
 

1 

 

  



 

2 

 

 

 
 

 قبس من نور

 كيف أفهم مرشوعية االحتفال باملولد

 ملسو هيلع هللا ىلص

 تأيلف
 أيمن يارس ابلاكر

 



 

3 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 امس الرساةل

 قبس من نور

 تأ ليف

 أيمن يارس ابلاكر

 واتساب

00923116336937 

 فاكس

00922134921394 

 الربيد الإليكرتوين

arabicbooks@dawateislami.net 

 موقعنا عىل الإنرتنيت

www.arabicdawateislami.net 

 قبس
 من نور 

mailto:arabicbooks@dawateislami.net


 

4 

 
احلمد هلل العزيز الرحيم، املنعم اجلواد الكريم، اذلي مّن ىلع خلقه 
ُ ىلَعَ الُْمْؤمِننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم  بانليب األمني فقال: )لََقْد َمنَّ اَّللَّ
يِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكَتاَب  نُفِسِهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِّ

َ
ْن أ َرُسوًلا مِّ

بنٍِي(، ]آل عمران/ ِْكَمَة َوإِن ََكنُوا مِن َقْبُل لَِِف َضََلٍل مُّ
ْ

 [164َواحل
 

والصَلة والسَلم ىلع املبعوث رمحة للعاملني، اهلادي إىل الرصاط 
ىل اهلدى واتلىق وبرِّ الوادلين، املويص بالعفاف املستقيم، ادلايع إ

والرضا وصلة األقربني، وىلع آهل الطيبني الطاهرين، وصحبه الغرِّ 
 امليامني أمجعني.

 
، شهٌر أرشق فيه ميالد انليب ربيع األنورها قد أظلنا شهر 

األزهر، املصطىف املجتىب خري البرش، يف ايلوم اثلاين عرش من 
ىلع القول األشهر، وقد جرت العادة أن حيتفل  ربيع األول

املسلمون يف لك اعم يف ابلوادي واحلرض، يف خمتلف ابلالد 
اإلسالمية من رشقها إىل غربها، عربها وعجمها، فتقام 
املجالس، وتنشد القصائد، وترسد السرية، وتذكر الشمائل، 
 وتقدم املوائد من الطعام واحللوى، وتسري املواكب واملسريات
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 ا، وشكر  ملسو هيلع هللا ىلصبسيد السادات، وفخر الاكئنات، سيدنا حممد  افرح  
 هلل تعاىل ىلع ما أنعم به وتفّضل.

وكما ذكر املؤرخون فإّن هذه السنة احلسنة قد بدأت 
عند أهل السنة واجلماعة يف القرن السادس اهلجري، وقد 

حممد بن أثىن عليها العلماء، ومن هؤالء املؤرخ الكبري الرحالة 
هجرية(  540اذلي )ودل اعم  أمحد بن ُجبري الكناين األندليس

هـ وأقام فيها ثمانية أشهر، ووجد  579ودخل مكة املكرمة يف 
)يفتح هذا حيث يقول ملسو هيلع هللا ىلص انلاس حيتفلون بذكرى ميالد انليب 

ويدخله مجيع الرجال  -ملسو هيلع هللا ىلصأي مزنل انليب -املاكن املبارك 
للترّبك به يف لك يوم اثنني من شهر ربيع األول فيف هذا ايلوم 

 .(1)(ملسو هيلع هللا ىلصوذاك الشهر ودل انليب 
مما يدل ىلع أّن املسلمني اكنوا حيتفلون بهذه املناسبة 
الكريمة، ومتعارف عليها يف احلرمني الرشيفني من قبل هذا 

لعالمة أبو شامة اتلاريخ، وممن أثىن ىلع هذه السنة املحدثة ا
)َومن املقديس شيخ اإلمام انلووي رمحهما اهلل تعاىل حني قال: 

ينَة  أحسن َما ابتدع يفي َزَماننَا من َهَذا الَْقبييل َما اَكَن يفعل بيَمدي

                                 
 ( رحلة ابن جبير .1)
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أربل جربها اهلل َتَعاىَل لك اَعم يفي ايْلَْوم الُْمَوافق يلَْوم مودل انلَّيبي 
ور فإن َذليك من  ملسو هيلع هللا ىلص ُ ينَة َوالرسر دَقات َوالَْمْعُروف وإظهار الزِّ الصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َما فييهي من اإلحسان إىل الُْفَقَراء مْشعٌر بمحبة انلَّيبي 
ا هلل َتَعاىَل ىلع َما من  وتعظيمه وجالتله يفي قلب فَاعله، وشكر 

ي أرْسلُه رمَْحَة للَْعاملني  ي يع وىلَع  ملسو هيلع هللا ىلصبيهي من إجياد رَُسوهل اذلَّ  مَجي
د  يْخ عمر بن حُمَمَّ الُْمرْسلني َوََكَن أول من فعل َذليك باملوصل الشَّ
ني الَْمْشُهورين َوبيه اقْتدى يفي َذليك َصاحب  احلي املال أحد الصَّ

هم اهلل َتَعاىَل(  .()أربيل وََغريه رمَحي
وقد اعتىن العلماء الكبار واحلفاظ العظام، بهذه 

رفوا يف األمة باإلمامة يف العلم املناسبة الكريمة، علماء عُ 
ودراية،  اوالعمل، وسعة االطالع يف السنة الرشيفة حفظ  

فصنَّفوا الكتب املخترصة للسرية الطيبة، والشمائل العطرة، 
تلقرأ يف جمالس املوادل املباركة، ومن هؤالء العلماء األفذاذ: 
ابن اجلوزي املحدث املشهور، والواعظ املعروف ابن دحية 
اللكيب، وابن اجلزري إمام القراءات، وابن كثري احلافظ 
واملفرس، واحلافظ زين ادلين عبد الرحيم العرايق صاحب 

                                 
 على انكار البدع والحوادث . ( الباعث1)
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األلفية يف علوم احلديث، واحلافظ ابن نارص ادلين ادلمشيق، 
ويط، واحلافظ ابن حجر واحلافظ السخاوي، والعالمة السي

اهليتيم، والعالمة الفقيه اخلطيب الرشبيين، واحلافظ 
الربزنيج، والعالمة أمحد ادلرير، والعالمة املحّب يوسف 

 وغريهم.، انلبهاين
واستقر األمر ىلع هذه الُسنة، وتلقتها األمة بعلمائها 
بالقبول، وسارت األمة ىلع هذا احلال قرون، ولكن الشيطان 

 ايرتك املسلم ىلع هذا اخلري العظيم، فقد اختذ عهد   وحزبه لن
ىلع نفسه بأن ينحرف اإلنسان عن الرصاط املستقيم، وأْن 
حيتنكه إىل اجلحيم، وأكرث ما يغيظه تلك العالقة القوية، 

وأمته، هلذا جتده يوسوس  ملسو هيلع هللا ىلصوالرابطة املتينة، بني سيدنا انليب 
لك يلبعدك عن االحتفال بذكرى مودله الرشيف عليه الصالة 
والسالم، فيُلبُّس بكالمه ىلع العوام، ويوهم أنه يدعو إىل 

)إن  :خري، وهو بدعوته يوصل إىل الرش، كما قال ابن اجلوزي
يَْطان يلفتح للعبد تسعة وتسعني باب ا من اخلري يريد به باب ا  الشَّ

 .()لرش(من ا

                                 
 56( تلبيس إبليس ابن الجوزي ص1)
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 ومن تلبيساته أْن يقول: 
وال  ملسو هيلع هللا ىلصإّن هذا الفعل بدعة لم يفعله سيدنا انليب  -

)لك بدعة ضاللة، الصحابة وال اتلابعون، وقد ورد أّن: 
)من : اوورد أيض  ( وغريه 157٨النسايئ ) ولك ضاللة يف انلار(

.(171٨)مسلم  أحدَث يف أمرنا هذا ما ليَس منُه فَهَو ردٌّ(

أو يثري تساؤالت توصلك للتشكك واالرتياب: هل  -
هذا االحتفال طاعة أم معصية؟، ثم إذا اكن طاعة، 

أم جهله؟ وإْن اكن علمه فهل بلغه ملسو هيلع هللا ىلصفهل علمه انليب 
أم كتمه؟ وإن بلغه فأعطنا احلديث؟ 

وقد يتشوش املستمع بهذا الالكم، ويظن أنها اعرتاضات 
)إّن فالشيطان كما قال ابن عباس ريض اهلل عنهما قوية،

وهذه الوسوسة، ال وزن هلا من  الشيطان فقيه غري رشيد(
انلاحية العلمية، وال تنطيل مغالطاتها ىلع أهل العلم والفقه، 

َشدّ : وقد ورد يف األثر عن ابن عباس مرفواع  
َ
يٌه أ ىلَعَ  )فَقي

لْفي اَعبيٍد(
َ
ْن أ يَْطاني مي  .()الَشّ

                                 
 (٢6٨1أخرجه الرتمذي ) (1)
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وسنناقش هذين االعرتاضني، ىلع ضوء ما قرره علماء أهل 
 .السنة واجلماعة

قوله يف الوسوسة األوىل: )هذه أحداث مردودة وبدعة 

وال الصحابة ريض الله  ملسو هيلع هللا ىلصضالة، وفعٌل مل يفعله النبي 

 عنهم(: 

من أحدث يف أمرنا )ينص احلديث الرشيف واجلواب: 
ىلع أنَّ اإلحداث يف رشيعة اإلسالم  (هذا ما ليس منه فهو رد

حدث يف رشيعتنا مما 
ُ
مما ليس منها مردود، ويفهم منه أَنّ ما أ

هو منها فهو ليس بمردود، فهناك إحداٌث مردود وهو ما ليس 
، من الرشيعة، وإحداٌث مقبول وهو اذلي يكون من الرشيعة

 :ابن رجب احلنبيل يف رشح احلديث يقول
ولم يكن هل أصل من  ،نسبه إىل ادلينفلك من أحدث شيئاا و)

 ...وادلين منه بريء ،ادلين يرجع إيله؛ فهو ضَللة
حدث مما ال أصل هل يف 

ُ
ويقول: واملراد بابلدعة: ما أ

الرشيعة يدل عليه، فأما ما اكن هل أصل من الرشع يدل عليه 
)  .()فليس ببدعة رشاع 

                                 
 76( جامع العلوم والحكم الحديث الخامس ص1)
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القرآن الكريم والسنة ورشيعتنا أصوهلا املتفق عليها 
، )وهناك مصادر فرعية أخرى ال الرشيفة واالمجاع والقياس

جيب العمل بها عند اجلميع وكذلك ال ينكر فيها ىلع من أخذ 
هلا فهذا ليس من الرشيعة  افإذا ما َكن املُحَدُث خمالفا بها(، 

وليس  وهو مردود، وإْن َكن املحدث هل أصل فيها فهو مقبول،
معىن أْن يكون للمحدث اجلديد أصل يف الرشيعة أي أن 

