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  : المقدمة
ة أظفاره في بداية ستينيات القرن الماضي على  متابعىة   درج الباحث ومنذ نعوم     

إحيىىىاي ليلىىىة المولىىىد النبىىىوك الاىىىريي مىىىد كىىىس عىىىاا   حيىىىث  عقىىىد ال ل ىىىات و قىىىاا  

االحتفاالت ب احات الم اجد لقراية القرآن الكريم  ر ياًل و  ويدًا وإلنااد األشىعار  

يى  أفلىس الصىالة    و قصيد القصائد التي  م د رسول اإلن انية محمد بد عبىد ا  عل 

وأزكىى  الت ىىليم   وقىىد كىىان الاىىعر العربىىي فىىي إحيىىاي ليلىىة المولىىد النبىىوك ومىىازال      

الوعىىاي الىىذك يحمىىس الرسيىىة اإلسىىالمية للادصىىية المحمديىىة   و ىىي رسيىىة متنوعىىة   

المالمح وال مات   ومتفاو ة في التعبير واألداي ولكنها  تفق منذ بىدأ الاىعر بتنىاول    

  يمثىىس العنصىىر الرئي ىىي فىىي حيىىاة الم ىىلميد ماضىىيًا علىى  أنىى شدصىىية الرسىىول 

وحاضرًا وم تقباًل   كما يمثس عنصرًا أساسيًا للقلق والتو ر لدى األطراف المعادية 

إن قصىىة الموالىىد "  (1)زكىىي مبىىار  . للىىدعوة اإلسىىالمية وهىىاحبها   حيىىث يقىىول د

ي الموالىد أن  أهاًل لي ت قديمة العهد في التاريخ اإلسالمي   وإن زعم بعى  مىفلف  

النبي هل  ا  علي  وسلم أوه  في حيا   بأن يحتفس الم لمون بمولده بعد وفا     

وأغلب الظد أن االحتفال بالولد النبوك الاريي ناأ فىي بىالد فىار    وأقىدا مىا  ىم       

د ابىد دحيىة   ــىـ ي نفىح الييىب ع  ــىـ العثور علي  في  ذا النوع مد االحتفال ما كتىب ف 

ــ  416عىاا   (3) ر بأربىس ـــىـ د مــــوق( 2)ي ـــالكلب ورأى مظهىر الىديد كىوكبرك       هـ

معتنيًا بعمس المولد النبوك في شهر ربيع األول مىد كىس عىاا   فصىني لى  كتابىًا       ( 4)

   (كما سـيتيي فـي هـاا البحـ      )   ( 5) ( "التنوير في مولد السراج المنير )  سمَّاه

االت بالموالىد  ىم الفىاطميون على      أما في الوطد العربي فإن أول مد أحىد  االحتفى  

 :وكانت للفاطمييد ستة موالد  ي : ( 6) حد قول المقريزك

 .مولد النبي محمد هل  ا  علي  وسلم ـــــ  0

 .مولد اإلماا علي بد أبي طالب كرا ا  وجه  ـــــ  7

 .مولد الح د بد علي بد أبي طالب رضي ا  عن  ـــــ  3

 .علي بد أبي طالب رضي ا  عن   مولد الح يد بدـــــ  6

 .مولد فاطمة الز راي رضي ا  عنها ـــــ  5

 . الفاطميةالفاطمي في عهد الدولة مولد الدليفة ـــــ  4

ن الم ىىلميد ا تمىىوا منىىذ عهىىد بعيىىد بتىىدويد أ بىىار     أ" زكىىي مبىىار   . كىىد دويف     

مولىد الرسىول    رسول ا  هىل  ا  عليى  وسىلم   أمىا وضىع القصىا الدياليىة عىد        

هىىل  ا  عليىى  وسىىلم ونبوي ىى  وأزواجىى  وغزوا ىى  فهىىو مىىد عمىىس الصىىوفية   و ىىم  

الذيد ا دذوا قصة المولد أحبولة يتصيدون بها أ واي النا    والذك ينظر في  قليىد  

الصىىوفية يىىرا م قىىد أد لىىوا المولىىد فىىي هىىميم الحيىىاة الدينيىىة   أك جعلىىوه عنصىىرًا      
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  فتقرأ قصىة المولىد فىي شىهر ربيىع األول وفقىًا للتقاليىد        أهياًل في الحفالت الاعبية 

 .( 7) "الرسمية 

ولعل  مد التحامىس أن ننكىر قيمىة  ىذه الموالىد سىواي مىد الناحيىة األدبيىة أو مىد                

الناحيىىة االجتماعيىىة   فقىىد نقلىىت  ىىذه الموالىىد بإقامتهىىا إلىى  النىىا  شىىي ًا مىىد أ بىىار       

شىىمائس الرسىىول هىىل  ا  عليىى  وسىىلم   الغىىزوات   وحىىد تهم عىىد أشىىياي كثيىىرة مىىد  

فأهبح كثير مد النىا  يحترفىون إناىاي قصىة المولىد النبىوك الاىريي وقرأ هىا فىي          

ألن أ لها في األغلب ينتظر منهم أن  ؛ ذه المناسبات   و ي حرفة شريفة وال شك 

" يكونوا مد األ قيىاي الصىالحيد   والنىا  يتلقىون ملىك مىنهم بكثيىر مىد االر يىا             

بكثير مىد الدرافىات والدىوار      قصا الموالد النبوية ي د ا مملوية ك يراجعوالذ

التي احتمس النا  لغو ا زمنًا طوياًل   ولعس ملك راجع إل  أنها لم  كد  تل  إال فىي  

كتىىب يفيىىد ( 9)طىى  ح ىىيد .   ولكىىد د( 8) "البي ىىات العامىىة التىىي  صىىد  كىىس شىىيي   

إن  ىذه المظىا ر  ثيىر العاطفىة       : " بقولى   الواقع الاىعبي فىي  قبلى  للموالىد النبويىة      

و رضي الذو    ومد األهلح أن ال يحرا النا  مد  ذا القصا الىذك ال يدىالي   

الديد   وال يف د عل  النا  أمرًا مد أمور اإليمان   وأك بىأ  على  الم ىلميد فىي     

أن  تحىىد  إلىىيهم قصىىا بهىىذه األحاديىىث الحلىىو العىىذان   فتنبىى هم بىىأن أمىىم الييىىر       

لوحش كانت  دتصم بعد مولىد النبىي هىل  ا  عليى  وسىلم كلهىا  ريىد أن يكفلى            وا

ألن القلىاي سىبق بىأن إرضىاع النبىي هىل  ا  عليى  وسىلم         ؛ ولكنها ُردَّت عد  ىذا  

  وأك بأ  عل  الم لميد فىي أن ي ىمعوا أن ال ىد    ( 11)سيكون إل  حليمة ال عدية 

ا  عليى  وسىلم   وأن الاى ر    نبي هل  نس والحيوان والن وا  باشرت بمولد الإلوا

مور  أور  لمولده هل  ا  علي  وسلم   وأن الروض ازد   لمقدم  هل  الغير 

ا  عليى  وسىلم   وأن ال ىىماي دنىت مىىد األرض حىيد مىىسَّ األرض ج ىم  الكىىريم        

ربمىىا لىىم  صىىح األحاديىىث باىىيي مىىد  ىىذا   ولكىىد النىىا  يحبىىون أن ي ىىمعوا  ىىذا     

حد  ب    واالستماع إلي   م يدًا للنبي هل  ا  علي  وسلم ال بأ  ب  ويرون في الت

  وال جنا  في    وأك بأ  عل  الم لميد في أن ي معوا أن نفرًا مد المالئكة أقبلوا 

عل  النبي هل  ا  علي  وسلم و و طفس يلعب فأضى عوه وشىقَّوا هىدره عىد قلبى       

ا كان وأقاموه كأن لم يصب  مكروه   لم وغ لوه حت  طهَّروه  م ردَّوه كم وأ رجوه

يصح الحديث بهىذا   ولكىد الم ىلميد يتحىد ون بى    وي ىتمعون إليى  منىذ أكثىر مىد           

 . ا ني عار قرنًا   لم يف د ملك موقهم   ولم يلعي إيمانهم

إن مد الديىأ الفىاحش أن يلىيق على  ال مىا ير حتى  فىي القصىا البىركي                 

با  لل ماعىات إال الحىق الىذك ال حىخ للديىال فيى    وإن       وإن مد ف اد الذو  أن ال ي

 .( 11) " مد سوي العناية بالديد أن يكي الديال عد  أييد الديد

ن مقيمىي ومىفلفي الموالىد النبويىة قىد  ىدموا الىديد بمىىا        طى  ح ىيد أ  . رأى دفقىد       

بيـا  وـواا اتفتلـا     فـي    أقاموا وأماعوا مىد القصىا   حقيقىة كانىت أو أسىاطير      

  غيىر  ـــىـ ما أحد  عل بأنها: البدعة لغة  فيمكد  عريي د النبوي الشريفــــبالمول

ث ـــىـ ق   وشرعًا المحد  الذك لىم يىنا عليى  القىرآن الكىريم وال الحدي     ــــمثال ساب

