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چكيده
یکی از مسائل اختالفی میان علامی اهلسنت که برخی آن را بدعت تلقی کردهاند ،برپایی جشن به مناسبت میالد
پیامرب(ص) است .سؤالی که مطرح میشود این است که حکم برپایی جشن در زادروز پیامرب(ص) چیست؟ پژوهش
حارض با استفاده از منابع کتابخانهای و به روش توصیفی ـ حتلیلی در پی یافنت پاسخ این پرسش در منابع مذاهب
چهارگانه اهلسنت است .از بررسی منابع این نتیجه حاصل میشود که اکرث قریب بهاتفاق اهلسنت قائل به جواز
برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) هستند و ادله عدم جواز ،ضعیف و قابل رد و خدشه است .بر فرض که
ادله جواز نیز قابل خدشه باشد ،تنها یک دلیل برای جواز جشن میالد کافی است و آن رضورتی به نام وحدت امت
اسالمی است که یکی از راههای حمقق شدن آن ،برپایی هرساله جشن میالد پیامرب(ص) در اقصی نقاط رسزمینهای
اسالمی است.
کلیدواژهها :مولودی خوانی ،جشن ،میالد پیامبر(ص) ،سلفیه ،اهلسنت ،وحدت اسالمی.
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مقدمه
جواز یا عدم جواز برپایی جشن به مناسبت میالد
پیامرب(ص) ،مهواره میان فقها و علامی اهلسنت به جمالی
برای بحث و حتی مناظرهها و گفتگوها تبدیل شده است.
مطالب متفرقهای که در سایتهای اینرتنتی وجود دارد
و کتابچههای خمترصی که برخی از علامی اهلسنت
بهخصوص معارصان آهنا در این باره به رشته حتریر
درآوردهاند ،بیشرت متعلق به مانعان برپایی جشن میباشد
که میتوان گفت اکرث آهنا مفتیان و علامی سختگیر و
سلفی معارص کشور عربستان سعودی هستند .در صدر
آهنا میتوان به علامی معارصی مهچون :عبدالعزیز بن
باز ،حممدصالح عثیمین ،عبدالله بن جربین ،صالح بن
فوزان ،محود بن عبدالله تویجری و عبدالرمحن بن حسن
آل الشیخ اشاره کرد .از علامی قدیم نیز که قائل به عدم
جواز هستند ،میتوان تاجالدین فاکهانی (د 734ق) اهل
اسکندریه مرص و تقیالدین مقریزی (د 854ق) اهل
قاهره مرص را نام برد.
از آنجا که یک حتقیق جامع و علمی پیرامون حکم این
فعل در جمالت علمی فارسیزبان منترش نشده است و
با توجه به امهیت و رضورت آن ،این پژوهش در صدد
است با استفاده از منابع کتابخانهای و به روش توصیفی
ـ حتلیلی ،به بررسی ادله مانعان و موافقان برپایی جشن به
مناسبت میالد پیامرب(ص) بپردازد و ضمن نقد و ارزیابی
ادله ،حکم آن را بیان مناید.
ادله عدم جواز

 )1قرآن کریم

خداوند میفرمایدَ « :و َما آت ُ
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما َ َن ُاك ْم
َاك ُم َّ
َع ْن ُه َفان َت ُهوا َوا َّتقُوا الل َه ِإ َّن الل َه شَ ِد ُید ا ْل ِعق ِ
َاب»؛« 1آنچه
را رسول خدا برای شام آورده بگیرید (و اجرا کنید) ،و
از آنچه هنی کرده خودداری منایید؛ و از (خمالفت) خدا
بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است».
طبق فرموده آیه باید به آنچه پیامرب(ص) امر کرده و
 .1حشر.7 ،

برای مسلامنان معرفی کرده (آت ُ
َاك ُم) ،عمل شود و از آنچه
(ن ُاك ْم) ،اجتناب گردد .برپایی جشن و
ایشان هنی فرموده َ َ
مولودیخوانی به مناسبت میالد پیامرب(ص) چیزی است
که خود پیامرب(ص) به آن سفارش نکرده است.
در جواب میتوان گفت :او ًال؛ این آیه به موضوع بحث
ارتباط ندارد .ثانی ًا؛ بر فرض ارتباط آیه با موضوع بحث،
آیه بیانگر این است که از آنچه پیامرب(ص) هنی کرده،
پرهیز شود ،در حالی که پیامرب(ص) در هیچ نصی از
مولودیخوانی و برپایی جشن به مناسبت میالد خودش هنی
نکرده است .ثالث ًا؛ ممکن است گفته شود چون پیامرب(ص)
این عمل را ترک کرده ،پس این عمل ،منهی عنه است.
در صورتی که آیه نگفته است« :و ما ترکه َفان َت ُهوا َع ْن ُه» ،و
ترک یک چیز بر حتریم آن داللت ندارد .این روایت نیز
«ع ْن َأ ِبی ُه َر َیرةََ ،عنِ ال َّن ِبی(ص)َ ،ق َ
ال:
گویای آن استَ :
اج َت ِن ُبو ُهَ ،و ِإ َذا َأ َم ْر ُت ُك ْم ِب َأ ْم ٍر َف ْأ ُتوا
َف ِإ َذا َ َنی ُت ُك ْم َع ْن شَ ی ٍء َف ْ
اس َت َط ْع ُت ْم»؛« 2هرگاه شام را از چیزی منع منودم از
ِم ْن ُه َما ْ

آن دوری کنید و اگر به چیزی فرمان دادم ،تا جایی که
میتوانید به آن پایبند باشید».

 )2روایات نبوی

«ع ْن َعا ِئشَ َة(رض)َ ،قا َل ْتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول
 روایت عایشهَ :3
َ
َ
یس ِفی ِهَ ،ف ُه َو َر ٌّد»؛
الل ِه(ص)َ :م ْن أ ْح َد َث ِفی أ ْم ِرنَا َه َذا َما َل َ
«کسی که در امر ما (دین ما) چیزی را نوآوری کند که
جزء آن نیست ،آن چیز مردود است».
با توجه به این روایت ،چیزی که در دین وجود نداشته
و کسی آن را را وارد دین کند ،بدعت و نوآوری در دین
است و آن چیز وجاهت رشعی و دینی نداشته و مردود
است .مولودیخوانی و برپایی جشن به مناسبت میالد
پیامرب(ص) هم نوعی بدعت و نوآوری در دین است؛
زیرا چنین عملی نه در نصوص و متون دینی و نه از
پیامرب(ص) و اصحابش ثابت نشده و چیزی جز ساخته
تفکر برخی نیست و طبق فرمایش پیامرب(ص) ،میتوان
گفت مولودیخوانی و برپایی جشن مردود و بدعت است.
 .2صحیح البخاری ،ج ،9ص94؛ صحیح مسلم ،ج ،4ص.1830
 .3صحیح البخاری ،ج ،3ص184؛ صحیح مسلم ،ج ،3ص.1343

