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 یدر احتفال بمولد النب هیمیت ابن دگاهینقد د

 *یلطف اکرب یعل

 چکیده
ــد ــج اســت و  از مراســم النبــی احتفــال بمول هایی اســت کــه در جامعــۀ اســالمی رای

ایشـان در  شکرانۀ میالدِ  کنند و حتی اموالی را به مسلماناِن زیادی در این برنامه شرکت می
، ضــمن «بــدعت»و « ســنت»تیمیــه بــا تفســیری خــاص از  نماینــد. ابن ایــن راه انفــاق می

ــدعت ــه ب ــم ب ــن مراس ــتِن ای ــدم»دلیل  دانس ــامبر اهتمام ع ــال پی ــن احتف ــه ای و « ب
بـا اجـرای ایـن « مـانع اهتماِم سلف بر انجام ایـن مراسـم بـا وجـود مقتضـی و نبـوِد  عدم»

کــه  جـایی ها مقابلـه کــرده و ایـن مراســم را از مصـادی  بـدعت خوانــده اسـتب تــا مراسـم
فذاِر در دین، و کافر دانسته است. امـا بـا تکیـه بـر آیـات  برفزارکنندفاِن این جشن را بدعت

شـود کـه ایـن ادعـای  خوبی روشـن می بـه ،یف قـرآن و همچنـین منـابع معتبـر روایـیشر 
داند و مـا  می« للعالمین رحمة»را  بر آیاتی که پیامبر اساس استب زیرا بنا تیمیه بی ابن

بـر  تکیـه کند، و همچنین با الهی ملزم می واسطۀ این رحمت را به شکرفزاری و شادی به
امـری نیکـو و  واسـطۀ مـیالد پیـامبر شـود کـه شـادی به میاثبات  ،منابع معتبر روایی

در روز دوشـنبه، روایـت تیفیـف  پیامبرفرفتِن   هپسندیده است. روایاتی مانند روایت روز 
، و روایت خبردادن از تولد پیامبر خاطر به« ثویبه»واسطۀ آزادکردِن  در عذاب ابولهب به

ایـن، دیـدفاه و سـیرۀ  بـر اند. عالوه ات کردهبودِن این عمل را اثب عاشورا، شرعی روزۀ روز
اهتمـام  که به برفزارِی جشن تولد پیـامبراست های متمادی بر این بوده  علما در قرن

 اند. های متعددی نگاشته در اثبات مشروعیت آن نیز کتاب باشند. داشته
 ، بدعت، جشن میالد.، پیامبرتیمیه، احتفال، مولد النبی ابن ها: کلیدواژه

                                                 
و اسـتاد مرکـز آمـوزش زبـان و  البیـت اإلعـالم لمدرسـة أهـل کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی، پژوهشگر مؤسسـۀ دار *

 العالمیة. وابسته به جامعة المصطفی معارف اسالمی مدرسۀ المهدی
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 مقدمه

و احترام به ایشـان از امـوری اسـت کـه بـر همـۀ مسـلمانان الزم و  تعظیم مقام پیامبر
از خداونـد  فزاریخوشحالی و شکر ابراز ، احترام به پیامبرهای  واجب است. یکی از راه

بدعت در »و « سنت»تیمیه با تعریف خاصی که از  . ابناست این مولوِد بابرکت خاطر تولدِ  به
ایــن مراســم را خــارج از دایــرۀ ســنت، و مصــداق بــارز بــدعت دانســته اســت. دارد، « دیــن

های این شیص اقدام به ایجـاد تـنش در  که امروزه فروهی با تمسب به دیدفاه آنجایی از
اند، الزم اسـت ابتـدا بـه بیـان دیـدفاه وی، و  جامعۀ اسالمی و تکفیر دیگر مسلمانان کرده

فاِن دین به نقد عالمانۀ این دیدفاه پرداخته شود تا سپس با تکیه بر کتاب، سنت و کالم بزر 
تیمیـه آثـاری  حقیقِت امر در این مسهله روشن شود. بزرفاِن دیـن، در نقـد ایـن اندیشـۀ ابن

نوشـتۀ  المولرل عمرل المقصل فري حجناست از:  تریِن آنها عبارت  اند که مهم تألیف کرده
اإلحتفرال  أبرلا زیـن، و  نوشتۀ محمد النبی إحتفال تمولل النبوي عن البیانسیوطی، 

بــوطی. البتــه در ایــن آثــار،   رمضــان نوشــتۀ ســعید األنررا  محمررل تمولررل سرریل
رو، در ایـن  تیمیه و نقد دیدفاه وی پرداخته نشده استب ازاین خاص به دیدفاه ابن صورت به

ان بیـ «احتفـال»تیمیه در بـاب  ادعای ابن ، دو«احتفال»و « بدعت»نوشته، ضمن تعریف 
 سنت پرداخته شده است. شده و به نقد علمِی آن از منابع معتبر اهل

 مفهوم بدعت
ی معنـا اما برای تبیین حقیقِت  شکی نیست که بدعت در دین از امور مردود و حرام استب

شود، باید ابتدا مفهوم بدعت و سپس  بدعت و اینکه چه اموری بدعت در دین محسوب می
 اقسام آن را بیان کرد:

، و عبارت است از احـداِث چیـزی کـه فرفته شده از الَبدع یا اإلبداع ،در لوت« بدعت»
كَماَواِت َواَْلْرِ  کـه در آیـۀ  فونـه همـان 0قبال  نبوده و حال ایجاد شده استب  َبكِديُع السَّ

 2آمده است.
                                                 

 .7، ص2، جلجان العۀبمنظور، محمد بن مکرم،  ب ابن50، ص8، جکتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد،  1

 .663. سورۀ بقره، آیۀ  2
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های متعددی بیان شده اسـت کـه بـه برخـی از  در اصطالح فقها، برای بدعت تعریف
 فوید: حنبلی می رجب کنیم. ابن اشاره میآنها 

بدعت عبارت است از احداث چیزی در شرع که برای آن اصلی در دین نباشدب اما 
اصلی در شریعت وجـود داشـته باشـد، بـدعِت حـرام  ،که برای آن فعل صورتی در

 0نیواهد بودب هرچند از جهت لووی اطالِق بدعت بر آن، صحیح باشد.

