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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

ميــالد النبــي ژ ليس 
مجرد حدث تاريخي، بل كان 
ويبقى جتربة حية متجددة 
لألرض ككل ولإلنسان في 
أي زمان ومكان، وهناك من 
يعتبر االحتفــال به بدعة، 
حيث لم يثبت أن الصحابة 
أو اخللفــاء الراشــدين قــد 
احتفلــوا بــه، وهنــاك آراء 
تؤيد االحتفال بذكرى ميالد 

الرسول وتدعو له.
الشــيخ د.عثمان  فيرى 
اخلميس أنه ينبغي النظر 
في خمسة اوجه، فيقول على 
الوجه األول: ان النبي ژ لم 
يحتفل بهذا ابدا ولم يثبت او 
ينقل ولو ضعيفا ان النبي 

ژ احتفل بهذا اليوم.
أمــا الوجــه الثانــي: ان 
اصحــاب النبــي ژ ـ أبــا 
بكــر الصديــق وعثمــان، 
وعلي واحلســن وال الدولة 
االموية والعباسيةـ  لم ينقل 
عنهم شــيء من هــذا، وهم 
كانوا احــرص الناس على 
فعل اخليــر ولو كان خيرا 

لسبقونا اليه.
وعن الوجه الثالث: قال 
د.اخلميــس ان النبــي ژ 
اخبرنا في حديثه أنه ليس 
شيء يقربكم الى اجلنة اال 
قد امرتكم به وليس شــيء 
يقربكــم الــى النــار اال قــد 
نهيتكم عنه، فلو كان خيرا 

لنبهنا اليه النبي ژ.
وأما الوجه الرابع: انه ال 
يعرف على اليقني متى ولد 
النبي ژ وكل من يدعي ان 
النبي ژ ولد في هذا اليوم ال 
يوجد اي دليل على ذلك، وقد 
اختلف اهل العلم في والدة 
النبــي ژ على ســبعة او 
ثمانية اقوال ال يدرون متى 
ولد، وإن كان االكثر على انه 
ولد في الثاني عشر من ربيع 
االول ولكن دون دليل وهذا 
ما تناقله النــاس، وال احد 
يجــزم ان هذا اليوم قد ولد 
فيه النبي ژ، واعظم هذه 
االمور وقريب من االجماع 
انه توفي يوم االثنني الثاني 
عشر من ربيع األول وذلك 
باتفاق اهل السير واحلديث 
فكأننــا نحتفل بوفاته ژ، 
وهــذا واقــع األمــر، كأننــا 
فرحــون مبوته ژ وهذا ال 
يجوز وترك هذا هو األصل، 
والــذي يقــال إن االحتفال 
بالنبي ژ كل يوم كما هو 
عيد األم أن كل يوم عيد ألمك، 
ومن اراد ان نتكلم عن النبي 
ژ نتكلم عنه كل يوم وكل 
اسبوع وفي كل شهر وفي كل 
سنة، فال نخص يوما دون 
يوم وال شــهرا دون شــهر، 
والقصد ان يترك االحتفال 

بهذا اليوم، واهللا أعلم.
احلب احلقيقي

ويتفــق الشــيخ ســعد 
الشــمري مــع د. اخلميس 
في الرأي ويقول: حب النبي 
ژ حــب عميق ومتجذر ال 
يقتصر على يوم في السنة، 
في هذا الشــهر ربيع األول 
تتكرر مســألة متنازع فيها 
بني النــاس، وهي االحتفال 
مبولــده ژ وال شــك أن 
يــوم مولده مــن أعظم ايام 
الدنيا، وقد حدثت فيه أحداث 
عظيمة، تدل على إرهاصات 
نبوته، وأنها مؤذنة بزوال 
الظلم، واندثار معامله، وقوة 

اإلميان، وإشــراق االسالم، 
ونــور القرآن، الــذي بهذه 
الرســالة قد ساد املسلمون 
العالــم وصــاروا قــوة ال 
تضاهــى، ودولة ال تبارى، 
إال اهللا،  إلــه  ال  عنوانهــا 
مقتضاهــا،  ومضامينهــا 
فالقرآن هو الصراط املستقيم 
والسنة هي التطبيق العملي 
لإلسالم، وهو بجميع احكامه 
وتشريعاته دين الوسطية، 
الــذي جــاء بــه محمــد بن 
عبداهللا من عند ربه بالوحي، 
وهو ال ينطق عن الهوى، ان 

