا القول:
ِ
ضـ ِـل َِّ
ـك فـَْليـَْفَر ُح ـوا ُهـ َـو َخي ـْ ٌـر ِّمـَّـا
الدليــل األول :قولــه تعــاىل﴿ :قُـ ْـل بَِف ْ
الل َوبَِر ْحَتِـ ِـه فَبِ َٰذلـ َ
َْي َمعُــو َن﴾ [ســورة يونــس.]58:

وجــه االســتدالل :أن هللا ســبحانه تعــاىل أم ـران أن نفــرح ابلرمحــة ،والنــي صلــى هللا عليــه
ِ ِ
ني﴾([((4ســورة األنبياء،]107:
﴿وَما أ َْر َسـ ْلنَ َ
اك إَِّل َر ْحَةً لّْل َعالَم َ
وســلم أعظم رمحة ،قال تعاىلَ :
ـار للفــرح واالستبشــار مبولــده صلــى هللا عليــه وســلم(.((4
ففــي االحتفــال ابملولــد إظهـ ٌ

يناقــش :أن املفس ـرين نص ـوا علــى أن املقصــود ابلفضــل والرمحــة مــا عنتــه اآليــة مــن
(((4
ِ
ِ ِ ِ
اإلســام والق ـران  ،قــال تعــاىلَ :
ـاس قَـ ْد َجاءَتْ ُكــم َّم ْوعظَـةٌ ّمــن َّربّ ُكـ ْـم َوش ـ َفاءٌ
﴿ي أَيـَُّهــا النَّـ ُ
ضـ ِـل َِّ
ِ ِِ
الل
لِّ َمــا ِف ُّ
ـن﴾ [ســورة يونــس ،]57:مث قــال﴿ :قُـ ْـل بَِف ْ
الصـ ُـدوِر َو ُهـ ًـدى َوَر ْحَـةٌ لّْل ُم ْؤمنـ َ
ِ
ـك فَـ ْليَ ـ ْفَر ُحوا ُهـ َـو َخي ـٌْـر ِّم ـَّـا َْي َمعُــو َن﴾ [ســورة يونــس ،]58:قــال الطــري رمحــه
َوبَِر ْحَتِـ ِـه فَبِ َٰذلـ َ
هللا« :فــإن اإلســام الــذي دعاهــم إليــه ،والقــرآن الــذي أنزلــه عليهــم ،خــر ممــا جيمعــون مــن
حطــام الدنيــا وكنوزهــا»( ،((4فــا دليــل يف ذلــك علــى االحتفــال ابملولــد ،كمــا أن الفــرح
ابلرســول صلــى هللا عليــه وســلم يكــون ابتباعــه ال االحتفــال مبولــده.
ِ
اللَ َوَم َلئِ َكتَــهُ يُ َ ُّ
ِ
صلُّـوا َعلَْيـ ِـه
الدليــل الثــاين﴿ :إِ َّن َّ
ـي ۚ َي أَيـَُّهــا الَّذيـ َـن َآمنُـوا َ
صلــو َن َعلَــى النَّـ ِّ
ِ
ِ
يما﴾ [ســورة األحـزاب.]56:
َو َسـلّ ُموا تَ ْســل ً
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وجــه االســتدالل :أن االحتفــال ابملولــد الش ـريف يبعــث علــى الصــاة والســام ،ففيــه
امتثــال ألمــر هللا ســبحانه وتعــاىل ابلصــاة علــى النــي صلــى هللا عليــه وســلم(.((4
ويناقــش :أن الصــاة والتســليم علــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مســتحب يف كل
وقــت ،فلــم ختصــص اآليــة وقت ـاً أو يوم ـاً للصــاة عليــه صلــى هللا عليــه وســلم ،وقــد جــاء يف
احلديــث عنــه صلــى هللا عليــه وســلم( :مــن صلــى علـ َّـي واحــدة صلــى هللا عليــه عشـراً)( ،((5وقــال:
(البخيــل مــن ذكــرت عنــده فلــم يصــل علـ ّـي)( ،((5فتبــن أن الصــاة عليــه صلــى هللا عليــه وســلم
يف كل وقــت وليســت خمصصــة بيــوم معــن ،فــا يليــق أال يصلــي عليــه صلــى هللا عليــه وســلم
إال يف يــوم واحــد يف العــام.
الدليــل الثالــث :عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال( :قــدم النــي صلــى هللا عليــه وســلم
املدينــة ،ف ـرأى اليهــود تصــوم يــوم عاشــوراء ،فقــال :مــا هــذا ،قال ـوا :هــذا يــوم صــاحل ،هــذا يــوم
جنــى هللا بــي إس ـرائيل مــن عدوهــم ،فصامــه موســى .قــال :فــأان أحــق مبوســى منكــم ،فصامــه
وأمــر بصيامــه)(.((5
وجــه االســتدالل :ختريــج االحتفــال ابملولــد النبــوي علــى هــذا احلديــث ،فإقامــة املولــد
شــكر هلل تعــاىل علــى مــا َمـ َّـن بــه يف هــذا اليــوم مــن إســداء أعظــم النعــم ،ويعــاد ذلــك يف
نظــر ذلــك اليــوم مــن كل ســنة ،والشــكر هلل تعــاىل حيصــل أبن ـواع العبــادات كالســجود
والصيــام والصدقــة والتــاوة ،وأي نعمــة أعظــم مــن النعمــة بــروز النــي صلــى هللا عليــه وســلم،
فمــن حتــرى اليــوم بعينــه( ((5إلقامــة املولــد بعمــل احملاســن ،وجتنــب ضدهــا ،كان فعلــه بدعــة
حســنة(.((5
يناقش من جهتني:
 -١أن هــذا خمالــف ملــا أمجــع عليــه الســلف مــن العمــل ،حيــث مل حيتفل ـوا ابملولــد ،ومــا
خالــف إمجاعهــم ال يقبــل؛ ألهنــم ال جيتمعــون إال علــى هــدى ،فهــم أوىل النــاس وأحرصهــم علــى
اتباعــه صلــى هللا عليــه وســلم واهلــدى فيمــا كانـوا عليــه(.((5
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 -٢أن ختريــج املولــد علــى صيــام يــوم عاشــوراء مــن التكلــف املــردود؛ ألن العبــادات مبناهــا
علــى الدليــل ،ال علــى االبتــداع ،ويف ذلــك يقــول ابــن تيميــة رمحــه هللا« :العبــادات مبناهــا علــى
الشــرع واالتبــاع ال علــى اهلــوى واالبتــداع فــإن اإلســام مبــي علــى أصلــن :أحدمهــا :أن نعبــد
هللا وحــده وال شـريك لــه ،والثــاين :أن نعبــده مبــا شــرع علــى لســان رسـوله صلــى هللا عليــه وســلم
ال نعبــده ابأله ـواء والبــدع ...فليــس ألحــد أن يعبــد هللا إال مبــا شــرعه رس ـوله صلــى هللا عليــه
وســلم مــن واجــب أو مســتحب وال يعبــد هللا ابألمــور املبتدعــة»( ،((5فصيــام يــوم عاشــوراء فعلــه
النــي صلــى هللا عليــه وســلم ورغــب بــه ،خبــاف يــوم مولــده ،فإنــه مل يفعلــه ومل يرغــب فيــه ،ولــو
كان يف االحتفــال ابملولــد خـرا؛ لبيّنــه صلــى هللا عليــه وســلم ألمتــه؛ ألنــه مــا مــن خــر إال دل
عليــه ،وال شــر إال هنــى عنــه ،وقــد هنــى عــن البــدع وحــذر منهــا(.((5
الدليــل الرابــع :حديــث الرســول صلــى هللا عليــه وســلم( :خــر يــوم طلعــت عليــه الشــمس
يــوم اجلمعــة ،فيــه خلــق آدم ،وفيــه أدخــل اجلنــة ،وفيــه أخــرج منهــا ،وال تقــوم الســاعة إال يف يــوم
اجلمعة)(.((5
وجــه االســتدالل :أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم يف بيانــه لفضــل يــوم اجلمعــة وعــد
مـزاايه قــال فيــه ولــد آدم ،فــدل علــى تشـريف الزمــان الــذي ثبــت أنــه ميــاد آدم ،فكيــف ابليــوم
الــذي ولــد فيــه أفضــل النبيــن وأشــرف املرســلني ،وال خيتــص هــذا التعظيــم بذلــك اليــوم بعينــه،
بــل يكــون لــه خصوصـاً ولنوعــه عمومـاً مهمــا تكــرر كمــا هــو حــال يــوم اجلمعــة؛ شــكراً للنعمــة
وإظهــاراً ملزيــة النبــوة وإحيــاءً للحـوادث التارخييــة(.((5
ويناقــش :أن لفــظ احلديــث تنــاول خلــق آدم ال مولــده ،ومعلــوم أن خلقــه كان معجــزة
إهليــة ،كمــا أن هــذا قيــاس مــع الفــارق ،فالنصــوص الثابتــة عظمــت يــوم اجلمعــة ،ومل يــرد نــص يف
تعظيــم يــوم املولــد ،فضــا علــى النهــي عــن ختصيــص يــوم اجلمعــة الــذي خلــق فيــه آدم بصيــام أو
قيــام ،فقــد جــاء يف احلديــث عــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم( :ال ختصـوا ليلــة اجلمعــة بقيــام
مــن بــن الليــايل ،وال ختصـوا يــوم اجلمعــة بصيــام مــن بــن األايم إال أن يكــون يف صــوم يصومــه
أحدكــم)( ،((6فكيــف يؤخــذ مــن النهــي اســتحباب ختصيــص يــوم املولــد مبزيــد عبــادة؟!
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الدليــل اخلامــس :عــن أنــس رضــي هللا عنــه( :أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم عــق عــن
نفســه بعــد النبــوة)(.((6
وجــه االســتدالل :أن عبــد املطلــب جــد النــي صلــى هللا عليــه وســلم عــق عنــه يف
ســابع والدتــه ،والعقيقــة ال تعــاد مــرة اثنيــة ،فيحمــل فعلــه صلــى هللا عليــه وســلم علــى إظهــار
الشــكر والفــرح علــى إجيــاد هللا تعــاىل إايه ،وتشـريفاً ألمتــه كمــا كان يصلــي علــى نفســه؛ لذلــك
فيســتحب إظهــار الشــكر مبولــده ابجتمــاع اإلخ ـوان ،وإطعــام الطعــام وحنــو ذلــك مــن وجــوه
الق ـرابت وإظهــار املس ـرات(.((6
ويناقش :أن هذا احلديث ضعيف مل يثبت فال حيتج به.
الدليــل الســادس :عــن أيب قتــادة األنصــاري رضــي هللا عنــه أن رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ســئل عــن صــوم اإلثنــن ،فقــال( :فيــه ولــدت ،وفيــه أنــزل علــي)(.((6
وجــه االســتدالل :أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم كان يعظــم يــوم مولــده ،ويشــكر هللا
تعــاىل فيــه علــى نعمتــه الكــرى عليــه ،فــكان يصــوم ذلــك اليــوم ،وهــذا صــورة مــن االحتفــال،
فمعــى االحتفــال موجــود ،س ـواءً كان ذلــك بصيــام ،أم إطعــام طعــام ،أو اجتمــاع علــى ذكــر،
أو صــاة علــى النــي صلــى هللا عليــه وســلم ومســاع مشائلــه الشـريفة(.((6
يناقش :أن املقصود من إقامة املولد هو شــكر هللا تعاىل على نعمة والدة الرســول صلى
هللا عليــه وســلم ،فــإن املعقــول واملنقــول يوجبــان أن يكــون الشــكر مــن نــوع مــا شــكر الرســول
صلــى هللا عليــه وســلم ربــه ،وهــو الصيــام بــا زايدة عليــه مــن احتفــال وغــره ،لكــن بعــض القائلــن
ابملولــد النبــوي ال يصومونــه ،بــل نصـوا علــى كراهــة صــوم يــوم املولــد حبجــة أنــه عيــد مــن أعيــاد
املســلمني! ( ،((6فخالفـوا النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،واحملبــة يف االتبــاع ال يف االبتــداع(.((6
كمــا كان صيــام النــي صلــى هللا عليــه وســلم ليــوم اإلثنــن ليــس ألجــل املولــد فحســب،
بــل كان لبعثتــه ونــزول الوحــي عليــه ،وتلــك هــي املنــة احلقيقيــة ،إذ هــي أعظــم مــن مولــده ،وألنــه
يــوم تعــرض فيــه األعمــال ،كمــا جــاء عــن أيب هريــرة هللا عنــه أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال:
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(تعــرض األعمــال يــوم اإلثنــن واخلميــس فأحــب أن يعــرض عملــي وأان صائــم)( ،((6بدليــل أنــه
مل خيــص صيــام الثــاين عشــر مــن ربيــع األول إن صــح أنــه صلــى هللا عليــه وســلم ولــد فيــه ،فلــم
يكــن يقصــد صيامــه(.((6
الدليــل الســابع :أن أاب هلــب( ((6أعتــق ثويبــة رضــي هللا عنهمــا( ،((7مرضعــة النــي صلــى
هللا عليــه وســلم ،فلمــا مــات أبــو هلــب أريــه بعــض أهلــه بشــر حيبــة( ،((7قــال لــه :مــاذا لقيــت؟
قــال أبــو هلــب :مل ألــق بعدكــم غــر أين ســقيت يف هــذه بعتاقــي ثويبــة(.((7
وجــه االســتدالل :أن أاب هلــب مــع كفــره خيفــف عنــه عــذاب النــار يــوم اإلثنــن ،لفرحــه
مبولــد النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،حيــث أعتــق ثويبــة ســروراً مبولــده صلــى هللا عليــه وســلم،
فكيــف حبــال املســلم يســر مبولــده صلــى هللا عليــه وســلم ،ويبــذل مــا تصــل إليــه قدرتــه يف حمبتــه
صلــى هللا عليــه وســلم(.((7
يناقــش :أن اخلــر مرســل ،فضــا علــى كونــه رؤاي منــام ال يعلــم رائيــه فــا حجــة هبــا(،((7
مث مل يصــح أن ثويبــة أعتقــت عنــد والدة النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،إمنــا كان إعتاقهــا قبــل
اهلجــرة وذلــك بعــد اإلرضــاع بزمــن طويــل كمــا هــو اثبــت يف كتــب التاريــخ والســر( ،((7كمــا أن
اآلايت تظافــرت علــى أن مــن يشــرك ابهلل فقــد حبــط عملــه فــا ينتفــع املشــرك بعملــه( ،((7قــال
ِ ِ
تعــاىلِ ِ :
ـورا﴾ [ســورة الفرقــان ،]23:إال
﴿وقَد ْمنَــا إ َ ٰل َمــا َعملُـوا مـ ْـن َع َمـ ٍـل فَ َج َع ْلنَــاهُ َهبَــاءً َّمنثُـ ً
َ
مــن اســتثين بدليــل صحيــح.