 .4توقیفی بودن عبادات؛ یعنی مشــروعیت آنها منوط به بیان و اعالم
شارع مقدس است و عبادت شــمردن عملی که شارع آن را عبادت
قرار نداده ،بدعت و حرام است.
 .5الفتاوی الکربی ،ج ،4ص13؛ القواعــد النورانیة الفقهیة ،ص164؛
جمموع الفتاوی ،ج ،29ص17؛ اآلداب الرشعیة ،ج ،2ص.275
 .6صحیح مسلم ،ج ،2ص.592

 .7همان ،ج ،4ص.1836
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در جواب میتوان گفت :او ًال؛ روایت مذکور به بحث
مولودیخوانی و جشن میالد پیامرب(ص) ارتباط ندارد.
ثانی ًا؛ اکرث مذاهب اسالمی این روایت را ناظر بر بحث
توقیفی بودن عبادات 4ذکر کردهاند و روایت ناظر بر این
قاعده فقهی است« :األصل فی العبادات التوقیف» .خود
5
ابنتیمیه نیز به آن معتقد است.
ممکن است این ادعا را بیان کنند که مولودیخوانی نوعی
عبادت نزد قائالن آن به شامر میرود ،پس این روایت و
قاعده فقهی بر آن بار میشود .در جواب میتوان گفت:
تا به حال هیچیک از قائالن به جواز برپایی جشن به
مناسبت میالد پیامرب(ص) این ادعا را بیان نکرده که
مولودیخوانی و برپایی جشن یک نوع عبادت است،
مانند مناز ،روز و حج ،بلکه آنان این امر را بنابر دالیلی
(که در ادامه بیان خواهد شد) ،امری خداپسند ،مستحب
و پسندیده میدانند ،در حالی که روایت و قاعده فقهی
ناظر بر عبادات به مفهوم عام آن است ،مانند مناز ،روز،
حج و زکات.
الَ ... :ق َ
«ع ْن َجا ِب ِر ْبنِ َع ْب ِد الل ِهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول
 روایت جابرَ :الل ِه(ص)َ ... :ف ِإ َّن خَ َیر ْ َ
ال ِد ِ
اب الل ِهَ ،و خَ ُیر ا ْل ُه َدى
یث ِك َت ُ
َ َ ٌ 6
ش ُْ
َاتاَ ،و ُك ُّل ِب ْد َع ٍة َضللة»؛
ُه َدى ُ َم َّم ٍدَ ،و َ ُّ
ال ُمو ِر ُ ْم َدث ُ َ
«مهانا هبرتین سخن ،کتاب خداست و هبرتین رهنمود،
رهنمود حممد(ص) است و بدترین امور ،بدعت (نوآوری
در دین) است و هر بدعت گمراهی است».
قائالن به عدم جواز ،به روایت مذکور استدالل ورزیدهاند
و معتقدند مهانگونه که پیامرب(ص) در روایت بدعت
و نوآوری در دین را بدترین امور و گمراهی دانسته،
مولودیخوانی و برپایی جشن به مناسبت میالد ایشان ،از
آنجا که فاقد صبغه و رنگ و بوی دینی و خارج از نصوص
و متون دین بوده ،اخرتاع و نوآوری در دین تلقی میشود و
به فرموده پیامرب(ص) گمراهی است.

در جواب میتوان گفت :آنچه از روایت فهمیده میشود،
این است که انسان مسلامن نباید از چهارچوب ،قاعده
و اصول و مقاصد دین و شارع خارج شود و پا را فراتر
هند و روایت هرگز به فروعات اشارهای نداشته است؛
چهبسا اگر به روایت به این چشم نگاه شود که روایت
ناظر بر فروعات دین یا برخی مسائل مستحدثه و مسائل
روز است ،دیگر زندگی کردن بر پایه رشع سخت و حتی
ناممکن است و دیگر هر چیزی بدعت و گمراهی به شامر
خواهد آمد ،در حالی که پیامرب(ص) در روایتی مشهور
فرموده استَ :
«أ ْن ُت ْم َأ ْع َل ُم ِب َأ ْم ِر ُدن ُ
ْیاك ْم»؛« 7شام به امور
دنیوی خودتان آگاهترید».
در اینجا ،ذکر چند نکته حائز امهیت است:
نکته اول :با دقت در کتب فقها و اصولیان مذاهب
اهلسنت فهمیده میشود بدعتی که دین از آن هنی کرده،
باید حداقل دارای دو رشط باشد ،تا بتوان آن را بدعت
و گمراهی نامید -1 :آن حادثه ،واقعه و مسئله در صدر
اسالم و زمان پیامرب(ص) موجود نباشد -2 .آن حادثه،
واقعه و مسئله با اصلی از اصول دین در تناقض باشد.
پس هنگامی که این دو رشط در چیزی یافت شد ،میتوان
گفت بدعت و گمراهی درپی دارد و شامل ُ
«ك ُّل ِب ْد َع ٍة
َض َل َل ٌة» خواهد شد.
نکته دوم :اصولیان ،سنت را شامل قول ،فعل و تقریر
پیامرب(ص) میدانند و هرگز کسی ادعا نکرده است که
«ترک» نیز شامل سنت میشود و هر آنچه پیامرب(ص)
ترک کرده ،به منزله گناه و بدعت است و ما نیز باید آن
را ترک کنیم .ممکن است برخی ادعا کنند تقریر و سکوت
پیامرب(ص) نسبت به موضوعی ،بر غیرمرشوع بودن آن
چیز یا موضوع داللت دارد .در جواب میتوان گفت :او ًال؛
اگر چیزی ناپسند و غیرمرشوع باشد ،حتامً پیامرب(ص) آن
را بیان خواهد کرد و بندگان را دچار رسدرگمی نخواهد
کرد و هرگز این شائبه نسبت به پیامرب(ص) روا نیست
که گفته شود ایشان چیزی را که خداوند نامرشوع اعالم
کرده ،در قبالش سکوت اختیار منوده باشد و به بندگان
اعالم نکند .ثانی ًا؛ طبق قاعده فقهی «ال ینسب للساکت