  البدعىة الح ىنة قولى     ـــىـ م علـــىـ د القىرآن الكري ـــىـ س مـــىـ النبىوك الاىريي   والدلي  
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﴿ : عليــا الســــ ــــــ د أمىىة سىىيدنا عي ىى  ـــىىـ ـــىىـلمىىفمنيد مد  اــــىىـي مـــىىـ عىىال  ف

َوَوَعْلَنا في ُقُلوب الََّايَن ايَََّبُعوُه َرأَفًة َوَرْفَمًة َوَرْهَباِنيًََّة اْبَتـَدُعوَها َمـا َكَتْبَناهـا َعَلـْيِ ْ      

ــَواِ  ا     َْـ ــاَر ِر الىىىذيد د  الم ىىىلميد ـــىىىـ  امتـــىىىـفىىىا   بىىىار  و عال( 12)ِإت اْبِتَغـ

س رحمىة  ـــىـ وا أ ـــىـ ألنهىم كان ؛ عليـا الســـ ـــــ      شريعة عي   ــىـ  ــــوا علــــكان

وات ـــىىـد الاهـي االنقيىىاع عىى ـــىىـة   و ـــىىـوا الر بانيـــىىـوألنهىىم ابتدع ة ؛ـــىىـورأف

د الىزواج  ـــىـ م انقيعىوا ع ـــىـ   أنهــىـ رمات   حتــىـ ي   نىب المح ـــىـ المباحة زيىادة ف 

ًا ــىـ ااًل  امـــىـ رة إقبـــىـ وا عل  اآل ــرة   وأقبلـــالثيان الفا  ولبس اليعااركوا ــــو 

ـــــ    ــع أن عي ـة   مـــذه الر بانيــــ   ــــم علــــ  امتدحهــ  و عالـ  فا  سبحان

ـــ   ـة ـىى  فىىـي بقير  و عىىالـ   بىىاها   أمىىا قولىىــىىم عليـىىـا لهـــىىـلىىم ينعليــا الســــ ـــ

ي ـىـ ة التــــم وال للر بانيـس فيها ما لهيـفل( 13)َما َرَعْوَها َفقََّ ِرَعاَيِتَ ا   ﴿ َف اآليــــة

ي ــىـ م ممىد قلىد م ف  ــد جاي بعد ـس ما لمــها أول ك الصادقون المفمنون   بــــابتدع

عليــا ــىىـ  ادة عي ىى ــىىـع عبـر    أك مىىـىىـع الاــىىــد الاىىهوات مـىىـــاع عــــىىـاالنقي

 .  وأم  الســ ــــ

ر ـــىىىـذه األورا  البحثيىىىة  حىىىت  بىىىايد وجهىىىات النظ ـــىىىـذا و قىىىع أ ميىىىة  ـــىىىـ      

حول إحياي المولد النبوك الاريي  ــــ التي ت يلسد للود قضية ــــ وا تالف اآلراي

الصـة  ــــ عليا الرسولألن  كاره ل  ؛و بيد مفيد ل  وراغب في  وبيد عازف عن 

وكىىذلك األولىىون مىىد الصىىحابة الكىىراا  أو يىىأمر بىىذلك    ائىى لىىم يقىىم بإحي والســــ ــــــ

 . لم يقدموا عل  ملك البررة

قىدر جهىده على   قىديم األدلىة التىي       ونتي ة لهذه اإلشكاليات فقىد حىرا الباحىث         

علىى  المىىنه  فىىي ملىىك فيىىد وجهىىة نظىىره فىىي  ىىذا الموضىىوع   وقىىد اعتمىىد الباحىىث   

ه األورا  البحثيىة و ىو مىد المنىا   التحليليىة      التكاملي أو المتكامس لتنفيذ  يكلية  ىذ 

علىى  مىىنه   االتىىي  متىىاز بالمرونىىة وعىىدا اقتصىىار األدبيىىة الفنيىىة النقديىىة التاريديىىة 

مرآة  عكس م موع  لك المنىا   على   ىذه    للمتتبع  ذا المنه    وبذلك يكون  معيد

 .األورا  البحثية 

  :البح  
التىىي  فيىىد البحىىث مىىد أن البدعىىة  دلىىةإلىى  م موعىىة مىىد األ ىىذا البحىىث يتيىىر       

الىدليس  انق امات منها الح نة ومنها القبيحة   منها بدعة ضاللة ومنها بدعة  ىدى    

وملىك مىا روك عىد محمىد رسىول       :مد ال نة النبوية الميهرة عل  البدعىة الح ىنة   

ـِ ُسـنًََّة    : " ـــــ لــلهلل ا  عليـا وســل  ـــــ قولــا    ا   َفَســَنًة َفَلــُا َمـْن َســنََّ فـي امْســـ

َأْوُرَها َوَأْوُر َمْن َعِمَل ِب ا َبْعَدُه ِمْن َغْيِر َأْ  َينُقَص ِمْن ُأوـوِرِه  ىـهلْلر، و َوَمـْن َسـنََّ     

ـِ ُسنًََّة َسيَِّئًة كاَ  َعَلْيِا ِوْاُرَها َوِوْاُر َمْن َعِمَل ِبَ ا ِمـن َبْعـِدِه ِمـْن َغْيـِر أْ       في امْسـ

ــْن َأْوَااِرهـِـ  ــْنُقَص ِم د حىىديث ـــىىـ  مـىىـي هحيحــىىـف( 14)م ـىىـرواه م ل و"   ىــهلْلر، َي

فىىأفهم  ىىذا الحىىديث أن   و رضىىي ا  عنىى  ( 15)د ا  الب لىىي ـــىىـد عبــىىـر بـــــىىــجري

 : و الذك علم أمت  أن البدعة عل  ضربيدــ  ــــ ــــ رسول ا  

 .نة النبوية الميهرة وال  و ي المحد ة المدالفة للقرآن الكريم: بدعة َـلة ــــ  0
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كىريم وال ىنة النبويىة الميهىرة       و ي المحد ة الموافقة للقرآن ال :ــــ بدعة هدى  7

أمىىا بعىىد وفا ىى  فىىال    ــــــ ــــــ  ىىذا معنىىاه مىىد سىىد فىىي حيىىاة رسىىول ا  : ن قيىىس فىىإ

 ىالف مىا   و نا الدليس يعيي  "ت َيْثُبُت اْلُخُصوِليََُّة إت ِبَدِليٍل " : فال وان أن يقال 

ولم يقس مىد  " َمْن َسنََّ في امســ : " قال  ــــ ــــ ن رسول ا  إ حيث قد يقال  

سىىد فىىي حيىىا ي   وال قىىال مىىد عمىىس عمىىاًل أنىىا عملتىى  فأحيىىاه   ولىىم يكىىد اإلسىىالا        

   قىول القىائليد  فبيىس بىذلك   ــــ  ــــ مقصورًا عل  الزمد الذك كان في  رسول ا  

نـو  مـن   ) أن أناسىًا فقىراي شىديدك الفقىر يلب ىون النمىار       سىبب   إن الحىديث   قيىس فإن 

لمىىا رأى مىىد ــــــ  ــــــ  وجىى  رسىىول ا   (يغيــر ) أك  (فتعمــر ) جىىايوا  (الثيــاب 

ــ  ـــــ  بفسهم فتصد  النا  حت  جمعوا لهم شي ًا كثيرًا فتهلىس وجى  رسىول ا       ـــ

ـِ ُســنًََّة َفَســَنةً "  :وقىىال    " َفَلــُا َأْوُرَهــا َوَأْوــُر َمــْن َعِمــَل ِب ــا   َمــْن َســنََّ فــي امْســـ

ـِ اللََّْلـاِل ت ِبُخُصـوِل السََّـَبِ       " : فال وان أن يقال  كمىا مكىر علمىاي     "الِعْبـَرُة ِبُعُمـو

 .األهول 

فقد أحد  الدلفىاي   :الدليل من أقوا  وأفعا  الخللار الراىدين علهلل البدعة الحسنة 

لىم يفعلهىا الرسىول    ة المحمدية ــــــي هالح الرسالـــــكثيرة كانت فالراشدون أشياي 

دوة لنىا  ــــىـ وا قــــىـ ة   فكانــــىـ ان وال نق الكتى ـــىـ ر بها مما يوافــــــوال أم ــــ ــــ 

رآن الكىىريم ـــىىـي مىىع الق( 16)ذا أبىىو بكىىر الصىىديق  ــــىىـ  فه ذه األشىىيايـــــىىـي  ــــىىـف

ي مىىىع النىىىا  فىىىي هىىىالة ( 17)يىىىان ر بىىىد الدـــىىىـوي ىىىمي  بالمصىىىحي   و ىىىذا عم

و ىذا عثمىان بىد     "ِنْعَمـِت الِبْدَعـُة َهـِاِه    " : التراويح على  إمىاا واحىد ويقىول عنهىا      

( 19)يأمر باألمان األول لصالة ال معة   و ذا اإلماا علي بد أبي طالب ( 18)عفان 

و ىذا عمىر بىد عبىد     ( 21)ينقط المصحي وياكل  في زمان  عل  يد يحي  بىد يعمىر   

يعمس المحاريب والمآمن للم اجد   كىس  ىذه لىم  كىد فىي زمىان رسىول        ( 21)لعزيز ا