هو إال وحي يوحى.
وزاد: ارتباطنــا بنبينــا 
ژ ارتباط اجلسد والروح، 
ارتباط احلب احلقيقي املثمر 
للعلــم والعمــل واالتبــاع، 
والعمل لهذا الدين والتحاكم 
اليه، نعبر بحبنا له في كل 
وقت وحني وفي كل ســاعة 
زمــن، في هديه، وال نقصر 
تعبيرنا في يوم واحد، مير 
كسائر األيام، فالذي يحتفل 
به ويحتفي يحتفل في سائر 
أيامــه، ألن وجوده مرتبط 
بالســعادة، هو الذي أضاء 
اهللا بــه ظلم الدنيا، بعد ان 
نظــر اهللا إلــى أهل األرض 
جميعــا عربهــم وعجمهــم 
فمقتهم ـ وهو أشد البغض 
ـ اال قليال مــن أهل الكتاب، 
فرحم اهللا البشرية جميعا 
الرحمــة  برســالته وهــو 

املهــداة، والنعمة املســداة، 
وهو الصــراط املســتقيم، 
الذي فتح  والسراج املنير، 
اهللا به أعينــا عميا، وآذانا 
صما، وقلوبا غلفا، فأشرقت 
برســالته االرض والسماء، 
ومــا مــن مســلم إال ويقــر 
لــه بالرســالة ويتعبد اهللا 
عز وجل بحبــه وتعظيمه 
وتوقيره، في كل يوم نذكره 
في صباحنا ومســائنا، في 
صالتنــا نذكره، فــي أذاننا 
نذكــره، بقلوبنا مكانه، في 
أعيننا طيفــه، فهل نحتاج 
إلى احتفال في يوم مولده، 
وهو لنا في كل يوم بل في 

كل ساعة.
مؤكدا: النبــي ژ محل 
تعظيــم واقتــداء عنــد كل 
مســلم، وحتــى ال يطــول 
الكالم، اختــم كالمي بكالم 
محمــد  العالمــة  الشــيخ 
الغزالي فــي كتابه العظيم 
فقــه الســيرة، الــذي كتبه 
بقلبه ومداده، فجعل القارئ 
يعيــش في ايــام النبي ژ 
وأحداث ســيرته، بأسلوب 
فذ وألفاظ رائعة، في ميالده 
إلــى وفاته، مبينــا مقاصد 
الرســالة وعوامــل نهوض 
الدولة، رحمه اهللا وغفر له 
مغفــرة واســعة: «وحتديد 
يوم امليالد ال يرتبط به من 
الناحية اإلسالمية في شيء 
ذي بال، فاألحفال التي تقام 

لهذه املناسبة تقليد دنيوي 
ال صلة له بالشــريعة» ص 
٥٨، فاحــرص أخــي الكرمي 
على اتباع سنته ونشرها، 
والتمسك بها واالعتزاز بها، 
فهذا واهللا هو احلب احلقيقي 
له عليه الصالة والسالم بأبي 

هو وأمي.
من أعظم النعم

ويرى د. محمد عبدالغفار 
الشريف ان «جمهور العلماء 
استحبوا االحتفال باملولد 
النبوي الشريف، ولم يشذ 
عن ذلك اال بعض اهل العلم، 
واختلفت حججهم في ذلك، 
ولكن اجلامع بينهم انه لم 
يرد في الشــرع ان رسول 
اهللا ژ احتفــل به، ال هو، 
وال احد مــن اصحابه، ولم 
بــه»،  يأمرنــا باالحتفــال 
مشــيرا الى ان املبيحني لم 
يخالفوا بأن االحتفال باملولد 
النبوي امر حــادث ولكنه 
بدعة حســنة مستدلني له 
بأدلة شرعية مختلفة منها 
مشــروعية صيام االثنني، 
وعندما سئل ژ عن سبب 
الصيــام فيه قال «ذاك يوم 
ولــدت فيه»، ومشــروعية 
صيام عاشوراء بسبب اجناء 
موسى عليه الصالة والسالم 
وبني اسرائيل، وعلل رسول 
اهللا ژ ذلك فقــال: «نحن 
أحق مبوســى منكم» ومن 