، فلو اكن هناك نص ايوجد نص يتلكم عن هذا املحدث حتديد  
، وإنما املراد باألصل: أن يوجد ارشيع يتلكم عنه ملا اكن حمدث  

  .نص اعٌم يمكن أْن يندرج املحدث اجلزيئ يف معانيه ومراميه
)املحدثات رضبان ما أحدث : ذكر اإلمام الشافيعكما 

خيالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إمجااع فهذه بدعة الضالل، وما 
أحدث من اخلري ال خيالف شيئا من ذلك فهذه حمدثة غري 

 . ()مذمومة(
)واملحدثات بفتح ادلال : ابن حجر العسقَلينوقال 

مجع حمدثة واملراد بها ما أحدث، وليس هل أصل يف الرشع 

                                 
 ( مناقب الشافعي للبيهقي. 1)
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وما اكن هل أصل يدل عليه « بدعة»ويسىم يف عرف الرشع: 
 .()الرشع فليس ببدعة(

بل ابلدع واملحدثات  فليس لك حمدث بدعة وضَللة،
)بدعة لغوية(،  بدعة ضَللة وحمدثة حسنةتنقسم إىل قسمني 

ريض اهلل عنه حني مجع  الفاروق عمروهذا ما دل عليه الكم 
فكيف  )نعمت ابلدعة هذه(انلاس لصالة الرتاويح فقال: 

)لكر حمدثٍة بدعة، ولكر بدعة يقول  ملسو هيلع هللا ىلصيقول هذه اللكمة وانليب 
 ؟ريض اهلل عنه من أفقه الصحابة وعمرضاللة( 

أنهم اكنوا أهل فهم صحيح، ولسان فصيح،  واجلواب:
ويلتضح األمر دعونا  ،ملسو هيلع هللا ىلصيُمكنانهم من فهم الكم سيدنا انليب 

حنلل انلص: صحيح أنَّ لفظ )لّك( يفيد العموم والشمول، 
: إذا قال أستاٌذ تلالمذته )لّك من اكن اسمه خادل فليأيت مثال  

إيّل( فهذا يعين أْن يذهب إيله لك من اكن اسمه خادل دون 
استثناء، ألن )لّك( تعين العموم، ولكن قد تأيت مجلة أخرى 

ممن اسمه خادل، فال  ا، وتستثين بعض  ختصص هذه اللكمة

                                 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب  (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداء بسنن رسول اهلل 

 قبس
 من نور 



 

12 

تكون حينها شاملة للجميع، وهذا معلوٌم يف أصول الفقه 
 .واالستنباط، فإّن العموم يدخله اتلخصيص ألدىن قرينة

َِّها)ومثاهل قوهل تعاىل  رِّ َرب  ۡم
َ

ِّأ ِۢ ب ء ُر ُُكَّ ََشۡ ِّ  (25)األحقاف (تَُدم 
يفهم من هذه اآلية أن الريح قد خّربت ودّمرت لك يشء دون 

ْ ََل )استثناء، ولكن يف نفس اآلية يقول اهلل تعاىل  ۡصَبُحوا
َ

فَأ
ُنُهۡم   كِّ َِّلَّ َمَسَٰ أي أن املساكن بقيت ولم  (25)األحقاف (يَُرىٰٓ إ

خُتّرب ولم يشملها ادلمار، وتكون لكمة )لك يشء( يف اآلية 
أي أّن الريح دمرت لك يشء إال  غري شاملة للمساكن،

مساكنهم فتكون هنا لكمة لّك)لفظ اعم دخله اتلخصيص( 
 .أي استثين من حكمها بعض األفراد
)لك حمدثة بدعة، ولك  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قول سيدنا انليب 

)من سن يف اإلسالم سنة  ملسو هيلع هللا ىلصاعم خمصص بقوهل  بدعة ضاللة(
حسنة اكن هل أجرها وأجر من عمل بها من بعده ال ينقص 
ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كــان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ال ينقص ذلك من 

 .(1)أوزارهم شيئا(

                                 
 إلمام مسلم رحمه اهلل تعالى .( صحيح ا1)
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َث كسنَّة  حدي
ُ
فيكون معىن احلديث: لك حمدثة بدعة إال ما أ

حسنة، وكيف نعرف أنَّ هذه سنة حسنة وإنها ليست ضاللة؟ 
  خالل أمرين:يُعرف ذلك من 

أْن يكون هلا أصل اعم تندرج حتته. -
  أْن ًل ختالف الرشع. -

فيكون معىن األحاديث: لك حمدثة ال أصل هلا يف ادلين أو 
ختالف الرشع فيه بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك حمدثة هلا 
أصل يف ادلين وال ختالف الرشع فيه حسنة.. وعليه اكن قول 

)نعمت ابلدعة هذه(. ريض اهلل عنه  الفاروق عمر بن اخلطاب
 .إسناده حسن 2/515اتللخيص احلبري 

)يا بالُل قال بلالل عند صالة الفجر:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت أن انليب 
ْعُت َدفَّ  ، فإينِّ َسمي لْتَُه يف اإلْسالمي ْرىج َعَمٍل َعمي

َ
ثيْني بأ َحدِّ

 (.َنْعلَيَْك بنْيَ يََديَّ يف اجلَنَّةي 
لُْت  ْر قاَل: ما َعمي َتَطهَّ

َ
ينِّ لَْم أ

َ
ي: أ ندي ْرىج عي

َ
َعَمال  أ

ُهوري ما  ْو نَهاٍر، إاّل َصلَّيُْت بذلَك الطر
َ
َطُهور ا، يف ساَعةي يَلٍْل أ

.) َ َصيلِّ
ُ
ْن أ

َ
 1149صحيح ابلخاري  ُكتيَب يل أ

وهذا الفعل إحداث يف ادلين، وسّن أمٍر لم يرشد إيله 
)لكر حمدثٍة : اكن قد وضع قاعدة ويه ملسو هيلع هللا ىلص، وانليب ملسو هيلع هللا ىلصاألمني 

 قبس
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ولو جرينا ىلع هذه القاعدة أنها  بدعة، ولكر بدعٍة ضاللة(،
  إىل خطأه مثال  نّبه بالال   ملسو هيلع هللا ىلصتشمل لك حمدث، لاكن انليب 

)كيف تفعل هذا، ولم آمركم به أو أخربكم عنه؟ كيف حتدث 
هذا يف أمرنا ورشعنا؟( ولكن اذلي يُفَهُم من احلديث أْن 

أقره ىلع فعله وأثىن عليه، فهل كتم سيدنا  ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا انليب 
بيان احلق أو سكت عنه؟ حاشا سيدنا وموالنا حممد  ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

أهل السنة ، كما هو مقرٌر عند ، فهذا مستحيل عقال  ملسو هيلع هللا ىلص
 .واجلماعة

حجة فاملحدثات منها املذمومة ومنها املحمودة، قال  ااذ  
عنه، بل  ا)ليس لك ما أبدع منهي  : اإلسَلم أبو حامد الغزايل

 .()من الرشع( ااملنيّه عنه بدعة تضاد سّنة ثابتة وترفع أمر  
)ومن اجلهل من جيعل لك أمر لم : العَلمة اتلفتازاينوقال 

 .()الصحابة بدعة مذمومة(يكن يف عهد 
 
 

                                 
 ٢ج4(إحياء علوم الدين ص1)

 (٢٣٢/5( شرح المقاصد. )٢)
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بعينه،  انص يدل عليه اأمثلة مام أُحدَث للناس وليس له

 ومنها ما مل يعمل به يف القرون األوىل:

بعد تردد  مْجع الصحابة ريض اهلل عنهم للمصحف، -
لم يفعله، ولكنهم اتفقوا بعد أن  ملسو هيلع هللا ىلصفيه كون انليب 

 .رشح اهلل صدورهم ىلع أنه خري
لم تكن يف عرص انلبوة ىلع هذا  الرتاويح: صَلة -

ريض اهلل  سيدنا عمرالشلك املعروف عندنا، وإنما 
عنه مجع انلاس ىلع إمام واحد لصالتها يف املسجد، 

والصحابة ريض اهلل  )نعمت ابلدعة هذه(وقال حينها: 
وه ولم يقولوا هل أحدثت بدعة  عنهم من حوهلي  أقرُّ

 يفعلها. أو لمملسو هيلع هللا ىلصضَللة تركها رسول اهلل 
وإقامة حفالت  إقامة مسابقات حفظ القرآن الكريم، -

 .تكريم احلفاظ
القرآن الكريم الكم اهلل  تنقيط املصحف وتشكيله: -

وهو أساس ادلين والرشيعة، وال جيوز اإلضافة عليه أو 
اتلنقيص منه، وقد أحدث فيه انلقط والتشكيل ولم 

وال الصحابة ريض اهلل عنهم، ملسو هيلع هللا ىلصيكن يف عهد انليب 
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ملا فيه من خري ومنفعة للمسلمني عرب األزمان، رغم 
عدم وجود ديلل رصيح بذلك، بمعىن أنه ليس دلينا 
نص رشيع يقول: )إذا تطور األمر، ودخل انلاس يف 
اإلسالم، وعرُست قراءة القرآن عليكم، فاجعلوا 
انلقط واحلروف، أو فاختذوا اتلدابري والوسائل املناسبة 

ه املشلكة( وإنما األمر هو خري، ومستحسن حلل هذ
لتسهيل اتلالوة ومعرفة اتلعلرم، وال خيالف الرشع.

املساجد بيوت اهلل، ولم  بناء القبب واملآذن للمساجد: -
يعهد يف القرون األوىل املآذن والقبب فيها، وقد 

. اأضافها املسلمون واستحسنوها الحق  
الصالة  ن فيها:صَلة الرتاويح وإضافة داعء ختم القرآ -

عماد ادلين، وأُسّ العبادات، والعبادات توقيفية، 
واألصل فيها احلظر، فال يضاف فيها، وال ينقص منها، 
ومع ذلك فإننا جند أن أئمة املساجد يف ابلالد 

 اإلسالمية يذكرونه وبعضهم يطّول فيه دون نكري! 
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ادلاعء هو لّب العبادة، وقد ذكرنا أنَّ  :اادلاعء مطلقا  -
العبادات توقيفية، فال تتغري وال تتبدل، وإذا أردنا أن 
نطبق قاعدة لك حمدث ضاللة، فإننا لن نستطيع أن 

، وال أن نطّول ادلاعء ملسو هيلع هللا ىلصندعو بيشء لم يدعو به انليب 
 اأيض   ملسو هيلع هللا ىلصيف الرتاويح أو القيام، ولم يُعهد عن انليب 

عد منتصف الليل كما يه يف صالة القيام مجاعة ب
والواقع أن املسلم يدعو بكل  مساجد كثرية ايلوم

خري ديين أو دنيوي، ويصيل من انلوافل ما يشاء وال 
إنكار يف هذا وال تبديع. 