فهىىس سىىيمنعها المىىانعون للمولىىد فىىي أيامنىىا  ىىذه   أو أنهىىم سىىيتحكمون   ــــــ ــــــ  ا 

نهم حرموا المولد النبوك فإ ــــ َوَقْد َفَعُلوا َذِلَك ــــ في تبيحون أشياي ويحرمون أشياي

المصىحي الاىريي و اىكيل    وأبىاحوا أشىياي كثيىرة ممىا لىم         الاريي وأبىاحوا نقىط   

مثس أورا   حديد أوقات الصىالة التىي لىم  ظهىر إال قبىس       ــــ ــــ يفعلها رسول ا  

 .نحو  ال مائة عاا و م ياتغلون بها وينارونها بيد النا  

ــــ  ـ( 22)قىال اإلمىاا الاىافعي     :الدليل من قو  علمار السـلف علـهلل البدعـة الحسـنة     

ََـْرَباِ  َأَفـُدُهما مـا ُأْفـِدَم ِممََّـا ُيخـاِلُف        " رَي ا  عنا ــــ  اْلُمْحَدَثاُت ِمَن اأُلمـوِر 

ِكتاًبا أو ُسنًََّة أو ِإْوماًعا أْو َأَثًرا َفَ ِاِه الِبْدَعُة الضََّـلُة والثََّاِنَيُة مـا ُأْفـِدَم ِمـَن اْلَخْيـِر     

رواه البيهقىىي  "ْوماًعــا وَهــِاِه ُمْحَدَثــة، َغْيــُر َمْاُموَمــٍة  وت ُيخــاِلُف ِكتاًبــا أْو ُســنًََّة َأو ِإ

 . باإلسناد الصحيح في كتاب  مناقب الاافعي( 23)

فىي   ــــ ــــ  و شكر    عال  عل  أن  أظهر محمدًا  :المولد النبوي الشريف 

  ويعظمىون  ولىذلك فالم ىلمون يقىدرون شىهر مولىد نبىيهم        مثس  ذا الاهر المتميز ؛

 ــــــ ـــــ  منىوا بى    وا   بىار  و عىال  امتىد  الىذيد آ    يفرحىون بيىوا مولىد نبىيهم       و

ََُُّروُه َوَنَصـُروُه      : فقال عىز وجىس    (أي عظموه ) وعزروه  ﴿ َفالََّـِايَن راَمُنـوا ِبـِا َوَعـ

َُِ  َمَعــُا ُأولِئــَك ُهــُ  اْلُمْلِلُحــو      ــ يح فيىى  فالمولىىد الصىىح( 24) َوايَََّبُعــوا النَُّــوَر الََّــاي ُأْن
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ــ  ـــــ  اجتماع عل  طاعة ا    واجتماع عل  حب ا  وحب رسىول ا    ون ىب    ـــ

قية   وفيى  إطعىاا اليعىاا لوجى  ا      ُللقية والُدالاريي اليا ر وشيي مد هفا   الَد

ـَ َعَلـهلل ُفبَِّـِا ِمْسـِايًنا      :  عال    وا   بار  و عىال  يقىول    بار  و ﴿ َوُيْطِعُمـوَ  الطَََّعـا

بعد  ذا كيي يحرمون  فالي أناسًا أقاموا المولد فرحًا بىوالدة  ( 25) ِتيًما َوَأِسيًرا  َوَي

وسىىنحدد بعىىون ا  األهىىول التىىي اسىىتدرجها علمىىاي الم ىىلميد   ــــــ ــــــ رسىىولهم 

 .ل واز االحتفال بالولد النبوك الاريي 

ويىة الميهىرة   مىد ال ىنة النب  ( 26)د ح ىر  ـىـ بالذك اسىتدرج  الحىافخ    :األلل األو  

د ـىىـ  الحىىاوك للفتىىاوى   ومىىا رواه ابـىىـي كتابـىىـوك فـىىـس المولىىد النبـعلىى  جىىواز عمىى

ــا ــــــ  ( 27) عبىىا  ـــ رَــَي اُ  َعْنُ َم ـــ ولمىىا قىىدا النبىىي  : " قىىال  ـــ ـــ ـــ المدينىىة  ـــ

 و اليوا : " المنورة وجد اليهود يصومون يوا عاشوراي   ف  لوا عد ملك   فقالوا 

ا  موس  وبني إسرائيس عل  فرعون ونحد نصوم   عظيمًا لى    فقىال    الذك أظهر

وأمىر بصىوم  أمىر اسىتحبان      "َنْحُن أْولـهلل ِبموسـهلل مـنا     " :  ــــ ــــ رسول ا  

في تفاد مد  ذا الحديث فعس الاكر    عال  عل  مىا  فلىس بى  فىي يىوا معىيد       ( 28)

ر ملىىك اليىىوا مىىد كىىس سىىنة   مىىد حصىىول نعمىىة أو رفىىع نقمىىة   ويعىىاد ملىىك فىىي نظيىى 

والاكر   يحصس بأنواع العبادة كال  ود والصياا والصىدقة والىتالوة   وأك نعمىة    

ــ  ـــــ  أفلس مد نعمىة بىروز النبىي محمىد      ومالم ىت  لىضرض وشىرو  شم ى       ـــ

 . التي ال  غيب

مىد ال ىنة النبويىة الميهىرة     ( 29)الىذك اسىتدرج  الحىافخ ال ىيوطي      :األلل الثاني 

ــ  ـــــ    جواز عمس المولد في رسالت  ح د المقصد في عمس المولىد قولى    عل :  ـــ

َُِ  َعَليَّ "  ـ، ُوِلْدُت فيِا وفيِا ُأْن لمىا سى س عليى  الصىالة وال ىالا عىد سىبب         "َذاَك َيْو

هياا األياا التي  ت ىدد  هيام  ليوا اال نيد   وفي  ذا الحديث إشارة إل  استحبان 

عل  عباده   وإن مد أعظم النعم التي أنعم ا  بهىا علينىا إظهىاره     فيها نعم ا   عال 

ــ  ـــــ   ﴿ َلَقـْد َمـنََّ اُ  َعَلـهلل    : وبعثى  وإرسىال  إلينىا   ودليىس ملىك مىد قولى   عىال           ـــ

وقال الحافخ ال يوطي في رسالت  ( 31)اْلُمْؤِمنيَن ِإْذ َبَعَ  ِفيِ ْ  َرُسوًت ِمْن َأْنُلِسِ     

ـُ اْلُحلََّـــاِ  أبـــو الَلْضـــِل َأْفَمـــُد بـــُن َفَ ـــٍر  -أي اْلَمْوِلـــِد  -اْســـَتْخَرَج َلـــُا  وَقــدِ " :  ِإمـــا

ـً ثانًيا  ـً ِمَن السَّنََِّة واْسَتْخَرْوُت َلُا َأنا َأْل  .( 31)"العسقـني َأْل

وبناي عل   ذيد األهليد يكون المولد النبوك الاريي سنة ح نة   وأول مد عمس 

ــــ  ــــ   وليس كما قيس إن أهل   و أن أناسًا كانوا يحتفلون بوفا   بها الم لمون 

فقد مكر الحفاظ والعلماي مد أهحان التواريخ وغير م أن أول مىد اسىتحد  عمىس    

المولد النبوك الاريي  و الملىك المظفىر الىذك كىان يحكىم إربىس   و ىو رجىس ورع         

ال   مىىات و ىىو يحاهىىر  مو عنايىىة بال هىىاد   وكىىان مىىد األبيىى   هىىالح عىىالم شىى اع 

الفرن  بعكا   و و أول مد استحد   ذا األمر    م وافق  كثير مد العلماي والفقهىاي  

ال ىيوطي فىي كتابى        وقد مكر ملك الحافخ م  حت  علماي غير بلده الذيد ال يحكمه

زال الم ىىلمون علىى  ملىىك منىىذ  مانمائىىة سىىنة حتىى  اآلن   فىىأك أمىىر      األوائىىس   ومىىا 

وأجمعوا علي  فهو ح د   وأك شيي اسىتقبح    ــــ ــــ  أمة محمداستح ن  علماي 

فهىىو قبىىيح   ومعلىىوا أن علمىىاي األمىىة اإلسىىالمية ال       ــــــ ــــــ علمىىاي أمىىة محمىىد   
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ِإ ََّ ُأمََّتــي ت َيْ َتِمــُل علــهلل "  ــــــ ــــــ ي تمعىىون علىى  ضىىاللة لحىىديث رسىىول ا    

 . رواه ابد ماج  في سنن  "ََـلٍة 

ويفكد الباحث عل  كس ما  قدا مكره حول  ذا البحث بم موعة مىد النقىا      ذا     

 :  التي  دعم رأي  و فكد فكر   و ي 

المولد النبوك الاىريي سىنة ح ىنة   وال يقىال عنى  لىو       االحتفال بذكرى  ــــأوًت      

جمىىع : أمتىى  عليىى    ولةجابىىة علىى  ملىىك نقىىول   ــــــ ــــــ  كىىان  يىىرًا لىىدل الرسىىول

ــ  ـــــ  صحي الاريي ونقي  و اكيل  عمىس  يىر مىع أن الرسىول     الم لىم يىنا    ـــ

المولىىد النبىىوك الاىىريي االحتفىىال بىىذكرى   فهىىفالي الىىذيد يمنعىىون  عليىى  ولىىم يعملىى 

ــ  ـــــ  الرسىول  عليى   بدعوى أن  لو كىان  يىرًا لىدلنا     و ىم أنف ىهم ياىتغلون فىي      ـــ

 :مريد  اكيس المصحي الاريي و نقيي  فيقعون في أحد أ

ـــــ   ألن الرسىول  ؛ إما أن يقولوا إن  اكيس المصحي ونقي  ليس عمىس  يىر    ــــ 0

 ــــ ومل ذلك نحن نعملا ــــولم يدل أمت  علي   لم يفعل  ــــ . 