110

سال شانزدهم
شماره  -55بهار و تابستان 1400

قول» 8،منیتوان به شخص ساکت رأی یا نظری را نسبت
داد؛ پس شام چطور و از روی چه قاعدهای عدم جواز
میالد پیامرب(ص) را به ایشان نسبت میدهید.
ممکن است باز ادعا شود مهانطور که ما منیتوانیم از
تقریر و سکوت پیامرب(ص) عدم جواز این مسئله را
برداشت کنیم ،شام هم منیتوانید جواز آن را برداشت کنید.
در پاسخ میتوان گفت :سکوت معصوم یعنی پیامرب(ص)
حکم نطق رصیح را دارد و به مهین دلیل است که تقریر
ایشان و امجاع سکوتی از نظر اکرثیت فقها و اصولیان
حجت رشعی به شامر میآید.
نکته سوم :اصولیان حکم را «خطاب الله» دانستهاند و
این خطاب الله میتواند از منابعی مهچون قرآن ،سنت،
امجاع و قیاس باشد و هرگز کسی چیزی به نام «ترک فعل»
پیامرب(ص) را جزء این منابع ذکر نکرده است.
نکته چهارم :ابنتیمیه میگوید :اینکه عمر بن خطاب
آن را انجام داد ،سنت است (اشاره به اینکه خلیفه
دوم دستور داد مناز تراویح 9را که در زمان پیامرب(ص)
انفرادی خوانده میشد ،به مجاعت بخوانند) ،و سپس
میگوید :این چه بدعت نیکویی است ،و در ادامه در
مورد علت به کار بردن لفظ بدعت در مجله خود میگوید:
منظور از بدعت در اینجا ،بدعت به معنای لغوی است
(یعنی بدعت اصطالحی و رشعی 10،منظور منیباشد)؛ زیرا
خلیفه دوم کاری را انجام داده که در زمان پیامرب(ص)
 .8األم ،ج ،1ص.178
 .9به نمازهایی اطالق میشــود که اهلســنت در شبهای ماه مبارک
رمضان پس از نماز عشاء به جماعت میخوانند.
 .10علما و اصولیان بدعــت را دو نوع میدانند )1 :بدعت لغوی )2
بدعت اصطالحی یا شــرعی .اگر کسی بین این دو تفاوت قائل نشود،
به کجفهمیها و اشــتباهات زیادی دچار خواهد شد .منظور از بدعت
لغوی ،بدعت و نوآوریای اســت که در شرع نکوهیده و مذموم نشده
است .اما بدعت شرعی و اصطالحی به راه و طریقهای در دین اطالق
میشود که به تقلید از راه و طریقه شرعی ابداع شده و منظور از انجام
آن ،زیادهروی در پرســتش و عبادت خداوند است (ر.ک :اإلعتصام،
ج ،1ص .)50بــا توجه به تعریف ذکر شــده و همچنین قاعده فقهی
«األصل فی العبادات التوقیف و األصل فی العادات اإلباحة» ،میتوان
گفت تنها عبادات زیرمجموعه بدعت مذموم وارد میشوند و عادات
و رســوم در آن جایی ندارند (برای مطالعه بیشتر ر.ک :جامع العلوم و
احلكم ،ج ،2ص127؛ السنن الکربی ،ج ،4ص.)408

نبوده است.
پس ابنتیمیه در خصوص نوآوری خلیفه دوم ،قائل به
بدعت بودن آن از نوع لغوی است؛ چهبسا اگر به بدعت
به معنای رشعی آن قائل بود ،میبایست خلیفه دوم را
تکفیر میکرد .حال گفته میشود آهنا که قائل به جواز
برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) هستند نیز آن
را نوعی بدعت لغوی و پسندیده میدانند و دیگر اشکالی
باقی منیماند.
این روایت نبوی نیز به موضوع فوق اشاره داردَ « :م ْن َس َّن
ِفی ْال ِْس َل ِم ُس َّن ًة َح َس َن ًةَ ،ف َل ُه َأ ْج ُر َهاَ ،و َأ ْج ُر َم ْن َع ِم َل ِ َبا
ُص ِم ْن ُأ ُجو ِر ِه ْم شَ ی ٌءَ ،و َم ْن َس َّن ِفی
َب ْع َد ُهِ ،م ْن غَ ی ِر َأ ْن ی ْنق َ
ان َع َلی ِه ِو ْز ُر َها َو ِو ْز ُر َم ْن َع ِم َل ِ َبا
ْال ِْس َل ِم ُس َّن ًة َسی َئ ًةَ ،ك َ
ُص ِم ْن َأ ْوزَا ِر ِه ْم شَ ی ٌء»؛« 12هركس
ِم ْن َب ْع ِد ِهِ ،م ْن غَ ی ِر َأ ْن ی ْنق َ
11

در اسالم ،روش نیکویی را پایهگذاری مناید ،پاداش آن و
پاداش عمل کسانی که بعد از او به آن عمل منایند ،به
او میرسد ،بدون اینکه از پاداش بعدیها چیزی بکاهد و
هرکس در اسالم ،روش بدی را پایهگذاری مناید ،گناه آن و
گناه کسانی که بعد از او به آن عمل کنند ،به او میرسد
بدون اینکه از گناهان بعدیها چیزی بکاهد».
نکته پنجم :ابنتیمیه درباره مولودیخوانی و برپایی جشن
به مناسبت میالد پیامرب(ص) میگوید :کسانی که از باب
بزرگداشت و حمبت پیامرب(ص) چیزی را بهعنوان جشن
میالد پیامرب(ص) اخرتاع کردند ،خداوند آهنا را به خاطر
این حمبت و اجتهاد ،اجر و پاداش میدهد و نه به خاطر
بدعت آن .مهچنین میگوید :ممکن است برخی از مردم آن
را انجام دهند و به خاطر خلوص و حسن نیت و احرتام
پیامرب(ص) ،در آن اجر بزرگی باشد ،اما برای برخی از
مردم چیزهایی روا و نیک است که برای مؤمن مقید و
درستکار شایسته نیست.
در یک نگاه کلی و امجالی به حرفهای ابنتیمیه راجع
به موضوع برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص)،
میتوان گفت :ابنتیمیه به طور رصیح و قطعی آن را
رد نکرده ،بلکه برای فاعل و انجام دهنده جشن میالد