واألمثلة كثرية، وما أردت مجعها، ولكن ذكر ما 
يكيف ملستبرص باحث عن احلق، وهذه لكها مبتكرات 

، ولكن هلا أصل اعم ملسو هيلع هللا ىلصيب حمدثات لم تكن يف عهد انل
تندرج حتته، وكذلك االحتفال واالعتناء واالهتمام باملودل 

 الرشيف هل أصول اعمة يندرج حتتها.
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األسئلة الغريبة )هل  جموعةوأما الوسوسة الثانية: م

 ملسو هيلع هللا ىلصهو طاعة أم معصية؟ إن كان طاعة فهل علمها النبي 

أم ال؟ وإْن كان علمها، فهل بلغها أم ال؟ فإن كان بلغها 

 فأين الدليل؟( 

مغالطة وجهالة، وبيان هذا أّن الرشيعة  اوهذه أيض  
تضمنت أوامر ونواه،  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمية اليت جاء بها سيدنا حممد 

اغيتها ضبط حياة املسلم ىلع الطريقة املثىل، اليت تريض رب 
العىل..

 إىل قسمني:وهذا األوامر تنقسم 
جازما، ويسىم الفرض، وهذا  اأمٌر ُطلب فعله طلب   األول: 

يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
غري جازٍم، ويسىم  اأمٌر ُطلب فعله طلب   والقسم اثلاين:

 املندوب، وهذا يثاب فاعله وال يعاقب تاركه.
 ىلع قسمني: اوأما انلوايه فيه أيضا 

، فهذا هو احلرام، اجازم   انيٌه عن فعل بطلب تركه طلب   األول: 
 يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امثاال.

غري جازٍم، فهذا هو  انيٌه عن فعل بطلب تركه طلب   واثلاين: 
 .املكروه، يثاب تاركه وال يعاقب فاعله

وهناك أمور وأفعال سكتت عنها الرشيعة، فيه 
  .املباحات اليت ال يرتتب عليها ثواب وال عقاب
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جاء عن أيب ثعلبة اخلشين ريض اهلل عنه عن رسول 
ا قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  )إيَنّ اهلَل فََرَض فََرائيَض فَال تَُضييُّعوَها، وََحَدّ ُحُدود 

شَياَء 
َ
ُكوَها، وََسَكَت َعن أ شَياَء فَال تَنتَهي

َ
َم أ فَال تَعتُدوَها، وََحَرّ

يسياٍن فَال تَبَحثُوا َعنَها ( ن َغريي ن  .(1)رمََحة  لَكم مي
وعن سلمان الفاريس ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 

َم اهلُل يفي قال :ملسو هيلع هللا ىلص ، َواحلََراُم َما َحَرّ َحَلّ اهلُل يفي كيتَابيهي
َ
)احلاَلُل َما أ

ا َعَفا َعنُه( َمّ  .()كيتَابيه، َوَما َسَكَت َعنُه فَهَو مي
هل االحتفال باملودل  والسؤال اذلي ينبيغ أن يكون:

عبادة أم معصية أم مباح؟ ونستطيع أْن نقول أنه جائز ومباح، 
وكذلك ىلع فرض أننا قلنا أّن االحتفال باملودل الرشيف 
مستحب ويثاب عليه املسلم، فال يقال نلا: )هل علمه انليب 

أم ال، وهل بلغه أم ال( ألّن االحتفال فعٌل من أفعال اخلري، ملسو هيلع هللا ىلص
االنفاق  مثاهل:ربنا بكل صور اخلري يف ادلنيا، لم خي ملسو هيلع هللا ىلصوانليب 

ىلع إقامة مسابقات القرآن الكريم، واقامة االحتفاالت 

                                 
 .  10/1٢البيهقي يف الكربى  – 4/1٨4( رواه الدارقطني 1)

والحاكم يف المستدرك  – ٣٣67وابن ماجه  – 17٢6( رواه الرتمذي ٢)

1٢9/4 . 
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وتكريم احلافظني، بناء املدارس، واملستشفيات، وتعبيد 
فهذا لكه خري ومظنة أْن يثاب عليه املسلم، ىلع  الطرقات،

الرغم من عدم وجود نٍص رشيع خيربنا عن هذا العمل، فهل 
نقول ملن يفعل ذلك : هذا بدعة وضاللة وعليكم أْن حترضوا 

عن إقامة املسابقة وحفالت  ايتحدث حرفي   ارشعي   انص  
 القرآن الكريم، وفعل هذه اخلريات؟!! 

صل اعم تندرج حتته، وكذلك فهذه األعمال هلا أ
 .االعتناء واالهتمام باملودل الرشيف هل أصل اعم يندرج حتته

إذن األحاكم الرشعية يه الواجب واملندوب، واحلرام 
واملكروه، واملباح، ويه ليست ىلع نفس ادلرجة من اإللزام 

 .وانلتيجة
واألحاكم الرشعية ال جيوز العبث بها أو تغيريها، فال 

إّن اخلمر حالل، فهذا معارض ملا حرمه اهلل جيوز القول 
سبحانه، وال جيوز القول إّن اللنب حرام، فهذا أيضا معارض ملا 
أحله اهلل تعاىل، فاحلرام ال حيلل، واحلالل ال حيرم، والكهما 

 .بنفس ادلرجة من القبح واإلفساد
ُف )يقول اهلل سبحانه وتعاىل  َِّما تَصِّ ْ ل ََل َتُقولُوا َو

َب  نَُتُكُم ٱۡلَكذِّ لۡسِّ
َ

َٰل  أ ََٰذا َحَل ْ لََعَ ٱَه وا َۡفََتُ ِّ َرام  ّل  ََٰذا َح ِّ  َوَه َّللَّ
َب    .(116)انلحل  (ٱۡلَكذِّ
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واتلحريم ال بد هل من ديلل، فأين انلص الرشيع اذلي 
علينا  ، وأين ادليلل اذلي حيرمملسو هيلع هللا ىلص حيرم أن نفرح بسيدنا انليب 

أن جنتمع يف املسجد ىلع ذكر اهلل، وسماع شمائل رسول اهلل، 
وإنشاد قصائد املديح؟ أليس هذا ما حيدث يف املوادل، فما 

 لكم كيف حتكمون؟!
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 االحتفال بذكرى املولد الرشيف:

 اًلحتفال لغة:
خص: أكرمه واهتّم به، اجتمع تلكريمه  .احتفَل: احتفل بالشَّ

 .احتىف: احتىف بفالن: بالغ يف إكرامه وإظهار الفرح به
  .فهو اإلكرام، واالهتمام، وإظهار الفرح

فهل حيرم ىلع املسلم أن يهتم ويفرح بذكرى مودل 
أنَّ  والعياذ باهلل؟ هل يمكن أن تتصور عقونلا ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

اهلل تعاىل سيعاقبنا ىلع تكريمنا واهتمامنا بذكرى مودل 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصخري خلقه حبيبه وصفيه و

 األدلة الرشعية واألصول العامة: 
هناك نصوص رشعية، يمكن أْن يندرج حتتها االحتفال 
باملودل انلبوي الرشيف، ويكون بهذه األدلة )سنة حسنة أو 
سّمها إن شئت بدعة لغوية(، ويكيف أّي نٍص منها يلكون 

 ىلع االحتفال باملودل الرشيف: ديلال  
ِّ  ) :يقول اهلل تعاىل - َٰمِّ ٱَّللَّ َّى ي

َ
ِّأ ِّۡرُهم ب يوم  (5)سورة إبراهيم  (َوَذك 

من أعظم أيام اهلل تعاىل، فهو من أرسل ملسو هيلع هللا ىلصميالد انليب 
يكون بذكر سريته ملسو هيلع هللا ىلص رمحة للعاملني، واتلذكري به 

 قبس
 من نور 



 

23 

، يف مجٍع من اوإنشاد   االطيبة، وشمائله العطرة، نرث  
  .انلاس

َِّفۡضلِّ ) :يقول سبحانه - َِّك قُۡل ب َٰل َِّذ ِۦّ فَب ِّه ت ِّرَۡۡحَ ِّ َوب ٱَّللَّ
 ْ ومن فضل اهلل علينا، ورمحته بنا  ،(58 يونس) ،(فَۡلَيۡفرَُحوا

، ومن أهل اإلسالم، ملسو هيلع هللا ىلصأن جعلنا من أمة حممد 
والفرح مرشوع يف اإلسالم، يفرح املسلم ألسباب 
دنيوية، واألعظم منها الفرح ألسباب دينية، وخري هذه 

  .ملسو هيلع هللا ىلصاألسباب سيدنا حممد 
ُِّحونَ )يقول سبحانه  - ُكۡم ُتۡفل ۡۡيَ لََعلَّ ْ ٱۡۡلَ وا ( َوٱۡفَعلُ

إطعام الطعام خري، وإظهار الفرح بمودل انليب  (77احلج)
خري، ومجع انلاس وتذكريهم بسريته العطرة وسنته ملسو هيلع هللا ىلص 

 .املطهرة خري
 ) :يقول جل وعال -

ُقصُّ َوُُك ٗ نۡ  َك َعلَيۡ  نَّ ۢنَبآءِّ  مِّ
َ

 ٱلرُُّسلِّ  أ
ُِّت  َما ِۦّ نُثَب  ِّه إذا اكن اهلل تعاىل يقص  (120)سورة هود (فَُؤاَدَك   ب

ىلع أفضل األنبياء، وخري املرسلني، قصص وسري الرسل 
لفؤاده، أفال حنتاج حنن إىل أن حنيك  امن قبله، تثبيت  
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 .اوثبات   ا، حىت نزداد ايمان  ملسو هيلع هللا ىلصونتذاكر قصة وسرية نبينا 
شمائله صفاته وأخالقه وأحواهل، وهذا مما حيدث يف 

 .احتفاالت املودل ومن مقاصده
 :ااًلحتفال باملودل الرشيف عرفا 

 ما هو االحتفال؟ وما اذلي حيدث فيه من أفعال؟ 
جيتمع املسلمون يف مسجد أو صالة أو ساحة، حبضور  -

أهل العلم وادلعوة، يُفتتح احلفل بتالوة يشء من 
القرآن الكريم، ثم تبدأ فرقة اإلنشاد بمدح سيدنا 

واتلغين بالقصائد اجلميلة، ويذكر يشء من ملسو هيلع هللا ىلص انليب 
، فهل يف هذا حرام أو منكر )معاذ ملسو هيلع هللا ىلصسريته وشمائله 

ما حكم هذه  أبسط:اهلل( نلحلل األمر بشلك 
 األفعال؟ 

 .اجتماع انلاس يف املسجد -
 .تالوة القرآن الكريم -
 .ملسو هيلع هللا ىلصإنشاد قصائد املديح يف املصطىف  -
 .للحضورملسو هيلع هللا ىلص تقديم درس يف سرية وشمائل انليب  -
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لك هذه األعمال مستحبة، وهلا أجر عظيم، واألحاديث 
الواردة يف فضلها كثرية، فكيف يمكن أْن تتحول هذه 
األفعال املستحبة إىل بدعة وضالل وحرام؟ هل إذا فعلنا هذه 