ـــــ  لو لم يفعل  الرسىول  وإما أن يقولوا إن  اكيس المصحي ونقي  عمس  ير  ــــ 7

 ــ    ــــ ومل ذولم يدل أمت  علي   ــــ وفىي كىال الحىالتيد يناقلىوا      لـك نحـن نعملـا ـــ

 . أنف هم 

ــ  ـــــ  ن الرسىول  لنبوك الاىريي سىنة ح ىنة وال يقىال إ    المولد ا لىم يىأت بى  فىال      ـــ

" َوما أَياُكُ  الرََّسوُ  َفُخُاوُه َوَما َنَ اُك  َعْنُا فاْنَت وا " : نعمل  احت اجًا بقول   عال  

نىىا عنىى  فهىىو حىىراا    ينه مولىىــــــ  ــــــ الرسىىول  فلىىيس كىىس أمىىر لىىم يأمرنىىا بىى  ( 32)

نهانا عن    فلىيس حرامىًا    لم يأمرنا بنقط المصحي الاريي وما ــــ ــــ فالرسول 

كذلك عمس المولد النبوك الاريي الرسول ــــ  ــــ ألن  موافق لدين   عمل  ؛علينا 

ـــــ  ينا عمل  ألن  موافق لدين  نهانا عن    فليس حرامًا عل مالم يأمرنا ب  و ــــ ــــ 

 الحاهس لي ت كس أمور الديد جايت نصًا هريحًا في القرآن الكىريم أو فىي    ــــ

الحىىديث النبىىوك الاىىريي   فلىىو لىىم يوجىىد فيهمىىا فلعلمىىاي األمىىة الم تهىىديد مىىد أ ىىس    

ويفيىد ملىك   ـــــ   ـــــ   وافق ديد نبىيهم محمىد   المعرفة بالحديث أن ي تنبيوا أشياي 

ـِ ُسـنًََّة َفَسـَنًة َفَلـُا َأْوُرَهـا      " :  ــــ ــــ   قول في ىتفاد  ( 33)... " َمْن َسنََّ فـي امْســ

ماال يدالي  مد  ذا الحديث أن ا  سبحان  و عال  أمن للم لميد أن يحد وا في دين 

  . فيقال لذلك سنة ح نة  ــــ ــــ  القرآن الكريم وسنة النبي محمد

 ـــــ  لمولد النبوك الاريي سنة ح ىنة ولىيس دا ىاًل  حىت نهىي منى        ا ــــثانيًا      

ـــــ أف ـ     ـــــ  ألنى   " َمْن َأْفَدَم في َأْمِرَنا َهَاا ما َلْيَس ِمْنُا َفُ َو َرد، " : بقول   ــــ

ــُا  : " بقولــا  ــْيَس ِمْن أن المحىىد  إنمىىا يكىىون ردًا أك مىىردودًا إما كىىان علىى     "مــا َل

ـــــ   ــــ المحد  الموافق للاريعة ليس مردودًا   فالرسول   الف الاريعة   وأن

ليبىيد   "مـا َلـْيَس ِمْنـُا    " : لم يقس مد أحد  في أمرنا  ذا فهو رد   بس قيىد ا بقولى    

غير ) فهو ماروع   وإن لم يكد من  ( موافقًا للشر  )  لنا أن المحد  إن كان من 

مولد النبوك الاريي أمرًا ماىروعًا  فهو ممنوع   ولما كان عمس ال (موافق للشر  

 .  بالدليس النقلي مد القرآن الكريم والحديث النبوك الاريي  بت أن  ليس بمردود 
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ــ ثالثًا       المولىد النبىوك الاىريي سىنة ح ىنة ولىيس فيى  إشىارة إلى  أن الىديد لىم             ـــ

ـَ َأْكَمْلــُت َلُاــْ  ِديــنَ : يكتمىىس   وال  كىىذيبًا لقولىى   عىىال   ألن معنا ىىا أن ( 34) ُاْ   ﴿ اْلَيــْو

َوقــاَ  " : فىىي  ف ىىيره  ( 35)قواعىىد الىىديد اإلسىىالمي الحنيىىي  مىىت   قىىال القرطبىىي    

ِِ والتََّحليـِل والتََّْحـريِ و قـالوا     : اْلُ ْمُ ورُ  ِِ ََُ  َبْعـَد َذِلـَك     : اْلُمراُد ُمْعَظُ  الَلـَرا وَقـد َنـ

ََُلت آيـةُ  ََُلْت آيُة الرَِّبا َوَن  ىم إن  ىذه   ( 36) "الَاـَلـِة إلـهلل َغْيـِر َذِلـَك      ُقررا ، كثير،و وَن

ر آيىة نزلىت   ـــىـ س آ ـــىـ ة نزلت مد القرآن الكريم   بــــر آيــــي آ ــــاآلية لي ت  

هلل اِ  ُث ََّ ـــ﴿ َوايََُّقوْا َيْوًما ُيْرَوُعوَ  فيِا ِإل:   ــــ   عالــــي قولــــمد القرآن الكريم  

مكر ملك القرطبي في  ف ىيره  ( 37)   َنْلٍس َما َكَسَبْت َوُهْ  ت ُيْظَلُمو لَُّ ــــهلل ُكــــُيوفََّ

 .ــــ رَي ا  عن ما ــــ  (38)عد ابد عبا  

ـــــ   ـــــ  رسىول ا   المولد سنة ح نة وليس في  ا هىاا لتىابعي   مكرى  ــــرابعًا      

ـــــ  بعىد رسىول ا      فإن كان كس فعىس أحىد    (كما اع  المانعو  للمولد ) بالديانة 

 ــــــ لىىم يعىىرف النبىىي  ــــــ م وسىىنت  أمتىى  بىى  ممىىا  ىىو موافىىق للقىىرآن الكىىري  ــــــ

ــ    بالديانىة   ــــ ــــ سيدنا محمد اليا رة يكون في  ا هاا لتابعي   ـــــ فعلـهلل قـول   ـــ

أبو بكر الصديق وعمر بد الديان وعثمان بد عفان وعلي بىد أبىي طالىب وعمىر     

ألنهم أحد وا فىي   أمة اإلسالا قد ا هموا بالديانة ؛يز وهفوة مد علماي بد عبد العز

اإلسالا أشياي موافقة للقرآن الكريم وال نة النبوية الميهرة ممىا لىم يعىرف الرسىول      

 أمت  بها  ــــ ــــ 

 المولد النبوك الاريي سنة ح نة ومد اشتر  ل وازه أن يكىون الرسىول  االحتفال ب

ألن  ذيد الارطيد ال أهس لهما في ديد ا   عىال    فارط  باطس ؛عمل   ــــ ــــ 

ُكلَُّ َىْرٍط َلْيَس في ِكتاِب اِ  يعـالهلل َفُ ـَو باِلـل، وِإْ     " : يقول  ــــ ــــ   والرسول  

ََِة َىـْرٍط و ِكَتـاُب اِ  أَفـُق و وَىـرُط اِ  أوَثـُق       عىد  ( 41)رواه البىزار  ( 39) "كاَ  ِما

  ــ رَي ا  عن ما ــــــابد عبا  

المولد النبوك الاريي سنة ح نة وال يمنع بدعوى أن فيى   االحتفال ب ــــخامسًا      

ــ  ماابهة للنصارى في احتفالهم بمولد عي    ألن مىا يوافىق ديىد     ــــ عليا الســـ ـــ

ا  مما عمل  أول ك اليهود أو النصارى إن نحد عملناه فهو مر ا لنىا بدىالف مىا    

 لمىا قىدا المدينىة    و الىذك قىال    ــــ ــــ لوه مما ال يوافق ديد ا    أليس الرسول فع

ـ، َأْغـَرَ     " :   وقد سألهم عد ملك فقىالوا   ورأى اليهود  صوا يوا عاشوراي َهـاا يـو

ــ  ـــــ  قىال  " اُ  فيا ِفْرَعـوَ  َوَنَصـَر ُموسـهلل      "َنْحـُن أولـهلل ِبموسـهلل ِمـْنُا      : "  ـــ

بصوم  أمر استحبان   ولم يقىس ال  صىوموا يىوا عاشىوراي اليهىود       ــــ ــــ وأمر 

ذا اليىوا  ــــون  ــ  والم لمون يعظمبهم   بس أمر أمت  بصوم   ٌ ؟  ذا  اُّب  صوم 

 . (يوـ عاىورار ) كما أ باع موس  عظموه 

 المولد النبوك الاريي سنة ح نة ولىيس دا ىاًل فىي البىدع التىي     عمس  ــــسادسًا      

قىال الحىافخ العراقىي    " وُكلَُّ ِبْدَعٍة َـَلة، " : بقول   ــــ ــــ نه  عنها رسول ا  