قبال  بدعت عبارت است از احداث اموری در شرع که »ویسد: ن عسقالنی می حجر ابن
فونــه تعریــف  هیتمــی بــدعت را این حجــر ابن 2«.وجــود نداشــته اســت یبــرای آن مشــابه

بدعت عبارت است از آنچه برخالف شرع وضع شود، بدون اینکـه دلیـل خـاص »کند:  می
 9«.برای آن وجود داشته باشد ییا دلیل عام

آیـد کـه همـۀ  دسـت می سنت، این مطلب به نزد بزرفاِن اهل با دقت در تعریف بدعت
شود که پیشینۀ شرعی، و دلیلی برای آن نباشـد،  آنان بر اینکه بدعت بر اموری اطالق می

 نظر دارند. اتفاق

 احتفال بمولد النبی
توجـه اسـت، تبیـین  مـورد« احتفال بمولد النبی»یکی دیگر از مفاهیمی که در بحث 

 اسـت« حفـل یحفـل»در لوت، مصدر باب افتعال از مادۀ « احتفال» ست.مفهوم احتفال ا
 4معنای اجتماع آمده است. که به

الفیـل  همان زمان تولد ایشان در سـال عام «موِلد النبی»، مراد از نیز در اصطالح
برفزارِی مراسم جشن همراه با تالوت قـرآن و « احتفال بمولد النبی»است و منظور از 

 1ارِی این نعمت بزرگ است.زو همچنین اطعام به حاضران از باب شکرف مدح پیامبر

                                                 
 .683، ص8، جَکمجامع العلو  و الح  رجب، عبدالرحمن بن احمد،  . ابن 1

 .857، ص0، جفتح الباري شۀح صحیح البخاريحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن 2

 .037، صالفتح المبین تشۀح األرتعینحجر هیتمی، احمد بن محمد،  . ابن 3
 .653، ص66، جلجان العۀبمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن 4

 .025، صالبلعة اإلضافیة. عصری، سیف بن علی، 5
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 تیمیه در احتفال بمولد النبی بیان دیدگاه ابن
، برفزارِی جشن میالد پیـامبر فرامـی کردهعنوان بدعت از آن یاد  تیمیه به از اموری که ابن

نهـا را بیـان ادعـا دارد کـه آ خواندِن مراسم احتفال، دو است. وی برای بدعت اسالم
 کنیم: می

 به این احتفال پیامبراهتمام  عدمادعای اول: 
 معتقد است: تیمیه دربارۀ احتفال بمولد النبی ابن

، انـد انجـام نداده ها شایع اسـت، پیـامبر آنچه بین مسلمانان از اعیاد و احتفال
ند، این . حتی صحابه و تابعان نیز، که از قرون فاضله هستاند هکردبلکه از آن نهی 

 0اند. شدت با آن میالفت کرده اند و به عمل را انجام نداده

 کند: تیمیه در جای دیگری تصریح می البته ابن
پـذیرد،  سوی برخـی افـراد صـورت می ، که ازتعظیم و جشِن شب میالد پیامبر

نیِت آنهـا اجـر  و حسن خاطر تعظیم پیامبر قبول خداوند است و به آنان به مورد
 2دهند. ودب البته مؤمنان این کار را انجام نمیش داده می

اند که این کالِم او صرفا  بیـانگِر  تیمیه ففته ابن اما برخی از سلفیان در توجیه این کالِم 
دارند، نه  خاطر محبتی که به پیامبر اعطای ثواب از ناحیۀ خداوند به این افراد است به

عیِت آن بود، حتمـا  سـلف بـه آن وشر ماز باب  به این اعتبار که احتفال جایز استب زیرا افر
 9کردند. عمل می

 تیمیه نقد ادعای اول ابن
تأیید نبوده، و حضـرت  سوی ایشان مورد از تیمیه مدعی است جشن میالد پیامبر ابن

سـنت  که با مراجعـه بـه قـرآن و منـابع معتبـر اهل حالی در 4اهتمامی به این روز نداشتندب
                                                 

بل نهی عنه، و لم یکـن الصـحابة و ال التـابعون  أن ما شاع بین المسلمین من أعیاد و احتفاالت لم یکن یفعله الرسول. » 1
اقتضرا  تیمیه، احمد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. خالل القرون الفاضلة یفعلون ذلك، بل کانوا ینهون عنه و یحذرون من الوقوع فیه

 (.57، ص6، جالصۀاا المجتقیم

ا، قد یفعله بعـا النـاس، و یکـون لـه فیـه أجـر عظـیم لحسـن قصـده، و تعظیمـه لرسـول فتع. » 2 ظیم المولد، و اتیاذه موسم 
 (.687، ص8)همان، ج«. ، کما قدمته لك أنه یحسن من بعا الناس، ما یستقبح من المؤمن المسددالله

 .07، ص. جمعی از علما، رسائل في حکم اإلحتفال بمولد النبي 3
 .060، ص8، جالفتاوی الکبۀیتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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 شود. می خالِف دیدفاه وی اثبات

 دلیل اول: قرآن کریم

وا فرمایـد:  خداوند در قرآن می ِذيَن آَمُنكوا َصكلُّ يَها الَّ
َ
ِب  يا أ وَن َلَلى النَّ َه َو َماَلِئََتُه يَصلُّ ِإنَّ اللَّ

ُموا َتْسِليًما دهـد  دسـتور می فرستادن بر پیامبر آیه به درودخداوند در این  .0َلَليِه َو َسلِّ
شود که  فهمیده می ب پساست نکردهحضور، غیبت، حیات یا ممات مقید و آن را به زمان 

درود و صلوات بفرستیم و شِب میالد ایشان  بر ما الزم است که بر پیامبر ،حال هر در
 2نیز از این موارد است.

ْرَسلناك ِإالَّ َرْحَمكًة ِلْلَعكاَلِميَن همچنین آیۀ 
َ
را مایـۀ رحمـت  فرامـی پیـامبر ،9َو َما أ

َنكا »فرمایند:  نیز می و خود پیامبر 4ای عالمیان معرفی کرده استبر 
َ
َما أ اُس، ِإنَّ يَها النَّ

َ
يا أ

كِه َو ِبَرْحَمِتكِه َفِبكَذِلك فرمایـد:  خداوند در آیۀ دیگری نیـز می 1«.َرْحَمٌة ُمْهَداةٌ  ُقكْل ِبَفْیكِل اللَّ
ا يْجَمُعوَن  )بگو به فضل خدا و رحمت او شادمان شوندب زیرا ایـن دو  6بَفْليْفَرُحوا ُهَو َخيٌر ِممَّ

را  َفِبكَذِلَك َفْلَيْفَرُحكواْ مشـهوِر مفسـراْن مصـداق بـارِز  . اندوزنـد، بهتـر اسـت( از هرچه می
ــامبر ــته فرامــی پی ــس، از 7اند. دانس ــامبر آنجــایی پ ــه پی ــه ک ــرین  عنوان بزرگ ب ت
الهـی، شـکر  ولد این مصداِق بـارِز رحمـتواسطۀ ت الهی برای بندفان است، باید به رحمت

