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 املولد النبوي الشريف

 اء رمضانأمس

احلمد هلل رّب العاملني، وأفضل الّصالة وأمت التسليم على خامت األنبياء واملرسلني حبيبنا حممد صلى هللا عليه  
 وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني. 

ذكرى مولد النيب يف هذه األايم تظللنا مناسبة كرمية جليلة، كانت إرهاصاً لتاريخ عظيم خطري: تلك هي 
صلى هللا عليه وآله وسلم الشريف، ومشرق اجملد اإلسالمي املنيف، الذي شاد صروحه النيب صلى هللا عليه 

 وآله وسلم ... 

فها هو شهر ربيع األول يقبل علينا متألقاً، معطر األجواء أبزكى األريج، وأحبه إىل قلوبنا.. إذ حقاً علينا  
وأن نستقبله سعداء مستبشرين، فهو  ،وم ميالده صلى هللا عليه وآله وسلموعلى كل املسلمني: أن نفرح بي

اليوم الذي تدفق فيه العلم واهلدى والنور إىل هذا العامل أمجع مبولد رسول الرمحة للعاملني فأعظم هبذا اليوم  
 وأكرم...

شك أن أفضل أنواع االحتفاء هبذا املولد النبوي    .. وال58{يونسُقْل ِبَفْضِل اّللِّ َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحواْ }
الشريف يتجّلى: يف الزايدة من ترتيل القرآن الكرمي؛ واستعراض سريته، واحلديث عن جوانب العظمة يف  

    شخصية الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، وصور اجلمال والكمال يف َخلقه وُخلقه...

لسرية الزّكية، ونستعيد ما فيها من دروس وعرب، مما يشعر األبناء بعظم وإهنا ملناسبة مفعمة ابلنور لكي نقرأ ا
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ، وحياته املشرقة بصدق اإلميان، فنمأل نفوسهم حبب رسول هللا صلى 

عظموهنا،  هللا عليه وآله وسلم وتعظيمه وتوقريه وإن هذا بدوره ملن أقوى األسباب اليت جتعلهم حيبون سنته، وي
 وحيرصون على العمل هبا...
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فياليتنا ننتهزها فرصًة يف كل عام لنتدارس مع أبنائنا وبناتنا اتريخ هذا الرسول الكرمي، ونتعرف إىل أخالقه  
الفاضلة ومشائله الكرمية... واي ليت األمهات واآلابء جيلسون إىل أبنائهن وبناهتن حول السرية العطرة، 

د صلى هللا عليه وآله وسلم، وحياته املتألقة من حني والدته إىل وفاته عليه أفضل لربطهم بسرية نبينا حمم
كانت مذكورة معروفة من قبل أن خيلقه هللا وخيرجه إىل الّدار الّدنيا    الّصالة والّسالم... وأن نبّوة حممد

أنّه قال:   وآله وسلمصلى هللا عليه  عن الّنيب  حياً... ولقد ذكر ذلك يف حديث العرابض بن سارية
إين عند هللا يف أّم الكتاب خلامت الّنبيني، وإن آدم ملنجدٌل يف طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك دعوة أيب »

إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤاي أمي اليت رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك  
ح اإلسناد[... ويف حديث أيب هريرة للرتمذي عن « ]أخرجه احلاكم و قال صحيأمهات الّنبيني يرين

وآدم بني الروح » قال: أهنم قالوا: اي رسول هللا! مىت وجبت لك النبوة؟صلى هللا عليه وآله وسلم الّنيب
 «..واجلسد

 وحكمه ونشأته:  صلى هللا عليه وآله وسلم وال بد لنا هنا أن نذكر شيئاً حول مشروعية االحتفال مبولد النيب

م املوالد من أهم وسائل الدعوة إىل هللا، واإلعالم اإلسالمي، اليت إن أحسّنا استخدامها أتت ابلثمار  فاليو 
صلى هللا   الطيبة، والنتائج املرضية.. لكن هناك قلة من العلماء قد تشددوا يف إنكار االحتفال مبولد النيب

ة اإلسالمية الذين أمجعوا يف املاضي  واعتربوه بدعة منكرة خمالفني يف ذلك مجهور األمّ  عليه وآله وسلم
واحلاضر على إابحة هذا االحتفال، واعتباره أسلواًب من أساليب أداء فروض الشكر هلل تعاىل على نعمة 

صلى هللا عليه وآله   املصطفى املبعوث رمحًة للعاملني، وضرورة من ضرورات تعميق احلب والّصلة ابلنيب
د املنكرين يف وسلم  نفي فكرة االحتفال ابملولد الشريف حبجة أنه شيء مبتدع تشدد يف غري .. إذ أّن تشدُّ

حمله، فليس األصل يف األشياء احلرمة، بل األصل فيها اإلابحة حىت يرد النص ابلتحرمي، وأنّه ليس كل ما  
لف، ومل يكن يف عهده .  هو بدعة منكرة جتب حماربتها صلى هللا عليه وآله وسلم أحدث مما مل يفعله السَّ

