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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 مشروعية المولد النبوى الشريف  ١. ١

اء حيتفلون بعيد اآلب ،الدول حتتفل بعيد ميالد ملوكها ورؤسائها
 وعلى ، األصدقاء حيتفلون بعيد ميالد أصدقائهم،ميالد أبنائهم

مدار العام تنصب أعياد النصر على األعداء وأعياد االستقالل 
 االحتفال مبوالد أهل البيت يأتى وعندما ، أحدفوهومل يت

هل فهم خاطئ أم ف ، يكثر القيل والقالوجدهم خري البشرية
كانت ضغينة فعسى اهللا أن يتوب عليهم إذا   ؟عن عمد وضغينة

 .وإال ستحبط أعماهلم وإذا كان فهم خاطئ فوجب تصحيحه

 على االحتفال والقياس يعطى األولوية ىف االحتفال مبولده 
بالعيدين وذلك ألن عيد رمضان سببه انقضاء صوم رمضان 
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م أدوا عبادة عظيمة  فيحتفل املسلمون بأول شوال نظرا أل
 .انوهى صوم رمض

والعيد الثاىن يكون صبيحة يوم عرفة ألن احلج عرفة فيكون 
  .اليوم الثاىن لعرفة عيد وذلك إلمتام الفريضة

 فعن السيدة فكيف كان اإلحتفال بالعيد ىف بيت النىب 
 دخل عليها عائشة رضى اهللا عنها قالت أن أبا بكر 

ن مبا تقاولت به ا أيام مىن تغنيان وتدفوعندها جاريتان ىف
بكر  رمها أبوـوب له فانتهـ متغش بث عث والنىباألنصار يوم بُ 

 فكشف النىب ا   عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإ
 . إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا-ةوىف رواي-أيام عيد 

ما ركنني أساسيني من  وكل من رمضان وعرفة مل خيرجا عن كو
لشهادتني كما  دون ا- بال شك-أركان اإلسالم ومها ىف الرتبة 

هو مبني بالكتاب والسنة وعليه إمجاع األمة، ومل تكن إحدى 
النبوة، ومل يعرف أحد تعادل الفريضتني من أركان اإلميان مباشرة 
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 صلوات رىب وسالمه فرضا أو سنة إال بفضل احلبيب املصطفى
 .عليه

ومن هذا الوجه يكون االحتفال بأداء الركن األول من اإلسالم 
 على االحتفال بأداء أى ركن آخر وذلك لوجوب له األولوية

كما أمرنا سبحانه ىف اآلية الكرمية  إجالله وتعظيمه 
وتعزروه وتوقروه١.  

  المواكب واإلنشاد  ٢. ١
 فقد االحتفال باملولد النبوى الشريف باملواكب واإلنشادوعن 

جاء ىف كتاب الروض الفائق ىف املواعظ والرقائق للشيخ 
  : أنه قال كعب األحبار احلريفيش ما رواه

ملا أراد اهللا عز وجل خلق املوجودات وخفض األرض ورفع 
 فصارت ،السموات قبض قبضة من نوره وقال هلا كوىن حممدا

 فسجد ،ىل حجاب العظمةإعمودا من نور وأشرق حىت انتهى 
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هلذا خلقتك ومسيتك : وقال احلمد هللا، فقال اهللا تبارك وتعاىل
 مث خلق اهللا من ،ق وبك أختم الرسل منك أبدأ اخلل،حممدا

اكتب، فارتعد :  مث قال تعاىل للقلم،ذلك النور اللوح والقلم
: يارب وما أكتب؟ قال: القلم ألف سنة من اهليبة اإلهلية فقال
 فلما كتب القلم ذلك ،اكتب ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

اهتدى إىل علم اهللا تعاىل فكتب عن كل أمة باسم نبيها 
فلما ) من أطاع دخل اجلنة ومن عصى دخل النار(رسوهلا و 