 8جا آورد و شاد بود. خدا را به

 دلیل دوم: روایات

در بـاب احتفـال وارد شـده  بر آیات قرآن، در منابع روایی نیـز روایـاتی از پیـامبر عالوه
 است از:  است که برخی از این روایات عبارت

                                                 
 .57. سورۀ احزاب، آیۀ  1
 .27، صاإلعم  تفتاوی أ مة اإلسم  حول مولله علیه الصمة و الجم . مالکی حسنی، محمد،  2
 .653. سورۀ انبیا، آیۀ  3

 .856، ص0، جأضوا  البیان، محمد امین، یطی. شنق 4

 .677، ص6، جسنن اللارميلله بن عبدالرحن، . دارمی، عبدا 5

 .52. سورۀ یونس، آیۀ  6

 .677، ص7، جروح المعاني. آلوسی، محمود بن عبدالله،  7

 .67. مالکی حسنی، محمد، اإلعالم بفتاوی أئمة اإلسالم حول مولده علیه الصالة و السالم، ص 8
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 در روز دوشنبه پیامبر گرفتن   ه. روز 0

 آمده است: صحیح مجلمتاب در روایتی از ک
دربارۀ روزۀ ایشان در روز دوشنبه سؤال شـد، ایشـان فرمودنـد:  وقتی از پیامبر

این همان روزی است که در آن روز متولد شدم و همان روزی است کـه در آن روز »
 0.«مبعوث شدم

سنت وارد شده است که برخـی  ، این روایت در منابع معتبر اهلصحیح مجلمعالوه بر 
 4،حبان اتن صحیح 9،للنجا ی الکبۀی الجنن 2،داود أتي سنناند از:  از این منابع عبارت
 6.یعلی  مجنل أتيو  1حنبل تن مجنل اإلما  أحمل

 خاطر ایـن اند که استحباب روزۀ روز دوشـنبه، بـه شارحان ذیل این حدیث تصریح کرده
را در ایـن روز  است که خداوند در این روز بر ما مسلمانان منت فذاشـته و تولـد پیـامبر

بـودِن ایـن روز،  واسطۀ عیـد فونه نتیجه فرفت که به توان این رو، می ازاین 7قرار داده است.
ـــد،  ـــاالتر از اینکـــه خداون ـــن روز مقـــرر فرمـــوده، و چـــه عیـــدی ب ـــد روزه را در ای خداون

 8را در این روز برای ما فرستاده است. رحمت پیامبرِ 
 کند: حنبلی نیز در شرح این روایت تصریح می رجب ابن

این روایت بر استحباب روزه در ایامی داللت دارد کـه خداونـد بـه بنـدفانش نعمـت 
ایـن  ۀرو، تجـدد روز  استب ازایـن الهی نیز تولد پیامبر دهد و باالترین نعمت می

 3ۀ شکر این نعمت بزرگ الهی است.منزل به ،روز در تمام سال

از بـاب برکـِت ایـن روز و  شـود کـه پیـامبر همچنین از روایـت مـذکور اسـتفاده می
                                                 

اَل: . » 1
َ
، صرحیح مجرلم)نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، “«. َذاك یْوٌم ُوِلْدُت ِفیِه، َو یْوٌم ُبِعْثـُت ”َو ُسِهَل َعْن َصْوِم یْوِم ااِلْثَنیِن. ق

 (.6678، ح263، ص8ج

بِ . » 2
َ
یَت َصْوَم یْوِم  يَعْن أ

َ
َرأ

َ
ِه، أ اَل: یا َرُسوَل اللَّ

َ
َتاَدَة، ِبَهَذا اْلَحِدیِث. َزاَد ق

َ
اَل ِفیِه: ُوِلـْدُت َو  ااِلْثَنیِن، َو  ق

َ
ْنـِزَل  یْوِم اْلَیِمیِس ق

ُ
ِفیـِه أ

 (.788، ص8، جسنن أتي داود)سجستانی، سلیمان بن اشعث، «. َعَلی اْلُقْرآُن 

 .860، ص7، جالجنن الکبۀی. نسائی، احمد بن شعیب،  3

 .052، ص2، جاإلحجان في تقۀیب صحیح اتن حبانحبان، محمد،  . ابن 4

 .800، ص73، جمجنل اإلما  أحمل تن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن 5

 .677، ص6، جمجنل أتي یعلی. ابویعلی، احمد بن علی،  6

 .36، صإعانة في شۀح صحیح مجلم. هیمید، سلیمان،  7
 .6662، ص7، جاألجوتة المۀضیة. سیاوی، محمد بن عبدالرحمن،  8

 .37، صا ف المعار لطرجب، عبدالرحمن بن احمد،  . ابن 9
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در این روز،  که روزۀ پیامبر آنجایی فرفتند. همچنین، از اهمیت آن، این روز را روزه می
مسلمانان  قبیِل اطعام از باب شکر و شادی از تولدشان بوده است، انجام اعمال دیگری از

دادن نیز در این روز جایز است و  ، و صدقهشدن برای بیان فضایل پیامبر و فقرا، جمع
  0فرفتن و دیگر افعاِل خیر فرقی قائل نشده است. کسی بین روزه

آمده است و بقیۀ امـوری کـه « روزه»ممکن است کسی اشکال کند که در روایت کلمۀ 
شـود کـه  روایت اسـت. در جـواِب وی ففتـه میپذیرد، خالف  در مراسم احتفال صورت می

اند هرفاه شارع عملی را جهت تقرب بندفاْن شرعی دانسـت، هـر  بزرفان دین تصریح کرده
 2عمِل مشروعی که ما را به این هدِف شارع برساند، جایز است.