ــْرَيُا ِبــاْلَواِرِد  " : فىىي ألفيتىى  ( 41) معنىىاه أح ىىد مىىا يف ىىر بىى  الىىوارد   "َوَخْيــُر َمــا َفسََّ

مىىا وافىىق ال ىىيا    وسىىيا  الحىىديث ابتىىدأه  الىىوارد   وقىىال العلمىىاي إن أح ىىد  ف ىىير  

ومعنىاه أح ىد الكىالا     "َفِإ ََّ َأْفَسَن اْلَحِديِ  ِكَتـاُب اِ   : " بقول  ــــ  ـــ ـالرسول 
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معناه أح د ال ىير سىيرة   " َوَأْفَسَن اْلَ ْدِي َهْدُي ُمَحمٍََّد " كالا ا   بار  و عال    

الحىديث   فيكىون    "َوَىـرََّ اأُلُمـوِر ُمْحـَدَثاُيَ ا    " :  م قىال   ــــ ــــ  محمد رسول ا 

ح ىد الهىدك   و ىي    أالمعن  إن شر األمور المحد ات التي  الفت أح د الحىديث و 

بدعة اللاللة   فال د س للبدعة الح نة في ملك الذا المىذكور   قىال اإلمىاا النىووك     

مىا  ( ة مائىة وأربعىة و م ىيد    الصىفح الم لىد الدىامس فىي    ) في شر  هحيح م لم 

ـــ لــلهلل  َقْوُلىىُ  : " نصىى   ـــ   ـــ ــا وســل  ـــ ـــَلة،   " ا  علي ََ ــٍة  ــلَُّ ِبْدَع ـ،َّ  " َوُك ــاا عــا َه

ـــىـ  أك لفظ  عاا ومعناه مدصوا   والمراد ب  غالب البدع   وقىال  " َمْخُصول، 

ُمَفكًًِّدا " ُكسًُّ ِبْدَعٍة " وال َيْمَنُع ِمْد َكْوِن اْلَحديِث عامًًّا َمْدُصوًها بَقْوُلُ  " :  ــــ أيلًا

  َفَهىِذِه  ( 42)﴿ ُيـَدمَُِّر ُكـلََّ ىـير      :  َيْدُ ُلُ  التًَّْدصيُا َمَع َمِلَك َكَقْوِلِ   عىال   ِبُكسًُّ   َبْس

ألنًَّ َ ِذِه الرًِّيَح الًَّتي َوَرَد أنًَّها ُ َدمًُِّر ُكىسًَّ شىيي   ؛ اآليُة َلْفُظها عااًّ َوَمْعناَ ا َمْدُصوٌا 

َلَكْتُهم َوَلْم ُ َدمًِّْر ُكسًَّ َمد عل  َوْجِ  اأَلْرِض َسدًََّرَ ا اُ  عل  الكاِفريَد ِمْد َقْوِا عاٍد فأْ 

َوَمْد َمَعىُ  ِمىَد اْلُمىفِمنيَد      ــــ عليا الســ ــــ  ألنًَّ اَ   عال  َأْ َبَرنا أنًَُّ  َن ًَّ  ُ وًدا ؛

َرْفَمٍة ِمنََّا َوَن ََّْيَناُهْ  ﴿ َوَلمََّا َوآَر َأْمُرَنا َن ََّْيَنا ُهوًدا َوالََِّايَن َراَمُنوا َمَعُا ِب: َقاَل  عال  

 ـــــ  ومد األمثلة عل  العاا المدصوا قىول الرسىول    "( 43)ِمْن َعَااٍب َغِلياٍل   

ومعلىوا شىىرعًا أن  ىذا الحىديث الاىريي ال ياىمس أعىىيد       "ُكـلَُّ َعـْيٍن اانيـة،    " : ـــــ  

ـــ  األنبيىاي  ـُ ـــ و عىال  عصىىمهم مىىد ملىىك  ألن ا  سىىبحان   ــــــ َعَلــْيِ ُ  الصََّــُة والسََّـــ

ّـًَ َفضََّْلَنا َعلهلل اْلَعاَلمين   : لقول   عال   فقد ورد في الحديث الاريي الىذك  ( 44)﴿ َوُك

ُكـلَُّ اْبـِن   "  ــــ ــــ في سنن  في مكر بان الصور والبعث أن  ( 45) رواه أبو داوود

ـَ يتُكُل اأَلْرُض إت َعْ َ  الاَََّنِ  ِمْنُا ُخِلَق َوِفيِا كـل  ) و ذا يفكىد أن كلمىة    "ُيَركََُّ   آَد

ــ  ـــــ   ال  أ ي دائمًا للامول الكلىي بىدليس أن الرسىول    ( ـَ  : "  : قىال   ـــ ِإ ََّ اَ  َفـرََّ

ـَ يتُكـُل    " فيكىون معنى  الحىديث     "َعَلهلل اأَلْرِض َأْ  َيتُكَل َأْوَسـاَد اأَلْنِبَيـار    ُكـلَُّ اْبـِن آَد

  .  ر األنبيايآلاستثن  في الحديث ا ــــ ــ ــ األغلب   ألن الرسول "اأَلْرُض 

 ـــــ  المولد النبوك الاريي سنة ح نة ولىيس دا ىاًل فىي قولى      عمس  ــــسابعًا      

ألن معن  الحديث مما حصس في أمور دنيويىة   ؛ "َلَتتََِّبُعنََّ َسَنَن الََّايَن َقْبَلُا  : " ــــ 

اي وأمىور كثيىرة ق ىم منى  مبىا  ولىيس         أليس اآلن النا  في أ ىا  المنىازل واألزيى   

اليوا األمة ا بعت  فالي في أشىياي محرمىة وفىي أشىياي      ؟محرمًا   وق م من  محرا 

 .غير محرمة إنما  ي  وسيع في الدنيا 

وليس دا اًل في اإلطىراي الىذك    سنة ح نةالنبوك الاريي المولد عمس  ــــثامنًا      

ت ُيْطرونــي كمــا أْلــَرِت النََّصــارى  " : بقولىى   ــــــ ــــــ نهانىىا عنىى  الرسىىول محمىىد  

ــْرَيَ    ألن معنىىاه ال  رفعىىوني فىىو  منزلتىىي كمىىا رفعىىت النصىىارى     "اْلَمســيَ  ابــَن َم

ــ عي    فىو  منزلتى  حيىث جعلىوه إلهىًا  القىًا   أمىا عملنىا للمولىد           ــــ عليا الســ ـــ

   عال  عل  والد     فو  منزلت    بس  و شكر  ــــ ــــ فليس في  رفعًا للرسول 

لىيس معنىاه ال  مىدحوني على  اإلطىال    بىس        "ت ُيْطُروني " :  ــــ ــــ فإما قول  

الحق أن يقال ما كان غلوًا فهو ممنىوع ومىا لىم يكىد كىذلك فهىو لىيس بممنىوع   وإال         

أن يمدح    بس ودع  لى    فقىد  بىت    ( 46)لعم  العبا   ــــ ــــ  كيي أمن الرسول

ــ  ـــــ   فيما رواه ابد ح ر في األمالي أن الرسول سناد الح دباإل قىال لى  عمى      ـــ
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ــ    العبا   فقىال لى     "يـا َرسـوَ  ا  ِإنَِّـي اْمَتـَدْفُتَك ِبتْبيـاٍت      " :  ـــــ رَـي ا  عنـا ـــ

ِِ اُ  فــاَك  : " ــــــ  ــــــ رسىىول ا   ــــــ  فكىىان ممىىا قالىى  العبىىا   "ُقْلَ ــا ت َيْلُضــ

 : "  ــــ ــــ في مد  النبي محمد  عنا ــــ رَي ا 

ــ     َوَأْنــــــَت َلمََّــــــا ُوِلــــــْدَت أْىَرَقـــــ

 (62) وِرَك اأُلُفـــــــُقـــــــِت اأَلْرُض َوَـــــــارْت ِبنــــــ    
   

سىىنة ح ىىنة ولىىيس فيىى  ا تىىزال لمحبىىة النبىىوك الاىىريي المولىىد عمىىس  ــــــياســعًا      

َنْحـُن  : "  قال لليهىود ــــ  ــــ في يوا واحد   أليس الرسول   ــــ ــــ  رسول ا 

ـــــ   ـــــ   فهىس يكىون الرسىول    ؟ وأمر بصوا يوا عاشىوراي " أْولهلل ِبُموَسهلل ِمْنُا  

  .محبة نبي ا  موس  ــــ علي  ال الا ــــ في يوا واحد فقط  بذلك ا تزل

ـــــ   سنة ح نة وليس في  قىد  لصىحابت   النبوك الاريي المولد عمس  ــــعاىرًا      

 ـــــ  بزعم أن في  إشارة إل  أننا نحب  أكثىر مىنهم   فالرسىول     ــــ  ــ مىا جمىع    ـــ

القىىرآن الكىىريم فىىي كتىىان واحىىد   بىىس أبىىو بكىىر الصىىديق  ىىو الىىذك جمعىى  وسىىماه           