؟!! أم وضالال   اتصبح حرام  ملسو هيلع هللا ىلص األمور بمناسبة والدة املصطىف 
  .املتوقع أْن يزداد ثوابها ويعظم أجرها

 لصحيح الرصيح ىلع اًلهتمام واًلعتناء باملودل الرشيف: ادليلل ا
أعلْم أيخ هدانا اهلل وإياك إىل احلق أْن االهتمام 

وارد يف السنة الصحيحة، وقد ملسو هيلع هللا ىلص واالعتناء بيوم مودل انليب 
بيوم مودله، وعّظمه وأكرمه، وإيلك هذا ملسو هيلع هللا ىلص احتىف انليب 

 ادليلل: 
يبي َقتَاَدَة 

َ
روى اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه َعْن أ

ي  نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
ُ َعنُْه أ َ اَّللَّ نَْصارييِّ ريَضي

َ
ُسئيَل َعْن َصْومي ملسو هيلع هللا ىلص اأْل

ْثنَنْيي َفَقاَل:  (االي َّ َل لََعَ نْزي
ُ
ُت َوفييهي أ ْ ويالحظ هنا . (1))فييهي ُودلي

 أمرين:
العبادات ويه  بعبادة من أعظم ايوم  ملسو هيلع هللا ىلص خصَّ  -

الصيام، صيام يوم بمناسبة أنه ودل يف هذا ايلوم، وهذا 

                                 
 .116٢( صحيح اإلمام مسلم 1)
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بيوم مودله واعتنائه ملسو هيلع هللا ىلص الفعل يدل ىلع اهتمام انليب 
وُيالحُظ أنه عليه الصالة ، به وإكرامه هل واحتفائه به

من أمور ادلنيا هلذا ايلوم )لم  اوالسالم لم خيصص أمر  
يُولم هل، لم يهدي فيه، أو يُهدى( بل خصص هل عبادة ، 
وجعل هل جزء من دين اإلسالم، فهل هناك أعظم من 
هذا االهتمام واإلكرام هلذا ايلوم! وإْن جاز ختصيص 
 عبادة هلذا ايلوم اعتناء  باملناسبة، جاز املباح رضورة  

ومن باب أوىل.
ه مثَل يوم بعثته، جعلهما سواء وىلع جعل يوَم مودل -

صعيد واحد، ولم يفرق بينهما، ومعلوٌم أّن بدأ ابلعثة 
انلبوية، بالرسالة اخلاتمة املحمدية، هو أعظم يوم 

مع يوم مودله، مما يدل ملسو هيلع هللا ىلص للبرشية، وقد ذكره انليب 
من أحداث  اوبشلك رصيح أّن يوم مودله ليس حدث  

تلعظيم واإلكرام ادلنيا، بل هو كيوم مبعثه يف ا
فالكهما من الرشيعة والشعائر  ،واإلجالل واالمتنان

.وادلين
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بيوم مودله، وإكرامه هل لم ملسو هيلع هللا ىلص أّن اعتناء سيدنا انليب  -
، واألوىل ابل اكن أسبوعي   اوال شهري   ايكن سنوي  

باملسلمني أْن يعتنوا بيوم االثنني، وأْن خيّصوه بمزيد 
لسنة سيد األنام عليه الصالة والسالم،  إكراٍم اتبااع  

فهو لم يعامله كبايق األيام، بل اعمله معاملة خاصة، 
وعناية فائقة، فقد سئل عن علة صومه يوم االثنني 

 .فقال: "ذلك يوٌم ودلت فيه"
 :ملسو هيلع هللا ىلصفضله الكريم ومزنتله العظيمة 

حديثنا السابق يقودنا ألن نتحدث عن يشء من 
الكريم، وبيان يشء من أسباب فضائل وخصائص هذا انليب 

اهتمام أهل السنة واجلماعة جبزئيات وتفاصيل ومتعلقات 
 اجلناب انلبوي الرشيف.

ويه أنَّ اهلل تعاىل خلق اخللق، وفّضل بعضهم ىلع بعض، 
ِّقِّيَ ) َٰل ۡحَسُن ٱۡلَخ

َ
ُ أ وأفضل اخللق  (14)سورة املؤمنون: (َفَتَباَرَك ٱَّللَّ
نا سيد انلاس يوم )أ: ملسو هيلع هللا ىلص، حيث يقول ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حممد 

)...وما من نيبٍّ : ملسو هيلع هللا ىلصويقول  194صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل القيامة( 
ُل َمن يَنَْشقر  وَّ

َ
، وأنا أ واُه ــ إال حَتَْت ليوايئي يَْوَمئيٍذ، ــ آدُم َفَمن سي
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)وأنا أكرم : ملسو هيلع هللا ىلصويقول  ٣14٨سنن الرتمذي  عنه األرُض وال فَْخَر...(
 (٣616أخرجه الرتمذي ) واآلخرين وال فخر..(األولني 

إّن ابلقعة اليت دفن فيها انليب حىت أن العلماء قالوا 
  .أفضل من السماوات السبع والعرش والكريس واجلنةملسو هيلع هللا ىلص 

)وأمجعوا ىلع أن املوضع اذلي ضم  قال اإلمام القسطَلين:
أفضل بقاع األرض، حىت موضع الكعبة، ملسو هيلع هللا ىلص أعضاءه الرشيفة 

ابن عساكر وابلايج والقايض عياض، بل نقل اتلاج كما قاهل 
السبيك كما ذكره السيد السمهودي يف فضائل املدينة عن ابن 
عقيل احلنبيل أنها أفضل من العرش، ورصح الفاكهاين 
بتفضيلها ىلع السماوات ولفظه: وأقول أنا وأفضل من بقاع 

 ، ولم أر من تعرض ذللك، واذلي اعتقده لو أنْ االسماوات أيض  
 .()ذلك عرض ىلع علماء األمة لم خيتلفوا فيه(

 
 

                                 
حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر . 4-60٢( المواهب اللدنية 1)

 -46، حاشية العدوي ع لى كفاية الطالب الرباين ص 4-5٣المختار( ص
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 ورحم اهلل القائل: 
ـا   اوبقعتــه اتلــي ضمتــه حلقـ

 تطيلـــنان تسـرياض من ج
 اوات وأرض ـــوأفضـــل من سم

 وأمَلك بأفــَلك جتـــــول
 نات عدنــــومن عرش ومن ج

 زيـلـوفــردوس بها خري ج
وتكلّم ربنا سبحانه بكالٍم أزيٍل قديم ال يستطيع 

نُس قُل )أحٌد أن يأيت بمثله، فقال تعاىل:  ِّنِّ ٱۡجَتَمَعتِّ ٱۡۡلِّ ئ  لَّ
ِۦّ َولَوۡ  ِّه ۡثل ِّمِّ تُوَن ب

ۡ
ََٰذا ٱۡلُقۡرَءانِّ ََل يَأ ۡثلِّ َه ِّمِّ ْ ب تُوا

ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ نُّ لََعَ  َوٱۡۡلِّ

َۡعض   َبۡعُضُهۡم ِلِّ ۡيٗ  ََكَن  ۡم َيُقولُوَن )وقال تعاىل:  (٨٨اإلرساء: ) (اَظهِّ
َ

أ
ر  ٱۡفََتَ  َِّعۡۡشِّ ُسَو ْ ب تُوا

ۡ
َُٰهُۖ قُۡل فَأ َٰت  ى َي ِۦّ ُمۡفََتَ ِّه ۡثل ِّ نِّ  م  ْ َم  َوٱۡدُعوا

ِّيَ  ق َٰدِّ ِّن ُكنُتۡم َص إ  ِّ ونِّ ٱَّللَّ ن ُد ِّ  (1٣ :هود) (ٱۡسَتَطۡعُتم م 
ومن الكمه القديم، يف قرآنه الكريم، ثناؤه العظيم، ىلع 

َِّي رَُءوف  ) سبحانه:نبيه الكريم بقوهل  ن ِّٱلُۡمۡؤمِّ يم  ب  [.12٨]اتلوبة  ( رَّحِّ
ۡم َوَما َغَوىَٰ ) ُبُك نِّ )[ 2]سورة انلجم (َما َضلَّ َصاحِّ ُق َع  َوَما يَنطِّ

ىٰٓ ) [٣]سورة انلجم (ٱلَۡهَوىٰٓ 
َ

َب ٱۡلُفَؤاُد َما َرأ َغ ) [11]سورة انلجم (َما َكَذ َزا َما 
َك َوَما َقَلَٰ )[ 17]سورة انلجم( ٱِۡلَََصُ َوَما َطَغَٰ  َعَك َربُّ ]سورة  (َما َودَّ
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َك ) [٣الضىح بُّ يَك َر ۡح ) [5]سورة الضىح (فَََتَۡضٰٓ  َولََسوَۡف ُيۡعطِّ َۡم نَۡۡشَ ل
َ

أ
ِّۡكَركَ )[ 2-1]سورة الرشح  (لََك َصۡدَركَ  َرَفۡعَنا لََك ذ ]سورة الرشح  (َو

ٍق )وربنا سبحانه قد أثىن ومدح نبيه فقال:  [4 ََّك لََعَلَٰ ُخلُ ِإَون
يم    وهنا عدة نقاط:  (4 -)القلم ( َعظِّ
وأثنينا عليه وشكرناه ملسو هيلع هللا ىلص أننا مهما مدحنا انليب  •

وعظمناه، فلن يدنو مدحنا مما مدحه اهلل تعاىل به، ولن 
يبلغ رتبة ثناء اهلل تعاىل عليه، فمدحنا وثناؤنا 
قارصان عن أداء حقه، والوفاء بمزنتله وقدره، ورحم 

 اذلي قال: اإلمام ابلوصرييهلل ا
 دع ما ادعته انلصارى يف نبيهم

 فيه واحتكـم اواحكم بما شئت مدحا 
 وانسب إىل ذاته ما شئت من رشٍف 

 وانسب إىل قدره ما شئت من عظم
 فإن فضل رسول اهلل ليس لــــه

 حـدٌّ فيعـــرب عنـه ناطــٌق بفـم
وأثنينا عليه وعّظمناه فهو ملسو هيلع هللا ىلص أننا مهما مدحنا انليب  •

يف غىن عنا، فمن نال هذه املزنلة من اثلناء واإلكرام 
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من احلق سبحانه، رب العاملني، فهو يف غىن عن اخللق 
 .أمجعني

يمه هم املسلمون ملسو هيلع هللا ىلص أْن املنتفع بمدح املصطىف  • وتعظي
  .ملوافقتهم ملا يريض اهلل تعاىل وحيبه