 «ثویبه»خا ر آزادکردن   . تخفیف در عذاب ابولهب به2

اسـت و بزرفـان بـه آن اسـتناد « ال بمولد النبـیاحتف»از روایاتی که بیانگر مشروعیت 
 کند:  سنت است که بیان می اند، روایتی از منابع معتبر اهل کرده

َبكا َسكَلَمَة ُثَويَبكُة... َقكاَل ُلكْرَوُة، و ُثَويَبكُة َمكْواَلٌة قال رسكول اللكه
َ
ْرَضكَعْتِن  َو أ

َ
: أ

ِب  ُبو ِْلَ
َ
ْر  َلَهٍ : کاَن أ

َ
ْلَتَقَها، َفأ

َ
ِب َلَهٍ  أ ُبوَضَعِت النَّ

َ
ا َماَت أ ُْ  ، َفَلمَّ يُه َبْع ِر

ُ
َلَهٍ  أ

ُبو
َ
ْهِلِه ِبَشرِّ ِحيَبٍة، َقاَل َلُه: َماَذا َلِقيَت؟ َقاَل أ

َ
نِّ  ُسكِقيُت ِفك   أ

َ
ْلَق َبْعَدکْم َغيَر أ

َ
َلَهٍ : َلْم أ

 9َهِذِه ِبَعَتاَقِت  ُثَويَبَة؛
زبیر ففـت کـه  بن عروة«. ثویبه به من و اباسلمه شیر داد...»فرمودند:  پیامبر

ــه او  ــود ک ــب ب ــز ابوله ــه کنی ــز ثویب ــن کنی ــهای ــارت را ]ب ــه والدت  خاطر بش دادن ب
دنیـا رفـت،  که ابولهب از شیر داد. زمانی [ آزاد کرد. ثویبه به پیامبرپیامبر

دیـد و از او دربـارۀ وضـعیتش وی را در خواب  (درش عباسابر ) یکی از نزدیکاِن او
وضـعیتم خـوب نیسـت و در عـذاب هسـتمب »سؤال کرد. ابولهب در جواب ففـت: 

 .«دهند آب می ،مشت اندازۀ یب خاطر آزادکردِن ثویبه، به من به مگر اینکه به

دانسـته اسـت و تصـریح  جزری این روایت را دلیلی بر جواز احتفال بمولد النبی ابن
 کند: می

                                                 
ب بابکر، حامد احمد، الحجـج الداموـة و البـراهین 82. عثمان بن شیخ عمر، الآللي السنیة في مشروعیة مولد خیر البریة، ص 1

 .65الساطعة، ص

 .02، صالبیان النبوي عن فضل اإلحتفال تمولل النبي. زین، محمود احمد،  2

 .3، ص3ج، صحیح البخاري. بیاری، محمد بن اسماعیل،  3
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د از مرفش در خواب دیدند و از او پرسیدند که حالش چطور است. وی ابولهب را بع
شـود  شِب دوشنبه عذاب از من برداشـته می در آتش جهنم هستمب اما هر»ففت: 

دادن بـه والدت  خاطر بشارت به (یکی از کنیزان وی)کردِن ثویبه  خاطر آزاد و این به
ب، کـه خداونـد حال وقتی ابولهـ«. است و شیردادِن وی به محمد محمد

مســتحِ   واســطۀ تولــد پیــامبر در قــرآن وعــدۀ جهــنم را بــه وی داده اســت، به
جشن بگیـرد،  شکرانۀ تولد پیامبر تیفیف در عذاب است، حاِل مسلمانی که به

 0خورم که پاداِش او ورود به بهشت است. چگونه خواهد بود؟ قسم می

 گرفتن در روز عاشورا . روزه3

ــه ــرای  از ادل ــه ب ــیای ک ــد النب ــال بمول ــواز احتف ــم  آورده ج ــت روزۀ روز ده ــد، روای ان
هنگام ورود به مدینه، فروهی از یهودیان را دیدند کـه در  الحرام است که پیامبر محرم

انـد. آنهـا در جـواب  عاشورا روزه بودند. از آنان سؤال کردند که چرا آن روز را روزه فرفته روز
مـا را از دسـت  واسـطۀ موسـی سـت کـه خداونـد بهزیرا این روز، همان روزی ا»ففتند: 

«. فیـریم فرعون رهایی بیشید و ما بـرای تعظـیم و شـکِر ایـن نعمـت، ایـن روز را روزه می
 2«.ما از موسی سزاوارتریم»فرمودند:  پیامبر

 بمولــد حجــر عســقالنی ایــن روایــت را دلیــل بــر مشــروعیت و اســتحباب احتفــال ابن
، در رحمـت شـکرانۀ تولـد پیـامبرِ  دانسته اسـت کـه هـر سـال مسـلمانان به النبی

 9شوند. روز خاص به تالوت قرآن و ذکرففتن مشوول می یب
 کند: سیوطی نیز در ذیل این روایت تصریح می

بـرای نـزول رحمـت و دفـع بـال در روز  ،شود کـه ایـن روزه از این روایت استفاده می
ــه می ــت ک ــی اس ــ معین ــن عم ــوان ای ــالت ــام داد.  ل را در س ــز انج ــر نی های دیگ

باالترین نعمت است، پس در این روز، عبادت  اسالم که تولد پیامبر آنجایی از
 4واسطۀ این نعمْت جایز است. از باب شکر به

                                                 
 .68، صاإلعم  تفتاوی أ مة اإلسم  حول مولله علیه الصمة و الجم . نب: مالکی حسنی، محمد،  1

ب 338، ص8، جصرحیح مجرلمب نیشابوری، مسلم بـن حجـاج، 35، ص5، جصحیح البخاري. بیاری، محمد بن اسماعیل،  2
 .787، ص8، جسنن أتي داودسجستانی، سلیمان بن اشعث، 

 .76، صحجن المقصل في عمل الموللبکر،  بدالرحمن بن ابی. سیوطی، ع 3

 .883، ص6، جیللفتاو  الحاويبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی 4
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بـه صـحابه آمـوزش  در برخی روایات وارد شده است که خوِد پیامبر ،عالوه بر این
بگویند و فضایل ایشان را در جمع بیـان کننـدب  دادند که چگونه در وصف ایشان سین می

 فونه که در این روایت شریف آمده است: همان
ای  در جلسـه عباس روایـت شـده اسـت کـه فروهـی از اصـحاِب پیـامبر از ابن

طرِف آنان حرکـت کردنـد و زمـانی کـه بـه نزدیکـِی آنـان  نشسته بودند که ایشان به
همانـا خداونـد ابـراهیم را خلیـِل خـود »رسیدند، شنیدند که برخی اصحاب ففتند: 

برخـی «. همانـا خداونـد موسـی را کلـیِم خـود قـرار داد»برخـی ففتنـد: «. قرار داد
«. آدم صـفوةالله اسـت»برخی ففتنـد: «. الله است عیسی کلمةالله و روح»ففتند: 

فونه  کالم شما را شنیدم و آنچه ففتید همان»داخل شدند و فرمودند:  پیامبر
فروشـم. در قیامـت حامـل  همانا من حبیب خدا هسـتم و بـر ایـن فیـر نمیاست. 