من أطاع (قال  وصل القلم ىف الكتابة عن أمة النىب حممد 
) وأراد أن يكتب ومن عصى اهللا أدخله النار أدخله اهللا اجلنة

:  فقال احلق، فانشق القلم،ذا بالنداء اإلهلى للقلم تأدبإو 
  .)أمة مذنبة ورب غفور(اكتب 

 لق اهللا آدم من األرض وركب فيه نور النىب مث بعد ذلك خ
مث أمر اهللا سيدنا آدم أن تطهر وسبح وقدس واغش زوجتك 

  سيدنا ففعل،على طهارة منك ومنها فإىن خمرج منكما نورى
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 فنقل اهللا ذلك النور إىل حواء فكان يرى ىف ،آدم ما أمره به ربه
م  فلما وضعت شيثا عليه السال،جبهتها دارة كدارة الشمس

خذ ينتقل من طيب إىل طاهر حىت أ و ،ىل جبينهإانتقل النور 
 فلما أراد اهللا إخراج تلك الوديعة اهللا والده  ىل عبدإوصل 

من خزائن األصالب الرفيعة إىل كنز أحشاء السيدة آمنة نودى 
كرسى   يا،عرش تربقع بالوقار ىف مجيع األرض والسموات يا

 يا ،جنان تزخرىف  يا،تهجىسدرة املنتهى اب  يا،تذرع بالفخار
مالئكة اهللا اصطفى ومتنطقى  يا ،حور من القصور اشرىف

رضوان افتح أبواب اجلنان وزين احلور والولدان   يا،بالعرش
غلق أبواب أ يا مالك ،وأطلق جمارى الطيب وعطر األكوان

النريان فإن النور املكنون والسر املصون املخزون ىف خزائن 
ىل إاهللا ينفصل وإىل آمنة يتصل و   من عبدقدرتى ىف هذه الليلة

  .أحشائها ىف هذه الساعة ينتقل
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وكان ذلك عشية يوم اجلمعة أول ليلة من رجب الفرد ومل يبق 
وال مكان إال ودخله نور وال دابة إال نطقت  ىف تلك الليلة دار

ورب الكعبة وهو أمان الدنيا  محل برسول اهللا : وقالت
 .وسراج أهلها

ملا مر ىب من محله ستة أشهر مات أبوه : دة آمنةل السيو قوت
يا آمنة أبشرى فقد : اهللا وآتاىن آت ىف املنام فوكزىن وقال عبد

محلت خبري العاملني طرا فإذا ولدتيه فسميه حممدا واكتمى 
  .شأنك

شكوت وجعا وال أملا ولقد محلت به  ما: آمنةالسيدة فقالت 
ما يأخذ النساء تسعة أشهر، فلما حان وقت والدتى أخذىن 

 دة ىف الدار وعبدـد من قومى وكنت وحيـلم ىب أحـومل يع
ىل من ال ختفى عليه إ فمددت كف السؤال ،املطلب ىف طوافه

 مث نظرت نورا ،خافية فإذا أنا باألخت املواسية آسيا امرأة فرعون
 مث شاهدت وجوها ،أضاء منه املكان فإذا هى مرمي ابنة عمران
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عانىن عامل أ مث ، من احلور فاشتد ىب الطلقكالبدور فإذا مجاعة
الغيب والشهادة على تسهيل الوالدة فوضعت احلبيب معتمدا 
على يديه شاخصا إىل السماء بعينيه فحنت آسيا عليه وبادرت 

 مث نزل إىل املنزل جربيل وحف به ،ليه وقبلت احلور يديهإمرمي 
فوا به  أخفوه عن األبصار وطا،ميكائيل وإىل خدمته إسرافيل

 مث أخذته آسيا لتكحله فوجدته مكحوال وأرادت ،مجيع األقطار
 مث قيل ، وطيبته املالئكة،مرمي قطع سرته فوجدته مقطوع السرة