اعظــم النعــم علــى الكون 
والدة املصطفى ژ فكيف 
ال نحتفل مبولده، مشــيرا 
الى ان أبا لهب يخفف عنه 
العــذاب في النــار كل ليلة 
إثنني إلعتاقه ثويبةـ  رضي 
اهللا عنها ـ عندما بشــرته 

بوالدة الهادي ژ.
جائز ومستحسن

العلمي  الباحــث  ويرى 
باملوسوعة الفقهية عبداهللا 
جنيــب ســالم ان االحتفال 
والفرح مبولده ژ وإظهار 
البشر والســرور بذلك من 
األمــور اجلائــزة شــرعا، 
املستحسنة طبعا، املألوفة 

عرفا.
وقــال: أدعــو املســلمني 
واملسؤولني في دولة الكويت 
والعالم االسالمي الى اظهار 
الفرح والبشــر والســرور 
مبولد البشير النذير ژ كما 
كانت عوائدهم وعوائد آبائهم 
وأجدادهم، وأخص بالدعوة 
وزارة االوقاف والشــؤون 
االســالمية التــي عودتنــا 
على رعايــة االحتفال بهذه 
الكرمية وغيرها  املناســبة 
ان تهتم باألمر أكثر وأكثر، 
وان تعيد العمل الى ما كانت 
عليه االمور من قبل، باإلعالن 
عــن احتفــال كبيــر يرعاه 
كبار املســؤولني ويحضره 
جميعهــم، ويشــارك فيــه 

القراء واخلطباء والشعراء 
والعلماء وسائر املسؤولني.
الداعيــة ســالم   وبــني 
أدلة اجلواز واالستحســان 
لالحتفال فقال: ان يوم مولده 
ژ مــن االيام املشــار اليها 
على وجه التبجيل واالعتبار 
في حديث رســول اهللا ژ 
نــرى ذلك فــي مواطن عدة 
مثــل اختيــاره ژ صيــام 
يوم االثنني من كل اســبوع 
العتبارات عدة «سئل رسول 
اهللا ژ عن صيام االثنني؟ 
فقــال: ذلك يــوم ولدت فيه 
ويوم بعثــت أو انزل عليه 
فيــه» كما نراه فــي ذكر ما 
خــص اهللا أمه آمنة حينما 
أمــي حــني  ولدتــه «رأت 
وضعتني انه سطع منها نور 
اضاءت له قصور كسرى».

وعن األمر الثاني من أدلة 
اجلواز قال: ان اهللا سبحانه 
وتعالى ذكر صراحة ميالد 
كثير من االنبياء ونوه مبا 
في مولدهم من معجزات أو 
أهمية، فها هو القرآن الكرمي 
يفيض فــي ذكر مولد ابينا 
آدمـ  گـ  وسرد وتفصيل 
احداث ميالد عيســىـ  گ 
ـ وتســاءل الشــيخ ســالم: 
أفيكــون بعد هــذا احلديث 
عــن ميالد رســول اهللا ژ 

أمرا مستنكرا وبدعة؟
يوم عظيم

وعــن األمر الثالث ألدلة 
اجلواز، قال: في يوم مولده 
ژ وقعــت حوادث عظيمة 
تناســب مكانتــه وشــرفه 
منها: منع اجلن من استراق 
السمع في السماء، واهتزاز 
ايوان كسرى، وانطفاء نار 
فارس التي يعبدونها، ومنها 
بشارات لكثير من الرهبان 
والكهان، فيــوم مولده ژ 
يستحق ان يشار اليه كيوم 
عظيم حفل بأحداث جسام، 
مضيفا ان يــوم مولده ژ 
كان فيــه مــن اخلصائص 
النبوية ما يســتحق النظر 
واالنتباه، ومن ذلك ان امه 
لــم جتد فــي حملــه وحما 
وال أملــا، مؤكدا ان االحتفال 
مبولــده ژ وإظهار الفرح 
والبشر بذلك كان سببا من 
أسباب الرحمة اإللهية ليس 
للمؤمنني فحســب بل حتى 
للكافرين، أما األمر األخير في 
جواز االحتفال مبولده ژ 
فقال: لقد اثنى العلماء قدميا 
وحديثــا بجــواز االحتفال 
مبولده ژ ومن ذلك فتاوى 
اإلمام ابن حجر السيوطي، 
وفتــاوى االزهر الشــريف 
وفتاوى جلنة االفتاء في دبي 
وجلنة االفتاء في الكويت.