فروشم.  هستم که آدم و تمام فرزندانش زیر آن خواهند بود و بر این فیر نمی ئیلوا
بهشـت را  فروشم. من حلقـۀ درِ  من اولین شافع در قیامت هستم و بر این فیر نمی

کنـد،  د من را داخل بهشت میشود و خداون بهشت باز می درِ . آورم می به حرکت در
تـریِن  فروشـم. مـن کریم مؤمنـان هسـتند و مـن فیـر نمی ن ازرایـفق ،من و همراه

 0.«فروشم فیر نمی ،ها از اول تا آخرین هستم و بر این انسان

 مانع اهتمام  سلف بر انسام این مراسم با وجود مقتضی و نبود   ادعای دوم: عدم
رغم اینکه مقتضی برای آنها  را علی النبی بمولد التیمیه قائل است که سلف احتف ابن

کـه محبــِت آنــان بــه  حــالی انــدب در موجـود، و مــانع نیــز مفقـود بــوده اســت، انجـام نداده
 2از ما بیشتر بوده است. پیامبر

 تیمیه نقد ادعای دوم ابن
بـدعت اسـتب چراکـه سـلف چنـین کـاری را انجـام « احتفـال»کند کـه  تیمیه ادعا می ابن
اینکه کسی بگوید فـالن کـار »قیم تصریح کرده است:  اند. این در حالی است که ابن دهندا

                                                 
ب قاضی عیاض، عیـاض 76، ص65، جتحفة األحوذي تشۀح جامع التۀمذي. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم،  1

 .866ص، 6، جالشفا  تتعۀیف حقوق المصطفیبن موسی، 

ـا لکـان . » 2 ا محضـا، أو راجح  ا. و لو کان هـذا خیـر  فإن هذا لم یفعله السلف، مع قیام المقتضي له و عدم المانع منه لو کان خیر 
ا له منا، و هم علـی الییـر أحـرص الله السلف أح  به منا، فإنهم کانوا أشد محبة لرسول تیمیـه، احمـد بـن  )ابن«. و تعظیم 

 (.687، ص8، جصۀاا المجتقیماقتضا  العبدالحلیم، 
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بسـا  علِم فوینـده اسـت. چه اند، دلیـل بـر جهـل و عـدم جایز نیست چون سلف انجام نداده
نکردِن سلف، دلیل  عمل 0«.اند و کسی شاهد بر آن نبوده است سلف این کار را انجام داده

برابـر ایـن  کنندۀ سـکوت آنـان در بلکه تنها اثبات 2دِن امور نیستببو بر بدعت یا نامشروع
اسـتحباِب آن  فعِل مستحب است و نبوِد دلیل خاص بر اسـتحباب چیـزی، دلیـل بـر عدم

فنفكى الحَكم »تیمیـه نیـز بـر ایـن مسـهله تصـریح کـرده و ففتـه اسـت:  نیست و خود ابن
 حکـِم  ینفـ) 9ب«دلكة خطكأ لظكيمباْلستحباب النتفاء دليكل معكين مكن غيكر تأمكل بكاق  اْل

بـزرگ  خطـایی ه،ادلـ یگـرمـل در دأت بـدون بـر آن، ینمعـ یلدل خاطر نبودِن  استحباب به
نداشتِن این عمل نیست  استحباب و ثواب ندادِن سلف، دلیل بر عدم رو انجام ازاین (.است

نهی از آن توان بر منِع آن حکم کرد که دلیلی از کتاب و سنت دال بر  و تنها در صورتی می
 کند: شافعی نیز تصریح می 4وجود داشته باشد که در این باب نهیی وارد نشده است.

هرکاری که احداث شود و بـا کتـاب، سـنت، اجمـاع و اثـر میالفـت داشـته باشـد، 
بدعت خواهد بود و چنانچه کاری احداث شود و با این امور میالفت نداشته باشد، 

ـــندیده ن ـــود، بلکـــه پس ـــدعت نیواهـــد ب ـــز اســـت. ازب ـــم  آنجـــایی ی کـــه مراس
دربردارندۀ ذکر و بیـان فضـایل اسـت، پـس کـاری نیـب  النبی بمولد احتفال

 1خواهد بود.

خاطر اینکه صحابه چنین کـاری را انجـام ندادنـد،  مشروعیِت احتفال به همچنین عدم
که کسی این ادعـا  حالی بدانیمب در« واجب»زمانی صحیح خواهد بود که احتفال را امری 

آن « اسـتحباِب »کنند، به  ، جشن برفزار میرا ندارد و همۀ کسانی که برای تولد پیامبر
این، اعمالی از قبیل یادفیرِی علم نحـو و سـاخت مـدارس نیـز از  بر عالوه 6قائل هستند.

اند و ما امروزه اهتمام زیادی بر این امور داریم و  اموری هستند که سلف آنها را انجام نداده

                                                 
اِئل َما ال علم َلُه ِبِه َفِإن َهِذه َشَهاَدة علی نفی َما لم یعمله َفَما یدر . » 1

َ
لف لم یفعل َذِلك ق ن أحدا من الس 

َ
ـلف َو اْلَقاِئل أ ن الس 

َ
یـه أ

 یْشهُدوَن من حضرهم َعَلیِه 
َ

 (.607، صالۀوح کتاببکر،  یقیم جوزیه، محمد بن اب )ابن«. کاُنوا یْفَعُلوَن َذِلك َو ال

 .88، صاإلعم  تفتاوی أ مة اإلسم  حول مولله علیه الصمة و الجم . مالکی حسنی، محمد،  2
 .765، ص86، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 3

 .883، صاإلعم  تفتاوی أ مة اإلسم  حول مولله علیه الصمة و الجم . مالکی حسنی، محمد،  4

 .88. نب: همان، ص 5

 .73، صالبیان النبوي عن فضل اإلحتفال تمولل النبي، محمود احمد، زین.  6
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 0بودِن این امور حکم نداده است. به بدعت یزن کسی هیچ
شـود، بیـاِن مـدح  انجـام می النبـی بمولـد البته باید بیان کرد آنچه در مراسم احتفـال

اکـوع نقـل  بـن که از اسلمة طور است که در زماِن خوِد صحابه نیز رایج بودب همان پیامبر
 در خیبر بودیم و مردی در وصف ایشان شعری بیان کرد. پیـامبر با پیامبر»شده است: 

 2«.تنها به او اعتراض نکردند، بلکه خوشحال هم شدند نیز به َاشعاِر وی فوش دادند و نه
 فرمودند: این، پیامبر فرامی اسالم بر عالوه

ْساَلِم َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه، کا ًة َصاِلَحًة ِف  اْْلِ ْن َمْن َسنَّ ُسنَّ
َ
ُجكوِرِهْم ِمكْن َغيكِر أ