ليه حىت تنقضى زيارة املالئكة املقربني إتدع أحد ينظر  ألمه ال
  .له

واهتز العرش طربا وزها الكرسى عجبا ومنعت اجلن من السماء 
لتسبيح ونشرت الرياح وأبدت سحبا ونودى وضجت املالئكة با

 .)أهال وسهال ومرحبا(ىف الكائنات من مجيع اجلهات 

 صلوات رىب وسالمه عليهفإذا كان هذا احتفال املأل األعلى به 
  .!!فكيف يكون احتفالنا؟
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قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك وقد قال احلق سبحانه وتعاىل 
والفرح باملبعوث رمحة للعاملني  ٢فليفرحوا هو خري مما جيمعون
انظر معى أيها احملب ماذا حدث  و خري مما جتمع للدنيا ولآلخرة

عند دخول احلبيب املدينة املنورة، وكان دخوله ليس ىف أول 
احملرم كما يعتقد غالبية املسلمون ولكن كان وصوله املدينة يوم 

  وإمنا جعل احملرم للتأريخ اهلجرى وليس للهجرة ىفمولده 
ا فقد  قال القسطالىن ىف شرحه على منت البخارى عن ذا

النساء والصبيان  رأى النىب :  قالسيدنا أنس بن مالك 
اللهم ﴿  من عرس؟ فقال - حسبت أنه قال-: مقبلني، قال

 . قاهلا ثالث مرات﴾أنتم أحب الناس إىل

مر اوأبوبكر وع قدم النىب : وىف نفس اجلزء من الشرح قال
بن شهاب وماحكاه اونزلوا على كلثوم بن اهلرم فقال بن فهرية 

 كفرحهم ئفما رأيت أهل املدينة فرحوا بش: احلاكم ورجحه
 .قدم رسول اهللا: حىت جاء اإلماء يقلن برسول اهللا 
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خرجت جوارى من بىن :  أنس بن مالك  سيدناوقال
 :النجار يضربن بالدف وهن يقلن

 حنن جوارى من بىن النجار

  حمد من جارذا مبـحب يا
 إىل مأل من بىن النجار فجاؤا متقلدين مث أرسل النىب 

 .بكر  أبوسيدنا و  سيوفهم وميشون حول النىب 

ملا كان اليوم الذى دخل  : قالأنس بن مالك سيدنا وعن 
 وصعدت ذوات ئ املدينة أضاء منها كل شفيه رسول اهللا 

 :اخلدور على األجاجني يقلن

 ات الوداعـثنيطلع البدر علينا من 

 ى هللا داعـكر علينا ما دعـوجب الش

 أيها املبعوث فينا جئت باألمر املطاع

 خري ساع جئت شرفت املدينة مرحبا يا
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إن قلىب :  فقال ،رسول اهللا أحتبونىن؟ قلن نعم يا﴿ فقال 
اهللا أعلم أن قلىب ﴿:  وىف رواية أخرى قال ﴾حيبكن
  .بن ماجةا رواه ﴾حيبكم
 أمرنايب املصطفى صلوات رىب وسالمه عليه قد كان احلبوإذا  

: حيث قال عالن النكاح وجعله ىف املساجد، إلبضرب الدف
اعلنوا هذا النكاح واجعلوه ىف املساجد واضربوا عليه ﴿

 . رواه الرتمذى من حديث عائشة﴾بالدفوف

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه ﴿بن ماجة اوىف رواية 
 .﴾بالغربال

من فرحنا بالنكاح وقد أورد  مبولده أكثرفكيف ال نفرح 
إذا ﴿املعصوم حديثا ىف حق امسه وليس ىف حق ذاته حيث قال 

 . رواه البزار﴾حترموه مسيتم حممدا فال تضربوه وال

فإذا كان هذا التبجيل واالحرتام ملن مسى بامسه الشريف فما 
  .بالكم بذاته الشريفة  بامسه هو وما بالكم
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  موكب سيدنا سليمان  ٣. ١
قوله تعاىل تفسري وإىل من ينكرون املواكب ما قاله ابن كثري ىف 

وحشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس  سورة النمل ىف
 يركب فيهم ىف -سيدنا سليمان-  كان ٣والطري فهم يوزعون
 خلفه اإلنس ويلونه اجلن والطري فوق رأسه، ،أبه وعظمة كبرية

 وىف معىن ،هاوإن كان اجلو حارا أظلته الطري بأجنحت
يوزعونيتقدم أحد على منزلة سيدنا سليمان ىف   أى ال

  .املسري، وذلك كما يفعل مع ملوك اليوم

  موكب سيدنا يوسف  ٤. ١
يركب ىف  عليه السالم كان يوسف فيما ذكر القرطىب أن سيدنا و 

زهاء مائة ألف من عظماء قومه،  وكبمكل أسبوع مرة ىف 
لعله يسعفك بشىء؛ مث لو تعرضت له : للسيدة زليخةفقيل 
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ال تفعلى، فرمبا ذكر بعض ما كان منك من املراودة : قيل هلا
أنا أعلم خبلق حبيىب منكم، مث : والسجن فيسىء إليك، فقالت

اهوكبمتركته حىت إذا ركب ىف  : ، قامت فنادت بأعلى صو
سبحان من جعل امللوك عبيدا مبعصيتهم، وجعل العبيد ملوكا 

  .بطاعتهم

  فى اإلسالمأول موكب   ٥. ١
؟ )الفاروق( مسيت ئألى ش: سألت عمر: وعن ابن عباس قال

أسلم محزة قبلى بثالثة أيام، مث شرح اهللا صدرى لإلسالم : قال
 ال إله إال هو له األمساء احلسىن، فما ىف األرض ،اهللا: فقلت

أين رسول : ، فقلتنسمة أحب إىل من نسمة رسول اهللا 
 األرقم بن أىب األرقم عند هو ىف دار: ؟ قالت أخىتاهللا 

الصفا، فأتيت الدار ومحزة ىف أصحابه جلوس ىف الدار ورسول 
فضربت الباب، فاستجمع القوم، فقال هلم :  ىف البيتاهللا 
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 عمر بن اخلطاب، فخرج رسول اهللا : مالكم؟ قالوا: محزة
فأخذ مبجامع ثياىب مث نرتىن نرتة فما متالكت أن وقعت على 

أشهد أن ال إله إال : فقلت! ا أنت مبنته يا عمرم:  فقال،ركبىت
اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فكرب 

! يا رسول اهللا: أهل الدار تكبرية مسعها أهل املسجد فقلت
بلى والذى نفسى : ألسنا على احلق إن متنا وإن حيينا؟ قال
ختفاء؟ ففيم اال: قلت! بيده إنكم على احلق إن متم وإن حييتم

محزة ىف :  فأخرجناه ىف صفني،والذى بعثك باحلق لتخرجن
أحدمها وأنا ىف اآلخر، له كديد ككديد الطحني حىت دخلنا 

 قريش وإىل محزة، فأصابتهم كآبة مل املسجد، فنظرت إىلَّ 
، وفرق )الفاروق( يومئذ سماىن رسول اهللا فيصبهم مثلها، 

  .لمتقى اهلندىلكنز العمال . اهللا ىب بني احلق والباطل
م كانوا ئالرتاب الناعم، فإذا ط: الكديد(  صار غباره، أراد أ

  .)ب٤/١٥٥النهاية . وأن الغبار كان يثور من مشيهم مجاعة،
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والرقص بالسيوف  كل هذا من ضرب الدف وإنشاد القصائدف
 فكيف لنا أن ننكره؟ وكيف ال حنتفل مبولده!! مل ينكره 

م  ومو صلوات رىب وسالمه عليه الد أهل بيته الذى وصى 
م بكتاب اهللا تعاىلرسول اهللا  قليال من التفكر  ...  وقر

 .يرمحكم اهللايرمحنا و 
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