 .11الفتاوی الکربی ،ج ،2ص.98
 .12صحیح مسلم ،ج ،2ص.704

پیامرب(ص) در صورت ُحسن و خلوص نیت ،ثواب و اجر
عظیمی را قائل شده است .آنان که خود را پیرو سلف صالح
میدانند ،در اینجا که ابنتیمیه جشن میالد را به رصاحت
رد نکرده و حتی برای کسی که آن را انجام میدهد ،ثواب
و اجر در نظر گرفته ،چگونه با رصاحت و قطع یقین آن را
حرام و بدعت و گمراهی میدانند!
نکته ششم :حمدث بزرگ ،جمدالدین بن اثیر (د 606ق)
برادر مورخ بزرگ و معروف ابناثیر ،میگوید :دو نوع
بدعت وجود دارد ،بدعت هدایت کننده (پسندیده) و
بدعت گمراه کننده (ناپسند)  ...پس منیتوان گفت مهه
انواع بدعت ،گمراهی است؛ زیرا اگر چیزی را در رشع
عرضه کنیم که با چهارچوب رشع مشکلی نداشته باشد،
بدعت پسندیده بوده و حتی اجر هم دارد ،طبق این فرموده
13
پیامرب(ص)َ « :م ْن َس َّن ِفی ْال ِْس َل ِم ُس َّن ًة َح َس َن ًة .»...
 )3عقل

 .13النهایة ،ج ،1ص.106
 .14املواعظ و االعتبار ،ج ،2ص.436

 .15سیر أعالم النبالء ،ج ،10ص.70
 .16ر.ک :البدایة و النهایة ،ج ،5ص.256
 .17الروض األنف ،ج ،7ص.578
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حکم برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) از دیدگاه اهلسنت

خمالفان برپایی جشن به چند دلیل عقلی استناد ورزیدهاند:
الف) اولین کسانی که به مناسبت میالد پیامرب(ص) جشن
برپا کردند و این بدعت را برپا هنادند ،فاطمیان در مرص
بودند .تقیالدین مقریزی که خود از خمالفان برپایی جشن
میالد پیامرب(ص) میباشد ،آن را در کتاب خود ذکر کرده
14
است.
در جواب میتوان گفت :اینکه گفتهاند فاطمیان اولین
کسانی بودند که میالد پیامرب(ص) را جشن گرفتند ،دلیلی
بر منع آن منیشود؛ زیرا پیامرب(ص) روزی را که موسی و
قومش در آن پیروز شده بودند ،بزرگ و نیکو داشته است.
ب) جشن میالد پیامرب(ص) بدعت است و پیامرب(ص)
فرمود :هر بدعتی گمراهی است.
در جواب میتوان گفت :اینکه هر چیزی را بدعت و
گمراهی بدانیم ،امری اشتباه است؛ در این مورد امام
شافعی میگوید :چیزی که در دین به وجود آمده و حادث
شده است ،از دو حالت خارج نیست :الف) خمالف قرآن،
سنت ،آثار و امجاع است؛ پس این مهان بدعت و گمراهی
است .2 .به خاطر خیر و خوبی ایجاد شده و با هیچیک از

ادله رشعی مانند قرآن ،سنت ،امجاع و  ...در تضاد نیست،
میتوان آن را بدعت نیکو و پسندیده دانست ،مانند قیام
رمضان که عمر بن خطاب آن را به صورت مجاعت ترشیع
15
کرد.
ج) نبود دلیلی پیرامون اینکه پیامرب(ص) والدت خود
را جشن میگرفت و اهلبیت(ع) و یارانش را نیز به آن
دستور میداد.
در جواب میتوان گفت :روایات مهگی بر این امر گواهی
میدهند که پیامرب(ص) با روزه گرفنت در روز میالد خود،
آن روز را بزرگ و گرامی میداشت.
د) برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) بدین خاطر
اشکال دارد که مهان روز نیز روز وفات ایشان است.
در جواب میتوان گفت :او ًال؛ درست است که قول مشهور
اهلسنت در مورد وفات پیامرب(ص) ،مهان  12ربیع األول
است 16،اما مورخان نیز تاریخهای دیگری برای وفات او
ذکر کردهاند و منیتوان به یقین گفت که وفات ایشان 12
ربیع األول اتفاق افتاده است 17.ثانی ًا؛ میالد پیامرب(ص)
از باالترین و بزرگترین نعمتهایی است که خداوند آن
را به مسلامنان اعطا کرده است ،در حالی که وفات ایشان
بزرگترین مصیبتها است .رشیعت اسالمی در مقابل
نعمتها ،دستور به اظهار و شکرگزاری نعمتها داده ،اما در
مقابل مصائب صرب را جتویز کرده است .از مصادیق اظهار
و شکر در مقابل نعمتها که مهگی فقها بر آن اتفاق دارند،
مسئله عقیقه هنگام به دنیا آمدن فرزند است .در حالی که
رشیعت هنگام مصیبت نفرموده که عقیقه کنید و مصیبت را
اظهار کنید .پس مهه اینها گواه بر اذن شارع برای اظهار
شادی و برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) است.
هـ) برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) بدین خاطر
اشکال دارد که در آن روز و شب ،کارهای خالف رشع
توسط برخی انجام میشود و به خاطر جلوگیری از آن
منکرات باید آن را جشن نگرفت.
در جواب میتوان گفت :به طور کلی راه جلوگیری از
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برخی منکرات در برخی مناسبات ،تعطیلی آن مناسبات و
جشنها نیست ،بلکه باید جلوی آن کارهای خالف رشع را
گرفت و از آن هنی کرد .مهانگونه که شارع مقدس جشن
عروسی را منع نکرده ،بلکه از کارهایی که خالف رشع
است و در مراسمهای عروسی انجام میگیرد ،بر حذر
داشته است .اگر قائل به این باشیم که به خاطر رخ دادن
کارهای منکراتی و خالف رشع ،جلوی برخی مراسمها
گرفته شود ،در وهله اول باید دو عید باشکوه مسلامنان
یعنی عید فطر و قربان را برگزار نکرد؛ زیرا هستند کسانی
که در آن روز به خاطر شادی و خوشحالی دچار برخی
منکرات و فواحش میشوند .در حالی که دستور رصیح
رشع و امجاع قطعی مسلامنان بر این است که این دو عید
را باید برگزار کرد .به گفته ابنحجر عسقالنی شافعی (د
852ق) ،در جشن میالد پیامرب(ص) ،شایسته است این
امور انجام شود :شکر و سپاس خداوند متعال به شکرانه
تولد پیامرب(ص) ،تالوت قرآن ،غذا دادن و اطعام کردن،
صدقه دادن ،و خواندن رسودهایی در وصف پیامرب(ص)،
18
تا حمرک و سببی باشد برای انجام دادن کارهای خیر.
و) برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) بدین خاطر
اشکال دارد که هیچیک از صحابه و تابعان آن را انجام
ندادهاند.
در جواب میتوان گفت :او ًال؛ مرشوعیت و مقبولیت یک
عمل یا فعل ،به قول و فعل صحابی و تابعی وابسته نیست؛
زیرا حجیت قول صحابی میان اهلسنت حمل اختالف
است و قول راجح آن است که قول صحابی ،حجت
نیست ،چه رسد به حجیت قول تابعی 19.ثانی ًا؛ ثابت شده
است که امام مالک ،با سواری به مدینه وارد منیشد (با
پای پیاده وارد میشد) و در این مورد میگفت :از خداوند
خجالت میکشم ،بر روی خاکی که پیامرب(ص) بر آن پا
گذاشته ،با سواری راه بروم 20.از آنجا که این عمل امام
مالک را هیچکدام از صحابه و تابعان انجام ندادهاند،
آیا میتوان گفت کار امام مالک بدعت و گمراهی است؟
 .18به نقل از :احلاوی للفتاوی ،ج ،1ص.229
 .19ر.ک :الرسالة ،ص386؛ املستصفی ،ص165؛ الوجیز ،ص.262
 .20ترتیب املدارك ،ج ،2ص.53