 : ملسو هيلع هللا ىلصما الرس واخلصوصية اليت اختص اهلل بها نبيه 
قبل أن حناول الطواف حبىم اجلناب املحمدي 
الرشيف، ينبيغ أن نؤكد أنه ليس ألحٍد من اخللق أن حييط 
بمزنلة هذا انليب الكريم، وال أْن يعرف قدره الفخيم، فلم 

إال رّب حممد املوىل اجلليل ملسو هيلع هللا ىلص يعرْف حقَّ وقْدَر سيدنا حممد 
سبحانه، وإنما يه حماولة للنظر يف انعاكسات بعض أنوار هذه 

 .املعاين املصطفوية، واخلصائص املحمدية
أعظم خصوصية )صالة الذات القدسية عىل الحرضة 

 املحمدية(:

َها ) :يقول اهلل تعاىل يُّ
َ

ٰٓأ َ ِّ  ي نلَّبِّ  وَن لََعَ ٱ َِّكَتُهۥ يَُصلُّ ٰٓئ َ َوَملَ ِّنَّ ٱَّللَّ إ
يَن َءاَمنُ  ِّ ِّيًماٱَّلَّ ُِّمواْ تَۡسل ِّ َوَسل  واْ َعلَۡيه  (.56 :األحزاب) (واْ َصلُّ

يقول شيخ اإلسالم، ورساج األمة، اإلمام املفرس، 
)يعلُن رمحه اهلل تعاىل  عبد اهلل رساج ادلينوالعالمة املحدث 

، ورشَف ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل تعاىل لعباده لكهم فضل هذا انليب الكريم 
مزنتله وكرامته عنده، يعلن يف املأل األىلع، ويزنل هذا 
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اإلعالن إىل اعلم السماوات ثم اعلم األرض، فيدوِّي هذا 
 .()اإلعالن يف مجيع األكوان(

، وبيان ملسو هيلع هللا ىلصفيه إعالم من اهلل تعاىل بفضل انليب 
رشفه العظيم، ويه خصوصية لم خيتص بها أحد من األنبياء 
واملرسلني، ولم يأمر املؤمنني باهلل تعاىل بالصالة ىلع أحد من 

  .ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء واملرسلني إال سيدنا حممد 
كما قال العلماء يه رمحته ملسو هيلع هللا ىلص وصالة اهلل تعاىل ىلع نبيه 

يله هل ومغفرته وثناؤه عليه، وترشيفه هل وتكريمه، وتفض
، ليس اكذلي أكرم ملسو هيلع هللا ىلصوهو نوٌع خاص بسيدنا انليب  ،وتعظيمه

به عباده من الرمحة واملغفرة، أو حىت ما أكرم به أنبياءه من  اهلل
 الترشيف واإلكرام واثلناء، ولالقرتاب من هذا املعىن، نلتأمل

الرمحة واملغفرة للعباد واتلكريم والترشيف  معاين يف امع  
 لألنبياء واملرسلني:

 .أْن يغفر اذلنوب، ويتجاوز عن السيئات -
.وأعظم منها أْن جينبه الوقوع يف الكبائر -
 .وأعظم منها أْن يوّفق إىل أداء الفرائض والعبادات -

                                 
 ( الصالة على النبي أحكامها وفضائلها وفوائدها. 1)
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وأعظم منها أْن حيفظه من اذلنوب واملعايص، وهذا  -
مقام األويلاء الصاحلني، فهم مع إماكنية الوقوع يف 

اهلل حيفظهم منها، وهذه من أىلع املعايص إال أْن 
.مراتب الترشيف، وأكمل مراتب اتلكريم

، فهو مرسال   انبي   اوأعظم مما سبق: أْن يكون معصوم   -
من املعايص، وال احتمايلة لوقوعه فيها،  امعصوم قطع  

موفَّق المتثال أمر اهلل ىلع درجة من الكمال، وهو 
بليغ، وهذا مرّشٌف بالويح اإلليه، مكّرٌم بالرسالة واتل

.حمض اصطفاء من اهلل تعاىل وفضل
والتساؤل اآلن: ما يه الرمحة واملغفرة واثلناء واتلكريم 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصوالترشيف واتلعظيم اذلي خصَّ اهلل تعاىل به نبيه حممد 
وما يه اخلصوصية والرس يف صالة اهلل تعاىل ومالئكته ىلع 

 دون غريه؟ملسو هيلع هللا ىلص نبيه حممد 
بالعبودية ملسو هيلع هللا ىلص واجلواب: أن اهلل تعاىل قد اختص حبيبه 

اتلامة، واصطفاه فاكن اإلنسان الاكمل، والقدوة املثىل، والغاية 
العظىم، فالعبادة حق اهلل تعاىل ىلع خلقه، وألجلها خلق 

َۡعُبُدونِّ  َوَما َخلَۡقُت )اثلقلني:  ِلِّ َِّلَّ  نَس إ نَّ َوٱۡۡلِّ  .(56 :اذلاريات) (ٱۡۡلِّ
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ومن ذا اذلي يستطيع أن يؤّدي هلل حقه من العبودية 
 والعبادة؟

، فهو اكن كما حيب ملسو هيلع هللا ىلصإنه سيدنا حممد انليب األيم 
اهلُل ويرىض، يف مجيع أقواهل وأفعاهل وأحواهل، وكيفما تقلب اكن 
ىلع أىلع درجة، وأكمل مرتبة يف العبودية هلل تعاىل، وقد بني 

ىَٰ )اهلل تعاىل تلك اخلصوصية، يف قوهل  ۡۡسَ
َ

ٓي أ ِّ ََٰن ٱَّلَّ ُسۡبَح
ٗل  ِۦّ َِلۡ ه َِّعۡبدِّ  .(1 :اإلرساء)( ب

واألرضني وسائر املخلوقات تأمل ميع: إّن السموات 
ٌة بأمر اهلل ىلع مراد اهلل جرب   ، ليس هلا أن خترج عنه قيد امسريَّ

َل )أنملة، قال تعاىل:  َ ُدَخان  َفَقا َمآءِّ َوِهِّ ََِّل ٱلسَّ َتَوىٰٓ إ  ُثمَّ ٱۡس
ِّعِّيَ  تَۡيَنا َطآئ

َ
ٓ أ ۡو َكۡرٗها قَاَّلَا

َ
َِّيا َطوًًۡع أ ۡرضِّ ٱئۡت

َ
ِّۡۡل  ،(11فصلت: ) (لََها َول

وهو ذو اختيار وكسب أكرث طاعة  ملسو هيلع هللا ىلص ولكن سيدنا انليب 
  بالعبودية هلل تعاىل يف لك أحواهل وشؤونه منها. اوحتقق  

وتأمل يف املالئكة اليت جبلت ىلع الطاعة، وحاهلم 
جيري عليهم جري انلفس يقول اهلل  االتسبيح، وذكر اهلل دائم  

َمرَهُ )تعاىل: 
َ

أ  ٓ َما  َ َيۡعُصوَن ٱَّللَّ ونَ َلَّ   )اتلحريم:( ۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُر

بالعبودية هلل  اأكرث طاعة وحتقق  ملسو هيلع هللا ىلص ولكن سيدنا انليب  (6
 تعاىل منهم يف لك أحواهل وشؤونه. 
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إن أعظم الصفات، وأكمل األحوال، واغية وجود 
أفضل ملسو هيلع هللا ىلص املخلوقات يه العبودية هلل تعاىل، وسيدنا انليب 

من لك املخلوقات من لك وجه، فرضورة هو اخللق، وأفضل 
يف العبودية  اأفضلهم عبودية هلل تعاىل، فهو أفضل وأكرث حتقق  

هلل تعاىل من املسرّي واملخرّي واملجبول عليها، هو اكمٌل ىلع حمبة 
 القائل:  اإلمام ابلوصريياهلل وكمال رضاه، ورحم اهلل 
ي َتمَّ َمْعَناهُ َوُصوَرتُهُ   َفْهَو اذلِّ

 مَّ اْصَطَفاهُ َحبِيباا بَارُِئ النََّسمِ ثُ 
يٍك يِف حَمَاِسنِهِ   ُمزَنٌَّه َعْن رَشِ

 فََجْوَهُر احُلْسِن فِيِِه َغرْيُ ُمْنَقِسمِ 
وهذه مزنلة ال تنبيغ ألحٍد من اخللق إال واحد، واحٌد 

)سلوا اهلل يل الوسيلة : ملسو هيلع هللا ىلصال شبيه هل، وال رشيك هل فيها، قال 
ال تنبيغ إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن  فإنها مزنلة يف اجلنة

والوسيلة يه اليت يُتقرب بها ، (٣٨4أخرجه مسلم ) أكون أنا هو..(
اخللق إىل اهلل تعاىل، ويه الطريقة املوصلة للعباد إىل املوىل 

وهو  ،اجلليل سبحانه، فهو احلقيقة وكيفياتها والغاية وطرائقها
صاحب )املقام املحمود( اذلي يتجىل للخلق يوم القيامة، ملسو هيلع هللا ىلص 

، قال اهلل تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصفيتعرفون إىل مزنلة هذا انليب الكريم 
َك َمقَ ) ن َيۡبَعَثَك َربُّ

َ
ُمودٗ امٗ َعََسٰٓ أ ۡ  .(79 اإلرساء:) (اا َّمَّ
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فيوم القيامة عظيمٌة أهواهل، خميفٌة أحواهل، فما من 
 .)امهلل سلم، سّلم(ملك مقرب وال نيٍب مرسل إال ويقول: 

يوم القيامة، يوم االستحقاق اإلليه، وحق اهلل تعاىل 
ىلع خلقه أْن يؤدوا العبودية هل كما ينبيغ جلالهل، وعظيم شأنه، 

إدراكها، إال سيدنا  واللُكّ اعجٌز عن حتقيقها، واللكر قارٌص عن
حممد فإنه يسدر هذا املسّد، وحيقق هذه الغاية، فاملقام ليس 

 مقامهم، واحلقيقة لم تتجىل بهم.
يف ذلك ايلوم العظيم يسىع اخللق إىل من يشفع هلم 
عند اهلل تعاىل، املتجيل باحلق والقهر واالنتقام، يذهبون إىل 

ىل آدم ونوح أفاضل انلبيني، وأويل العزم من املرسلني، إ
وإبراهيم وموىس وعيىس فيعتذر مجيعهم، ويقولون املقام ليس 
مقامنا، والغاية بتمامها وكماهلا لم تتحقق بنا، فذلك املقام 

لِّ )إياه يف قوهل: ملسو هيلع هللا ىلص املحمود، اذلي وعد اهلل حبيبه  ۡ َن ٱِلَّ َومِّ
ۡد  ِّلَةٗ َفَتَهجَّ نَاف ِۦّ  ِّه َك َمقَ  ب ن َيۡبَعَثَك َربُّ

َ
َعََسٰٓ أ ََّك  مٗ ل ُمودٗ ا ۡ  (اا َّمَّ

 .(79اإلرساء : )