الدليــل الثامــن :االستحســان فاملولــد أمــر استحســنه العلمــاء واملســلمون يف مجيــع البــاد،
وجــرى بــه العمــل يف كل صقــع ،فهــو مطلــوب شــرعاً ،فعــن ابــن مســعود رضــي هللا عنــه «مــا رآه
املســلمون حســناً فهــو عنــد هللا حســن»( ،((7فهــو مــن البــدع احلســنة(.((7
ويناقــش :ال يســلم بذلــك ،فقــد أنكــر املولــد مجــع مــن الســلف واخللــف ،وقال ـوا ببدعتــه
وخمالفته لســنته صلى هللا عليه وســلم ،وكل ما خالف شــيئاً من ســنة رســول هللا صلى هللا عليه
وســلم فــا مــكان لــه وال اعتبــار بــل هــو مــردود ،قــال العــز بــن عبــد الســام رمحــه هللا(« :((7إن
صــح احلديــث فاملـراد ابملســلمني أهــل اإلمجــاع»( ،((8ومل ينقــل إمجــاع علــى ذلــك ،وإن مل يــرد بــه
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أهــل اإلمجــاع وأريــد بعضهــم فلــزم عليــه استحســان العـوام وهــو ابطــل إبمجــاع( ،((8فكيــف يكــون
أمـراً مستحســناً ومل يفعلــه الصحابــة وال اتبعوهــم وال القــرون املفضلــة؟
قال ابن تيمية« :ومعلوم أن كل ما مل يســنه وال اســتحبه رســول هللا صلى هللا عليه وســلم
وال أحــد مــن هــؤالء الذيــن يقتــدي هبــم املســلمون يف دينهــم ،فإنــه يكــون مــن البــدع املنكـرات،
وال يقــول أحــد يف مثــل هــذا :إنــه بدعــة حســنة»(.((8
الدليــل التاســع :املصــاحل املرســلة ،فليــس كل بدعــة حمرمــة منكــرة ،بــل جيــب عــرض كل
احملــدث علــى أدلــة الشــرع فمــا اشــتمل علــى مصلحــة فهــو واجــب ،ولــو كان حمــدث بدعــة حمرمــة
حلــرم مجــع أيب بكــر وعمــر وعثمــان رضــي هللا عنهــم القــرآن ،وحلــرم مجــع عمــر رضــي هللا عنــه
النــاس علــى إمــام واحــد يف صــاة القيــام وقولــه« :نعمــت البدعــة»( ،((8فــكل هــذا مل يفعلــه النــي
صلــى هللا عليــه وســلم(.((8
يناقــش :الفــرق بــن البدعــة واملصــاحل املرســلة ،مــع التســليم أبن كال منهمــا ممــا مل يعهــد
وقوعــه يف عصــر النبــوة ،وال دليــل خــاص عليهمــا؛ إذ األدلــة العامــة املطلقــة هــي غايــة مــا ميكــن
االســتدالل هبــا عليهمــا ،فالبدعــة تكــون يف األمــور التعبديــة ،خبــاف املصلحــة املرســلة؛ فــإن
عامــة النظــر فيهــا إمنــا هــو فيمــا عُقــل معنــاه ،وال مدخــل هلــا يف التعبــد ،وتنفــرد البدعــة بكوهنــا
مقصــودة بذاهتــا؛ فهــي قربــة إىل هللا ،أمــا املصلحــة املرســلة فهــي مــن ابب الوســائل غــر مقصــودة
لذاهتــا؛ ألهنــا إمنــا شــرعت ألجــل التوســل هبــا إىل حتقيــق مقصــد مــن مقاصــد الشـريعة ،كمــا أن
البدعــة مناقضــة ملقاصــد الش ـريعة وتــؤول إىل التشــديد وزايدة احلــرج عليهــم ،خبــاف املصلحــة
املرســلة فــا بــد أن تنــدرج حتــت مقاصــد الشـريعة وتعــود ابلتخفيــف علــى املكلفــن ورفــع احلــرج
عنهــم ،أو إىل حفــظ أمــر ضــروري هلــم ،كمــا أن املصلحــة املرســلة عــدم وقوعهــا يف عصــر النبــوة
إمنــا كان ألجــل انتفــاء املقتضــي لفعلهــا ،أو أ ّن املقتضــي لفعلهــا قائــم لكــن وجــد مانــع فلــم
تقــع ،خبــاف البدعــة فــإن عــدم وقوعهــا يف عهــد النبــوة كان مــع قيــام املقتضــي لفعلهــا ،وتوفــر
الداعــي ،وانتفــاء املانــع(.((8
أمــا االحتجــاج بقــول عمــر رضــي هللا عنهمــا علــى صــاة الرتاويــح« :نعمــت البدعــة»،
فإنــه مسّاهــا بدعـةً ابعتبــار ظاهــر احلــال؛ مــن حيــث تركهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وأهنــا
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مل تفعــل يف زمــن أيب بكــر رضــي هللا عنــه ،فســماها بدعــة لغـةً ال شــرعاً؛ ألن الرســول صلــى هللا
عليــه وســلم فعلهــا مث تركهــا خشــية أن تفــرض علــى أمتــه فهــي ســنة اثبتــة ،فمــن مسّاهــا بدع ـةً
هبــذا االعتبــار؛ فــا مشــاحة ،ألن العــرة يف املعــاين ال ابأللفــاظ واملبــاين ،فــا جيــوز أن يُســتدل
هبــذا علــى جـواز االبتــداع(.((8
الدليل العاشــر :أن تعظيم الرســول صلى هللا عليه وســلم وحمبته أمران مشــروعان ،والفرح
بيــوم املولــد الشـريف إبظهــار الســرور ووضــع الوالئــم واالجتمــاع للذكــر وإكـرام الفقـراء مــن أظهــر
مظاهــر التعظيــم واحملبــة واالبتهــاج والفــرح والشــكر هلل مبــا مــن بــه علينــا مــن بعثــه عليــه أفضــل
الصالة والتســليم ،كما أن املولد يشــمل ذكر مولده ومعجزاته وسـرته والتعريف به ،فيســتدعي
كمــال معرفتــه صلــى هللا عليــه وســلم واإلميــان بــه ،وكل ذلــك مطلــوب شــرعاً فمــا كان يســتدعيه
مطلــوب كذلك(.((8
ويناقــش :أن تعظيــم النــي صلــى هللا عليــه وســلم وحمبتــه مشــروعان ،لكــن ذلــك ال يكــون
إال ابلوجــه الــذي شــرع لنــا ،وذلــك بطاعتــه وامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه وإحيــاء ســنته ،ومل
ينقــل عنــه صلــى هللا عليــه وســلم أنــه احتفــل مبولــده ،بــل ثبــت عنــه صلــى هللا عليــه وســلم النهــي
عنــد االبتــداع يف الديــن ،فإقامــة املولــد حتريــف ألصــل مــن أصــول الديــن وهــو حمبــة الرســول
صلــى هللا عليــه وســلم واتباعــه ،واختزالــه يف هــذا املفهــوم البدعــي الــذي ال يوافــق مقاصــد الشــرع
مــن عظيــم املنكـرات فيــه ،كمــا أن الفــرح بذلــك اليــوم فيــه قــدح يف حمبــة الرســول صلــى هللا عليــه
وســلم ،إذ هــو اليــوم الــذي تــويف فيــه النــي صلــى هللا عليــه وســلم ابالتفــاق ،فكيــف يفــرح فيــه،
خبــاف يــوم مولــده فمختلــف فيــه.
قــال ابــن احلــاج رمحــه هللا(« :((8مث العجــب العجيــب كيــف يعملــون املولــد للمغــاين والفــرح
والســرور ألجــل مولــده عليــه الصــاة والســام كمــا تقــدم يف هــذا الشــهر الكــرمي ،وهــو عليــه
الصــاة والســام فيــه انتقــل إىل كرامــة ربــه عــزو جــل وفجعــة األمــة فيــه وأصيبــت مبصــاب عظيــم
ال يعــدل ذلــك غريهــا مــن املصائــب أبــداً ،فعلــى هــذا كان يتعــن البــكاء واحلــزن الكثــر وانفـراد
كل إنســان بنفســه ملــا أصيــب بــه»(.((8
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الدليــل احلــادي عشــر :االقتــداء ابلصحابــة الشــعراء فقــد كان ـوا يفــدون إليــه صلــى هللا
عليــه وســلم ابلقصائــد ،وجيزيهــم علــى ذلــك ،فــإذا كان يرضــى عمــن مدحــه ،فكيــف ال يرضــى
عمــن مجــع مشائلــه الشـريفة واحتفــل مبولــده ،ففــي ذلــك التقــرب لــه عليــه الســام ،ابســتجالب
حمبتــه ورضــاه(.((9
ويناقش :أن فعل الصحابة رضوان هللا عليهم مل يكن حمدداً بيوم مولده ،بل كان مقصدهم
مــن الشــعر إغاضــة العــدو والظفــر هبــم ،فلــم يُذكــر عــن أحــد مــن الصحابــة أنــه كان يتقــرب هلل
إبنشــاد القصائــد ليلــة املولــد ،فقــد كان شــعرهم علــى الوجــه املشــروع بــا غلــو وال شــرك.
الدليــل الثــاين عشــر :أن االحتفــال ابملولــد إحيــاء لذكــرى املصطفــى صلــى هللا عليــه
وســلم وذلــك مشــروع يف اإلســام ،فأعمــال احلــج إمنــا هــي إحيــاء لذكـرايت مشــهودة ومواقــف
حممــودة ،فالســعي بــن الصفــا واملــروة ،ورمــي اجلمــار والذبــح مبــى ،كلهــا حـوادث ماضيــة ســابقة،
حييــي املســلمون ذكراهــا بتجديــد صورهتــا يف الواقــع(.((9
يناقــش :أن العبــادات مبناهــا علــى التوقــف واالتبــاع ال علــى ال ـرأي واالبتــداع ،فأعمــال
احلــج دلــت النصــوص الثابتــة عليهــا ،خبــاف املولــد النبــوي فلــم يثبــت ال ابلكتــاب وال ابلســنة
وال عــن أحــد مــن الســلف املتقدمــن.
الراجــح- :وهللا أعلــم -القــول األول ،ألن االحتفــال ابملولــد ال أصــل لــه ،فقــد اتفــق
العلمــاء علــى كونــه بدعــة حمدثــة بعــد عصــر الرســول صلــى هللا عليــه وســلم ،كمــا أن يف إقامتــه
حتريــف ألصــل مــن أصــول الشـريعة وهــي حمبــة الرســول واتباعــه ،كمــا فيــه قــدح للصحابــة ومــن
بعدهــم بنقــص حمبتهــم للرســول صلــى هللا عليــه وســلم ،فضــا عــن اق ـران االحتفــال بعظيــم
املعاصــي واخلرافــات ،كالشــرك والغلــو واللهــو والبــذخ والتبذيــر ،واعتقادهــم حضــور الرســول
صلــى هللا عليــه وســلم ممــا ال يتفــق مــع الشــرع وال العقــل.
