
 البدع
 االحتفال �المولد النبوي 

 
 ،وقـراءة القـرآن فیـه وشـيء مـن السـنة ،وجمـِع النـاس لـه ،ما حكم االحتفال �المولـد النبـوي  :السؤال

 وهل هي عادة سلفیة حسنة؟ ، و�ذل المآكل واألطعمة فیه؟وتبادل األشعار والمدائح النبو�ة

علیه –، قال على المسلمینفرض  -علیه الصالة والسالم-ال شك أن حب النبي  :الجواب
 »ال یؤمن أحد�م حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین« :-الصالة والسالم

�ا رسول هللا، ألنت أحب الذي قال فیه:  -رضي هللا عنه– وجاء في خبر عمر ،]١٥[البخاري: 
نفسي بیده، ال، والذي «إلي من �ل شيء إال من نفسي، فقال النبي صلى هللا علیه وسلم: 

فقال له عمر: فإنه اآلن، �هللا، ألنت أحب إلي من نفسي، » حتى أكون أحب إلیك من نفسك
علیه -فمحبة النبي ، ]٦٦٣٢[البخاري:  »اآلن �ا عمر«فقال النبي صلى هللا علیه وسلم: 

لكن یبقى أن  ،وعلى محبة أقرب الناس إلى المسلم ،مقدمة على محبة النفس -الصالة والسالم
وتبادل األشعار  ،أما مجرد احتفال بلیلة مولده ،-علیه الصالة والسالم-المحبة ترجمتها �اتباعه 

والذي نهى  ، و�عضها فیه شرك،والمدائح التي �سمونها نبو�ة وفیها ما فیها من الغلو واإلطراء
وأول من قام بهذه  ،ةفال شك أن هذا مرفوض وال �جوز ألبت ،-علیه الصالة والسالم-عنه النبي 

 )،ِخططه( في�ما ذ�ر ذلك المقر�زي  ،تسموا �الفاطمیین نالبدعة وأوجدها هم العبیدیون الذی
�ان في أواخر القرن الرا�ع سنة قیامهم  من أن) صبح األعشى(و�ذلك ما ذ�ره القلقشندي في 

و�قول ابن ، ة دجالون �سمون أنفسهم �الفاطمیین وهم في ذلك �ذ�وأنهم  ،اثنتین وستین وثالثمائة
 ،)في النسب ألنساب من المحققین ینكرون دعواهماوأهل العلم �( األعیان): وَفَیات(َخلِّكان في 

أّول من أقام المولد هم ف ،أهل العلم امةوغیرهم من ع ،وأبو شامة ،وتا�عه على ذلك ابن الجوزي 
وقد  ،عتد بهمعتبر بهم وال �ُ ال �ُ  ،فهم مبتدعة غالة ،وحالهم معروفة في االبتداع ،العبیدیون هؤالء

خیر الناس قرني ثم «: -صلى هللا علیه وسلم–المذ�ورة في قوله  مضت القرون المفضلة الثالثة
و�ل خیر في  ،وال یوجد لهذا االحتفال أثر ،]٢٦٥٢[البخاري:  »الذین یلونهم ثم الذین یلونهم

أّول من احتفل �المولد (�قول:  )فتاو�ه(ي ف -رحمه هللا-الشیخ محمد بن إبراهیم و  .اتباع من سلف
فال شك أن هذه  ،)هو صاحب إر�ل الملك المظفر أبو سعید �و�بوري بن أبي الحسن بن �كتكي

 بدعة محدثة وتشتمل على منكرات فال تجوز ألبتة.
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