ُ
َن َلُه ِمْثكُل أ

ُجوِرِهْم َشيًئا؛
ُ
 9يْنُقَ  ِمْن أ

ای را در اسالم ایجاد کند و بعد از مرِگ شیص نیـز بـه ایـن  کسی که سنت حسنه
شـود، بـه  دهنـدۀ ایـن عمـل داده می سنت عمل شود، همان اجـری کـه بـه انجام

 شود. کنندۀ آن نیز داده می وضع

چیزی جز دیدار مسلمانان با یکدیگر، اطعـاِم  رفزارِی جشن میالد پیامبراز آنجایی که ب
 نیست، مصداق بارِز این روایت است. مسلمانان و فقرا، و همچنین بیان فضایل پیامبر

بر فرض که قبول کنیم در منابع دلیل خاصی بر انجام مراسم احتفال در دوران سـلف 
باید توجه داشت که ایـن عمـل از امـوری اسـت کـه با این کیفیِت خاص رایج نبوده است، 

بــر روایتــی کــه از  دهنــد و بنــا بزرفــاِن دیــن و همــۀ مســلمانان در بــالد متعــدد انجــام می
کـاری را کـه مسـلمانان نیکـو  سنت وارد شده است، هـر مسعود در منابع اهل بن عبدالله

نند، نزد خداونـد نیـز کاری را که مسلمانان زشت بدا بدانند، نزد خداوند هم نیکوست و هر
شارحان ذیِل این روایت، آن را حسن دانسته و راویاِن ایـن حـدیث را  4زشت و ناپسند است.

از امــوری اســت کــه  کــه برفــزارِی جشــن مــیالد پیــامبر آنجــایی از 1انــد. توثیــ  کرده

                                                 
 .87، صاإلعم  تفتاوی أ مة اإلسم  حول مولله علیه الصمة و الجم . مالکی حسنی، محمد،  1

 .675، ص5، جصحیح البخاري. بیاری، محمد بن اسماعیل،  2

ب 35، ص6، جسرنن اترن ماجرةماجـه، محمـد بـن یزیـد،  ب ابن077، ص66، جصرحیح مجرلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج،  3
 .705، ص8، جالمعام الکبیۀطبرانی، سلیمان بن احمد، 

مجرنل حنبـل، احمـد بـن محمـد،  )ابن«. فما رأی المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، و ما رأوا سیها فهو عنـد اللـه سـی . » 4
 (.668، ص3، جالمعام الکبیۀب طبرانی، سلیمان بن احمد، 27، ص7، جإلما  أحمل تن حنبلا

 .27، ص7، جمجنل اإلما  أحمل تن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن 5
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رضـایت  توان ادعا کرد کـه مـورد دهند، می مسلمانان به آن اهتمام دارند و آن را انجام می
)هر  2ب«إن ما ثبت حسنه فليس من البدع»تیمیه نیز تصریح کرده است:  ابن 0خداوند است.

 ها نیست(. بودِن آن ثابت است، از بدعت چیزی که نیکو
عالوه بر این، ما هر روز بعد از نماز یا دیگر اوقات در اجتماعی واحد به ذکر صلوات بـر 

لی وارد نکـرده اسـتب لـذا برفـزارِی کس بر این کار اشکا مشوول هستیم و هیچ پیامبر
کننـد و بـه  مراسم احتفال نیز امری مشابه به همین مسهله است کـه مؤمنـان اجتمـاع می

دیگر، در این زمان که تمـام  سویی از 9شوند. مشوول می ذکرففتن و صلوات بر پیامبر
سـالی  مردم به امور دنیایِی خود مشوول هستند، شاید ایـن بهانـۀ خـوبی باشـد کـه الاقـل

مرتبه اجتماع کنند و به ذکر و صلوات مشـوول شـوند و بـه ایـن سـبب ایمانشـان نیـز  یب
 4تقویت فردد.

 های احتفال، چیزی جز بیان ذکر و صلوات بر پیـامبر همچنین اجتماع در مراسم
ای  اند. ایشان هنگام مشاهدۀ اجتماع صحابه نیز این کار را تأیید کرده نیست که پیامبر

 وفو با آنان پرداختند: ذکر بودند، بدین شرح به ففتکه مشوول 
فـوییم  ایم و ذکر خدا را می نشسته»ففتند: « اید؟ چرا نشسته»فرمودند:  پیامبر

«. خاطر اینکه ما را هدایت کرده و بر ما منت نهـاده اسـت کنیم به شکر میخدا را و 
به خدا »ففتند: « اید؟ به خدا قسم، آیا برای این جلسه فرفته»فرمودند:  پیامبر

همانا شما را قسم ندادم از باب »سپس فرمودند: «. قسم، بله. فقط برای این است
اینکه در معرض تهمت بودیدب بلکـه جبرئیـل نـزد مـن آمـد و خبـر داد کـه خداونـد 

 1«.کند مقابل مالئکه به شما مباهات می در

تأیید است و ایـن  ه به این روایت شریف، برفزارِی جلسه برای شکر خداوند موردبا توج

                                                 
 .86، صاإلعم  تفتاوی أ مة اإلسم  حول مولله علیه الصمة و الجم . مالکی حسنی، محمد،  1

 .22، ص8، جاقتضا  الصۀاا المجتقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 2

 .80، صحجن المقصل في عمل الموللبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی 3

 .63. همان، ص 4

ْجَلَسکْم؟”َفَقاَل: . » 5
َ
اُلوا: “ َما أ

َ
ْساَل ”ق ِ

ْ
اَل: “. ِم، َو َمنَّ ِبِه َعَلیَناَجَلْسَنا َنْذکُر اللَه َو َنْحَمُدُه َعَلی َما َهَداَنا ِل 

َ
 ”ق

َّ
ْجَلَسـکْم ِإال

َ
ـِه َمـا أ آللَّ

اُلوا: “ َذاك؟
َ
 َذاك”ق

َّ
ْجَلَسَنا ِإال

َ
اَل: “. َو اللِه َما أ

َ
نَّ اللـَه َعـزَّ َو ”ق

َ
ْخَبَرِني، أ

َ
َتـاِني ِجْبِریـُل َفـأ

َ
ُه أ ْسَتْحِلْفکْم ُتْهَمة  َلکْم، َو َلکنَّ

َ
ي َلْم أ َما ِإنِّ

َ
أ

 (.8535، ص0، جصحیح مجلم)نیشابوری، مسلم بن حجاج، “«. َباِهي ِبکُم اْلَماَلِئکةَ َجلَّ ی
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 پذیرد. های احتفال صورت می همان کاری است که در مراسم
تواند با امـور مبـاح دیگـری  سنت ابراز این شکر می از طرفی، بنا بر تصریح فقهای اهل

سـنت وارد شـده اسـت،  بع اهلآنچـه در منـا بـر زدن نیز همراه باشدب زیرا بنـا قبیل دف از
اللـه، مـن نـذر  رسـول یـا»خطاب به ایشـان عـرض کـرد:  کنیزی هنگام ورود پیامبر

ب )به نـذرت «اوف بنذرك»ایشان نیز فرمودند: «. شکرانۀ حضور شما دف بزنم ام که به کرده
 0وفا کن(.