قــال أبــو شــامة رمحــه هللا(« :((9وقــد رددان هــذه املســألة إىل كتــاب هللا ســبحانه وتعــاىل
فوجــدانه أيم ـران ابتبــاع الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فيمــا جــاء بــه ،وحيــذران عمــا هنــى عنــه
وخيــران أبن هللا ســبحانه قــد أكمــل هلــذه األمــة دينهــا ،وليــس هــذا االحتفــال ممــا جــاء بــه الرســول
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صلــى هللا عليــه وســلم فيكــون ليــس مــن الديــن الــذي أكملــه هللا لنــا وأمـران ابتبــاع الرســول فيــه،
وقــد رددان ذلــك إىل ســنة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فلــم جنــد فيهــا أنــه فعلــه وال أمــر بــه ،وال
فعلــه أصحابــه رضــى هللا عنهــم فعلمنــا بذلــك أنــه ليــس مــن الديــن ،بــل هــو مــن البــدع احملدثــة
الــي أمــر هللا ســبحانه وتعــاىل ورس ـوله صلــى هللا عليــه وســلم برتكهــا واحلــذر منهــا ،وال ينبغــي
للعاقــل أن يغــر بكثــرة مــا يفعلــه النــاس يف ســائر االقطــار فــإن احلــق ال يعــرف بكثــرة الفاعلــن
وإمنــا يعــرف ابألدلــة الشــرعية»(.((9
فض ـاً علــى الوجــه الــذي يقــع عليــه االحتفــال يف هــذه األزمنــة مــن اختــاط النســاء
ابلرجــال والنظــر احملــرم واســتعمال املغــاين وآالت الطــرب ،والغلــو يف مــدح الرســول صلــى هللا
عليــه وســلم والتوســل بــه(.((9

املطلب الثالث :قيام ليلة املولد النبوي
ختصيــص ليلــة املولــد النبــوي بقيــام أو غــره مــن العبــادات؛ مــن احملــداثت يف الديــن ألن
ذلــك مــن ال ـزايدة عليــه ،فــإن كان القيــام يف ذاتــه مــن أعظــم القــرب والعبــادات ،لكــن ذلــك
إذا فعــل علــى الوجــه املشــروع ال بنيــة املولــد؛ ألن األصــل يف العبــادات التوقــف إال إذا وجــد
الدليــل( ،((9وال دليــل علــى ذلــك علــى إحيــاء ليلــة املولــد النبــوي ابلقيــام ،فــا يتقــرب إىل هللا
إال بدليــل صحيــح.
قــال ابــن تيميــة رمحــه هللا« :فلــو أن قوم ـاً اجتمع ـوا بعــض الليــايل علــى صــاة تطــوع مــن
غــر أن يتخــذوا ذلــك عــادة راتبــة تشــبه الســنة الراتبــة مل يكــره ،لكــن اختــاذه عــادة دائــرة بــدوران
األوقــات مكــروه ملــا فيــه مــن تغيــر الش ـريعة وتشــبيه غــر املشــروع ابملشــروع ،ولــو ســاغ ذلــك
لســاغ أن يعمــل صــاة أخــرى وقــت الضحــى أو بــن الظهــر والعصــر أو تراويــح يف شــعبان أو
أذاان يف العيديــن أو حجــا إىل الصخــرة ببيــت املقــدس وهــذا تغيــر لديــن هللا وتبديــل لــه ،وهكــذا
القــول يف ليلــة املولــد وغريهــا»(.((9
وعلــى هــذا فــا حجــة بقــول القائلــن أبن ليلــة املولــد الش ـريف أفضــل مــن ليلــة القــدر
فيشــرع إحياؤهــا( ،((9فمجمــل مــا اســتدلوا بــه تعليــات ال يُســلم هبــا ،منهــا:
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التعليــل األول :أن ليلــة املولــد ليلــة ظهــوره صلــى هللا عليــه وســلم ،وليلــة القــدر معطــاة لــه،
ومــا شــرف بظهــور ذات املشــرف مــن أجلــه أشــرف ممــا شــرف بســبب مــا أعطيــه ،وال نـزاع يف
ذلــك ،فكانــت ليلــة املولــد هبــذا االعتبــار أفضــل.
التعليــل الثــاين :أن ليلــة القــدر شــرفت بنــزول املالئكــة فيهــا ،وليلــة املولــد شــرفت بظهــوره
صلــى هللا عليــه وســلم فيهــا ،ومــن شــرفت بــه ليلــة املولــد أفضــل ممــن شــرفت هبــم ليلــة القــدر،
فتكــون ليلــة املولــد أفضــل.
التعليــل الثالــث :أن ليلــة القــدر وقــع التفضــل فيهــا علــى أمــة حممــد صلــى هللا عليــه وســلم،
وليلــة املولــد الشـريف وقــع التفضــل فيهــا علــى ســائر املوجــودات ،فهــو الــذي بعثــه هللا عــز وجــل
رمحــة للعاملــن ،فعمــت بــه النعمــة علــى مجيــع اخلالئــق ،فكانــت ليلــة املولــد أعــم نفعــا ،فكانــت
أفضل(.((9
والــرد علــى هــذه التعليــات :أبهنــا تعليــات ال داللــة فيهــا علــى مشــروعية قيــام ليلــة
املولــد ،مث إنــه ال دليــل عليهــا ،خبــاف ليلــة القــدر فقــد قــال تعــاىل﴿ :لَيـْلَـةُ الْ َقـ ْد ِر َخي ـْـر ِمــن أَلْـ ِ
ـف
ٌّْ
َشـ ْـه ٍر﴾ [ســورة القــدر ،]3:فثبتــت أفضليتهــا ابلقــرآن.
ولــو ســلم هبــذه األدلــة فاملـراد مــن ليلــة املولــد خصــوص تلــك الليلــة الــي ولــد فيهــا الرســول
صلــى هللا عليــه وســلم مــع خصــوص ليلــة القــدر الــي نــزل فيهــا القـران ،وأمــا النظائــر فنظائــر ليلــة
القــدر أفضــل مــن نظائــر ليلــة الــوالدة يف مجيــع األعـوام(.((9
قــال ابــن احلــاج رمحــه هللا يف ختصيــص املولــد مبزيــد عبــادة بعــد أن بــن بدعيتــه« :واتبــاع
الســلف أوىل بــل أوجــب مــن أن يزيــد نيــة خمالفــة ملــا كان ـوا عليــه؛ ألهنــم أشــد النــاس اتباع ـاً
لســنة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وتعظيم ـاً لــه ولســنته صلــى هللا عليــه وســلم ،وهلــم قــدم
الســبق يف املبــادرة إىل ذلــك ومل ينقــل عــن أحــد منهــم أنــه نــوى املولــد وحنــن هلــم تبــع فيســعنا مــا
وســعهم»(.((10
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املطلب الرابع :صيام يوم املولد النبوي
للعلماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال:
القــول األول :أن ختصيــص يــوم املولــد النبــوي ابلصيــام بدعــة حمرمــة ،وهــو قــول مجاعــة
مــن العلمــاء(.((10
دليــل أصحــاب هــذا القــول :أن صيــام يــوم املولــد النبــوي مــن االبتــداع يف الديــن والـزايدة
عليــه ،إذ ال دليــل عليــه ،ألن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مل يصــم يــوم والدتــه ،وهــو اليــوم
الثــاين عشــر مــن ربيــع األول إن صــح أنــه ولــد فيــه ،وإمنــا صــام يــوم اإلثنــن الــذي يتكــرر يف
كل أســبوع ،وعلــى هــذا فتخصيــص يــوم الثــاين عشــر مــن ربيــع األول بصيــام يعتــر ابتداعــا
واســتدراكا علــى الشــارع(.((10
القول الثاين :استحباب صيام يوم املولد ومشروعيته ،وهو قول بعض العلماء(.((10
دليــل أصحــاب هــذا القــول :عــن أيب قتــادة رضــي هللا عنــه أن رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ســئل عــن صــوم اإلثنــن ،فقــال( :فيــه ولــدت ،وفيــه أنــزل علــي)(.((10
وجــه االســتدالل :أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم كان يصــوم يــوم اإلثنــن ألجــل
مولــده ،فــدل ذلــك علــى اســتحباب صيامــه(.((10
يناقــش :أن صيــام النــي صلــى هللا عليــه وســلم ليــوم اإلثنــن ليــس ألجــل املولــد فحســب،
بــل كان لنــزول الوحــي عليــه كمــا نــص احلديــث ،وألنــه يــوم تعــرض فيــه األعمــال ،جــاء عــن
أيب هريــرة رضــي هللا عنــه أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال( :تعــرض األعمــال يــوم اإلثنــن
واخلميــس فأحــب أن يعــرض عملــي وأان صائــم)( ،((10مث إن النــي صلــى هللا عليــه وســلم ســئل
عــن صيــام يــوم اإلثنــن ،ومل يســأل عــن صيــام يــوم الثــاين عشــر مــن ربيــع األول ،فالعلــة إ ًذا مــن
ختصيــص يــوم اإلثنــن ابلصيــام علــة مركبــة وهــي كــون يــوم اإلثنــن يــوم مولــده ،ويــوم بعثــه فيــه،
وأنــزل القــرآن فيــه( ،((10بدليــل فعــل النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،حيــث مل يكــن يقصــد صيــام
الثــاين عشــر مــن ربيــع األول وخيصصــه ،إن صــح أنــه صلــى هللا عليــه وســلم ولــد فيــه ،وممــا يؤكــد
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هــذا أن العلمــاء اختلفـوا يف حتديــد يــوم مولــده صلــى هللا عليــه وســلم ،وهــذا االختــاف دليــل
قطعــي علــى أن النــي وأصحابــه مل يعــروا هــذا اليــوم أي اهتمــام ،فضــا عــن أن خيصهــا النــي
صلــى هللا عليــه وســلم أو أصحابــه مبزيــد عبــاده(.((10
القول الثالث :كراهية صوم يوم املولد النبوي ،وهو قول بعض العلماء(.((10
دليلهم :أن يوم املولد عيد من أعياد املسلمني وموسم من موامسهم ،فكره صيامه(.((11
ويناقش :أن يف ذلك إحداث عيد مل يشرعه هللا وال رسوله ،فضال عن الوقوع يف خمالفة
النــي صلــى هللا عليــه وســلم ومعارضتــه فقــد صــام يــوم اإلثنــن ،وســئل عــن ذلــك فقــال( :فيــه
ولــدت ،وفيــه أنــزل علــي)( ،((11وكان صيامــه ليــوم اإلثنــن مــن غــر تعيــن.
الراجــح- :وهللا أعلــم -أن ختصيــص يــوم املولــد ابلصيــام بدعــة حمرمــة؛ ألن ختصيــص يــوم
مــن العــام بصيــام أو عبــادة بــا دليــل بدعــة خمالفــة لســنة النــي صلــى هللا عليــه وســلم.
قــال الشــاطيب رمحــه هللا« :التخصيــص مــن املكلــف بدعــة؛ إذ هــي تش ـريع بغــر
مســتند» ( . ((11

املطلب اخلامس :االعتكاف يوم املولد النبوي
ختصيــص يــوم املولــد النبــوي ابالعتــكاف ولــزوم املســاجد؛ مل يــرد يف الشــرع مــا يــدل عليــه،
فاالعتــكاف فيــه بدعــة؛ ألن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مل يعتكــف ذلــك اليــوم وال خلفــاؤه
الراشــدون وأصحابــه رضـوان هللا عنهــم ،فلــو كان حقـاً وخـراً لبــادروا إليــه ،ومل يرتكــه النــي صلــى
هللا عليــه وســلم ،ولعلَّمــه أمتــه ،ولفعلــه أصحابــه ،وخلفــاؤه رضــي هللا عنهــم ،فلمــا ترك ـوا ذلــك
علــم أنــه ليــس مــن الشــرع ،بــل هــو مــن االبتــداع يف الديــن وال ـزايدة عليــه ،ألن األصــل يف
العبــادات التوقــف ،فــا حجــة ملــن قــال بفضــل يــوم املولــد واســتحباب االعتــكاف فيــه وق ـراء
الق ـران وســره صلــى هللا عليــه وســلم( ،((11إذ ال دليــل علــى ذلــك.