ويرد الشيخ سالم على 
الذين ينهون عن االحتفال 
مبولده ژ ويعتبرونه بدعة 
باألدلــة فيقول: لــم نقل ان 
االحتفال بيــوم مولده ژ 
سنة مؤكدة او منقولة، انه 
أمر مستحســن مباح، فيه 
فوائد كثيرة، وله شــواهد 
عديــدة وهو داخــل ضمن 
العادات االسالمية احلسنة 
التي حتف وحتيط باملفاهيم 
االسالمية فتؤيدها وتخدمها، 
كمــا ان االحتفال ليس فيه 
تقليد ألحد، بل هو اسلوب 
إلظهــار الفرحة والســرور 
وتعظيم اليوم الذي عظمه 

رسول اهللا ژ.

الشيخ عبداهللا جنيب سالمد.محمد عبدالغفار الشريفالشيخ د.عثمان اخلميس الشيخ سعد الشمري

اخلميس: يوم الثاني عشر هو يوم موت النبي ژ وليس مولده فهل نحن فرحون مبوته؟ 

الشمري: حب النبي ژ عميق ومتجذر ال يقتصر على يوم في السنة نذكره في صباحنا ومسائنا 

الشريف: جمهور العلماء استحبوا االحتفال مبولده ولم يشذ عن ذلك إال بعض أهل العلم

سالم: هو أسلوب إلظهار الفرحة والسرور وتعظيم اليوم الذي عظمه رسول اهللا ژ

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

املرأة احلكيمة

احلرص على التعلم

صعــد عمر ے يوما املنبر، وخطب في 
الناس، فطلب منهم أال يغالوا في مهور النساء، 
ألن رسول اهللا ژ وأصحابه لم يزيدوا في 
مهور النساء عن أربعمائة درهم، لذلك أمرهم 
أال يزيدوا في صداق املرأة على أربعمائة درهم.

فلمــا نزل أمير املؤمنــني من على املنبر، 
قالت لــه امرأة من قريش: يا أمير املؤمنني، 
نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن 

على أربعمائة درهم؟ قال: نعم.
فقالت: أما سمعت قول اهللا تعالى (وآتيتم 

إحداهن قنطارا) «القنطار: املال الكثير».
فقال: اللهــم غفرانك، كل الناس أفقه من 

عمر.
ثم رجع فصعد املنبر، وقال: يا أيها الناس 
إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في مهور النساء، 
فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.

قال رســول اهللا ژ: «فضل العلم أحب 
إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع».

يبني الرســول ژ في هــذا احلديث ان 
االســتزادة في العلم أفضل من االستزادة 
فــي العبادة، واملقصود بالعلم ليس العلم 
العام بأمور البيع والشراء وغيرها، بل هو 
العلم باهللا ـ ســبحانه وتعالــى ـ واليقني 
بوجوده، والسبب في ذلك ان العلم هو الذي 

يصحح العبادة ويوجهها وينقيها ويجعلها 
خالصة هللا وحده، وقد قيل: «العلم أشرف 
جوهرا من العبــادة مع العمل به وإال كان 
علمه هباء منثورا، إذ العلم مبنزلة الشجرة 
والعبادة مبنزلة الثمر، فالشرف للشجرة 
لكونها االصــل، لكن االنتفاع بثمرتها، فال 
بــد للعبد من ان يكــون له من كال االمرين 

حظ ونصيب».

بالرغم من انشــغال النبي ژ بشؤون 
الدعوة، فإنه لم ينشغل عن العناية باالطفال 
ومداعبتهم وتعليمهم ما يناسب عمرهم من 
القيم واالخالق، ويتجلى ذلك في تعامله ژ 
مع احلسن واحلســني حفيديه عندما كانا 
يلعبان حوله ويجلسان على ظهره وهو في 
الصالة ولم يزحهما عنه عند الصالة، كما 
كان يشــركهما في العديد من االمور املهمة 
رغم صغر سنهما رغبة منه في تنشئتهما 

على حسن االدارة.
وبلغت عناية النبي ژ باالطفال النزول 
لعاملهم، فذات يوم زار رسول اهللا ژ صاحبه 
أنس بن مالك في بيته، فرأى اخا انس طفال 