 کند: حمد بن محمد خطابی ذیل این روایت تصریح می
در باب عبادات نیستب اما افر از این جهت باشد که ابـراز زدن از امور واردشده  دف

خاطر حضــور  کــه ایــن کنیــز بــه فونــه همــان] خوشــحالی و فــرح را ایجــاد نمایــد
 2های ازدواج استفاده شود، اشکالی ندارد. یا در مراسم [دف زد پیامبر

 برکات احتفال بمولد النبی
ربردارندۀ برکاتی اسـت کـه بـه برخـی از عالوه بر آنچه بیان شد، برفزارِی مراسم احتفال د

 کنیم: آنها اشاره می

 و جلب رضایت ایشان . تقرب به پیامبر0
و بیـان فضـایل ایشـان در ایـن مراسـم،  یکی از فوایـد برفـزارِی جشـن مـیالد پیـامبر

و جلب رضایت ایشان استب چراکه بیان فضـایِل آن بزرفـوار  شدن به پیامبر تر نزدیب
انصـاری در وصـف ایشـان  که وقتی ابورواحـۀ فونه شان استب همانموجب خشنودِی ای

 4حضرت خوشحال شدند و در ح  او دعا فرمودند. 9هایی را سرودند، بیت
                                                 

الله، إنـي کنـت نـذرت إن ردك اللـه سـالما أن  رسول یا”من بعا موازیه فجاءت جاریة سوداء فقالت:  رجع رسول الله. »1
، اللـه  فقعـد رسـول”قـال: “. کنـت نـذرتإني ”قالت: “. إن کنت نذرت فافعلی و إال فال”فقال: “. أضرب علی رأسك بالدف

 (.663، ص72، جمجنل اإلما  أحمل تن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  )ابن“«. فضربت بالدف

 .75، ص0، جمعالم الجنن. خطابی، حمد بن محمد،  2

 :بدین شرح است رواحۀ انصاری شعر ابو 3.
ــه ــر أعرف ــك الیی ــت فی ــي تفرس   إن
ــي و مــن یحــرم شــفاعته ِب  أنــت النَّ
ــن ــن حس ــاك م ــا آت ــه م ــت اللَّ  فثب

 

ــر ــانني البص ــا خ ــم أن م ــه یعل  و الل
 یــوم الحســاب فقــد أزری بــه القــدر
ا کالذي نصـروا  تثبیت موسی و نصر 

 
 

 .875، ص7، جأسل الغاتة في معۀفة الصحاتةاثیر، علی بن محمد،  . ابن 4
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 واسطۀ شنیدن فضایل پیامبر . تقرب به خداوند به2
ــم ــزاری مراس ــه برف ــدی ک ــر از فوای ــی دیگ ــامبر یک ــد پی ــن تول ــر در های جش دارد،  ب

ها مشـتمل بـر ذکـر خداونـد و شـنیدن فضـایل  چراکه این مراسماستب « الله إلی تقرب»
واسـطۀ  را به که خداوند تقویت ایمان و اسـتوارِی پیـامبر فونه استب همان پیامبر

َو کكال  فرمایـد:  می بیان قصۀ انبیای قبل قرار داده است و در قرآن خطاب به پیامبر
ُسِل َما نُ  ْنَباِء الرُّ

َ
ُت ِبِه ُفَؤاَدكَنُق ُّ َلَليك ِمْن أ )هر خبـری از اخبـار پیـامبران را بـرای تـو  0بَثبِّ

کردِن  فردانیم(. ما نیز به این مهم نیاز داریم تا جهت استوار دل  کنیم تا تو را قوی بازفو می
را بشنویم که بهترین موقعیِت بیـان  ایماِن خود به خداوند، داستان و فضایلی از پیامبر

 2است. های جشن تولد پیامبر فزارِی مراسماین موارد، در ایام بر 
افر بیان مدح موجـب تقویـت ایمـان و اقتـدای بیشـتِر »نووی نیز تصریح کرده است: 

 9«.َتَبِع آن، شادی نیز مستحب است و معارف دین فردد، این امر و به شیص به پیامبر
و سـلف  مبرنشدِن این فعل توسط پیـا بودِن احتفال را انجام تیمیه دلیِل بدعت ابن

نشـدِن یـب فعـل توسـط سـلف،  که خودش تصریح دارد که انجام حالی دانسته استب در
ضـمن، تعـداد زیـادی از علمـا و  در 4تر اسـت. علما ضعیف  دلیل واحدی است که از اتفاِق 

ای که برای احتفـال برفـزار  که در جلسه جایی مسلمانان اهتمام بر انجام این کار دارندب تا
 پردازند. کنند و حتی به ذکر اشعار و فضایل می تعداد زیادی از علما شرکت میشود،  می

 سنت دربارۀ احتفال بمولد النبی دیدگاه علمای اهل
اساس جلوه دهد. این در حالی اسـت  شدت سعی دارد این عمل را بدعت و بی تیمیه به ابن

یِی مراسـم جشـن تولـد سنت بر جواز، و حتی تأکیـد بـر برپـا که دیدفاه مشهور علمای اهل
 کنیم: است. برای نمونه به برخی از این موارد اشاره می پیامبر

                                                 
 .685. سورۀ هود، آیۀ  1
 .25، صم  حول مولله علیه الصمة و الجم اإلعم  تفتاوی أ مة اإلس. مالکی حسنی، محمد،  2

 .687، ص62، جالمنهاج شۀح صحیح مجلم تن الحااج. نووی، یحیی بن شرف،  3

 .767، ص86، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن 4
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 بکر سیو ی . دیدگاه عبدالرحمن بن ابی0
 وی تصریح دارد:

بعد از بعثت برای خودشان عقیقه کردند، هرچند که قبـل  پیامبر فرامی اسالم
سـت، اکتفـاکردن بـه از آن، جدشان نیز برای ایشان عقیقه کرده بود. آنچـه رایـج ا