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قــال الشــاطيب رمحــه هللا« :التخصيــص مــن املكلــف بدعــة إذ هــي تش ـريع بغــر مســتند،
ومــن ذلــك ختصيــص األايم الفاضلــة أبن ـواع مــن العبــادات الــي مل تشــرع هلــا ختصيصــا ...فــإن
ذلــك التخصيــص والعمــل بــه إذا مل يكــن حبكــم الوفــاق أو بقصــد يقصــد مثلــه أهــل العقــل
والف ـراغ والنشــاط كان تش ـريعا زائــدا ،وال حجــة لــه يف أن يقــول :إن هــذا الزمــان ثبــت فضلــه
علــى غــره فيحســن فيــه إيقــاع العبــادات ،ألان نقــول :هــذا احلســن هــل ثبــت لــه أصــل أم ال؟
فــإن ثبــت فمســألتنا كمــا ثبــت الفضــل يف قيــام ليــايل رمضــان وصيــام ثالثــة أايم مــن كل شــهر
وصيام اإلثنني واخلميس ،فإن مل يثبت فما مســتندك فيه ،والعقل ال حيســن وال يقبح وال شــرع
يســتند إليــه ،فلــم يبــق إال أنــه ابتــداع يف التخصيــص»(.((11
وعلــى هــذا فــإن االعتــكاف وإن كان يف األصــل قربــة ،إال أن ختصيصــه بيــوم حمــدد ،بدعــة
إضافيــة ،فــإن كل عمــل مل يعملــه النــي صلــى هللا عليــه وســلم مــع وجــود املقتضــي لــه ،وعــدم
املانــع مــن فعلــه ،ففعلــه بعــده بدعــة.
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اخلامتة:
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،ومبنــة تنــال الغــاايت ،وجبــوده تيســر الصعــوابت،
لــه احلمــد يف األوىل واآلخــرة وهــو احلكيــم احلميــد ،لقــد خلصــت يف ختــام هــذا البحــث إىل
النتائــج التاليــة:
ـدع يبــدعُ بدعــة ،ومادتــه «البــاء والــدال والعــن» ،أصــل
 -١البدعــة لغــة :هــي مصــدر الفعــل بـ َ
يــدل علــى ابتــداء الشــيء وإحداثــه ال عــن مثــال ســابق وهــو املـراد.
 -٢البدعة اصطالحا :كل حادث خمالف للسنة.
 -٣اختلــف العلمــاء يف حكــم البــدع والراجــح أن كل بدعــة يف الديــن حمرمــة ،وتتفــاوت درجــة
التحــرمي حبســب كل بدعــة.
 -٤املولد يف اللغة :وقت الوالدة وموضعها.
 -٥املولد النبوي :هو يوم مولد النيب صلى هللا عليه وسلم.
 -٦اختُلف يف حتديد يوم املولد النبوي.

 -٧اختلف العلماء يف حكم االحتفال ابملولد النبوي ،والراجح أنه بدعة حمرمة.
 -٨ختصيص ليلة املولد النبوي بقيام بدعة ال دليل عليها.
 -٩للعلماء يف هذه مسألة صيام يوم املولد النبوي ثالثة أقوال ،الراجح منها أنه بدعة.
 -١٠ختصيــص يــوم املولــد النبــوي ابالعتــكاف ولــزوم املســاجد بدعــة حمرمــة حيــث مل يــرد علــى
ذلــك دليــل.
وصلى هللا على نبينا حممد وسلم وتسليماً كثرياً.
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اهلوامش والتعليقات:
((( أخرجــه الرتمــذي ،كتــاب الصــاة ،ابب صفــة الصــاة ،رقــم احلديــث ( .)1822وصححــه األلبــاين يف
صحيــح اجلامــع.
انظر :خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يعلمها أصحابه «الرسالة الكاملة».
((( مقاييس اللغة البن فارس (.)209/1
((( ينظــر :العــن للخليــل ابــن أمحــد ( ،)54/2هتذيــب اللغــة لألزهــري ( ،)142/2املقاييــس يف اللغــة البــن
فــارس ( ،)209/1احملكــم واحمليــط األعظــم البــن ســيدة ( ،)33/2خمتــار الصحــاح لل ـرازي (،)30
لســان العــرب البــن منظــور ( ،)6/8القامــوس احمليــط للفــروزآابدى ( ،)702اتج العــروس للزبيــدي
( ،)309/20مــادة (بــدع).
((( ينظر :تفسري الطربي ( ،)541/2تفسري ابنكثري ( ،)308/3تفسري اجلاللني للمحلي والسيوطي (.)180
((( ينظر :تفسري الطربي ( ،)97/22تفسري القرطيب ( ،)185/16تفسري ابن كثري (.)276/7
ـول نســبه أبــو نعيــم يف احلليــة إىل بعــض العلمــاء ( ،)113/9وقــول العــز بــن عبــد الســام
((( وهــو قـ ٌ
يف قواعــد األحــكام ( ،)113/2والنــووي شــرح مســلم للنــووي ( ،)155 ،154/6وأبــو شــامة يف
الباعــث علــى إنــكار البــدع ( ،)28والســيوطي يف األمــر ابالتبــاع ( ،)81والغ ـزايل يف إحيــاء علــوم
الديــن ( ،)3/2الق ـرايف يف الفــروق ( ،)202/4ابــن عابديــن يف حاشــيته ( ،)376/1ابــن حــزم
اإلحــكام ( ،)47/1وابــن األثــر يف النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ( ،)107 ،106/1والزرقــاين
يف شــرحه للموطــأ (.)238/1
((( الشــاطيب بــن حممــد اللخمــي الغرانطــي الشــهري ابلشــاطيب ،كنيتــه :أبــو إســحاق ،أصــويل حافــظ ،مــن
أهــل غرانطــة ،مــن أئمــة املالكيــة ،لــه عــدة مؤلفــات ،منهــا :املوافقــات ،واالتفــاق يف علــم االشــتقاق،
واالعتصــام ،وشــرح األلفيــة ،تــويف عــام ســبعمائة وتســعني للهجــرة.
ينظر :األعالم للزركلي (.)75/1
((( االعتصام للشاطيب (.)246/1
((( وهــو قــول الطرطوشــي يف احل ـوادث والبــدع ( ،)21وابــن تيميــة يف اقتضــاء الص ـراط املســتقيم (،)270
جممــوع الفتــاوى البــن تيميــة ( ،)107/4وابــن رجــب يف جامــع العلــوم واحلكــم ( ،)160الشــاطيب
يف االعتصــام ( ،)37/1فتــح البــاري البــن حجــر ( ،)١٥٦/٥املنثــور يف القواعــد الفقهيــة للزركشــي
(.)217/1
( ((1االعتصام للشاطيب (.)49/2
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( ((1ينظــر :جممــوع الفتــاوى البــن تيميــة ( ،)108/4فتــح البــاري البــن حجــر ( ،)267/13االعتصــام
للشــاطيب ( ،)26/1جامــع العلــوم واحلكــم البــن رجــب ( ،)266/1شــرح ملعــة االعتقــاد البــن
عثيمــن (.)24
( ((1احملــرم يتفــاوت يف الشــرع مــن املعصيــة الصغــرة إىل مــا هــو كبــرة خمــرج مــن امللــة ،فكذلــك يقــال يف
البــدع ،وال تكــون البدعــة مــن صغائــر الذنــوب إال إذا حتققــت فيهــا هــذه الشــروط:
صيها كبرية.
أال يداوم عليها؛ ألن اإلصرار على الصغرية يُ ِّ
أال يدعــو املبتــدع إىل بدعتــه ،فــإن البدعــة قــد تكــون صغــرة ابإلضافــة مث يدعــو مبتدعهــا إىل القــول هبــا
والعمــل علــى مقتضاهــا ،فيكــون إمث ذلــك كلــه عليــه.
أال يفعلها يف مواضع جمتمعات الناس وتظهر فيها أعالم الشريعة.
أال يســتصغرها وال يســتحقرها؛ ألن االســتهانة ابلذنــب أعظــم مــن الذنــب فــكان ذلــك ســبباً لعظــم
مــا هــو صغــر
ينظر :االعتصام للشاطيب (.)72-65/2
( ((1ينظــر :الباعــث علــى إنــكار البــدع واحلـوادث أليب شــامة ( ،)25االعتصــام للشــاطيب ( ،)389/2مــدارج
الســالكني البن القيم ( ،)322/1جامع العلوم واحلكم البن رجب ( ،)233البدعة الشــرعية للمنياوي
( ،)97البدعــة للفــوزان ( ،)9البــدع احلوليــة للتوجيــري ( ،)33قواعــد معرفــة البــدع للجــازاين (.)28
( ((1ينظر :الباعث على إنكار البدع واحلوادث أليب شامة ( )108فتاوى الشاطيب (.)203
( ((1أخرجــه الدارمــي يف مســنده ،حديــث ،)289/1( ،211 :والط ـراين يف املعجــم الكبــر ،حديــث:
 ،)154/9( ،8770قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد (« :)181/1رجالــه رجــال الصحيــح».
( ((1نقــل ذلــك عــن اإلمــام مالــك ابــن حــزم يف اإلحــكام يف أصــول األحــكام ( ،)791/6والشــاطيب يف
االعتصــام (.)49/1
( ((1ينظر :تفسري ابن كثري ( ،)336/4تفسري البغوي ( ،)318/4تفسري القرطيب (.)17/18
( ((1أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتــاب الصلــح ،ابب إذا اصطلحـوا علــى صلــح جــور فالصلــح مــردود،
حديــث ،)184/3( ،2697 :خرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب األقضيــة ،ابب نقــض األحــكام
الباطلــة ،ورد حمــداثت األمــور ،حديــث.)1343/3( ،1718 :
( ((1أخرجه مسلم يف صحيح ،كتاب اجلمعة ،ابب ختفيف الصالة واخلطبة ،حديث،)11/3( ،867 :
وزاد النســائي (وكل ضاللــة يف النــار) كتــاب صــاة العيديــن ،ابب كيــف اخلطبــة ،حديــث،1577 :
( ،)383/1وصححــه الدارقطــي يف العلــل الـواردة يف األحاديــث النبويــة (.)323/ 13
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( ((2أخرجه ابن ماجه يف ســننه ،أبواب الســنة ،ابب اتباع ســنة اخللفاء الراشــدين املهديني ،حديث،42 :
( ،)28/1وهو صحيح ،ينظر :البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري البن
امللقــن ( ،)582/ 9فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري البــن حجــر ( ،)266/ 13التلخيــص احلبــر
يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر البــن حجــر (.)349/ 4
( ((2ينظــر :معــامل الســنن للخطــايب ( ،)301/4اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح البــن هبــرة (،)352/8
شــرح النــووي علــى مســلم (.)16/12
( ((2أخرجــه الدارمــي يف مســنده ،حدبــث ،)287/1( ،210 :وصححــه األلبــاين يف سلســلة األحاديــث
الصحيحــة (.)12/5
( ((2ينظــر :اقتضــاء الص ـراط املســتقيم البــن تيميــة ( ،)269/1جممــوع الفتــاوى البــن تيميــة (-16/29
 ،)17البحــر احمليــط للزركشــي ( ،)14/6إعــام املوقعــن البــن القيــم ( ،)344/1مــدارج الســالكني
البــن القيــم (.)126/3
( ((2ينظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)565/10
( ((2ينظر :االعتصام للشاطيب (.)377/2
( ((2ينظــر :هتذيــب اللغــة لألزهــري ( ،)126/14أســاس البالغــة للزخمشــري ( ،)354/2خمتــار الصحــاح
لل ـرازي ( ،)345القامــوس احمليــط للفــروزآابدى ( ،)671اتج العــروس للزبيــدي ( ،)327/9املعجــم
الوســيط ( ،)1056/2مــادة (ولــد).
( ((2ينظر :لطائف املعارف البن رجب (.)91
( ((2أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب الصيــام ،ابب اســتحباب صيــام ثالثــة أايم مــن كل شــهر وصــوم
يــوم عرفــة وعاشــوراء واالثنــن واخلميــس ،حديــث.)168/3( ،1162 :
( ((2ينظــر :طبقــات ابــن ســعد ( ،)100/1ســرة ابــن هشــام ( ،)158/1الســرة النبويــة وأخبــار اخللفــاء
البن حبان ( ،)34/1الروض األنف للسهيلي ( ،)184/1أعالم النبوة للماوردي ( ،)208اإلشارة
إىل ســرة املصطفــى واتريــخ مــن بعــده مــن اخللفــاء لعــاء الديــن مغلطــاي ( ،)59الفصــول يف الســرة
البــن كثــر ( ،)91البدايــة والنهايــة البــن كثــر ( ،)260/2لطائــف املعــارف البــن رجــب (.)95
( ((3ينظــر :حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج للهيتمــي ( ،)422/7املدخــل البــن احلــاج ( ،)2/2مواهــب
اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل للحطــاب ( ،)407/2إعانــة الطالبــن علــى حــل ألفــاظ فتــح املعــن
للدمياطــي (.)414/3
( ((3قــال تعــاىل﴿ :النَّـُِّـي أ َْولَـ ٰـى ِبلْ ُم ْؤِمنِـ َـن ِمـ ْـن أَن ُف ِسـ ِه ْم﴾ ،ويف البخــاري عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم:
(والــذي نفســي بيــده ال يؤمــن أحدكــم حــى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه ومالــه وولــده والنــاس أمجعــن).