ملسو هيلع هللا ىلص ذلك املقام املحمود اذلي ال ينبيغ إال لسيدنا حممد 
اذلي أخذ علينا العهد يف اعلم األرواح بنرصته وتأييده، 

 .والسري ىلع طريقه
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َٰقَ )كما قال تعاىل:  يَث ُ مِّ َخَذ ٱَّللَّ
َ

ِّ  ِإَوۡذ أ ِّي  َّب َن لََمآ  ۧٱنل
َٰب  َءاتَۡيتُُكم  كَِّت ن  ِّ ۡكَمة   م  َِّما  وَحِّ ق  ل  ِّ َصد  مُّ ل   مَّ َجآَءُكۡم رَُسو ُث

 َٰ لََعَ َخۡذُتۡم 
َ

ۡرُتۡم َوأ ۡقَر
َ

ۥ  قَاَل َءأ َُّه ن َوَّلَنَُصُ ِۦّ  ِّه ُُنَّ ب َمَعُكۡم َّلُۡؤمِّ
۠ َمَعُكم نَا

َ
ْ َوأ وا ۡرنَا  قَاَل فَٱۡشَهُد ۡقَر

َ
ْ أ ۖي قَالُٓوا ِّۡۡصِّ ُِّكۡم إ َٰل َن  َذ ِّ م 

ينَ  دِّ هِّ َٰ  .(٨1 :آل عمران) (ٱلشَّ
فيقال للخلق اهرعوا إىل سيد اخللق وحبيب احلق، 

فيقول : أنا هلا، أنا هلا، كما يف احلديث، ملسو هيلع هللا ىلص فيأتون سيدنا انليب 
ٌد  َثنَا حُمَمَّ نَسي بْني َماليٍك قَاَل: َحدَّ

َ
)إيَذا اَكَن يَْوُم قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص عن أ

تُوَن آَدَم َفيَُقولُوَن اْشَفْع 
ْ
يَاَمةي َماَج انلَّاُس َبْعُضُهْم يفي َبْعٍض َفيَأ الْقي

يَم فَإينَُّه  ْن َعلَيُْكْم بيإيبَْراهي نَلَا إيىَل َربَِّك َفيَُقوُل لَْسُت لََها َولَكي
يَم َفيَُقوُل لَسْ  تُوَن إيبَْراهي

ْ
ْن َعلَيُْكْم َخلييُل الرَّمْحَني َفيَأ ُت لََها َولَكي

ْن  تُوَن ُموىَس َفيَُقوُل لَْسُت لََها َولَكي
ْ
ي َفيَأ بيُموىَس فَإينَُّه لَكييُم اَّللَّ

يىَس َفيَُقوُل  تُوَن عي
ْ
ي َوََكيَمتُُه َفيَأ يىَس َفإينَُّه ُروُح اَّللَّ َعلَيُْكْم بيعي

ٍد َصىلَّ اللَّ  ْن َعلَيُْكْم بيُمَحمَّ هم َعلَيْهي وََسلََّم لَْسُت لََها َولَكي
ُميني  ُن ىلَعَ َرِّبِّ َفيُؤَْذُن يلي َوُيلْهي ذي

ْ
ْستَأ

َ
نَا لََها فَأ

َ
قُوُل أ

َ
تُوِني فَأ

ْ
َفيَأ

رر  خي
َ
دي َوأ مْحَُدُه بيتيلَْك الَْمَحامي

َ
ِني اآْلَن فَأ مْحَُدُه بيَها اَل حَترُْضُ

َ
َد أ حَمَامي

ُد اْرَفعْ  ا َفيَُقوُل يَا حُمَمَّ د  َسَك َوقُْل يُْسَمْع لََك وََسْل ُتْعَط  هَلُ َساجي
ْ
َرأ

ْج  ْخري
َ
يتي َفيَُقوُل اْنَطليْق فَأ مَّ

ُ
يتي أ مَّ

ُ
قُوُل يَا رَبِّ أ

َ
ْع فَأ َواْشَفْع تَُشفَّ

ْفَعُل ُثمَّ 
َ
ْنَطليُق فَأ

َ
ْن إييَماٍن فَأ رَيٍة مي ثَْقاُل َشعي نَْها َمْن اَكَن يفي قَلْبيهي مي مي
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ُد  ا َفيَُقاُل يَا حُمَمَّ د  رر هَلُ َساجي خي
َ
دي ُثمَّ أ مْحَُدُه بيتيلَْك الَْمَحامي

َ
ُعوُد فَأ

َ
أ

قُوُل يَا 
َ
ْع فَأ َسَك َوقُْل يُْسَمْع لََك وََسْل ُتْعَط َواْشَفْع تَُشفَّ

ْ
اْرَفْع َرأ

نَْها َمْن اَكَن يفي  ْج مي ْخري
َ
يتي َفيَُقوُل اْنَطليْق فَأ مَّ

ُ
يتي أ مَّ

ُ
 قَلْبيهي رَبِّ أ

ُعوُد 
َ
ْفَعُل ُثمَّ أ

َ
ْنَطليُق فَأ

َ
ْخريْجُه فَأ

َ
ْن إييَماٍن فَأ ْو َخرَْدلٍَة مي

َ
ٍة أ ثَْقاُل َذرَّ مي

ُد اْرَفْع  ا َفيَُقوُل يَا حُمَمَّ د  رر هَلُ َساجي خي
َ
دي ُثمَّ أ مْحَُدُه بيتيلَْك الَْمَحامي

َ
فَأ

َسَك َوقُْل يُْسَمْع لََك وََسْل ُتْعَط َواْشفَ 
ْ
قُوُل يَا رَبِّ َرأ

َ
ْع فَأ ْع تَُشفَّ

ْدىَن 
َ
ْدىَن أ

َ
ْدىَن أ

َ
ْج َمْن اَكَن يفي قَلْبيهي أ ْخري

َ
يتي َفيَُقوُل اْنَطليْق فَأ مَّ

ُ
يتي أ مَّ

ُ
أ

ْفَعُل( 
َ
ُق فَأ ْنَطلي

َ
َن انلَّاري فَأ ْخريْجُه مي

َ
ْن إييَماٍن فَأ ثَْقالي َحبَّةي َخرَْدٍل مي مي

 
َ
نْدي أ ْن عي ا َخرَْجنَا مي ْصَحابينَا : لَْو َمَرْرنَا فَلَمَّ

َ
َْعضي أ نٍَس قُلُْت بلي

َثنَا  ْثنَاُه بيَما َحدَّ يبي َخلييَفَة فََحدَّ
َ
لي أ بياحْلََسني وَُهَو ُمتََواٍر يفي َمزْني

بَا 
َ
َن نَلَا َفُقلْنَا هَلُ : يَا أ ذي

َ
تَيْنَاُه فََسلَّْمنَا َعلَيْهي فَأ

َ
نَُس ْبُن َماليٍك فَأ

َ
أ

ئْنَاكَ  يٍد جي ثَْل َما َسعي نَسي بْني َماليٍك فَلَْم نََر مي
َ
يَك أ خي

َ
نْدي أ ْن عي  مي

يثي فَاْنتَََه إيىَل  ْثنَاُه بياحْلَدي يْه، فََحدَّ ، َفَقاَل: هي َفاَعةي َثَنا يفي الشَّ َحدَّ
يْه َفُقلْنَا لَْم يَزيْد نَلَا ىلَعَ َهَذا َفَقاَل لََقْد  عي َفَقاَل : هي َهَذا الَْموْضي

ثيَني وَ  ْن َحدَّ
َ
ْم َكريَه أ

َ
َ أ نَِسي

َ
ْدريي أ

َ
يَن َسنَة  فَاَل أ رْشي يٌع ُمنُْذ عي ُهَو مَجي

نَْساُن  َك َوَقاَل: ُخليَق اإلي ْثنَا، فََضحي يٍد فََحدِّ بَا َسعي
َ
ُوا، قُلْنَا: يَا أ َتتَّلكي

ثيَني َكَما  ثَُكْم َحدَّ َحدِّ
ُ
ْن أ

َ
يُد أ ري

ُ
نَا أ

َ
َعُجوال َما َذَكْرتُُه إيال َوأ

ثَ  دي ُثمَّ ُكْم بيهي َقاَل: َحدَّ مْحَُدُه بيتيلَْك الَْمَحامي
َ
ابيَعَة َفأ ُعوُد الرَّ

َ
)ُثمَّ أ

َسَك َوقُْل يُْسَمْع وََسْل 
ْ
ُد اْرَفْع َرأ ا َفيَُقاُل يَا حُمَمَّ د  رر هَلُ َساجي خي

َ
أ
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قُوُل يَا رَبِّ ائَْذْن يلي فييَمْن 
َ
ْع فَأ قَاَل ال إيهَلَ إيال ُتْعَطْه َواْشَفْع تَُشفَّ

نَْها َمْن  ْخريَجنَّ مي
ُ
َيايئي َوَعَظَميتي أل ِتي وََجاليلي َوكيرْبي زَّ ُ َفيَُقوُل وَعي اَّللَّ

) ُ  .(1)قَاَل ال إيهَلَ إيال اَّللَّ
وكأن يوم القيامة ما هو إال احتفال بانليب، وبياٌن 

 .ملزنتله، ورشيف رتبته، وتكريم هل وتعظيم
يشء من معاين لكمة اتلوحيد ومن هنا يتضح نلا 

، فقد قرن ملسو هيلع هللا ىلص(ًل هلإ إًل اهلل، حممد رسول اهللالعظيمة )
ما لم  اسبحانه وتعاىل اسمه باسمه، وال يقبل من أحٍد إيمان  

ًل هلإ إًل اهلل حممد رسول يؤمن به، وكأّن هذه اللكمة العظيمة )
معبود حبق إًل اهلل وًل عبد حبق إًل حممد رسول  ًل( تعين )اهلل
 .ملسو هيلع هللا ىلص( اهلل

وكأن اهلل تعاىل ما خلق الكون وما فيه إال ألجل حممد 
وروى  )لوالك، لوالك ما خلقت األفالك(كقول بعضهم:  ،ملسو هيلع هللا ىلص

)ملا اقرتف آدم اخلطيئة قال يا احلاكم يف مستدركه وصححه: 
رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل فقال اهلل يا آدم وكيف 
عرفت حممدا ولم أخلقه، قال يا رب ألنك ملا خلقتين بيدك 

                                 
 .  7510( رواه البخاري 1)

 قبس
 من نور 



 

40 

ونفخت يّف من روحك رفعت رأيس فرأيت ىلع قوائم العرش 
مكتوبا ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل فعلمت أنك لم تضف 

ىل اسمك إال أحب اخللق إيلك, فقال اهلل صدقت يا آدم إنه إ
ألحب اخللق إيّل ادعين حبقه فقد غفرت لك ولوال حممد ما 

 .()خلقتك(
)أوىح اهلل إىل عيىس عن ابن عباس قال:  اوروى أيض  

عليه السالم: يا عيىس آمن بمحمد، وأمر من أدركه من أمتك 
آدم، ولوال حممد ما خلقت أن يؤمنوا به، فلوال حممد ما خلقت 

اجلنة وانلار، ولقد خلقت العرش ىلع املاء فاضطرب فكتبت 
 .()عليه: ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل، فسكن(

َِّلَّ  َوَما َخلَۡقُت )وهذا مصداق قوهل تعاىل  نَس إ نَّ َوٱۡۡلِّ ٱۡۡلِّ
َۡعُبُدونِّ  واذلي قام فيه هذا املعىن، وحتققت به ، (56 :اذلاريات) (ِلِّ

ال سواه، فهو اغية اهلل تعاىل يف ملسو هيلع هللا ىلص هذه الغاية، هو سيدنا حممد 
 اخللق. 