المصحي   ولم ينكر علي  أحد مد الصحابة بح ة أن فعل   ذا ياير إلى  أنى  يحىب    

ُِيََّـُة ت  " :  ىم ألىيس العلمىاي قىالوا     ـــ  ــ ـــــ  رسىول ا    مد القرآن الكريم أكثر  اْلَم

ـــــ  فإن كان أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم ورسىول ا   ؟  "َيْقَتضي التََّْلضيَل 

 لم ي مع  في كتان واحد عل   ي ت  التي نرا ا اليوا فهذا ال يعني أن  أفلىس   ــــ

النا  عل  إماا واحد فىي  وإن كان عمر بد الديان جمع  ــــ ــــ مد رسول ا  

وأبىو بكىر الصىديق لىم يفعلى  فهىذا ال يعنىي أنى  أفلىس مىد أبىي بكىر             هالة التراويح 

الصديق   وإن كان عثمىان بىد عفىان أمىر بىاألمان األول لصىالة ال معىة وعمىر بىد          

الديىىان   وكىىذلك عمىىس أفلىىس مىىد عمىىر بىىد الديىىان لىىم يفعلهىىا فهىىذا ال يعنىىي أنىى  

لكىد الصىحابة مىا عملىوه   فم ىرد  ىذا ال يعنىي أننىا أفلىس          المولد إن نحد عملناه   

 .أكثر منهم  ــــ ــــ منهم   وال أننا نحب  

ـــالحــادي عشــر       سىىنة ح ىىنة وإظهارنىىا للفىىر   النبىىوك الاىىريي المولىىد عمىىس  ـــ

وال رور في مثس  ذا اليوا بوالد   وبعث  لىيس قىدحًا فىي محبتنىا لى  لم ىرد أن يىوا        

ــ  َن لـاكرى ا ــــ َكما َاَعـَ  كثيـر مـن اْلمـاِنعي    ير يوا والد   وفا   كان في نظ  ْلَمْوِلـِد ـــ

ألن أياا األسبوع عل  مر العصور ال يدلو ؛ فما استندوا علي  ليس لهم في  متم ك 

ــــــ وعلــهلل منهىىا يىىوا إال وحصىىس فيىى  حىىاد  أو مصىىيبة ألمىىت بالم ىىلميد وأحىىزنتهم 

ألن  قد يكون في مثس اليوا الذك ؛ وال بعر   فالم لمون ال يحتفلون بعيد قول   ــــ

أو فىي مثىس اليىوا الىذك ك ىرت فيى  رباعيتى  وشىقت         ـــــ   ـــــ  مات في  رسول ا  

  الحقيقة أن ما يدعي   ىفالي ال يقبلى  العقىس    شفت  الاريفة كما حصس في غزوة أحد 

ـٍ َلَل: " ـــ قا   ــــ وال النقس    م أليس رسول ا   ـُ َخيُر يْو َعْت َعَلْيِا الشََّْمُس َيْو

ـُ وفيِا ُأْدِخَل اْلَ نَََّة وفيا ُأْخِرَج ِمْنَ ا  فتفلىيس رسىولنا   ؟ ( 48)" اْلُ ُمَعِة فيِا ُخِلَق آَد

ليوا ال معة   و فليس جمهور الم لميد لهذا اليوا لىيس فيى  قىد      ــــ ــــ  الكريم

ظير اليىوا الىذك أ ىرج فيى  مىد ال نىة         مع أن  نــــ عليا الســ ــــ  في محبتنا آلدا

وأمىر   "َنْحُن أْولهلل ِبُموسـهلل ِمـْنُا    "  : ـــ ــــ كذلك  عظيمنا ليوا عاشوراي لقول  

ليس في  قد  ل ىيد شىبان أ ىس ال نىة الح ىيد بىد علىي بىد         بصوم  أمر استحبان   
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  وكىذلك   ــــ رضي ا  عنهما ــــ مع أن  نظيىر اليىوا الىذك قتىس فيى      ( 49)أبي طالب 

ــ  ـــــ  إظهار الم لميد للفر  في يوا مولد رسول ا   لىيس فيى  قىد  لمحبتنىا لى        ــ

 .كانت في مثس  ذا اليوا  ـــ ــــ مع أن وفا   

سىنة ح ىنة وال نحرمى  ب ىبب مىا      النبىوك الاىريي   المولد عمس  ــــالثاني عشر      

ه ومىىد قبىىس يحصىىس فيىى   يفعلىى  بعىى  ال هلىىة فيىى    فمعلىىوا أن الحىى  فىىي أيامنىىا  ىىذ   

منكرات مد بع  ال هلة   وكس  ذا لم يكد سببًا لتحريم الح  أو منع النىا  منى      

المولد إن حصس في  منكرات مىد بعى  ال هلىة    عمس كذلك سائر العبادات   وكذلك 

فال نحرم  عل  اإلطال    بس نحرا ما يفعل  ال هلة في  مما يدالي ديد ا     م إن 

 . !وقع في   لق البيت أا ينه  عد الف ادالذكيت مد بيوت ا   أيغحصس ف اد في ب

ألنى  عمىس ال    ؛ يىر وبركىة   النبوك الاريي ن عمس المولد إ : بح خـلة ال     

ــ  ـــــ   ر    ذا عمس ي دد حىب النبىي   األمة إل  الوراي   ليس شي ًا يف يرد فىي   ـــ

 بالحب لرسول ا  والميىس إليى      الاعور قلون الم لميد   ويثبت فيهم وفي إيمانهم

المولىد النبىوك الاىريي والمحتفلىيد بى  ويبىدعونهم       عمس فما لهفالي الذيد يحاربون 

ويف قونهم   بس ويكفرونهم أحيانًا    ركوا إنكىار المنكىرات التىي  ىي منكىرات حقىًا       

 بح ب الاريعة اإلسالمية كالكفر اللفظي المنتار بيد الكثير مد العواا مد سب ا 

وغيىىىره   وكتكفيىىىر الم ىىىلميد بىىىال سىىىبب شىىىرعي لم ىىىرد أنهىىىم  وسىىىلوا بىىىالنبي أو    

ات بالصالحيد   أو  بركوا بالنبي أو آ اره   أو قريوا سورة الفا حة أو غير ا مد آي

لىىم ينكىىروا  ىىذا وأنكىىروا االحتفىىال بالمولىىد النبىىوك    القىىرآن الكىىريم علىى  الميىىت   ِلىىمَ 

؟ إن  د ظهوره إلى  يومنىا  ىذا على  استح ىان      الاريي الذك ا فق الم لمون مد حي

ــ  ـــــ  ال مد المنكرات كتحريي اسم ا  العظيم   أو الكىذن على  رسىول ا        ـــ

 ؟  ـــ ــ ـب بب ضغينة في قلوبهم   اه أفلس الدلق رسولنا محمد فهس يكون ملك 

  :خايمة ال
احتفاال دينيىًا  الصىًا يليىق    االحتفال بمولد رسول ا  محمد هل  ا  علي  وسلم      

   ونقيم لهم الىوالئم ونىدعو األقربىاي    بمقام  الكريم   وملك أننا نحتفس بمواليد أوالدنا

    وقال ـــــد  أديبـــــ  فأح ــــــ  ربــــــد أدبـــــميالد عمَّ  ـــــر ملك علـــــوننك

و و الرسول الذك غير العالم   فلماما ال    (51 )َوِإنََّك َلَعلهلل ُخُلٍق َعِظيٍ   :   ـــــفي

  مع ىىزات  ؟   ولمىىاما ال يكىىون كىىس مىىا قيىىس فىىي حقىى  حقىىًا وهىىدقاً  ؟ نحتفىىس بمقدمىى 

اي المعتىديد   وغيرسىة المتكبىريد   ولمىاما ال نقىوا      رافقت  ودافعت عنى  ضىد اعتىد   

التىي     وقىراية البرزن ىي وإناىاد األشىعار     ؟ تعليم أوالدنىا ال ىيرة النبويىة الاىريفة    ب

 ذكر مولد رسول ا  هىل  ا  عليى  وسىلم مثىس بىردة المىديح المباركىة للُبوهىيرك         

  وفي ظس  ذا االحتفىال المهيىب    و مزية أمير الاعراي أحمد شوقي وغير ما كثير

ضىىرورة التقيىىد بىىاآلدان اإلسىىالمية فىىي   إلىى   الىىذك يليىىق بعظمىىة المحتفىىس بىى  نىىدعو  

عليىى  وسىىلم واالبتعىىاد عىىد األلعىىان الناريىىة     االحتفىىال بمولىىد رسىىول ا  هىىل  ا     

واالكتفىىاي بإيقىىاد الاىىموع  ــــــ التــي لغــت علــهلل أفرافنــا هــاه األيــاـ ـــــ والمفرقعىىات 

عليى  أفلىس هىالة وأزكى       مقدمى  انقااع الظىالا عىد الىدنيا ليلىة      عبيرًا رمزيًا عد 

 ـ  سالا
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 : هوامشال
ديب مد كبار الكتان المصرييد   امتاز بأسىلون   و زكي بد عبد ال الا بد مبار    أ: زكي مبار   (0)

 اا في كثير مما كتب   ل  شعر كثير   ولد في مصر بالمنوفية و علم باألز ر الاريي   مات بالقىا رة  