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( ((3ينظــر :الباعــث علــى إنــكار البــدع واحل ـوادث أليب شــامة ( ،)108الفتــاوى الكــرى البــن تيميــة
( ،)414/4املــورد يف عمــل املولــد للفاكهــاين ( ،)21-20املدخــل البــن احلــاج ( ،)2/2فتــاوى
الشــاطيب ( ،)203الفتــح ال ـرابين مــن فتــاوى اإلمــام الشــوكاين للشــوكاين (.)1083/2
( ((3اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية (،)581/2
( ((3فقــد شــرعوا عــدة أعيــاد منهــا مولــد النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،ومولــد علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا
عنــه ،ومولــد احلســن واحلســن رضــي هللا عنهمــا ،ومولــد فاطمــة الزهـراء رضــي هللا عنهــا ،ومولــد اخلليفــة
احلاضــر ،وغريهــا مــن األعيــاد الباطلــة.
ينظــر :املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر للمقريــزي ( ،)490/1صبــح األعشــى للقلقشــندي
(.)498/3
( ((3عمــر بــن علــي بــن ســامل بــن صدقــة اللخمــي اإلســكندري ،اتج الديــن الفاكهــاين :عــامل ابلنحــو ،مــن
أهــل اإلســكندرية ،ولــد عــام ســتمائة وأربــع ومخســن ،زار دمشــق واجتمــع بــه ابــن كثــر ،لــه كتــب ،منهــا
اإلشارة يف النحو ،واملنهج املبني يف شرح األربعني النووية ،والتحرير والتحبري يف شرح رسالة ابن أَيب َزيْد
وصلــي عليــه بدمشــق ملــا وصــل خــر وفاتــه.
القــرواين ،يف فقــه املالكيــة ،مــات ســنة ســبعمائة وأربــع وثالثــنُ ،
ينظر :األعالم للزركلي (.)56/5
( ((3املورد يف عمل املولد للفاكهاين (.)8
( ((3اإلطراء :جماوزة احلد يف املدح.
ينظــر :أعــام احلديــث للخطــايب ( ،)1561/3مطالــع األن ـوار علــى صحــاح اآلاثر البــن قرقــول
(.)267/3
( ((3أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتــاب أحاديــث األنبيــاء ،ابب قــول هللا واذكــر يف الكتــاب مــرمي،
حديــث.)167/4( ،3445 :
( ((3أخرجه النسائي يف سننه ،كتاب مناسك احلج ،ابب التقاط احلصى ،حديث،)603/1( ،3057 :
أخرجه ابن ماجه يف سننه ،أبواب املناسك ،ابب قدر حصى الرمي ،حديث،)228/4( ،3029 :
وصححه األلباين يف السراج املنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري (.)964/2
( ((4أخرجــه أبــو داود يف ســننه ،كتــاب اللبــاس ،ابب يف لبــس الشــهرة ،حديــث،)78/4( ،4031 :
وســنده حســن.
ينظــر :فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري البــن حجــر ( ،)282/ 10عــون املعبــود شــرح ســنن أيب
داود للعظيــم آابدي (.)78/ 4
وينظر :اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية (.)97/1
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( ((4ينظــر :الباعــث علــى إنــكار البــدع واحلـوادث أليب شــامة ( ،)109اقتضــاء الصـراط املســتقيم ملخالفــة
أصحــاب اجلحيــم البــن تيميــة (.)123/2
( ((4أخرجــه أبــو داود يف ســننه ،كتــاب الصــاة ،ابب صــاة العيــد ،حديــث ،)295/1( ،1134 :قــال
احلاكــم يف مســتدركه علــى الصحيحــن (« :)434/1حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ومل خيرجــاه».
( ((4ينظر :اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية (.)544-486/1
( ((4ينظــر :احلــاوي للفتــاوي للســيوطي ( ،)222/1حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج للهيتمــي (،)422/7
مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل للحطــاب ( ،)407/2شــرح الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل
( ،)351/2إعانــة الطالبــن علــى حــل ألفــاظ فتــح املعــن للدمياطــي (.)414/3
( ((4سورة األنبياء ،آية.)١٠٧( :
( ((4ينظــر :احلــاوي للفتــاوي للســيوطي ( ،)222/1إعانــة الطالبــن علــى حــل ألفــاظ فتــح املعــن للدمياطــي
( ،)414/3حــول االحتفــال ابملولــد النبــوي الش ـريف لعلــوي املالكــي ( ،)8-7الذخائــر احملمديــة
لعلــوي املالكــي ( ،)268علم ـوا أوالدكــم حمبــة رســول هللا ،حملمــد عبــده ميــاين (.)98
( ((4ينظر :تفسري القرطيب (.)353/8
( ((4تفسري الطربي (.)105-15
( ((4ينظــر :حــول االحتفــال ابملولــد حملمــد علــوي مالكــي ( ،)8-7علمـوا أوالدكــم حمبــة رســول هللا ،حملمــد
عبــده ميــاين (.)99
( ((5أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب الصــاة ،ابب الصــاة علــى النــي صلــى هللا عليــه وســلم بعــد
التشــهد ،حديــث.)306/1( ،408 :
( ((5ســنن الرتمــذي ،كتــاب الدع ـوات ،ابب قــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم «رغــم أنــف رجــل»
( ،)551/5حديث ( ،)3546وقال :حديث حسن صحيح غريب ،وصححه احلاكم يف مستدركه
( ،)549/1واأللبــاين يف صحيــح ســنن الرتمــذي (.)177/3
( ((5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصوم ،ابب صيام يوم عاشوراء ،حديث،)44/3( ،2001 :
ومسلم يف صحيحه ،كتاب الصيام ،ابب صوم يوم عاشوراء ،حديث.)150/3( ،1839 :
( ((5حىت يطابق قصة موسى عليه السالم يف يوم عاشوراء.
( ((5ينظر :احلاوي للفتاوي للســيوطي ( ،)222/1شــرح املواهبة اللدنية للزرقاين ( ،)140/1حتفة احملتاج
يف شــرح املنهاج وحواشــي الشــرواين والعبادي للهيتمي (.)423/7
( ((5ينظــر :املوافقــات للشــاطيب ( ،)42-41/3وإعــام املوقعــن البــن القيــم ( ،)392-389/2القــول
الفصــل يف حكــم االحتفــال مبولــد خــر الرســل صلــى هللا عليــه وســلم إلمساعيــل األنصــاري (.)78
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( ((5جمموع الفتاوى البن تيمية (.)80/1
( ((5ينظــر :الــرد القــوي علــى الرفاعــي واجملهــول وابــن علــوي وبيــان أخطائهــم يف املولــد النبــوي للتوجيــري
( ،)32اإلنصــاف فيمــا قيــل يف املولــد مــن الغلــو واإلجحــاف أليب بكــر اجلزائــري ( ،)43األعيــاد وأثرهــا
علــى املســلمني للســحيمي (.)312
( ((5أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،ابب فضل يوم اجلمعة ،حديث:1456.)585/2( ،
( ((5ينظر :حول االحتفال ابملولد النبوي الشريف لعلوي املالكي (.)12
( ((6أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب الصيــام ،ابب كراهــة صيــام يــوم اجلمعــة منفــردا ،حديــث،1144 :
(.)801/2
( ((6أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــرى ،حديــث ،)300/9( ،19334 :وأخرجــه عبــد الــرزاق يف
مصنفه ،حديث ،)329/4( ،7960 :وأخرجه البزار يف مســنده ،حديث،)479/13( ،7281 :
وأخرجــه الطـراين يف املعجــم األوســط للطـراين ،حديــث ،)298/1( ،994 :وهــو ضعيــف لتفــرد عبــد
هللا بــن حمــرر بــه وهــو ضعيــف.
البــدر املنــر يف ختريــج األحاديــث واآلاثر الواقعــة يف الشــرح الكبــر البــن امللقــن ( ،)339/9االســتذكار
البــن عبــد الــر ( ،)375/ 15اجملمــوع للنــووي ( ،)330/8فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري البــن
حجــر ( ،)507/ 9حتفــة األحــوذي شــرح ســنن الرتمــذي للمباركفــوري (.)364/ 2
( ((6ينظر :احلاوي للفتاوي للسيوطي (،)222/1
( ((6سبق خترجيه ،ص (.)13
( ((6ينظــر :حــول االحتفــال ابملولــد النبــوي الش ـريف حملمــد علــوي املالكــي ( ،)7نفــخ األزهــار يف مولــد
املختــار لعلــي اجلنــدي ( ،)181الســنة والبدعــة لعبــد هللا حمفــوظ حممــد احلــداد احلضرمــي (.)106
( ((6ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ( ،)405/2شرح الدردير ملختصر خليل مع حاشية الدسوقي (،)518/1
شرح اخلرشي على خمتصر خليل ( ،)241/1حاشية الصاوي على الشرح الصغري (.)232/2
( ((6ينظر :اإلنصاف فيما قيل يف املولد للجزائري (.)44
( ((6أخرجــه أبــو داود يف ســننه ،كتــاب الصــوم ،ابب يف صــوم االثنــن واخلميــس ،حديــث،2436 :
( ،)300/2وأخرجــه الرتمــذي يف ســننه ،أبـواب الصــوم عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،ابب مــا
جــاء يف صــوم يــوم االثنــن واخلميــس ،حديــث ،)114/2( ،747 :واللفــظ لــه.
قال ابن امللقن يف كتابه البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري (:)755/ 5
«هذا احلديث صحيح».
وأخرجــه مســلم يف صحيحــه بــدون ذكــر الصيــام ،كتــاب الــر والصلــة واآلداب ،ابب النهــي َعـ ْـن
الشــحناء والتهاجــر ،حديــث.)11/8( ،2565 :
220
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( ((6ينظر :األعياد وأثرها على املسلمني للسحيمي (.)319
( ((6عبــد العــزى بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم ،وكنيتــه :أبــو عتبــه ،وأبــو معتــب ،القرشــي اهلامشــي ،عــم النــي
صلــى هللا عليــه وســلم ،آذى النــي صلــى هللا عليــه وســلم وقــال لــه :تبـاً لــك ،فأنــزل هللا فيــه ســورة املســد،
فكــي بعدهــا أبيب هلــب ،تــويف ســنة اثنتــن مــن اهلجــرة بعــد وقعــة بــدر بســبع ليــال ،ودفــن مبكــة ،وهــو
ابــن ســبعني ســنة.
ينظر :خمتصر اتريخ دمشق البن منظور ()125/29
( ((7ثويبة موالة أيب هلب ،أرضعت النيب صلى هللا عليه وسلم ،قيل إهنا أول من أرضعته ،وكان رسول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم يصلهــا وهــو مبكــة ،وكانــت خدجيــة تكرمهــا ،وقــد اختلــف يف إســامها ،وكانــت
وفاهتــا ســنة ســبعة للهجــرة.
ينظر :الطبقات الكربى البن سعد ( ،)87/1معرفة الصحابة أليب نعيم (.)3284/6
( ((7احليبة :بكسر احلاء املهملة وفتح الباء أي بشر حال ،واحليبة واحلوبة اهلم واحلزن.
ينظر :النهاية البن األثري (.)466/1
( ((7أخرجــه البخــاري يف صحيحــه معلقــا ،كتــاب النــكاح ،ابب حيــرم مــن الرضاعــة مــا حيــرم مــن النســب،
حديــث.)9/7( ،5101 :
( ((7ينظــر :عــرف التعريــف ابملولــد الشـريف البــن اجلــزري ( ،)21احلــاوي للفتــاوي للســيوطي (،)222/1
حــول االحتفــال ابملولــد النبــوي الشـريف حملمــد علــوي املالكــي (.)6-5
( ((7ينظر :فتح الباري البن حجر (.)145/9
( ((7ينظر :الطبقات البن سعد ( ،)109-108/1اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (.)258/4
( ((7ينظــر :الــرد القــوي علــى الرفاعــي واجملهــول وابــن علــوي وبيــان أخطائهــم يف املولــد النبــوي للتوجيــري
(.)59-58
( ((7سبق خترجيه ،ص (.)13
( ((7ينظــر :حــول االحتفــال ابملولــد حملمــد علــوي مالكــي ( ،)12والذخائــر احملمديــة حملمــد علــوي مالكــي
(.)271-270
ـقي ،عز الدين ،ولد عام 577
( ((7عبد العزيز بن عبد الســام بن أيب القاســم بن احلســن الســلمي الدمشـ ّ
ـافعي بلــغ رتبــة االجتهــاد ،وانتهــت إليــه معرفــة املذهــب ودقائقــه،
للهجــرة بدمشــق ونشــأ فيهــا ،فقيــه شـ ّ
وكان إمامــا ،انســكا ،ورعــا ،عابــدا ،أمــارا ابملعــروف ،هنــاء عــن املنكــر ،وزار بغــداد ،تــوىل اخلطابــة
والتدريــس واعتــزل القضــاء ،تــويف عــام  660هــ.
