اجلواب عن االستدالل عىل مرشوعية املولد النبوي بحديث صوم االثنني
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على سيد ولد آدم نبينا حممد ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فقد قال بعضهم :دليلنا على مشروعية االحتفال بـاملولد النبوي :قوله ﷺ عن
صوم يوم االثنني( :ذاك يوم ولدت فيه ،ويوم بُعثت -أو أُنزل علي -فيه) أخرجه
مسلم.
وهذا من أغرب االستدالالت!
ف أوال :احلديث يقرر فيه ﷺ( :الصوم) ،وهم يقررون( :احتفاال) فيه أشياء كثرية،
ليس منها الصوم! فأين هذا من هذا؟!
اثنيا :احلديث يف صوم يوم (االثنني) من كل أسبوع؛ وهم يقولون ابحتفال يف يوم
(الثاين عشر من ربيع األول) كل عام! فأين هذا من هذا؟!
لسان حاهلم يف هذا االستدالل العجيب :كما أن لرسول هللا ﷺ أن (يشرع) حكما
حمددا بوقت معني؛ فنحن -أيضا -لنا أن (نشرع) حكما حمددا بوقت معني!
أي :كأهنم يقولون :النيب ﷺ سن صوم االثنني ألنه يوم مولده؛ فنحن جنعل احتفاال
يف يوم آخر (/12ربيع )1هلذا السبب؛ فله ﷺ أن ُيدد ،ولنا أن ُندد!
اثلثا :كأهنم يقولون -أيضا :-كما أن للنيب ﷺ أن يدد عمال بسبب يوم مولده؛
فلنا أن ندد عمال -أو أعماال -هلذا السبب!
مضارعة للتشريع أخرى  ..شعروا أو مل يشعروا!
رابعا :لو أن شخصا قال :ألجل أن يوم االثنني يوم مولده فسأصلي  1٠ركعات!
فال خيتلف العلماء أن فعله بدعة؛ إذ الواجب الوقوف مع النص بال زايدة أو تغيري.
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فالنيبﷺ بلغ عن ربه حكما يكون يف يوم االثنني -وهو الصوم ،وإن كان سببه
كونه يوم مولده ويوم مبعثه -فكيف بتحديد يوم آخر ،أبعمال أخرى؟
أأنتم أعلم أم هللا؟!
فلم ال تكتفون مبا جاء يف
خامسا وأخريا :إذا كنتم فرحني -حقا -مبولده ﷺ؛ َ
السنة( :صوم يوم االثنني)؟
أم أنكم ترون أن ما جاءت به السنة انقص غري ٍ
كاف؟
ُ
ٍ
خذالن بعد هذا!
فأي
ُّ
واخلالصة أن احلديث ليس هلم فيه مستمسك؛ بل هو حجة عليهم ال هلم.
أسأل هللا أن يهدينا إىل الرشد ،وأن يعيذان من اإلحداث يف دينه ،وهللا تعاىل أعلم.
وكتبه :صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سندي
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