قـامو  يـراو  ألىـ ر الروـا      )     يىر الىديد الزركلىي    62:  3  ينظر األعالا للزركلي  هــ 0320عاا 

 . ـ 0992و  7ط دار العلم للمالييد   بيروت لبنان   ( المستشرقين والنسار من العرب والمستعربين و

 ىو عمىر بىد الح ىيد بىد علىي بىد محمىد   أبىو الديىان   أديىب ومىفر    حىافخ              : ابد دحية الكلبىي   (7)

للحديث مد أ س سبتة باألندلس   رحس إل  مراكش والااا و راسان   استقر بمصر ومىات بالقىا رة عىاا    

    .  66:  5ال ابق  المرجع   هــ 433

مدينة  عد مد أعمىال الموهىس   و ىي قلعىة حصىينة شىبيهة بقلعىة حلىب   قىاا بعمار هىا وبنىاي            : أربس  (3)

سىور ا األميىر مظفىىر الىديد كىىوكبرك بىد زيىىد الىديد كوجىىك علىي   ولقلعتهىىا  نىد  عميىىق   ينظىر مع ىىم         

بد ا  الحموك الرومي البغىدادك    حقيىق     شهان الديد أبي عبد ا  ياقوت بد ع 042   044:  0البلدان 

 .فريد عبد العزيز ال ندك   دار الكتب العلمية   بيروت لبنان   بدون  اريخ 

اسىىم  ركىىي ومعنىىاه باللغىىة العربيىىة الىىذئب األزر    هىىاحب أربىىس وهىىهر    : مظهىىر الىىديد كىىوكبرك   (6)

  ينظر وفيات األعيان وأنباي  هــ 431ومات عاا  هــ 569هال  الديد األيوبي   ولد بقلعة الموهس عاا 

إح ىان  .   أبو العبا  شمس الديد أحمد بد محمد بد أبي بكر بد  لكان    حقيىق د  071:  6أبناي الزمان 

 .  عبا    دار الثقافة   بيروت لبنان   بدون  اريخ 

حيى    أبىو     ألحمىد بىد محمىد بىد أحمىد بىد ي       579:  0ينظر نفح الييب مد غصد األندلس الرطيب  (5)

 . ـ 0941إح ان عبا    دار هادر   بيروت لبنان   . العبا  المقرك    حقيق د

 و أحمد بد علي بد عبد القادر   أبو العبا  الح ىيني العبيىدك    قىي الىديد المقريىزك        : المقريزك  (4)

 022:  0للزركلي    ينظر األعالا هــ 165مفر  الديار المصرية   ولد وناأ في القا رة وبها  وف  عاا 

. 

محمد زكي عبد ال الا مبار    دار ال يس   بيروت لبنان .   د 022المدائح النبوية في األدن العربي  (2)

 . ـ 0997   0ط   

 . 010 المرجع ال ابق (1)

 و ط  بد ح يد بد علي بد سالمة   دكتور في األدن العربي ومد كبار المحاضريد   : ط  ح يد  (9)

مىد محافظىة المنيىا   ودر  بىاألز ر الاىريي بعىد أن كىي بصىره   نىال شىهادة الىدكتوراه مىد             ولد بقرية 

 . 730:  3  ينظر األعالا للزركلي  هــ 0393فرن ا   و و عميد األدن العربي   مات عاا 

 ي حليمة بنت أبي مسيب عبد ا  بد الحار  بد ش نة بىد جىابر ال ىعدك البكىرك     : حليمة ال عدية  (01)

وازني   مد أمهات النبي هل  ا  علي  وسلم مىد الرضىاع وزوج الحىار  بىد عبىد العىزى ال ىعدك          اله

 .   720:  7 المرجع ال ابق   هــ 1ما ت عاا 

  نقىىاًل عىىد كتىىان المىدائح النبويىىة فىىي األدن العربىىي   ـ 0/1/0936ينظىر هىىحيفة الىىوادك األربعىاي    (00)

010 . 

 .مد سورة الحديد  72اآلية  (07)

 .اآلية ال ابقة ( 03)

 ىىو م ىىلم بىىد الح ىىاج بىىد م ىىلم القاىىيرك الني ىىابورك   أبىىو الح ىىيد   حىىافخ   مىىد األئمىىة   : م ىىلم  (06)

  رحس إل  الح از ومصر والااا والعرا    أشهر كتب   ـ 171/ هـــ  716المحد يد   ولد بني ابور عاا 

 . 770:  2ألعالا للزركلي   ا ـ 125/ هـــ  740هحيح م لم   مات بم قط رأس  عاا 

 و جرير بد عبد ا  الب لي المالكي   أبو عمرو   هحابي جليس   أسلم : جرير بد عبد ا  الب لي  (05)

وقوم  فىي رملىان مىد ال ىنة العاشىرة لله ىرة   أرسىل  رسىول ا  هىل  ا  عليى  وسىلم لهىدا هىنم مك              

 و الذك قتس قائد الفر  يوا معركة مهران   اشىتر   الدلصة   قاد قوم  مد ب يلة في حرون الردة     و

في معركة القادسية   أهيبت عين  في فتح  مدان   اعتزل الصراع الدائر بيد علىي ومعاويىة   مىات عىاا     

 . ويايبيديا الموسوعة الحرةفي بلدة يقال لها قرقي يا شر  سوريا    هـــ 56وقيس عاا  هـــ 50

 بد أبي قحافة عثمان بد عامر بد كعىب التميمىي القرشىي   أبىو بكىر أول      عبد ا : أبو بكر الصديق  (04)

مىد الرجىال   وأحىد أعىاظم العىرن   ولىد بمكىة المكرمىة          الدلفاي الراشديد   وأول مد آمد برسول ا  

 ىىـ   األعىىالا  13 ىىـ بالدالفىىة  ىىوف  بالمدينىىة المنىىورة عىىاا  11وناىىأ سىىيدًا مىىد سىىادة  قىىريش   بويىىع سىىنة  

 . 017:6لي  للزرك
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 ىىو عمىىر بىىد الديىىان بىىد نفيىىس القرشىىي العىىدوك   أبىىو حفىىا    ىىاني الدلفىىاي  : عمىىر بىىد الديىىان  (02)

الراشديد   وأول مد لقب بأمير المفمنيد   الصحابي ال ليس   هاحب الفتوحات   ولد بمكة المكرمة عاا 

م   أسىلم قبىس اله ىرة بدمىس       وكان فىي جا ليتى  مىد أبيىال قىريش   لى  ال ىفارة فىيه         ـ 516/ هــ .  61

  و ىو أول مىد وضىع    كانىت الفتوحىات   سنيد   بويع ل  بالدالفة يوا وفاة أبو بكر الصديق   وفىي  الفتى    

التاريخ اله رك   وأول مد أناأ الدواويد ونظاا ال ند   قتل  أبو لفلفة فيروز الفارسىي غىالا المغيىرة بىد     

بح   حيث عاش بعد اليعنة  ال  ليال فقط وملىك عىاا   شعبة غيلة بدن ر في  اهر   و و في هالة الص

 . 65:  5 المرجع ال ابق   ـ 466/ هــ  73

 ىىو عثمىىان بىىد عفىىان بىىد العىىاا بىىد أميىىة   مىىد قىىريش   أميىىر المىىفمنيد   مو    : عثمىىان بىىد عفىىان  (01)

ه   ولىد بمكىة   النوريد    الث الدلفاي الراشديد   مد كبار الرجال الذيد اعتز بهم اإلسىالا فىي عهىد ظهىور    

  كان غنيًا شريفًا في ال ا لية   هارت إلي  الدالفىة بعىد وفىاة عمىر بىد       ـ 522/ هــ .  62المكرمة عاا 

 454/ هـــ  35الديان   قتس هبيحة عيد األضح  و و يقرأ القرآن الكريم في بيت  بالمدينة المنورة عاا 

  . 701:  6 المرجع ال ابق   ـ

 و علي بد الح يد  بد علي بىد أبىي طالىب كىرا ا  وجهى    زيىد العابىديد           :علي بد أبي طالب  (09)

الهاشمي   القرشىي   أبىو الح ىد أحىد مىد كىان يلىرن بهىم المثىس فىي الحلىم    مولىده بالمدينىة المنىورة                  

    . 722:  6 األعالا للزركلي   هـ 40و وفي بها عاا 

العدواني   أبو سليمان   أول مد نقىط المصىاحي   ولىد     و يحي  بد يعمر الوشقي : يحي  بد يعمر  (71)

باأل واز   مد علماي التابعيد   أ ذ اللغة عد أبي    وأ ذ النحو عد أبي األسود الذسلي   واله الح اج بىد  

 . 022:  1 المرجع ال ابق   ـ 264/ هـــ  079يوسي القلاي في البصرة   فلم يزل بها حت  مات عاا 

 و عمر بد عبد العزيز بد مروان بد الحكم األموك القرشىي   أبىو حفىا       :العزيز عمر بد عبد  (70)

والملىك العىادل   وربمىا قيىس لى   ىامس الدلفىاي الراشىديد  اىبيهًا لى  بهىم   ولىد وناىأ فىي                الدليفة الصىالح 