ثالث ًا؛ طبق حتقیق پژوهشگران مقاله حارض ،ابنتیمیه در
طول عمر خود هیچ وقت ازدواج نکرده است ،در حالی
که صحابه و تابعان به این سنت پیامرب(ص) پایبند بودهاند
و پیامرب(ص) درباره سنت خود تأکید داشته استَ « :ف َم ْن
یس ِم ِّنی» .از آنجا که ابنتیمیه از یکی
َر ِغ َب َع ْن ُس َّن ِتی َف َل َ
از سنتهای پیامرب(ص) رس باز زده و از آن رویگردان
شده ،آیا میتوان گفت ابنتیمیه نیز کافر بوده است!؟
رابع ًا؛ در روایتی از ابنعمر از ایشان در مورد مناز چاشت
الض َحى
«ص َل ُة ُّ
(صالة الضحی) سؤال شد ،ایشان فرمودَ :
ِب ْد َع ٌةَ ،و ِن ْع َم ِت ا ْل ِب ْد َعةُ»؛« 21مناز چاشت بدعت است و چه

نیکو بدعتی است» .از روایت مذکور فهمیده میشود که
بدعت هم خوب و بد دارد و منیتوان گفت مولودیخوانی
و جشن میالد پیامرب(ص) بدعت به معنای منفی آن است،
بلکه بدعتی نیک و پسندیده است.
سید حممد بن علوی از علامی مالکیه در این مورد گفته
است :این پندار غلطی است که گفته شود :هر عملی که
سلف صالح انجام ندادهاند و در صدر اول اسالم نبوده
است ،بدعتی زشت و گناه و انجام آن حرام میباشد و
واجب است از انجام آن ممانعت و جلوگیری شود .روش
صحیح در این باره این است که آنچه تازه پدید آمده است،
بر دالیل رشعی عرضه شود ،هر آنچه شامل مصلحتی
باشد ،پس واجب است ،یا اگر شامل حرامی باشد ،پس
حرام است و اگر با مکروه آمیخته است ،مکروه است و
اگر شامل مباح است ،پس مباح است و اگر دربر دارنده
مستحب است ،پس مستحب است و قاعده معروفی است
به نام «للوسائل حکم املقاصد»؛ یعنی برای وسیلهها با
توجه به نیت و هدف و مقصود آهنا حکم میشود .علامی
اهلسنت و مجاعت بدعت را به پنج قسم تقسیم کردهاند:
 -1بدعت واجب :مانند رد کردن عقاید گروههای منحرف
 -2بدعت مستحب :مانند اذان دادن بر منارهها  -3بدعت
مکروه :مانند زینت دادن و آراسنت مساجد  -4بدعت
مباح :مانند افزایش رفاه و تنعم در خوردن و نوشیدن -5
بدعت حرام :فعلی است که تازه پیدا شده و خمالف سنت
 .21املصنف ،ابنابیشیبة ،ج ،2ص172؛ املعجم الکبیر ،ج ،12ص.424

صحیح است و هیچیک از ادله رشعی آن را شامل منیشود
و دربر دارنده هیچگونه مصلحت رشعی نیز منیباشد 22.پس
هر بدعتی را منیتوان حرام دانست و با توجه به آن ،منیتوان
به حرمت برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) حکم
داد.
ادله جواز

 )1قرآن کریم

 .22اإلعالم ،صص19و.20
 .23آل عمران.164 ،
 .24حج.30 ،
 .25حج.32 ،

 )2روایات نبوی

«ع ْن َأ ِبی َق َتا َد َة ْ َ
الن َْصا ِری َأ َّن َر ُس َ
ول الل ِه(ص) ُس ِئ َل َع ْن
 َالَ :ذ َ
َص ْو ِم ی ْو ِم ِال ْث َنینِ ؟ َق َ
اك ی ْو ٌم ُو ِل ْد ُت ِفی ِهَ ،وی ْو ٌم ُب ِعث ُْت -
َأ ْو ُأ ْنز َِل َع َلی ِفی ِه»؛« 27از پیامرب(ص) در مورد روزه روز
دوشنبه سؤال شد؟ فرمود :روزی است که من در آن متولد
شدم و روزی است که من در آن به پیامربی مبعوث شدم».
با توجه به روایت ،پیامرب(ص) به روز میالد خود افتخار
میکرد و به آن امهیت میداد و هر دوشنبه به شکرانه آن
روزه میگرفت؛ پس چه نیکو است که مسلامنان آن روز را
بزرگ شامرند.
ول الل ِه(ص)َ ،ق َ
«ع ْن َأ ِبی ُه َر َیرةََ ،أ َّن َر ُس َ
اب
 َالُ :ت ْف َت ُح َأ ْب َو ُ
ال ْث َنینِ َ ،وی ْو َم ْ َ
َْ
یسَ ،فی ْغف َُر ِل ُك ِّل َع ْب ٍد َل ْ ِ
ال ِم ِ
ال َّن ِة ی ْو َم ْ ِ
یش ُك
ِبالل ِه شَ یئًا»؛« 28درهای هبشت روزهای دوشنبه و پنجشنبه
باز میشود و هر بندهای اگر به خدا رشک نورزیده است،
گناهانش بخشیده میشود».
از آنجا که دوشنبه ،روز میالد پیامرب(ص) است و به خاطر
آن درهای هبشت هر دوشنبه باز خواهد شد و خداوند
انساهنا را میآمرزد ،نشانه بزرگ بودن آن روز نزد خداوند
است و میطلبد که در چنین روزی به شکرانه میالد
پیامرب(ص) جشن برپا شود.
 .26مؤمنون.69 ،
 .27صحیح مسلم ،ج ،2ص.819
 .28همان ،ج ،4ص.1987
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ث ِفی ِه ْم َر ُس ًول ِّم ْن
ین ِإ ْذ َب َع َ
 « َلق َْد َم َّن الل ُه َع َل ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َاب َو ْ ِ
ال ْك َم َة
َأنف ُِس ِه ْم ی ْت ُلو َع َلی ِه ْم آیا ِت ِه َوی َز ِّكی ِه ْم َوی َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
َو ِإن َكانُوا ِمن َق ْب ُل َل ِفی َض َل ٍل ُّمبِینٍ »؛« 23خداوند بر مؤمنان
منت هناد [نعمت بزرگی بخشید] هنگامی که در میان
آهنا ،پیامربی از خودشان برانگیخت که آیات او را بر
آهنا بخواند ،و آهنا را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛
هرچند پیش از آن ،در گمراهی آشکاری بودند».
آیه اشاره دارد که وجود پیامرب(ص) برای مؤمنان یک نوع
نعمت بزرگ به شامر میآید؛ زیرا ایشان باعث شد انسان
که در گمراهی بود ،هدایت شود؛ از آنجا که خداوند این
نعمت بزرگ را برای انسان آفریده و به وسیله آن ،انساهنا
از گمراهی نجات پیدا کردند ،میطلبد به شکرانه آن شادی
کنند و جشن بگیرند و این شادی را اظهار کنند .پس چه
موقع هبرت از اینکه این جشن در روز میالد پیامرب(ص)
برپا شود ،آیا بزرگداشت چنین شخصیتی میتواند معصیت
باشد؟
ِ ِ 24
 « َذ ِل َك َو َمن ی َع ِّظ ْم ُح ُر َم ِند َر ّبه»؛
ات الل ِه َف ُه َو خَ ٌیر َّل ُه ِع َ
«این است! و هرکس برنامههای اهلی را بزرگ دارد ،نزد
پروردگارش برای او هبرت است!».
ْ ُ ِ 25
 « َذ ِل َك َو َمن ی َع ِّظ ْم شَ َعا ِئ َر الل ِه َف ِإ َّ َنا ِمن َت ْق َوى ال ُقلوب»؛«این است! و هرکس شعائر اهلی را بزرگ دارد ،این کار
نشانه تقوای دهلاست».
پس چه کسی از شخصیت پیامرب(ص) بزرگتر و نسبت