ينظر :اتريخ اإلسالم للذهيب ( ،)933/14طبقات الشافعية الكربى للسبكي (.)210/8
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( ((8كتاب الفتاوى للعز بن عبد السالم (.)42
( ((8ينظر :االعتصام للشاطيب ( ،)152/2واإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (.)197/2
( ((8جمموع الفتاوى البن تيمية ()152/27
( ((8سبق خترجيه ،ص (.)11
( ((8ينظر :حول االحتفال ابملولد النبوي الشريف لعلوي املالكي (.)12
( ((8ينظر :االعتصام للشاطيب ( ،)152/2قواعد معرفة البدع للجيزاين ( ،)33احلكم احلق يف االحتفال
مبولــد ســيد اخللــق لعلــي احللــي (.)35
( ((8ينظر :اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية ( ،)97-95/2االعتصام للشاطيب (.)326/1
( ((8ينظر :حول االحتفال ابملولد النبوي الشريف لعلوي املالكي (.)10
( ((8حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن احلــاج ،أبــو عبــد هللا العبــدري املالكــي الفاســي ،تفقــه يف بــاده ،وقــدم
مصــر ،وحــج ،وكــف بصــره يف آخــر عمــره وأقعــد ،لــه مصنفــات منهــا :مدخــل الشــرع الشـريف ،ومشــوس
األنـوار وكنــوز األسـرار ،وبلــوغ القصــد واملــى يف خـواص أمســاء هللا ،وتــويف ابلقاهــرة ســنة 373ه ،عــن
حنــو  80عامــا.
ينظر :األعالم للزركلي (.)35/7
( ((8املدخل البن احلاج (.)15/2
( ((9ينظر :املرجع السابق.
( ((9ينظر :املدخل البن احلاج (.)15/2
( ((9هــو عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن عثمــان ،أبــو القاســم ،املقدســي األصــل ،دمشــقي فقيــه
شــافعي حنــوي ،اشــتهر أبيب شــامة ،ولــد يف 599ه بدمشــق ،وق ـرأ القــرآن ،ولــه دون العشــر ،وق ـرأ
الق ـراءات ،وكتــب الكثــر مــن العلــوم ،وأتقــن الفقــه ،ودرس وأفــى وبــرع يف فــن العربيــة ،ويل مشــيخة
الق ـراءة واحلديــث ،وكان مــع كثــرة فضائلــه متواضعــا مطرحــا للتكلــف ،تــويف عــام  665هــ.
ينظر :اتريخ اإلسالم للذهيب (.)114/15
( ((9الباعث على إنكار البدع واحلوادث أليب شامة (.)109
( ((9ينظــر :املدخــل البــن احلــاج ( ،)2/2الشــرح الكبــر للشــيخ الدرديــر وحاشــية الدســوقي (،)427/4
الفتــح ال ـرابين مــن فتــاوى اإلمــام الشــوكاين للشــوكاين (.)1083/2
( ((9ينظــر :اقتضــاء الص ـراط املســتقيم البــن تيميــة ( ،)269/1جممــوع الفتــاوى البــن تيميــة (-16/29
 ،)17البحــر احمليــط للزركشــي ( ،)14/6إعــام املوقعــن البــن القيــم ( ،)344/1مــدارج الســالكني
البــن القيــم (.)126/3
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( ((9جمموع الفتاوى البن تيمية (.)133/23
( ((9ينظــر :حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج للهيتمــي ( ،)405/2املواهــب اللدنيــة ابملنــح احملمديــة للقســطالين
( ،)88/1اتريــخ اخلميــس يف أح ـوال أنفــس النفيــس لل ـ ِّداير بكــري ( ،)198/1شــرح الزرقــاين علــى
املواهــب اللدنيــة ( ،)255/1كوثــر املعــاين الــدراري يف كشــف خبــااي صحيــح البخــاري حملمــد اخلضــر
الشــنقيطي (.)70/1
( ((9ينظــر :حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج للهيتمــي ( ،)405/2املواهــب اللدنيــة ابملنــح احملمديــة للقســطالين
( ،)88/1اتريــخ اخلميــس يف أح ـوال أنفــس النفيــس لل ـ ِّداير بكــري ( ،)198/1شــرح الزرقــاين علــى
املواهــب اللدنيــة ( ،)255/1كوثــر املعــاين الــدراري يف كشــف خبــااي صحيــح البخــاري حملمــد اخلضــر
الشــنقيطي (.)70/1
( ((9ينظر :هناية اإلجياز يف سرية ساكن احلجاز للطهطاوي (.)72/1
( ((10املدخل البن احلاج (.)10/2
( ((10ينظــر :الباعــث علــى إنــكار البــدع واحل ـوادث أليب شــامة ( ،)108املدخــل البــن احلــاج (،)2/2
فتــاوى الشــاطيب ( ،)203املــورد يف عمــل املولــد للفاكهــاين ( ،)7الفتــح ال ـرابين مــن فتــاوى اإلمــام
الشــوكاين للشــوكاين (.)1083/2
( ((10ينظر :اإلنصاف فيما قيل يف املولد للجزائري (.)44
( ((10ينظــر :حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج للهيتمــي ( ،)423/7إعانــة الطالبــن علــى حــل ألفــاظ فتــح
املعــن للدمياطــي ( ،)414/3حــول االحتفــال ابملولــد النبــوي الش ـريف حملمــد علــوي املالكــي (.)7
( ((10سبق خترجيه ،ص (.)13
( ((10ينظــر :حــول االحتفــال ابملولــد النبــوي الشـريف حملمــد علــوي املالكــي ( ،)7نفــخ األزهــار يف مولــد
املختــار لعلــي اجلنــدي ( ،)181الســنة والبدعــة لعبــد هللا حمفــوظ حممــد احلــداد احلضرمــي (.)106
( ((10سبق خترجيه ،ص (.)21
( ((10العلــة املركبــة ال تؤثــر إال إذا اجتمعــت األوصــاف املركبــة ،وال جتتمــع هــذه األوصــاف لتكــون علــة
احلكــم إال يف يــوم اإلثنــن ،فــا تنطبــق البتــة علــى يــوم الثــاين عشــر مــن ربيــع األول ،فإنـزال القــرآن حــدث
يف ليلــة القــدر ،مــن شــهر رمضــان املبــارك ،ابإلمجــاع كمــا هــو نــص القــرآن ،فهــي علــة قاصــرة علــى هــذا
اليــوم ،فــا تتعــدى إىل غــره.
ينظــر :نفائــس األصــول يف شــرح احملصــول للق ـرايف ( ،)3463/8رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب
للرجراجــي (.)428/5
( ((10ينظر :األعياد وأثرها على املسلمني للسحيمي (.)319
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( ((10ينظــر :مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل للحطــاب ( ،)407/2الــدر الثمــن واملــورد املعــن
حملمــد ميــارة ( ،)455شــرح الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل ( ،)351/2شــرح الدرديــر ملختصــر خليــل
مــع حاشــية الدســوقي ( ،)518/1شــرح خمتصــر خليــل للخرشــي ( ،)241/2حاشــية الصــاوي علــى
الشــرح الصغــر (.)232/2
( ((11ينظــر :مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل للحطــاب ( ،)407/2الــدر الثمــن واملــورد املعــن
حملمــد ميــارة ( ،)455شــرح الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل ( ،)351/2شــرح الدرديــر ملختصــر خليــل
مــع حاشــية الدســوقي ( ،)518/1شــرح خمتصــر خليــل للخرشــي ( ،)241/2حاشــية الصــاوي علــى
الشــرح الصغــر (.)232/2
( ((11سبق خترجيه ،ص (.)13
( ((11االعتصام للشاطيب (.)12/2
( ((11ينظر :حتفة احملتاج يف شرح املنهاج للهيتمي ( ،)462/3هناية الزين للجاوي (.)198
( ((11االعتصام للشاطيب (.)12/2
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قائمة املصادر واملراجع

 إتقــان الصنعــة يف معــى البدعــة ،الغمــاري ،عبــدهللا بــن حممــد بــن الصديــق ،د.ط ،د.م ،عــاملالكتــب ،د.ت.
 اإلحكام يف أصول األحكام ،اآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي الثعليب ،حتقيق:عبد الرزاق عفيفي ،د.ط ،بريوت -دمشق -لبنان ،املكتب اإلسالمي ،د.ت.
 اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،القرطــي ،أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم ،حتقيــق:الشــيخ أمحــد حممــد شــاكر ،د.ط ،بــروت ،دار اآلفــاق اجلديــدة ،د.ت.
 إحياء علوم الدين ،الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،د.ط ،بريوت ،دار املعرفة ،د.ت. أســاس البالغــة ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمشــري جــار هللا ،حتقيــق :حممــد ابســلعيــون الســود ،الطبعــة األوىل ،بريوت-لبنــان ،دار الكتــب العلميــة1419 ،هــ1998-م.
 االســتذكار ،القرطــي ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم،حتقيــق :ســامل حممــد عطــا ،حممــد علــي معــوض ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة،
1421ه2000-م.
 اإلشــارة إىل ســرة املصطفــى واتريــخ مــن بعــده مــن اخللفــا ،البكجــري املصــري احلكــري مغلطــاي بــنقليــج بــن عبــد هللا ،حتقيــق :حممــد نظــام الديــن ال ٌفتـَيّــح ،الطبعــة األوىل ،دمشــق ،بــروت ،دار القلــم،
الدار الشامية1416 ،هـ1996-م.
 اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر،حتقيــق :عــادل أمحــد عبداملوجــود وعلــي حممــد معــوض ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار الكتــب
العلميــة1415 ،هــ.
 إعانــة الطالبــن علــى حــل ألفــاظ فتــح املعــن ،البكــري ،أبــو بكــر عثمــان بــن حممــد شــطاالدمياطــي الشــافعي ،الطبعــة األوىل ،د.م ،دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع1418 ،هــ-
1997م.
 االعتصــام ،الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الغرانطــي ،حتقيــق :ســليم بــن عيــداهلــايل ،الطبعــة األوىل ،الســعودية ،دار ابــن عفــان1412 ،هــ1992-م.
 أعــام احلديــث ،أبــو ســليمان محــد بــن حممــد اخلطــايب ،حتقيــق :حممــد بــن ســعد بــن عبــد الرمحــن آلسعود ،الطبعة األوىل ،د.م ،جامعة أم القرى1409 ،هـ1988-م.
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 إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الديــن ابــنقيــم اجلوزيــة ،حتقيــق :حممــد عبــد الســام إبراهيــم ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة،
1411هــ1991-م.
 أعــام النبــوة ،أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي ،د.ط ،بــروت ،دارومكتبــة اهلــال ،د.ت.
 األعــام ،الزركلــي ،خــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد بــن علــي بــن فــارس ،الطبعــة اخلامســة عشــر،د.م ،دار العلــم للماليــن2002 ،م.
 األعيــاد وأثرهــا علــى املســلمني ،الســحيمي ،ســليمان بــن ســامل ،الطبعــة الثانيــة ،الســعودية ،عمــادةالبحــث العلمــي ابجلامعــة اإلســامية ابملدينــة املنــورة1424 ،هــ2003-م.
 اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح ،بــن هبــرة ،حيــى بــن هبــرة بــن حممــد بــن هبــرة الذهلــي الشــيباينّ،حتقيــق :فـؤاد عبــد املنعــم أمحــد ،د.ط ،د.م ،دار الوطــن1417 ،هــ.
 اقتضــاء الصـراط املســتقيم ملخالفــة أصحــاب اجلحيــم ،تقــي الديــن ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــمبــن عبــد الســام احل ـراين احلنبلــي الدمشــقي ،حتقيــق :انصــر عبــد الكــرمي العقــل ،الطبعــة الســابعة
بــروت ،دار عــامل الكتــب1419 ،هــ1999-م.
 األمــر ابالتبــاع والنهــي عــن االبتــداع ،الســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر جــال الديــن ،حتقيــق:ذيــب بــن مصــري بــن انصــر القحطــاين ،د.ط ،د.م ،مطابــع الرشــيد1409 ،هــ.
 اإلنصــاف فيمــا قيــل يف املولــد مــن الغلــو واإلحجــاف ،أبــو بكــر اجلزائــري ،جابــر بــن موســى بــن عبــدالقــادر بــن جابــر ،الطبعــة األوىل ،الســعودية ،الرائســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء
والدعــوة واإلرشــاد1405 ،هــ.
 أنـوار الــروق يف أنـواء الفــروق ،القـرايف ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس املالكــي ،د.ط،د.م ،عامل الكتب ،د.ت.
 الباعــث علــى إنــكار البــدع واحلـوادث ،أبــو شــامة ،أبــو القاســم شــهاب الديــن عبــد الرمحــن املقدســيالدمشــقي املعــروف ،حتقيــق :عثمــان أمحــد عنــر ،الطبعــة األوىل ،القاهــرة ،دار اهلــدى1398 ،هــ-
1978م.
 البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه ،الزركشــي ،أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر،الطبعــة األوىل ،د.م ،دار الكتــي1414 ،هــ1994-م.
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 البدايــة والنهايــة ،ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر القرشــي البصــري مث الدمشــقي ،حتقيــق:علــي شــري ،الطبعــة األوىل ،د.م ،دار إحيــاء الـراث العــريب1408 ،هــ1988-م.