وح ىد    وكانت ل  الدالفة مىدة سىنتان ونصىي   أ بىاره فىي عدلى         ـ 210/ هـــ  40المدينة المنورة عاا 

سياست  كثيرة   يدع  أش  بني أمية حيث رمحت  دابة و و غىالا فاى ت    د  لى  ال ىم بىدير سىمعان مىد        

 . 51:  5 المرجع ال ابق   ـ 271/ هـــ  010أرض المعرة فمات عاا 

 و محمد بد إدريس بد العبا  بد عثمان بد شافع الهاشمي القرشي   أبو عبىد ا   : اإلماا الاافعي  (77)

  وحمس إل  مكىة المكرمىة و ىو ابىد سىنتيد   أحىد األئمىة         ـ 242/ هـــ  051لد في غزة بفل ييد عاا   و

المرجىع     ـ 171هـــ و   716األربعة   وإلي  ن بت الاافعية   زار بغىداد   وقصىد مصىر  بهىا  ىوف  عىاا       

 . 74:  4 ال ابق

الحديث   ولد في   روجراد مىد قىرى     و أحمد بد الح يد بد علي   أبو بكر   مد أئمة: البيهقي  (73)

  ناىأ فىي بيهىق   رحىس إلى  بغىدد  ىم إلى  الكوفىة ومكىة المكرمىة             ـ 996/ هــــ   316عـاـ  بيهق بني ىابور  

 المرجىع ال ىابق     ـ 0144/ هـــ  651وغير ما   وأ يرًا عاد إل  ني ابور فلم يزل فيها إل  أن مات عاا 

0  :044 . 

 .عراف مد سورة األ 052اآلية  (76)

 .مد سورة اإلن ان  1اآلية  (75)

أحمد بد علي بد محمىد الكنىاني الع ىقالني القبيلىة الع ىقالني   أبىو الفلىس          : ابد ح ر الع قالني  (74)

  ولىىع  ـ 0327/ هـــــ  223شىىهان الىىديد   ابىىد ح ىىر   أهىىل  مىىد ع ىىقالن بفل ىىييد   ولىىد بمصىىر عىىاا   

أئمىة العلىم والتىاريخ   رحىس إلى  الىيمد والح ىاز وغير مىا            باألدن والاعر  م أقبس عل  الحديث   ومىد 

 .   021:  0  األعالا للزركلي ـ  0669/ هـــ  157 مات بم قط رأس  عاا

 و عبد ا  بد عبًّا  بد عبد الميلب القرشي الهاشمي   أبو العبا    حبر : عبد ا  بد عبا   (72)

المرجع    هـ 41النبوة   سكد اليائي ومــات بها عاا   ناأ في بيت    هـ 3األمة   ولد بمكة عاا 

  . 95:  6 ال ابق

  جالل الديد عبد الرحمد بد أبي بكر محمد ال يوطي   دار  091و  092:  0الحاوك للفتاوى  (71)

 . ـ 0917الكتب العلمية   بيروت لبنان   

الدلىيرك ال ىيوطي   جىالل      و عبد الرحمد  بد أبىي بكىر بىد محمىد بىد سىابق الىديد       : ال يوطي  (79)

   ـ 0665/ هـــ  169مصىىني   ولىىد فىىي القىىا رة عىىاا   411الىىديد   إمىىاا حىىافخ ومىىفر  أديىىب   لىى  نحىىو  

اعتزل النا  في سد األربعيد و ال بنف   في روضة القيا  عل  النيس وألي أكثر كتب    وبق  عل  ملك 

 . 310:  3األعالا للزركلي    ـ 0515/ هـ  900إل  أن  وف  بم قط رأس  القا رة عاا 

 .مد سورة آل عمران  046اآلية  (31)



سالم مولود سالم أبوقبة. د      المولد النبوي الشريف بين البدعتين الحسنة والسيئة  

 م 7102تربية          العدد السابع          مــاس مجلة كليات ال

 . 721:  0 الحاوك للفتاوى (30)

 .مد سورة الحار  2اآلية  (37)

م ىىلم بىىد الح ىىاج القاىىيرك     دي  لةمىىاا أبىىي الح ىى   716:  0 (المســند )  صىىحيح م ىىلم بالحىىديث  (33)

و  0ط ات   دار التأهىيس   القىا رة   مصىر      مركز البحو  و قنية المعلومى الني ابورك    حقيق ودراسة 

 . ـ 7106

 .مد سورة المائدة  7اآلية  (36)

 و محمد بد أحمد بد أبىي بكىر بىد فىر  األنصىارك الدزرجىي األندل ىي   أبىو عبىد ا           : القرطبي  (35)

/ هــــ   420القرطبي   مد كبار المف ريد   ولد بقرطبة   رحس إل  الار  واستقر بمصر وبها مات عىاا  

 . 019:  0  األعالا للزركلي  ـ 0723

  لمحمد بد أحمد األنصارك القرطبىي أبىو    47و  40:  4 ( يلسير القرلبي) ال امع ألحكاا القرآن  (34)

 . ـ 7114و  0ط مفس ة الرسالة    حقيق عبد ا  التركي وآ رون   عبد ا    

 .مد سورة البقرة  715اآلية  (32)

 و عبد ا  بىد عبًّىا  بىد عبىد الميلىب القرشىي الهاشىمي   أبىو العبىا    حبىر           : عبا   عبد ا  بد (31)

  األعىىالا  هـــ 41  ناىىأ فىي بيىىت النبىىوة   سىكد اليىىائي ومـىىـات بهىا عىىاا       هـــ 3األمىة   ولىىد بمكىىة عىاا   

 . 95:  6للزركلي 

  وفىىي  0516   وفىىي هىىحيح م ىىلم  7543حىىديث فىىي هىىحيح البدىىارك بىىان العتىىق رقىىم الحىىديث    (39)

 .عير ما 

 و أحمد بد عمرو بد عبد الدالق   أبو بكر البزار   حافخ مد العلماي بالحديث   حد  في : البزار  (61)

  األعالا للزركلىي   ـ 915/ هـــ  797آ ر عمره بأهبهان وبغداد والااا   مات في الرملة بفل ييد عاا 

0  :019 . 

الح يد بد عبد الرحمد   أبو الفلس   زيد الىديد   المعىروف     و عبد الرحيم بد: الحافخ العراقي  (60)

 275بالحافخ العراقي  مد كبار حفاظ الحديث   أهل  مد الكرد   ولد فىي رازنىان مىد أعمىال إربىس عىاا       

   حول هغيرًا مع أبي  إل  مصر   فتعلم ونبغ فيها   رحس إل  الح از والااا وفل ييد    ـ 0375/ هـــ 

 . 366:  3 المرجع ال ابق   ـ 0616/ هـــ  114مات في القا رة عاا عاد إل  مصر و

 .مد سورة األحقاف  75اآلية  (67)

 .مد سورة  ود  51اآلية  (63)

 .مد سورة األنعاا  14اآلية  (66)

 و سليمان بد األشعث بد إسحا  بىد باىير األزدك ال   ىتاني   أبىو داود   إمىاا أ ىس       : أبو داوود  (65)

 725  رحس رحلة كبيرة   مىات بالبصىرة عىاا     ـ 102/ هـــ  717ي زمان    ولد ب   تان عاا الحديث ف

 . 077:  3  األعالا للزركلي  ـ 119/ هـــ 

 و العبا  بد عبد الميلب بد  اشم بد عبد مناف الهاشمي الفرشي   أبو : العبا  بد عبد الميلب  (64)

ا  عليىى  وسىىلم إم لىىم ي ىىلم سىىواه وحمىىزة   ولىىد بمكىىة   الفلىىس    ىىاني مىىد أسىىلم مىىد أعمىىاا الرسىىول هىىل  

  جد الدلفاي العباسييد   كان مح نًا لقوم    سديد ـ  523/ هـــ . 50 المكرمة قبس الفيس بثال  سنيد عاا

الرأك   واسع العقس   مولعًا بإعتا  العبيد   كار ًا للر    كانىت لى  سىقاية الح ىي  وعمىارة البيىت   شىهد        

المرجىع     ـ 453/ هــــ   37مكىة المكرمىة   عمىي فىي آ ىر حيا ى    مىات بمكىة المكرمىة عىاا           حنيد وفتح 

 . 747:  3 ال ابق

 إسىىماعيس بىد عمىر بىد كثيىىر   و  349:  3( سـيرة الرســو  لـلهلل ا  عليـا وسـل      )  البدايىة والنهايىة   (62)

 . هــ  0673و  7و ط  لكتبالقرشي الدماقي    حقيق الدكتور عبد ا  عبد المح د التركي   دار عالم ا

في سنن     والترمذك في م نده   واإلماا أحمد 0354الحديث هحيح رواه م لم في هحيح  برقم  (61)

. 

الهاشىمي القرشىي العىدناني   أبىـو      (السـب   )  و الح يد بد علي بـد أبىي طالىب   : الح يد بد علي  (69)

  وناىأ فىي بيىت النبىوة   قتىس فىي        هــ  6نىة المنىورة عىاا    عبد ا  الاهيد   ابد فاطمىة الز ىراي   ولىد بالمدي   

 . 763:  7  األعالا للزركلي  هـ 40كربالي بعد قتال عنيي عاا 

 .مد سورة القلم  6اآلية  (51)