                                 
 ٣ج 517( الحاكم يف المستدرك . 1)

 ( المرجع السابق٢)
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مؤسسة تعليمية قررت إقامة مسابقة  مثال للتوضيح:
 )الفزيياء، الرياضيات، الكيمياء(،حتدي يف بعض العلوم 

وجعلت جوائز للعرشة األوائل، )ألف دوالر للك واحد(، 
وجعلت جائزة عظيمة لصاحب املرتبة األوىل ويه: )قرص 
فخم، وسيارات فارهة، ومليون دوالر( وتعلم املؤسسة أنه 
يوجد يف هذه املدينة فقط مائة طالب يستطيعون املشاركة فيها 

ق ىلع ذلاكئهم وعلمهم، وتعلم أنّه يوجد طالب بينهم يتفو
ابلقية بعرشة أضعاف، وباتلايل سيكون هو الفائز باملرتبة 
األوىل، أضف إىل ذلك أّن دلى املؤسسة حبة تضاعف 
القدرات العلمية واحلفظية بمئة ضعف ملن تناوهلا، واختارت 
 ااملؤسسة ذلك الشاب يلحصل عليها، فانلتيجة معروفة مسبق  

أنها تريد إقامة للمؤسسة، والفائز معروف، ولّك ما يف األمر 
هذا السباق وهذا اتلكريم إلظهار الفائز واملستحق للماكفأة 

، وإكرام من دونه إنما هو تبٌع هل، فيكون اواذلي تعلمه مسبق  
األمر أن املؤسسة ما أرادت بهذه املسابقة إال تكريم فالن 

 .أمام انلاس لكهم وإظهار قْدره، وماكنته املعلومة دليها
يوم القيامة، من مقام سيدنا  اللناس جلي  وهو ما سيتضح 

 ، ومزنتله العظيمة، حيث يزنهل اهلل تعاىل مزنهل املقرب.ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
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)من قال: قال: ملسو هيلع هللا ىلص وعن رويفع بن ثابت، أن انليب 
امهلل صل ىلع حممد وأنزهل املقعد املقرب عندك يوم القيامة 

 .(1) شفعت هل(
هو عبد اهلل اذلي اختصه اهلل واصطفاه، وصىل ويصيل 
عليه، ويصيل عليه املالئكة واألنبياء واملرسلون واملؤمنون 

ريض اهلل عنه قال:  عن جابر بن سمرةوسائر خلقه أمجعني، 
بمكة، اكن يسلم لَّع  ا)إين ألعرف حجر  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

بعث، إين ألعرفه اآلن(
ُ
 .(2)قبل أن أ

ن )هلل تعاىل: وكما قال ا َٰكِّ ِۦّ َوَل ه َۡمدِّ ُِّح ِبِّ َِّلَّ يَُسب  ٍء إ ن ََشۡ ِّ ِإَون م 
رٗ  ِّيًما َغُفو َُّهۥ ََكَن َحل ِّن ِّيَحُهۡم  إ  [44]اإلرساء:  (اَلَّ َتۡفَقُهوَن تَۡسب

ما من يشء إال يصيل ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك الصالة والسالم ىلع انليب 
 .ويسلم عليه

بمكة ملسو هيلع هللا ىلص )كنت مع انليب فعن لَع ريض اهلل عنه قال: 
فخرجنا يف بعض نواحيها، فما استقبله جبل وال شجر إال وهو 

                                 
 ( المعجم الكبير للطرباين . 1)

 (رواه مسلم . ٢)
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فهو انلور القديس  .()يقول: السالم عليك يا رسول اهلل(
 .والرس الساري يف العالم السفيل والعلوي

ولكن ما فائدة صالة املالئكة واملؤمنني وسائر 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصاملخلوقات ىلع احلبيب األعظم 

أو حاجة أو إضافة من صالة ملسو هيلع هللا ىلص هل هناك نفع للنيب  
من هذا بعد أن  ااملخلوقات عليه؟! وهل يتصور العقل شيئ  

 صىل عليه رب العزة واجلالل، الكبري املتعال.
، وانتفاعه بيشء من اخللق ملسو هيلع هللا ىلصأما حاجة سيدنا انليب 

إيله  ا، ومقرب  امن أي وجٍه فمنتيف، فبعد أن صرّيه اهلل حبيب  
 .، اصطفاء  من قبل أْن خيلق أحد، فال حاجة به إىل أحداوكريم  

نعم هناك حاجة ونفع، لكن ليس للجناب انلبوي 
وإنما للمخلوقات، فيه املنتفعة بالصالة عليه، واملحتاجة إىل 

 إيله، واملترشفة باالصطباغ بها.
، يه اصطفاء اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالصالة والسالم ىلع سيدنا انليب 

مه وتوفيقه يلكون العبد األوحد، تعاىل هل، وإكرامه وتعظي
 .املتحقق بالعبودية هلل األحد، ابلالغ فيها منتَه احلد

                                 
 ( رواه الرتمذي . 1)

 قبس
 من نور 



 

44 

الصالة عليه من املخلوقات هو إعالٌن منها باتلوافق 
 مع اهلل تعاىل يف اصطفائه، ويف حكمة وجود خلقه، متمثال  
ذلك يف حبيبه، اذلي اختصه بذلك الرس يف الصالة والسالم 
عليه، وكأننا نسىع لالصطباغ بها، والسري يف طريقها، 
واالستمداد منها، فمن لم يوفقه اهلل تعاىل إىل اإليمان والعبادة 

 فأىن هل ذلك؟  -اكمللكفني–
- ومن لم جيري اهلل عليه الطاعة واذلكر جبلَّة

 لك؟ذ هل فأىن -اكملالئكة
 ومن واألرض اكلسموات– اقهر   ومن لم يأت طواع   

 ذلك؟ هل فأىن -فيهن
لكهم ىلع اختالف أحواهلم، يستمد استقامته أو سريه 
ىلع االستقامة من الرس األعظم، وانلور األقدس، اذلي اختص 

بالصالة والسالم، فتجىل للوجود فاكن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل به سيدنا حممد 
نا من هذا اتلوفيق، واسلك بنا اإلنسان الاكمل، امهلل ُعد علي

  .هذا الطريق، فاهلل تعاىل هو الغاية، وسيدنا حممد هو الوسيلة
ومن هنا قال أهل العلم والرتبية، من لم يكن هل شيٌخ 
ب أخالقه، ويزّّك نفسه، فليتخذ من الصالة ىلع  مربٍّ يهذِّ

، بأْن جيعل نصيبه منها ألف مرة يف ملسو هيلع هللا ىلص انليب  مرٍبّ ومزٍكّ
ألن من يصيل ىلع  ،ومن زاد فقد اسزتاد من أعظم خريايلوم، 
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)من صىل لَعَّ واحدة  صىل فإّن اهلل تعاىل يصيل عليه، ملسو هيلع هللا ىلص انليب 
 .(1)(ااهلل عليه عرش  

فيخرجه من الظالم إىل انلور، ومن الضالل إىل 
اهلدى، ومن الفقر إىل الغىن، ومن الضعف إىل القوة، ومن 

 اذلل إىل العزة، ويسلك به من انلقص ىلع طريق الكمال. 
املخلوقات لكها تستمد من رس صالة اهلل تعاىل 

، فتستوي يف وجودها، وتستقيم يف أداء ملسو هيلع هللا ىلصوسالمه ىلع نبيه 
ذا قال أهل العلم والعرفان، إّن أول من خلَقه اهلُل وظيفتها، وهل

  .تعاىل هو انلور املحمدي
الشيخ حممد يقول الشيخ الفقيه والعالمة املفرس، إمام ادلاعة، 

)اكن اهلل وال يشء معه، وأراد أن خيلق  متويل الشعراوي
اخللق، فهل خيلق األدىن من هذه املخلوقات، ثم جيعل من هذا 
األدىن أىلع املخلوقات؟ أم يكون املخلوق املبارش منه هو أرىق 

 األشياء؟ 
فعندما أراد اهلل أن خيلق اخللق خلَق انلور املحمدي 

أخذت  وهو الكمال املبارش من احلق ومن انلور املحمدي

                                 
 ( رواه مسلم .1)
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األشياء، إذن فرس لك األشياء مأخوذ من انلور املحمدي، فإذا 
رأيت يف املخلوقات أي رس من األرسار فأعلم أّن العنرص 

 ، ملاذا؟ ألنه املبارش للحق مبارشة تامة..ملسو هيلع هللا ىلصالفعال منبعه منه 
فال يقال إّن األرض خلقت ثم جاء منها انلاس ثم 

ال يستقيم ، فاألصل أّن اذلي ترّشف جاء منهم الصفوة، فهذا 
بالنسبة إىل اهلل ال يكون األدىن، وإنما يكون األىلع، ثم 
يؤخذ منه األدىن واألدىن وهكذا، فاذلي نُسَب أوال إىل اهلل 
أرشف االشياء ثم أخذ منه، وليس األدىن ثم صيف منه، ومن 
نور املصطىف أخذ لك خملوق رسه الفعال فيه، فالعني تأخذ 

الفعال منه املبرص، واألذن تأخذ رسها الفعال اذلي يسمع، رسه 
واألنف تأخذ رسها الفعال اذلي يشم، ولك يشء يف الوجود 
أخذ من نور املصطىف حقيقة ذلك الرس، ومن اذلي يستطيع 
إْن يدرك ذلك، فهو أمر قديم لم نشهده، ال يدركه إال من بارشه 

ال من بارشها واتصل به، مثل املادة اليت ال يدرك رسها إ
واتصل بها وقعد حيللها يلعرف عنارصها ودقائقها، ما العنرص 
الفعال وغري الفعال فيها، وخصائصها، فهذا يتطلب منك خلوة 

، واذا باحلرضة املحمدية، وهذا يتطلب منك أن تكون مؤهال  
دخلت احلرضة فينبيغ أن تكون يف تفاعل تلنكشف لك 
أرسار احلرضة املحمدية، فإذا انكشف لك منها، ثم نظرت إىل 
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من حرضته الرشيفة يرسي  اخارج   أرسار الكون وجدت سياال  
، ومعىن الرس ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا الكون، فلك رس تراه يف األشياء منه 