 البــدر املنــر يف ختريــج األحاديــث واألاثر الواقعــة يف الشــرح الكبــر ،ابــن امللقــن ،سـراج الديــن أبــوحفــص عمــر الشــافعي املصــري ،حتقيــق :مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد هللا بــن ســليمان وايســر بــن
كمــال ،الطبعــة االوىل ،الســعودية ،دار اهلجــرة للنشــر والتوزيــع1425 ،هــ2004-م.
 البدع احلولية ،التوجيري ،عبدهللا بن عبدالعزيز بن أمحد ،د.ط ،د.م ،دار الفضيلة1421 ،هـ. البدعة احلسنة أصل من أصول التشريع ،احلمريي ،د.ط ،د.م ،دار قرطبة ،د.ت. البدعــة الشــرعية ،املنيــاوي ،أبــو املنــذر حممــود بــن حممــد بــن مصطفــى بــن عبــد اللطيــف ،الطبعــةاألوىل ،مصــر ،املكتبــة الشــاملة1432 ،هــ2011-م.
 البدعــة ،صــاحل بــن فــوزان بــن عبــدهللا الفــوزان ،الطبعــة الثالثــة ،ال ـرايض ،املكتــب التعــاوين للدعــوةواإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف حــي ســلطانة ابل ـرايض ،د.ت.
 بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف حباشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــر ،الصــاوي املالكــي،أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد اخللــويت ،د.ط ،د.م ،دار املعــارف ،د.ت.
ـرزاق احلســيين،،
 اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،مرتضــى َّحممــد بــن عبــد الـ ّ
حممــد بــن ّ
الزبيــديّ ،
حتقيــق :جمموعــة مــن احملققــن ،د.ط ،د.م ،دار اهلدايــة ،د.ت.
 اتريــخ اإلســام َوَوفيــات املشــاهري َواألعــام ،الذهــي ،مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــدبــن عثمــان بــن قَ ْايــاز ،حتقيــق :الدكتــور بشــار عـ ّـواد معــروف ،الطبعــة األوىل ،د.م ،دار الغــرب
اإلســامي2003 ،م.
 اتريــخ اخلميــس يف أح ـوال أنفــس النفيــس ،بَ ْكــري ،حســن بــن حممــد بــن احلســن ال ـ ِّداير بَ ْكــري،د.ط ،د.م ،بــروت ،دار صــادر.
 حتفــة األحــوذي بشــرح جامــع الرتمــذي ،املباركفــورى ،أبــو العــا حممــد عبــد الرمحــن بــن عبــد الرحيــم،د.ط ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،د.ت.
 حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج ،اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن حجــر ،د.ط ،مصــر ،املكتبــةالتجاريــة الكــرى مبصــر1357 ،هـ1983-م.
 تفســر اجلاللــن ،احمللــي والســيوطي ،جــال الديــن حممــد بــن أمحــد احمللــي ،وجــال الديــن عبــدالرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي ،الطبعــة األوىل ،القاهــرة ،دار احلديــث ،د.ت.
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 تفســر القــرآن العظيــم ،عمــاد الديــن أبــو الفــداء إمساعيــل بــن كثــر الدمشــقي ،حتقيــق :مصطفــىالســيد حممــد ،حممــد الســيد رشــاد ،حممــد فضــل العجمــاوي ،علــي أمحــد عبــد الباقــي ،د.ط ،د.م،
مؤسســة قرطبــة ،مكتبــة أوالد الشــيخ ،د.ت.
 التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر ،أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــدبن حجر العسقالين ،الطبعة األوىل ،د.م ،دار الكتب العلمية1419 ،هـ1989-م.
 هتذيــب اللغــة ،األزهــري ،حممــد بــن أمحــد اهلــروي ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،الطبعــة األوىل ،دارإحياء الرتاث العريب-بريوت2001 ،م.
 جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن ،الطــري ،أبــو جعفــر الطــري ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،الطبعــةاألوىل ،د.م ،مؤسســة الرســالة1420 ،هــ2000-م.
 جامــع العلــوم واحلكــم يف شــرح مخســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم ،ابــن رجــب ،زيــن الديــن عبــدالرمحــن بــن أمحــد ،حتقيــق :شــعيب األرانؤوط -إبراهيــم ابجــس ،الطبعــة الســابعة ،بــروت ،مؤسســة
الرســالة1422 ،هــ2001-م.
 اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وأايمــه -صحيــح البخــاري ،البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــدهللا ،حتقيــق :حممــد زهــر بــن انصــر
الناصــر ،الطبعــة األوىل ،د.م ،دار طــوق النجــاة1422 ،هــ.
 اجلامــع ألحــكام القــرآن ،القرطــي ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد مشــس الديــن ،حتقيــق :أمحــد الــردوينوإبراهيم أطفيش ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،دار الكتب املصرية1384 ،هـ1964-م.
 حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر ،الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة املالكــي ،د.ط ،د.م،دار الفكــر ،د.ت.
 احلــاوي للفتــاوي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي ،د.ط ،بــروت ،دار الفكــرللطباعــة والنشــر1424 ،هــ2004-م.
 احلكم احلق يف االحتفال مبولد ســيد اخللق ،احلليب ،علي بن حســن ،د.ط ،األردن ،دار الصوابللكتاب ،د.ت.
 حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء ،أبــو نعيــم األصبهــاين ،أمحــد بــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن إســحاقبــن موســى بــن مهـران ،د.ط ،مصــر ،الســعادة1394 ،هــ1974-م.
 احل ـوادث والبــدع ،حممــد بــن الوليــد األندلســي ،أبــو بكــر الطرطوشــى املالكــي ،حتقيــق :علــي بــنحســن احللــي ،الطبعــة الثالثــة ،الســعودية ،دار ابــن اجلــوزي1419 ،هــ1998-م.
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 حــول االحتفــال ابملولــد النبــوي الش ـريف ،املالكــي ،حممــد علــوي ،بــروت ،الطبعــة األوىل ،دارإحيــاء ال ـراث العــريب1412 ،هــ.
 الــدر الثمــن واملــورد املعــن ،املالكــي ،حممــد بــن أمحــد ميــارة ،عبــد هللا املنشــاوي ،د.ط ،القاهــرة،دار احلديــث1429 ،هــ2008-م.
 الذخائر احملمدية ،مالكي ،حممد علوي ،د.ط ،القاهرة ،دار جوامع الكلم ،د.ت. الــرد القــوي علــى الرفاعــي واجملهــول وابــن علــوي وبيــان أخطائهــم يف املولــد النبــوي ،التوجيــري ،محــودبــن عبــد هللا بــن محــود بــن عبــد الرمحــن ،الطبعــة األوىل ،الســعودية ،دار الل ـواء للنشــر والتوزيــع،
1403هــ1983-م.
 رد احملتــار علــى الــدر املختــار ،ابــن عابديــن ،حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الدمشــقي احلنفــي،الطبعة الثانية ،بريوت ،دار الفكر1412 ،هـ1992-م.
الشــهاب ،الرجراجــي ،أبــو عبــد هللا احلســن بــن علــي بــن طلحــة ،حتقيــق:
 رفــع النقــاب عــن تنقيــح ّحممد السـراح ،د .عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين ،الطبعة األوىل ،الســعودية ،مكتبة
َحَد بن َّ
د .أ ْ
الرشــد للنشــر والتوزيع1425 ،هـ2004-م.
 الــروض األنــف يف شــرح الســرة النبويــة ،الســهيلي ،أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا بــنأمحــد ،حتقيــق :عمــر بــن عبدالســام الســامي ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء الـراث العــريب،
1421هــ.
 روضــة الناظــر وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــه علــى مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ابــن قدامــة ،أبــوحممــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن حممــد اجلماعيلــي املقدســي مث الدمشــقي احلنبلــي ،الطبعــة
الرين للطباعة والنشــر والتوزيع1423 ،هـ2002-م.
الثانية ،د.م ،مؤسســة ّ
 الس ـراج املنــر يف ترتيــب أحاديــث صحيــح اجلامــع الصغــر ،األلبــاين ،حممــد انصــر الديــن ،الطبعــةالثالثــة ،د.م ،دار الصديــق ،مؤسســة ال ـراين1430 ،هــ2009-م.
 سلســلة األحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا ،األلبــاين ،حممــد انصــر الديــن ،الطبعــةاألوىل ،الســعودية ،مكتبــة املعــارف للنشــر والتوزيــع ،د.ت.
 سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة ،األلبــاين ،حممــد انصــر الديــن،الطبعــة األوىل ،الســعودية ،دار املعــارف1412 ،هــ1992-م.
 السنة والبدعة ،احلضرمي ،عبد هللا حمفوظ حممد احلداد ،د.ط ،د.م ،مطابع املختار اإلسالمي ،د.ت.مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم 1441هـ | سبتمبر 2019م
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 ســنن ابــن ماجــه ،ابــن ماجــه ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن يزيــد القزويــي ،حتقيــق :حممــد فـؤاد عبــد الباقــي،د.ط ،بريوت ،دار الفكر ،د.ت.
شعيب
 سنن أيب داود ،أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين ،حتقيقَ :األرنؤوط-حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،الطبعة األوىل ،د.م ،دار الرسالة العاملية1430 ،هـ2009-م.
َ
 ســنن الرتمــذي ،الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْـورة بــن موســى بــن الضحــاك ،حتقيــق :أمحــدحممــد شــاكر ،وحممــد فـؤاد عبــد الباقــي ،وإبراهيــم عطــوة عــوض ،الطبعــة الثانيــة ،مصــر ،شــركة مكتبــة
ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــي1395 ،هــ1975-م.
 الســنن الصغــرى ،النســائي ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد اخلراســاين ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،الطبعــةالثانية ،حلب ،مكتب املطبوعات اإلسالمية1406 ،هـ1986-م.
 الســنن الكــرى ،البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن علــي اخلراســاين ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا،الطبعــة الثالثــة ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1424 ،هــ2003-م.
 الســرة النبويــة ،ابــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري ،حتقيــق :طــه عبــدالــرؤوف ســعد ،د.ط ،د.م ،شــركة الطباعــة الفنيــة املتحــدة ،د.ت.
 الســرة النبويــة وأخبــار اخللفــاء ،الدارمــي ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ التميمــي،الطبعــة الثالثــة ،بــروت ،الكتــب الثقافيــة1417 ،هــ.
 شــرح الزرقــاين علــى املواهــب اللدنيــة ابملنــح احملمديــة ،الزرقــاين ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن شــهاب الديــنبن حممد املالكي ،الطبعة األوىل ،د.م ،دار الكتب العلمية1417 ،هـ1996-م.
الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل ،ومعــه :الفتــح ال ـرابين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين ،عبــد الباقــي
 شــرح ُّبــن يوســف بــن أمحــد الزرقــاين املصــري ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل،
1422هــ2002-م.
 شــرح الزرقــاين علــى موطــأ اإلمــام مالــك ،الزرقــاين ،حممــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف املصــرياألزهــري ،حتقيــق :طــه عبــد الــرءوف ســعد ،الطبعــة األوىل ،القاهــرة ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة،
1424هــ2003-م.
 شرح ملعة االعتقاد ،حممد صاحل العثيمني ،د.ط ،د.م ،مؤسسة الرسالة1404 ،هـ. شــرح خمتصــر خليــل للخرشــي ،حممــد بــن عبــد هللا اخلرشــي املالكــي أبــو عبــد هللا ،دار الفكــرللطباعة -بــروت.
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 صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــا ،القلقشــندي ،أمحــد بــن علــي ،حتقيــق :د .يوســف علــي طويــل،الطبعــة األوىل ،دمشــق ،دار الفكــر1987 ،م.
 صحيــح ســنن الرتمــذي ،األلبــاين ،حممــد انصــر الديــن ،الطبعــة األوىل ،د.م ،مكتبــة املعــارف،1419هــ.
 طبقــات الشــافعية الكــرى ،الســبكي ،اتج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن ،حتقيــق :د.حممــودحممــد الطناحــي د .عبــد الفتــاح حممــد احللــو ،الطبعــة الثانيــة ،د.م ،هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
1413هـ.
 الطبقــات الكــرى ،ابــن ســعد ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري البغــدادي ،حتقيــق:حممــد عبــد القــادر عطــا ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1410 ،هــ1990-م.
 عرف التعريف ابملولد الشريف ،ابن اجلزري ،د.ط ،د.م ،دار احلديث الكتانية ،د.ت. العلــل الـواردة يف األحاديــث النبويــة ،الدارقطــي ،أبــو احلســن علــي بــن عُ َمــر بــن أمحــد بــن مهــدي،الطبعــة األوىل ،الســعودية ،دار طيبــة1405 ،هــ1985-م.