از ایـن کـار، شـکر  مرتبه عقیقه اسـت، مگـر اینکـه بگـوییم هـدف پیـامبر یب
عنوان پیـامبر اسـت. پـس بـر مـا نیـز  خاطر تولد خود و انتیاب ایشان بـه خداوند به

شکرانۀ تولد حضرت اجتمـاع کنـیم و طعـام دهـیم و عبـاداتی  مستحب است که به
 0ت.انجام دهیم که موجِب تقرب و شادی اس

 سیوطی در جای دیگری آورده است:
کنند و به تـالوت  اصل عمل مولد نبوی، که در آن فروهی از مسلمانان اجتماع می

ای است که در دین ایجاد  پردازند، بدعت حسنه و اطعام می آیات و مدح پیامبر
شـودب زیـرا ایـن امـر موجـب تعظـیم مقـام  دهندۀ آن ثواب داده می شده و به انجام

 2خاطر والدِت ایشان است. و ابراز خوشحالی به پیامبر

نیـز در روز  وفـات پیـامبر کـهاند  وی همچنین در پاسخ به کسانی که اشکال کرده
 فوید: دوشنبه بوده پس استحباب روزه به این خاطر است، می

هایی است کـه خداونـد بـه مسـلمانان داده و  ترین نعمت از بزرگ والدت پیامبر
هایی است که بر مسلمانان وارد شده اسـت.  ترین مصیبت ز بزرگایشان نیز ا وفات

ذبـح  ،ایشـان وفـاتدربارۀ تولد ایشان استحباب عقیقه وارد شده است، ولی دربارۀ 
ببریم و بـر  پی توانیم به عظمت روز والدت پیامبر رو، می وارد نشده استب ازاین

 9ما الزم است که این روز را فرامی بداریم.

 کثیر . ابن2
 کند: تصریح می« ابوسعید کوَکبری»وی در معرفی شیصیت 

او یکی از نیکوکاران، سادات بزرفوار و از پادشاهان خوب بود که برای او آثار نیکی 
شـیخ  .کـرد جشـنی بـزرگ برفـزار می اند. وی در شب والدت پیـامبر شمرده بر

                                                 
 .875، صیالحاوي للفتاوبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی 1

 .876. همان، ص 2

 .875. همان، ص 3
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 0.استه نگاشت« احتفال مولد نبوی»ابوالیطاب نیز برای او کتابی در باب 

 بـودِن  کـرده اسـت. افـر ابـن کثیـر بـه بـدعت تمجیدکثیر از این شیص تعریف و  ابن
فونه از شیصی تعریف کند که به برفزاری جشن میالد  بایست این احتفال معتقد بود، نمی

از  ،کـوکبری ابوسـعید در ضـمِن معرفـِی ایـن، ذهبـی نیـز  بـر اهتمام داشته است. عالوه
ر، سنی و محِب فقها در وصف وی استفاده   2است.کرده تعابیری همچون متواضع، خی 

 حسر عسقالنی . ابن3
 تصریح کرده است: وی در باب احتفال بمولد النبی

، عملـی اسـت کـه در زمـان سـلف وارد نشـده اصل عمِل احتفال بمولد النبـی
افر بـه امـور حسـنۀ آن این، مشتمل بر محاسن و سیهاتی است که  وجود استب با

 9عمل شود و از سیهات دوری فردد، امری پسندیده خواهد بود.

توان ایـن عمـل را سـنتی  حجر مطرح کرده است، می رو، با این توصیفاتی که ابن ازاین
 حسنه دانست.

 . محمد بن عبدالرحمن سخاوی4
صـلیب  کـه اهل زمـانی»آورده اسـت:  وی در باب برفـزارِی مراسـم جشـن تولـد پیـامبر
پندارنـد و آن را  فیرند و آن را شـبی بـزرگ می )مسیحیان( شب میالد پیامبرشان را جشن می

 4«.اند، مسلمانان به این تکریم در ح  پیامبرشان اولویت دارند ترین عید خود قرار داده بزرگ

 . احمد بن محمد قسطالنی5
را جشن  همواره تولد پیامبرفوید که بعد از قرون ثالثه )دوران سلف( مسلمانان  وی می

 1کنند. دهند و سرور و شادِی خود را ابراز می اند و در شب تولد ایشان صدقه می فرفته

                                                 
 .653، ص67، جالبلایة و النهایةکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن 1

 .777، ص88، جسیۀ أعم  النبم . ذهبی، محمد بن احمد،  2

 .883، صالحاوي للفتاويبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی 3
 .6663، ص7، جاألجوتة المۀضیة. سیاوی، محمد بن عبدالرحمن،  4

، و یعملـون الـوالئم، و یتصـدقون فـي لیالیـه بـأنواع الصـدقات، و یظهـرون ون بشهر مولـدهو ال زال أهل السالم یحتفل. » 5
)قسـطالنی، احمـد «. السرور، و یزیدون في المبرات. و یعتنون بقراءة مولده الکریم، و یظهر علیهم من برکاته کل فضـل عمـیم

 (.23، صالموابب الللنیة تالمنح المحملیةبن محمد، 
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 نتیسه
تیمیه، معلوم شد وی با تعریف خاصی که از بـدعت دارد،  فرفته در آثار ابن صورت با بررسِی 

د. در ایـن بـاب، دانـ را مصداق بارز بدعت می« النبی بمولد احتفال»اعمالی همچون 
توسـط  ایـن کـار نـدادِن  انجام .8ب به احتفـال پیامبر اهتمام عدم .6ادعا دارد:  وی دو

ادعا معتقد است که باید از این مراسم جلوفیری شود. اما بـا تکیـه بـر  . وی با این دوسلف
در باب شادِی ایشان و شکرفزارِی خوِد حضرت  سوی پیامبر آیات و روایات واردشده از

اسـاس، و میالفـت بـا عامـۀ مسـلمانان  تیمیه بی تولدشان، معلوم شد این ادعاهای ابن بر
که این ادعای وی با ففتار خوِد او در برخـی از آثـارش نیـز منافـات دارد. از  جایی استب تا

 فـرفتِن   هوان به این موارد اشـاره کـرد: روز ت جملۀ این روایات و دالیِل بطالن این ادعاها می
واســطۀ  به هخاطر آزادکــردِن ثویبــ دوشــنبه، تیفیــِف عــذاب ابولهــب بــه روز در پیــامبر

، و همچنـین سـیرۀ عامـۀ مسـلمانان در طـول تـاریخ بـر ابـراز خبردادن از تولد پیـامبر
 .واسطۀ برفزارِی مراسم تولد پیامبر محبت و شکر به
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