هي أمر مغاير لألمور املستحدثة  صلى هللا عليه وآله وسلم وأن ]البدعة الضاللة[ اليت حتدث عنها املصطفى
بوحي الشريعة وأحكامها ملصلحة من مصاحل املسلمني، ألن حقيقة البدعة أن يُقِحم املبتدِع يف بنية الدين  

أو  صلى هللا عليه وآله وسلم هللا وجوهره ما ليس منه، وهي أيضًا ما صادم نصًا أو خالف هدي رسول
ترتبت عليه مفسدة.. وأن ما مسّاه العلماء ]بدعة حسنة[ حني قسموا البدعة أقسامًا هو نفس ]السنة 
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من سنَّ يف اإلسالم سّنة حسنة فله  يف قوله: » صلى هللا عليه وآله وسلم احلسنة[ اليت دعا إليها املصطفى
 م مسوها )بدعة( جبامع معىن االستحداث امللحوظ فيها... « وأهنأجرها وأجر من عمل هبا بعده...

ً مذموماً  ً منكرا ، وال يتحقق فيه تعريف البدعة الضاللة، فإنّه ليس فيه  ومن مثَّ فاالحتفال ابملولد ليس أمرا
عاً  خمالفة لكتاب وال سنة وال أثر وال إمجاع، وال يقرتن به اّدعاء ورود الشرع به، كما ال خيرج عن كونه اجتما

 على خري حيقق مصلحة للمسلمني فهو من قبيل السّنة احلسنة... 

وال شك يف أن حب املسلمني لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كان السبب األول يف ظاهرة االحتفال  
مبولده صلى هللا عليه وآله وسلم كل عام ..مث إن من أهم أسباب ظهور املوالد تلك األزمات اليت مرت هبا  

ة اإلسالمية من حروب مع الروم خالل العصر العباسّي، وهجمات صليبّية، وغزو ترتي، وما رافقها  األمّ 
من االستيالء على القدس وتدمري بغداد، وقتل العلماء فيها، وإحراق الكتب، وحمو آاثر العلم واحلضارة 

ء، وانتشار اخلالعة واجملون،  واملَدنّية...، وعوامل أخرى شديدة اخلطر: منها النزاع بني السالطني واألمرا
وفساد األخالق بشكل عام .. فكان من الطبيعي إزاء هذه األوضاع السيئة أن يظهر الّتصوف السّّن 
الناصع املتمسك بشريعة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وأن ينهض رجاله ابلدفاع عن اإلسالم  

والد واالحتفال هبا وذلك حباً واستشفاعاً به صلى هللا  ومقّدساته، إذ كان للمتصوفة دور كبري يف أتليف امل
 عليه وآله وسلم إىل هللا سبحانه وتعاىل.. 

وهكذا شاع االحتفال بذكرى مولده صلى هللا عليه وآله وسلم، وأُلّفت لذلك املوالد، ودرج الناس على  
مناسباهتم العامة واخلاّصة.. ذلك  قراءهتا يف مناسبة االحتفال مبولده صلى هللا عليه وآله وسلم، ويف شىت 

هو أعظم سبب يف نشوء املوالد.. ومن ذلك يتبني لنا أن االحتفال بيوم املولد عمل حمدث مل يُعهد يف  
 عصر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، وال يف عصر أصحابه أو الّتابعني هلم إبحسان... 

رّابع اهلجري حيث أحدثه الفاطميون يف القاهرة.. وملّا  أما أّول عهد العامل اإلسالمي ابملولد: ففي القرن ال
جاءت الدولة األيوبية ألغيت مجيع األعياد اليت كان حيتفل هبا الفاطميون مبا يف ذلك االحتفال ابملولد  

 الشريف، وظل األمر كذلك حىت مطلع القرن الّسابع اهلجري إىل وقتنا احلاضر... 
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ن فيه بعض املنكرات اليت ختالط بعض االحتفاالت ابملولد، فاملؤكد  وقد اعرتض بعضهم على فكرة املولد أب
أّن املنكر احلقيقي هو خارج حبثنا متامًا ألن موضوعنا هو االحتفاالت املنّزهة عن املنكرات والعبث  
واللهو...، فهل يرتضي املسلم العاقل أن حيتفل مبولد احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم تقرابً منه  

 و حتبباً.. مث يرتكب من املنكرات ما يغضبه عليه الّصالة و الّسالم.. 

صلى هللا عليه   وإذا رأينا من خيلط االحتفاالت مبولد رسول هللاو يقول الدكتور البوطي حفظه هللا تعاىل: )
د ذاته، مبا يسيء إىل نتائجها، فإن التنبيه جيب أن يتجه إىل هذا اخللط، ال إىل جوهر العمل حب وآله وسلم

فمن الضروري الدعوة إىل تنقية مثل هذه احلفالت وسائر الشؤون املستجدة األخرى من الشوائب، والتحذير 
مما قد يتسلل إليها من املنكرات.. ولكن حىت لو ظهر يف هذه املستجدات قليل من الشر، فإننا نقبلها 

افظ على تطبيق القاعدة القائلة: »درء  وحنافظ عليها متسكًا مبا قد تنتجه من اخلري الكثري، على أن حن
 (. املفاسد مقدم على جلب املصاحل...« 

  

 