به او سزاوارتر است که مورد جتلیل قرار گیرد و مسلامنان
برایش بزرگداشت برپا منایند.
 «أ ْم َل ْم ی ْع ِر ُفوا َر ُسو َل ُه ْم َف ُه ْم َل ُه ُم ِون»؛« 26یا اینکه
نك ُر َ
پیامربشان را نشناختند (و از سوابق او آگاه نیستند) ،از
این رو او را انکار میکنند؟!».
مولودیخوانی و بزرگداشت میالد پیامرب(ص) به شناخت
هرچه بیشرت مردم نسبت به ایشان کمک میکند و چه
بسا اگر این اتفاق نیافتد؛ یعنی جشنی به مناسبت میالد
پیامرب(ص) برگزار نشود ،تا نوعی تداعی از پیامرب(ص) در
ذهن مردم شکل گیرد ،پیامرب(ص) کمکم از یادها خواهد
رفت و کمرت نزد مؤمنان یاد خواهد شد که خود نوعی زنگ
خطر است.
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اس(رض)َ ،ق َ
الَ :ق ِد َم َر ُس ُ
«عنِ ا ْبنِ َع َّب ٍ
ول الل ِه(ص)
 َون ی ْو َم َعاشُ و َرا َء َف ُس ِئ ُلوا َع ْن
یصو ُم َ
ا ْل َم ِدی َن َةَ ،ف َو َج َد ا ْل ُیهو َد ُ
وسَ ،و َب ِنی
َذ ِل َك؟ َفقَا ُلواَ :ه َذا ا ْلی ْو ُم ا َّل ِذی َأ ْظ َه َر الل ُه ِفی ِه ُم َ
یل َع َل ِف ْر َع ْو َنَ ،ف َن ْح ُن ن َُصو ُم ُه َت ْع ِظی ًما َل ُهَ ،فق َ
سا ِئ َ
َال
ِإ ْ َ
وس ِم ْن ُك ْم َف َأ َم َر ِب َص ْو ِم ِه»؛« 29وقتی
ال َّن ِبی(ص) :ن َْح ُن َأ ْو َل بِ ُ َ
پیامرب(ص) وارد مدینه شد و مشاهده کرد که یهود در
روز عاشورا روزه میگیرند .در این باره از آهنا سؤال شد،
گفتند :این روزی است که خداوند موسی و بنیارسائیل
را بر فرعون پیروز گرداند ،بنابراین ما به خاطر بزرگداشت
آن روز ،روزه میگیریم .پس پیامرب(ص) فرمود :ما نسبت
به موسی از آهنا سزاوارتریم .پس دستور داد که مسلامنان
نیز آن روز را روزه بگیرند».
با توجه به این روایت ،اگر خداوند در یک روزی نعمتی
به انسان بخشید ،یا او را از مهلکهای نجات داد ،میتوان
برای بزرگداشت و نکوداشت آن روز و به شکرانه آن
نعمت ،در هر سال مصادف با آن روز ،جشنی برپا کرد،
مهانطور که پیامرب(ص) به شکرانه نجات موسی و قومش
از دست فرعون ،آن را هر سال بزرگ میداشت و در آن
روزه میگرفت .پس میتوانیم به شکرانه نعمت بزرگ
نبوت و وجود مبارک پیامرب(ص) ،آن را هر ساله جشن
بگیریم.
َ
َ
«ع ْن أن ٍ
َس(رض) أ َّن ال َّن ِبی(ص) َع َّق َع ْن َنف ِْس ِه َب ْع َد
 َال ُّن ُب َّو ِة»؛« 30پیامرب(ص) بعد از اینکه به نبوت رسیده بود
(دوباره) برای خود ،عقیقه انجام داد».
سیوطی در این باره میگوید :از آنجا که در روز هفتم
تولد پیامرب(ص) پدربزرگش برای ایشان عقیقه و جشن
تولد انجام داده بود و اینکه در رشع فقط یک بار عقیقه
انجام میشود ،میتوان نتیجه گرفت این عمل پیامرب(ص)
به خاطر شکر خداوند متعال بوده است؛ پس برای ما نیز
مستحب است برای میالد ایشان مجع شویم ،غذا بدهیم و
31
شادی کنیم.
 .29همان ،ج ،2ص.795
 .30السنن الکربی ،ج ،9ص.505
 .31احلاوی للفتاوی ،ج ،1ص.230