صغيرا جالسا على االرض وفي حضنه عصفور صغير مريض والطفل 
يبكــي حزنا على عصفوره، فحضن الرســول ژ الطفل وقال له «يا أبا 
عمير ماذا فعل الُنفير؟» اي العصفور الصغير، فتبسم الطفل ألن النبي 
ژ لقبه كما يلقب الكبار، فقال له «أبا عمير»، وألن النبي ژ سأله عن 
عصفوره ولم يسأله احد عنه من قبل، وبعد ايام زار الرسول ژ الطفل 
وسأله بحنان «يا أبا عمير ما فعل الُنغير؟»، فرمى الطفل نفسه في حضن 

النبي ژ وهو يبكي ويقول: لقد مات الُنفير.. لقد مات.
وكان النبــي ژ مــع االطفــال غير املســلمني يحرص علــى دعوتهم 
وانتشــالهم من الضالل، وهذا ما فعله النبي ژ مع طفل يهودي عندما 
جلس عند رأســه وهو مريض وقال له أســلم، فنظر الولد الى ابيه وقد 
رد عليه األب: أطع أبا القاســم، فخرج الرســول ژ من عنده يحمد اهللا 

أنه أنقذه من النار.

قال اهللا عز وجل: (ووضع الكتاب فترى املجرمني 
مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب 

ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها).
قال قتادة رحمه اهللا: اشــتكى القوم االحصاء

(إال أحصاها)، ولم يشتك احد ظلما، ألن اهللا اليظلم 
احدا، فإياكم واحملقرات من الذنوب، فإنها جتتمع 

على صاحبها حتى تهلكه.
اللهــم اغفر لنا ولوالدينــا وإخواننا وأحبابنا 
وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء 

منهم واألموات.

د.محمد احلمود النجدي

نادى املجرمون بالويل عناية النبي ژ باألطفال
حني أيقنوا العذاب

السؤال بوجه اهللا الكرمي
أريد أن أعرف ما حكم من يسأل بوجه 

اهللا الكرمي، فقد سمعت في محاضرة من 
محاضرات الشيخ يقول: انه ال يسأل بوجه 

اهللا الكرمي إال اجلنة.
٭ احلديث ضعيف رواه ابو داود في الزكاة 
١٦٧١ من حديث سليمان بن معاذ التيمي حدثنا 
ابن املنكدر عن جابر مرفوعا به وسليمان هذا 
هو ابن قرم البصري النحوي، سيئ احلفظ، 
قالــه احلافظ في التقريب، وقد ضعفه غير 

واحد من أهل العلم.
واحلديــث ضعفه األلباني في املشــكاة، 

وضعيف اجلامع.
وقد ورد في احلديث الصحيح عند دخول 
املسجد انه كان ژ يقول: «أعوذ باهللا العظيم، 
وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي، من الشيطان 
الرجيــم. قال: فإذا قال ذلك، قال الشــيطان: 
حفــظ مني ســائر اليوم» خرجــه أبوداود. 

واهللا أعلم.

إجهاض اجلنني املشّوه

ما رأي الشرع في اإلجهاض؟ كيف ينظر له 
وملاذا؟ وماذا إذا كان الطفل مشوها؟

٭ األصل في اإلجهاض احلرمة واملنع.
وإذا كان اجلنني قد جتاوز املائة وعشرين 
يوما فال يجوز باالتفــاق لنفخ الروح فيه، 
إال إذا كانت حياة األم في خطر شديد جراء 

احلمل أو الوالدة.
أمــا إذا كان قبــل األربعة أشــهر فيجوز 
بشــرط أن يكون التشوه شــديدا بحيث ال 
ميكــن عالجه، وأن يكون ذلــك بقرار جلنة 

من األطباء املختصني.
وأما في حالة االغتصاب، فإن كان اجلنني 
لم يبلغ األربعة أشــهر فإنه يجوز إسقاطه، 
نظرا ملا يترتب على املرأة املغتصبة من آثار 

نفسية وأضرار على أسرتها وأهلها.
أمــا إن كان قــد جتــاوز ذلك، فــال يجوز 

إسقاطه، لنفخ الروح فيه.

خالد العبداهللا

خليل الشطي

االحتفال بيوم ميالد النبي ژ بني مؤيد ومعارض