 علموا أوالدكم حمبة رسول هللا ،مياين ،حممد عبده ،د.ط ،السعودية ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية. عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود ،ومعــه حاشــية ابــن القيــم :هتذيــب ســنن أيب داود وإيضــاح عللــهومشــكالته ،ابــن حيــدر حممــد أشــرف بــن أمــر بــن علــي ،الطبعــة الثانيــة ،بــروت ،دار الكتــب
العلميــة1415 ،هــ.
 العــن ،اخلليــل بــن أمحــد ،اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي حتقيــق :مهــدي املخزومــي،د .إبراهيم السامرائي ،د.ط ،د.م ،دار ومكتبة اهلالل ،د.ت.
 فتــاوى الشــاطيب ،الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي ،حتقيــق :حممــد أبــو األجفــان،الطبعــة الثانيــة ،تونــس ،د.ت.
 الفتــاوى الكــرى ،تقــي الديــن ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــم احلـراين أبــو العبــاس ،حتقيــق :حســننيحممد خملوف ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار املعرفة1386 ،هـ.
 الفتــاوى ،عــز الديــن بــن عبدالســام ،عبدالعزيــز بــن عبدالســام الشــافعي ،حتقيــق :عبدالرمحــن بــنعبدالفتــاح ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار املعرفــة ،د.ت.
 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،العســقالين ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل الشــافعي،د.ط ،بــروت ،دار املعرفــة1379 ،هــ.
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 الفتــح الـرابين مــن فتــاوى اإلمــام الشــوكاين ،الشــوكاين ،حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد هللا اليمــي،حتقيــق :أبــو مصعــب «حممــد صبحــي» بــن حســن حــاق ،د.ط ،صنعــاء ،مكتبــة اجليــل اجلديــد،
د.ت.
 الفروســية ،ابــن القيــم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الديــن ،حتقيــق :مشــهوربن حسن بن حممود بن سلمان ،الطبعة األوىل ،السعودية ،دار األندلس1993-1414 ،م.
 الفصــول يف الســرة ،ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر القرشــي البصــري مث الدمشــقي،حتقيــق :حممــد العيــد اخلط ـراوي ،الطبعــة الثالثــة ،د.م ،مؤسســة علــوم القــرآن1403 ،هــ.
 القامــوس احمليــط ،الفــروزآابدى ،جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب ،حتقيــق :مكتــب حتقيــقالـراث يف مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الثامنــة ،بــروت ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
1426هــ2005-م.
قواعــد األحــكام يف مصــاحل األانم ،عــز الديــن بــن عبــد الســام ،أبــو حممــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن
عبــد الســام ،د.ط ،القاهــرة ،مكتبــة الكليــات األزهريــة1414 ،هــ1991-م.
 قواعــد معرفــة البــدع ،اجلي ـزاين ،حممــد بــن حســن بــن حســن ،الطبعــة األوىل ،الســعودية ،دار ابــناجلــوزي1419 ،هــ1998-م.
 القــول الفصــل يف حكــم االحتفــال مبولــد خــر الرســل صلــى هللا عليــه وســلم ،األنصــاري ،إمساعيــلبــن حممــد ،د.ط ،الســعودية ،وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد1416 ،هــ.
 كتــاب شــرح الســنة ،الربهبــاري ،احلســن بــن علــي بــن خلــف أبــو حممــد ،الطبعــة األوىل ،الســعودية،دار ابــن القيــم1408 ،هــ.
حممــد اخلَ ِ
ضــر بــن ســيد عبــد
 كوثــر املعــاين الــدراري يف كشــف خبــااي صحيــح البخــاري ،الشــنقيطيَّ ،هللا بــن أمحــد اجلكــي ،الطبعــة األوىل ،الســعودية ،مؤسســة الرســالة1415 ،هــ1995-م.
 لســان العــرب ،ابــن منظــور ،حتقيــق :عبــد هللا علــي الكبــر -حممــد أمحــد حســب هللا -هاشــم حممــدالشــاذيل ،د.ط ،القاهــرة ،دار املعــارف ،د.ت.
 لطائــف املعــارف فيمــا ملواســم العــام مــن الوظائــف ،ابــن رجــب ،زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــداحلنبلــي ،الطبعــة األوىل ،د.م ،دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر1424 ،هــ2004-م.
 جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،نــور الديــن علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي ،د.ط ،بــروت ،دار الفكــر،1412هـ.
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 جممــوع الفتــاوى ،ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ،حتقيــق :عبــد الرمحــنبــن حممــد بــن قاســم ،د.ط ،املدينــة النبويــة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الش ـريف1416 ،هــ1995-م.
 اجملمــوع شــرح املهــذب مــع تكملــة الســبكي واملطيعــي ،النــووي ،أبــو زك ـراي حميــي الديــن حيــى بــنشــرف ،د.ط ،د.م ،دار الفكــر.
 احملكــم واحمليــط األعظــم ،املرســي ،أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده ،حتقيــق :عبــد احلميــدهنــداوي ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1421 ،هــ2000-م.
 خمتــار الصحــاح ،ال ـرازي ،زيــن الديــن أبــو عبــد هللا حممــد احلنفــي ،حتقيــق :يوســف الشــيخ حممــد،الطبعــة اخلامســة ،بــروت ،املكتبــة العصرية-الــدار النموذجيــة1420 ،هــ1999-م.
 خمتصــر اتريــخ دمشــق ،ابــن علــى ،ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم ،مجــال الديــن االنصــاري الرويفعــىاإلفريقى ،حتقيق :روحية النحاس ،رايض عبد احلميد مراد ،حممد مطيع ،الطبعة األوىل ،دمشــق،
ســوراي ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشــر1402 ،هـ1984-م.
 مــدارج الســالكني بــن منــازل إايك نعبــد وإايك نســتعني ،ابــن قيــم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر بــنأيــوب بــن ســعد مشــس الديــن ،حتقيــق :حممــد املعتصــم ابهلل البغــدادي ،الطبعــة الثالثــة ،بــروت ،دار
الكتــاب العــريب1416 ،هــ1996-م.
 املدخــل ،ابــن احلــاج ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن حممــد العبــدري الفاســي املالكــي ،د.ط،د.م ،دار الفكــر1401 ،هــ1981-م.
 املســتدرك علــى الصحيحــن ،احلاكــم ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن محدويــهالنيســابوري ،حتقيــق :أبــو عبــد الرمحــن مقبــل بــن هــادي الوادعــي ،د.ط ،مصــر ،دار احلرمــن،
1417هــ1997-م.
 مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ابــن حنبــل ،أبــو عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســدالشيباين ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،الطبعة األوىل ،مصر ،دار احلديث1416 ،هـ1995-م.
 مســند اإلمــام الدارمــي ،الدارمــي ،أبــو حممــد عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن ،حتقيــق :د.مــرزوق بــن هيــاسآل مرزوق الزهراين ،الطبعة األوىل ،د.ط1436 ،هـ2015-م.
 مســند الب ـزار املنشــور ابســم البحــر الزخــار ،الب ـزار ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــنخــاد بــن عبيــد هللا العتكــي ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن زيــن هللا ،وعــادل بــن ســعد ،وصــري عبــد
اخلالــق الشــافعي ،الطبعــة األوىل ،د.م ،مكتبــة العلــوم واحلكــم ،د.ت.
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 املســند الصحيــح املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،مســلمبــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري ،حتقيــق :حممــد ف ـؤاد عبــد الباقــي ،د.ط ،بــروت،
دار إحيــاء ال ـراث العــريب ،د.ت.
 املصنــف ،أبــو بكــر عبدالــرزاق بــن مهــام بــن انفــع احلمــري اليمــاين الصنعــاين ،حتقيــق :حبيــب الرمحــناألعظمــي ،الطبعــة الثانيــة ،اهلنــد ،اجمللــس العلمــي ،د.ت.
 مطالــع األنـوار علــى صحــاح اآلاثر ،إبراهيــم بــن يوســف بــن أدهــم الوهـراين احلمــزي ،أبــو إســحاقابــن قرقــول ،حتقيــق :دار الفــاح للبحــث العلمــي وحتقيــق ال ـراث ،الطبعــة األوىل ،قطــر ،وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية1433 ،هــ2012-م.
 معــامل الســنن ،وهــو شــرح ســنن أيب داود ،اخلطــايب ،أبــو ســليمان محــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــناخلطــاب البســي ،الطبعــة األوىل ،حلــب ،املطبعــة العلميــة1351 ،هــ1932-م.
 املعجــم األوســط ،ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم الطـراين،حتقيــق :طــارق بــن عــوض هللا بــن حممــد ،عبــد احملســن بــن إبراهيــم احلســيين ،د.ط ،القاهــرة ،دار
احلرمــن ،د.ت.
 املعجــم الكبــر ،الط ـراين ،ســليمان بــن أمحــد اللخمــي الشــامي ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد اجمليــدالســلفي ،الطبعــة الثانيــة ،القاهــرة ،مكتبــة ابــن تيميــة ،د.ت.
 املعجــم الوســيط ،جممــع اللغــة العربيــة ابلقاهــرة ،إبراهيــم مصطفــى ،أمحــد ال ـزايت ،حامــد عبــدالقــادر ،حممــد النجــار ،د.ط ،د.م ،دار الدعــوة ،د.ت.
 معرفــة الصحابــة ،األصبهــاين ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســىبــن مه ـران ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف الع ـزازي ،الطبعــة األوىل ،ال ـرايض ،دار الوطــن للنشــر،
1419هــ1998-م.
 مقاييــس اللغــة ،ال ـرازي ،أمحــد بــن فــارس بــن زك ـرايء القزويــي ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــاروندار الفكــر1399 ،هــ1979-م.
 املنثــور يف القواعــد الفقهيــة ،الزركشــي ،أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،الطبعــةالثانية ،وزارة األوقاف الكويتية1405 ،هـ1985-م.
 املنخــول مــن تعليقــات األصــول ،الغ ـزايل ،أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الطوســي ،حتقيــق :الدكتــورحممــد حســن هيتــو ،الطبعــة الثالثــة ،بــروت ،دمشــق ،دار الفكــر املعاصــر ،دار الفكــر1419 ،هــ-
1998م.
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 املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ،النــووي ،أبــو زكـراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف ،الطبعــةالثانيــة ،بــروت ،دار إحيــاء الـراث العــريب1392 ،هــ.
 املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر ،أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر ،أبــو العبــاس احلســيينالعبيــدي ،تقــي الديــن املقريــزي ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1418 ،هــ.
 املوافقــات ،الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الغرانطــي ،حتقيــق :أبــو عبيــدة مشــهوربــن حســن آل ســلمان ،الطبعــة األوىل ،دار ابــن عفــان1417 ،هــ1997-م.
 مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل ،احلطــاب ،مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد الطرابلســيالرعيــي املالكــي ،دار الفكــر ،الطبعــة الثالثــة1412 ،هــ1992-م.
املغــريب ُّ
 املواهــب اللدنيــة ابملنــح احملمديــة ،القســطالين ،أمحــد بــن حممــد بــن أىب بكــر بــن عبــد امللــك القتيــي،د.ط ،املكتبــة التوفيقيــة ،القاهــرة ،د.ت.
 املــورد يف عمــل املولــد ،الفاكهــاين ،عمــر بــن علــي بــن ســامل بــن صدقــة اللخمــي اإلســكندري،حتقيــق :علــي بــن حســن بــن عبــد احلميــد ،الطبعــة األوىل ،ال ـرايض ،دار العاصمــة ،د.ت.
 نفائــس األصــول يف شــرح احملصــول ،القـرايف ،شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس ،حتقيــق :عــادل أمحــدعبــد املوجــود ،علــي حممــد معــوض ،الطبعــة األوىل ،د.م ،مكتبــة نـزار مصطفــى البــاز1416 ،هــ-
1995م.
 نفخ األزهار يف مولد املختار ،علي املختار ،د.ط ،بريوت ،دار الرائد ،د.ت. هنايــة اإلجيــاز يف ســرة ســاكن احلجــاز ،رفاعــة رافــع بــن بــدوي بــن علــي الطهطــاوي ،الطبعــة األوىل،القاهرة ،دار الذخائر1419 ،هـ.
 هنايــة الزيــن يف إرشــاد املبتدئــن ،اجلــاوي ،حممــد بــن عمــر نــووي ،الطبعــة األوىل ،بــروت ،دارالفكــر ،د.ت.
 النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،ابــن األثــر ،جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد الشــيبايناجلــزري ،حتقيــق :طاهــر أمحــد ال ـزاوى ،حممــود حممــد الطناحــي ،د.ط ،بــروت ،املكتبــة العلميــة،
1399هـ1979-م.
 الواضــح يف أصــول الفقــه ،ابــن عقيــل ،أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل بــن حممــد البغــدادي الظفــري،حتقيــق :عبــد هللا بــن َعبــد احملســن الرتكــي ،د.ط ،بــروت ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر
والتوزيــع ،د.ت.
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