 )3قواعد فقهی

 «األصل فی األشیاء اإلباحة حتی یدل الدلیل علیالتحریم»؛ «اصل در اشیاء مباح بودن آنان است ،مگر
آنکه دلیلی بر حرام بودن داللت کند» .پس حکم اولیه
برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) ،اباحه و جواز
است و نیازی به اثبات ندارد ،بلکه کسانی که خمالف آن
هستند ،باید دلیل اقامه کنند.
 «األصل فی العبادات التوقیف و األصل فی العاداتاإلباحة»؛ «اصل در عبادات توقف و منع ،و اصل در
عادات اباحه است» .از آنجا که جشن میالد به نوعی جزء
عادت و رسوم جامعه مسلامنان است ،میتوان گفت حکم
اولیه آن اباحه و جواز است ،مگر آنکه خالفش ثابت شود
و دلیلی بر حرمت آن اقامه گردد.
 )4اجماع فقهای مذاهب چهارگانه اهلسنت

در مورد جواز برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص)،
میتوان نوعی امجاع را از کالم فقهای مذاهب چهارگانه
اهلسنت استنباط کرد .برخی از اقوال آنان به رشح زیر
است:
 «ابنعابدین» (د 1252ق) از فقهای حنفیه این چنینمیگوید :میدانیم که از بدعتهای پسندیده مولود رشیف
32
پیامرب(ص) در ماهی است که ایشان متولد شده است.
 «ابناحلاج» (د 737ق) از فقهای مالکیه در مورد جوازجشن میالد پیامرب(ص) میگوید :پس بر ماست که روز
دوشنبه دوازدهم ربیع األول را که میالد پیامرب(ص)
است تعظیم کنیم و در آن روز بر عبادامتان بیافزاییم ،به
دلیل بجا آوردن شکر خداوند متعال و به سبب اعطای
33
نعمتهای بزرگی مانند نعمت بزرگ میالد پیامرب(ص).
 «سیوطی» شافعی (د 911ق) چنین میگوید :ازبدعتهای پسندیدهای که به صاحبش اجر میرسد،
بزرگداشت پیامرب(ص) در روز میالد ایشان است که در
آن روز باید اظهار شادمانی کرد و میالدش را بشارت
 .32نرث الدرر ،ص.87
 .33املدخل ،ج ،2ص.2

 .36إعانة الطالبین ،ج ،3ص.415
 .37اقتضاء الرصاط املستقیم ،ج ،2ص.126
38. https://www.al-qaradawi.net/new/
Articles-12580

 .39رشح صحیح البخاری ،ج ،7ص.195
 .40جامع اآلثار ،ج ،2ص.1407
 .41یونس.58 ،
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34
مکرم ،و رسالت جهانی و مهیشگی ایشان بدانیم ،که
داد.
 «حرضمی» شافعی (د 930ق) درباره برپایی جشن در خداوند او را رمحت عاملین قرار داد ،کجای این کار بدعتسالروز والدت آن حرضت ،ترصیح میكند مردم مكه ،در است؟ و کجای این کار گمراهی است؟».
شب والدت حرضت ،در مکان والدت آن حرضت مجع شده  )5عقل
و ذكر و ادعیه میخواندند و به این حمل تربك میجستند .الف) ابوهلب کافر که در قرآن سورهای در مذمت او وارد
حتی برخی از علامی متأخر نیز بر استحباب این عمل شده و به رصاحت قرآن ،او و مهرسش در آتش جهنم
35
مسلامنان فتوا دادهاند.
جاودان خواهند بود ،در نصوص آمده که وقتی پیامرب(ص)
 «امام یافعی» شافعی (د 768ق) معتقد است هركسی متولد میشود ،کنیز ابوهلب به وی بشارت تولد حممد(ص) رابرای مراسم مولودی پیامرب(ص) ،برادران دینیاش را مجع میدهد و ایشان به خاطر این بشارت کنیزش را که « ُث َوی َبة»
كند ،برای آهنا طعامی آماده مناید ،و مكانی را برای مراسم نام داشت آزاد میکند و به این خاطر ،هر دوشنبه در جهنم
39
آماده سازد و اعامل نیك انجام دهد ،و سبب مولودیخوانی از عذاب ابوهلب کاسته و به او ختفیف داده میشود.
و مدیحهرسایی شود ،خداوند او را در روز قیامت با وقتی از ابوهلب به خاطر کاری که در روز میالد پیامرب(ص)
صدیقان ،شهدا و صاحلان حمشور میكند و در هبشت از انجام داده است ،عذاب برداشته و کم میشود ،چرا ما
36
نعامت اهلی هبرهمند خواهد بود.
مسلامنان روز میالد پیامرب(ص) را جشن نگیریم و به
 «ابنتیمیه حرانی» حنبلی (د 728ق) چنین میگوید :واسطه کارهای پسندیدهای که در آن روز انجام میدهیم،کسانی که از باب بزرگداشت و حمبت پیامرب(ص) چیزی مانند دعا ،استغفار ،صلوات بر پیامرب و خاندانش و ...
را بهعنوان جشن میالد پیامرب(ص) اخرتاع کردند ،خداوند مورد لطف خداوند قرار نگیریم؟
آهنا را به خاطر این حمبت و اجتهاد ،اجر و پاداش میدهد ابن نارصالدین دمشقی (د 842ق) چه زیبا در این مورد
و نه به خاطر بدعت آن .مهچنین میگوید :ممکن است رسوده است:
برخی از مردم آن را انجام دهند و به خاطر خلوص و حسن إذا کان هذا کافرا جاء ذمه /بتبت یداه فی اجلحیم خملدا
نیت و احرتام پیامرب(ص) ،در آن اجر بزرگی باشد ،اما أتی أنه فی یوم اإلثنین دامئا /یخفف عنه للرسور بأمحدا
برای برخی از مردم چیزهایی روا و نیک است که برای فام الظن بالعبد الذی کان عمره /بأمحد مرسورا و مات
40
37
موحدا
مؤمن مقید و درستکار شایسته نیست.
 «یوسف قرضاوی» از علامی معارص نیز در مورد جشن ب) شادمانی به مناسبت میالد پیامرب(ص) امر مطلوبیمیالد پیامرب(ص) در استفتائی اینگونه پاسخ میدهد :است که این آیه قرآن نیز بدان اشاره دارد« :ق ُْل ِبف َْضلِ الل ِه
ح ِت ِه َف ِب َذ ِل َك َف ْلیف َْر ُحوا»؛« 41بگو :به فضل و رمحت خدا
«إذا انتهزنا هذه الفرصة للتذكیر بسیرة رسول الله(ص)َ ،و ِب َر ْ َ
و بشخصیة هذا النبی العظیم ،و برسالته العامة اخلالدة باید خوشحال شوند» .پس چه فضیلتی بزرگتر از اینکه در
التی جعلها الله رمحة للعاملین ،فأی بدعة فی هذا و أیة روز میالد پیامرب(ص) خوشحالی کرد و آن روز را جشن
ضاللة؟!»؛« 38اگر ما این فرصت جشن مولود را غنیمتی گرفت.
برای ذکر سیره رسول خدا(ص) ،و شخصیت واالی نبی ج) برگزاری جشن میالد برای پیامرب(ص) ،باعث کرثت
فرستادن درود و صلوات بر ایشان میشود که در رشع
 .34احلاوی للفتاوی ،ج ،1ص.222
امری پسندیده به شامر رفته است .پس برپایی جشن که
 .35حدائق األنوار ،ج ،1ص.105

