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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي هدانا التباع سيد املرسلني ،وأيدنا باهلداية إىل دعائم الدين ،ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصاحلني،
حتى امتألت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع احلق املبني ،وطهر سرائرنا من حدث احلوادث واالبتداع يف الدين.
أمحده على ما منَّ به من أنوار اليقني ،وأشكره على ما أسداه من التمسك باحلبل املتني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال شريك له ،وأن حممداً عبده ورسوله ،سيد األولني واآلخرين ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات
أمهات املؤمنني ،صالة دائمة إىل يوم الدين.
أما بعد :فقد تكرر سؤال مجاعة من املُباركني عن االجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األول ،ويسمونه:
املولد:
هل له أصل يف الشرع ؟ أو هو بدعة وحدث يف الدين ؟
وقصدوا اجلواب عن ذلك مٌبيَّناً ،واإليضاح عنه معيناً.
فقلت وباهلل التوفيق :ال أعلم هلذا املولد أصالً يف كتاب وال سنة ،وال ينقل عمله عن أحد من علماء األمة ،الذين هم
القدوة يف الدين ،املتمسكون بآثار املتقدمني ،بل هو بِدعة أحدثها البطالون ،وشهوة نفسٍ اغتنى هبا األكالون ،بدليل أنَّا إذا
أدرنا عليه األحكام اخلمسة قلنا:
إما أن يكون واجباً ،أو مندوباً ،أو مباحاً ،أو مكروهاً ،أو حمرماً.
وهو ليس بواجب إمجاعاً ،وال مندوباً؛ ألن حقيقة املندوب :ما طلبه الشرع من غري ذم على تركه ،وهذا مل يأذن فيه
الشرع ،وال فعله الصحابة ،وال التابعون وال العلماء املتدينون
 -فيما علمت -وهذا جوابي عنه بني يدي اهلل إن عنه سئلت.

وال جائز أن يكون مباحاً؛ ألن االبتداع يف الدين ليس مباحاً بإمجاع املسلمني.
فلم يبق إال أن يكون مكروهاً ،أو حراماً ،وحينئذٍ يكون الكالم فيه يف فصلني ،والتفرقة بني حالني:
أحدمها :أن يعمله رجل من عني ماله ألهله وأصحابه وعياله ،ال جياوزون يف ذلك االجتماع على أكل الطعام ،وال
يقرتفون شيئاً من اآلثام :فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة ،إذ مل يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة ،الذين
هم فقهاء اإلسالم وعلماء األنام ،سُرُجُ األزمنة وزَيْن األمكنة.
والثاني :أن تدخله اجلناية ،وتقوى به العناية ،حتى يُعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه ،وقلبه يؤمله ويوجعه؛ ملا جيد من
أمل احليف ،وقد قال العلماء رمحهم اهلل تعاىل :أخذ املال باحلياء كأخذه بالسيف ،ال سيما إن انضاف إىل ذلك شيء من
الغناء مع البطون املألى بآالت الباطل ،من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب املرد ،والنساء الغاتنات ،إما
خمتلطات هبم أو مشرفات ،والرقص بالتثين واالنعطاف ،واالستغراق يف اللهو ونسيان يوم املخاف.
وكذا النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواهتن بالتهنيك والتطريب يف اإلنشاد ،واخلروج يف التالوة والذكر
عن املشروع واألمر املعتاد ،غافالت عن قوله تعاىل  :إن ربك لباملرصاد] سورة الفجر.[47 :
وهذا الذي ال خيتلف يف حترميه اثنان ،وال يستحسنه ذوو املروءة الفتيان ،وإمنا يَحِلُّ ذلك بنفوس موتى القلوب ،وغري
املستقلني من اآلثام والذنوب ،وأزيدك أهنم يرونه من العبادات،
ال من األمور املنكرات احملرمات ،فإن هلل وإنا إليه راجعون ،بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ.
وهلل در شيخنا القشريي حيث يقول فيما أجازَناه:
قد عرف املنكر واستنكر الـ

ـمعروف يف أيامنا الصعبة

وصـار أهـل العلم يف وهدةٍ

وصار أهل اجلهل يف رتبة

حـادوا عن احلـق فما للذي

سادوا به فيما مضى نسبة

فقلت لألبـرار أهـل التـقى

والـدين ملا اشتدت الكربة

ال تنكـروا أحوالكـم قد أتت

نوبتكـم يف زمن الغربـة

ولقد أحسن أبو عمرو بن العالء حيث يقول :ال يزال الناس خبري ما تعجب من العجب ،هذا مع أن الشهر الذي ولد
فيه النيب  - وهو ربيع األول -هو بعينه الشهر الذي تويف فيه ،فليس الفرح بأوىل من احلزن فيه.
وهذا ما علينا أن نقول ،ومن اهلل تعاىل نرجو حسن القبول .
انتهت رسالة "املورد يف عمل املولد".
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