116

زمینه این مهم (یعنی کرثت درود و صلوات) شده است،
نیز میتواند مرشوع باشد.
د) حمبت پیامرب(ص) از نظر رشع امری مطلوب ،پسندیده
و سفارش شده است .یکی از راههای رسیدن به این
حمبت و ابراز آن ،میتواند زنده نگهداشنت یاد ایشان و
مرور سیره مبارک ایشان باشد ،تا آیندگان نیز این حب و
دوستی را به فراموشی نسپارند و از این راه (برپایی جشن
میالد پیامرب(ص)) این حب و دوستی و حمبت به آیندگان
ارث برسد.
هـ) پیامرب(ص) در مورد فضیلت روز مجعه و چرایی
42
گرامیداشت آن نزد مسلامنان فرمود« :و ِفی ِه خُ ِل َق آ َد ُم»؛
«و آن روزی است که (حرضت) آدم در آن خلق شده
است» .یعنی یکی از مسائلی که مسلامنان روز مجعه را
عید هفتگی میدانند و آن را ارج میهنند ،به خاطر میالد
یکی از پیامربان اهلی به نام حرضت آدم(ع) است .پس
چگونه ما روزی را که هبرتین پیامرب و رسور مهه پیامربان
در آن متولد شده است ،جشن نگیریم و بزرگ نشامریم؟
 )6ضرورت وحدت اسالمی
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از منظر پژوهشگران مقاله ،اگر مهه دالیل قائالن به جواز
برپایی جشن میالد پیامرب(ص) قابل خدشه و رد باشد،
تنها یک دلیل کافی است که گفته شود برپایی جشن و
بزرگداشت میالد پیامرب(ص) جایز است و آن رضورت
وحدت اسالمی در جامعه امروز مسلامنان است.
قاعده فقهی «الرضورات تبیح املحظورات»؛ «رضورهتا
باعث مباح شدن امور ممنوعه میشود» ،بیان میدارد هنگام
رضورت ،چیزهای حمظور و ممنوع رشعی ،مباح میشود و
رضورت ،مستوجب اباحه حمظور رشعی میشود و از آنجا
که امروز جامعه مسلامنان بیش از هر زمان دیگری نیازمند
وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان اسالم است،
برپایی جشن میالد پیامرب(ص) میتواند عاملی در جهت
استحکام این مهم باشد.
وقتی میالد پیامرب(ص) فرا میرسد و مهه مسلامنان در
رسارس جهان آن را باشکوه هرچه متامتر برگزار میکنند،
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دشمنان اسالم خواهند دانست مسلامنان بر رس پیامرب
خودشان هرگز مصاحله نخواهند کرد و آن را عاملی در
جهت وحدت و یکپارچگی خود میدانند ،و جرئت
نخواهند کرد به پیامرب(ص) توهین کنند ،یا نرشیاتی
مانند «شارلی ابدو» ( )Charlie Hebdoو «یوالندز
پسنت» ( )Jyllands-Postenبه خود اجازه منیدهند
کاریکاتور پیامرب(ص) را بکشند و به ساحت مقدس
ایشان توهین کنند ،یا کسانی مانند «کورت وسرتگارد»
( )Kurt Westergaardنخواهند توانست
کاریکاتور پیامرب(ص) را نقاشی کنند ،و یا کسانی مانند
«سم باسیل» ( )Sam Bassilبه خود اجازه کارگردانی
َ
و ساخت فیلم موهن آمیز به ساحت پیامرب(ص) را
منیدهند .با توجه به آنچه گذشت ،امهیت و رضورت
برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) بهعنوان عاملی
در جهت وحدت مسلامنان بیش از پیش آشکار میگردد.
نتیجهگیری
 .1در مورد جواز یا عدم جواز برپایی جشن به مناسبت
میالد پیامرب(ص) و گرامیداشت آن ،در میان اهلسنت،
اختالفاتی به چشم میخورد.
 .2با دقت در نصوص و آراء علام و فقهای مذاهب
چهارگانه اهلسنت پی میبریم اکرث آنان قائل به جواز
برپایی جشن به مناسبت میالد پیامرب(ص) هستند و در
این مورد به ادله نقلی و عقلی استناد ورزیدهاند.
 .3در مقابل ،گروهی که عمدت ًا از علامی سلفی و معارص
کشور عربستان هستند ،آن را جایز ندانسته و قائل به
بدعت و حرام بودن آن هستند که به ادله نقلی و عقلی
ظنی و قابل خدشه استناد کردهاند.
 .4با تفحص در آیات ،روایات ،و متون فقهی و آراء فقها
و علامی اهلسنت ،ادله جواز برپایی جشن به مناسبت
میالد پیامرب(ص) عبارتند از :قرآن کریم ،روایات نبوی،
قواعد فقهی ،امجاع فقهای مذاهب چهارگانه اهلسنت،
عقل و رضورت وحدت اسالمی ،و ادله عدم جواز از این
قرارند :قرآن کریم ،روایات نبوی و عقل.

 .5قول راجح نزد پژوهشگران مقاله ،مهان قول اکرث
اهلسنت یعنی جواز برپایی جشن به مناسبت میالد
پیامرب(ص) است؛ زیرا اگر مهه ادله نقلی و عقلی جواز
هم رد شود ،یک دلیل میتواند ضعف مهه را جربان کند و
آن رضورت وحدت اسالمی است.
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وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان اسالم است و
برپایی جشن میالد پیامرب(ص) میتواند عاملی در جهت
استحکام این مهم باشد؛ زیرا چنانچه میالد پیامرب(ص)
در رسارس جهان و باشکوه برگزار شود ،به مهدلی و وحدت
میان مسلامنان منتهی خواهد شد و دشمنان اسالم جرئت
نخواهند کرد به ساحت مقدس پیامرب(ص) توهین کنند.
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