أي العنرص الفعال فيه، فكأنه لكها هل أم وأصل هو انلور 
 ..ملسو هيلع هللا ىلصاملحمدي 

انلار، املاء، الطعام، اجلبل بصالبته، لك يشء فيه رس 
 إىل اهلل تعاىل. ا، كونه املخلوق األول املنسوب ترشيف  ملسو هيلع هللا ىلصمنه 

مثال: جئت بعجني ومخرية، ثم وضعت اخلمرية يف 
يف العجني لكها، فمهما أخذت العجني، فإن اخلمرية تنترش 

قطعة من العجينة فإن فيها من اخلمرية األصيلة، ويه جعلته 
صالح للصنع، فلك قطعة من العجينة فيها من قطعة اخلمرية 
الصغرية، والعجني اذلي ال تصله اخلمرية يكون فاقد احلياة 
أصم غري قابل للصنع، فلك يشء تراه يف الوجود يؤدي مهمته 

قد رست به، ومعلوم أن لك يشء يف ملسو هيلع هللا ىلص ته فاعلم أن مخري
هذه ... ملسو هيلع هللا ىلصالوجود هل مهمة ووظيفة فتكون مأخوذة من سياهل 

 األمور ال تؤخذ بالعلم إنما باملشاهدة.( 
فكأن الكون ما اكن ليستقيم وجوده يف اخلارج 
لقصوره عن اتلحقق يف كمال العبودية هلل تعاىل، وهذا ليس 

يف الواجب سبحانه، وإنما عجٌز يف املمكنات، أي لعجز  اعجز  
 ا، أخذها عزة وانتقام  املخلوقات فإنّه أوجدها رمحة  وتفضال  
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، فاستقامت املخلوقات وأنار األرض والسموات، بنور اوجربوت  
فخر الاكئنات، حيث خصه اهلل تعاىل دون اخللق لكهم 

الرباين، اذلي أقام انلور باتلحيات والصلوات، ذلك الرس 
املحمدي، ىلع صفة الكمال كما حيُب ويرىض، فاستمدت منه 
املوجودات، ورسى نوره يف الربيات، فهو يشفع هلا يف وجودها 

 .واستمرارها
إذا ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج ابن أيب شيبة عن قتادة قال: اكن انليب 

بدئ »قرأ: وإذ أخذنا من انلبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح قال: 
 .(1)«اخللق، وكنت آخرهم يف ابلعث يب يف

قال: قال رسول  وروى ابن إسحاق عن َقتَادة ُمرسال  
 .(2)«كنت أول انلبيني يف اخللق، وآخرهم يف ابلعث»ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص عن العيرباض بن سارية ريض اهلل عنه عن انليب 
ّ الكتاب خلَاتم انلبيني، وإنَّ آدم قال:  مي

ُ
)إين عند اهلل يف أ

ٌل يف ينته( لَُمنَجدي .(٣)طي
                                 

 11-7٣٢والدر المنثور 1/9( الخصائص الكربى 1)

، والديلمي ، "الدالئل"(أخرجه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو نعيم يف ٢)

 11-7٣٢كما يف الدر المنثور   وابن عساكر ، من طريق قتادة ،

 م يف دالئل النبوة، وابن الجوزي يف الوفا. (رواه أحمد يف مسنده، وأبو نعي٣)
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عن ميرسة ريض اهلل عنه قال: قلت يا رسول اهلل، مىت 
  .())وآدم بني الروح واجلسد(؟ قال اكنت نبي  

وعن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال: قالوا يا رسول 
.())قال: وآدم بني الروح واجلسد(اهلل مىت وجبت لك انلبوة؟ 

قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن انليب  عن القايض عياضانلووي نقل 
 .(فارقين جربيل وانقطعت عين األصوات)

َِّلَّ ) وعن مقاتل أن قوهل ٓ إ ا نَّ  َوَما مِّ
ۡعلُوم   ۥ َمَقام  مَّ ُِّحونَ )إىل  (ََلُ عند ملسو هيلع هللا ىلص نزل ورسول اهلل  (ٱلُۡمَسب 

سدرة املنتَه فتأخر جربيل فقال هل انليبء: أهنا تفارقين فقال: 
ال أستطيع أن أتقدم عن ماكين، وأنزل اهلل حاكية عن قول 

َِّلَّ )املالئكة  ٓ إ ا نَّ ۡعلُوم   َوَما مِّ مَّ ۥ َمَقام   . اآليتني [164: ]الصافات (ََلُ
 .تفسري ابن اعشور

 رمحه اهلل تعاىل: ابلوصرييمن رزق فهم هذه املقدمة سيفهم قول 
 يا أكرم اخللق مايل من ألوذ بهِ 

 سواك عند حلول احلادث العممِ     

                                 
 (مسند أحمد، ابن الجوزي يف الوفا . 1)

 ( رواه الرتمذي .٢)

قبس من 
 نور
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 وسيفهم قوهل رمحه اهلل تعاىل: 
 فإن من جودك ادلنيا ورضتها

 ومن علومك علـم اللوح والقلمِ 
 

البالد اإلسالمية مبناسبة وسيتفهم االحتفاالت التي تعم 

أعامل مركز  ايوم املولد النبوي الرشيف، ولنستعرض مع  

 : ملسو هيلع هللا ىلصمبولد خري الربية،  الدعوة اإلسالمية احتفاال  

تنطلق املسريات واملواكب اجلماهريية مع : املسريات واملواكب
، وتستمر حىت ايلوم اثلاين عرش منه، ربيع األنواربداية شهر 

 ترفع فيها الرايات، ويردد فيها القصائد واملديح: 
ُف األْعَراِب والَعَجمِ  رْشَ

َ
ٌد أ  حُمَمَّ

ٌد َخرْيٌ َمْن َيْمِِش ىلَعَ قََدمِ   حُمَمَّ
حتفهم املالئكة تشدو متناغمة مع املسري، تدنو منهم 

ليعة هذه املواكب انلجوم وكأنها ىلع قدميها معهم تسري، ويف ط
واملسريات، قمر مركز ادلعوة اإلسالمية، وشمس اهلداية إىل السنة 
انلبوية، الشيخ حممد إيلاس القادري شيخ الطريقة العّطارية، 

إىل لقائه، وقد ورد يف اآلثار أن  ايفرحون بميالده، يبكون شوق  
 الصحابة األخيار قد فعلوا مثلها إعالء للحق وإاغظة للكفار: 

فقد ذكر أبو نعيم يف كتابه "حلية األويلاء وطبقات 
َ اهلُل َتَعاىَل ، َعِن ابِْن َعبَّاٍس األصفياء"  لُْت ُعَمَر ريَضي

َ
قَاَل: َسأ
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ْسلََم مَحَْزُة َقبْيلي بيثَاَلثَةي 
َ
يَت الَْفاُروَق؟ قَاَل: أ ٍء ُسمِّ يِّ يَشْ

َ
َعنُْه: "ألي

ْيَن رَُسوُل اهللي 
َ
... قلت: أ يْْليْساَلمي َح اهلُل َصْدريي ل يَّاٍم، ُثمَّ رَشَ

َ
أ

َفا، ملسو هيلع هللا ىلص نَْد الصَّ ْرَقمي عي
َ
ْرَقمي بْني اأْل

َ
: ُهَو يفي َداري اأْل ْخيتي

ُ
؟، قَالَْت أ

يَك  ْن اَل إيهَلَ إيالَّ اهلُل وَْحَدُه اَل رَشي
َ
ْشَهُد أ

َ
اَر... َفُقلُْت: أ َتيُْت ادلَّ

َ
فَأ

اري  ْهُل ادلَّ
َ
َ أ ا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ، قَاَل: فََكربَّ د  نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
هَلُ، َوأ

، قَاَل: َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اهللي  دي ْهُل الَْمْسجي
َ
َعَها أ لَْسنَا تَْكبيرَية  َسمي

َ
 أ

هي، » ىلَعَ احْلَقِّ إيْن ُمتْنَا َوإيْن َحييينَا؟ قَاَل: ي َنْفِسي بييَدي ي بىََل َواذلَّ
يَم  ،«إينَُّكْم ىلَعَ احْلَقِّ إيْن ُمترْم َوإيْن َحيييتُمْ  َقاَل: َفُقلُْت: فَفي

ْخرَْجنَاهُ 
َ
، فَأ ي َبَعثََك بياحْلَقِّ تَلَْخرَُجنَّ ي ْختيَفاُء؟ َواذلَّ ،  االي نْيي يفي َصفَّ

 ، نيي حي يدي الطَّ يٌد َكَكدي ، هَلُ َكدي نَا يفي اآْلَخري
َ
َما، َوأ هي َحدي

َ
مَحَْزُة يفي أ

َد، قَاَل: َفَنَظَرْت إييَلَّ قَُريٌْش َوإيىَل مَحَْزَة،  َحىتَّ َدَخلْنَا الَْمْسجي
ايني رَُسوُل اهللي  ثْلََها، فََسمَّ بُْهْم مي َصاَبتُْهْم َكآبٌَة لَْم يُصي

َ
يَْوَمئيٍذ ملسو هيلع هللا ىلص  فَأ

) لي َق اهلُل بنَْيَ احْلَقِّ َوابْلَاطي  .()الَْفاُروَق، َوفَرَّ
)...َعْن ُعثَْماَن بْني َعبْدي وأخرج احلاكم يف مستدركه 

ي  ي ا، َوََكَن رَُسوُل اَّللَّ ، َوََكَن بَْدري ْرقَمي
َ
هي اأْل ، َعْن َجدِّ ْرقَمي

َ
ي بْني اأْل اَّللَّ

نَْد ملسو هيلع هللا ىلص  نَي رَُجال  آوَى يفي َداريهي عي ْرَبعي
َ
َفا َحىتَّ تََكاَملُوا أ الصَّ

                                 
 ( حلية األولياء وطبقات األصفياء . 1)
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 ُ َ اَّللَّ ابي ريَضي ا ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ َرُهْم إيْساَلم  ، َوََكَن آخي ُمْسليَمنْيي
كينَي...( نَي َخرَُجوا إيىَل الُْمرْشي ْرَبعي

َ
ا اَكنُوا أ  .()َعنُْهْم، فَلَمَّ

ويف الطبقات :... عن حيىي بن عمران بن عثمان بن 
"أنا ابن األرقم قال: سمعت جدي عثمان بن األرقم يقول: 

سبعة يف اإلسالم، أسلم أيب سابع سبعة، وَكنت داره بمكة ىلع 
يكون فيها أول اإلسالم، ملسو هيلع هللا ىلص الصفا، ويه ادلار اليت اكن انليب 

ثري، وقال يللة وفيها داع انلاس إىل اإلسالم وأسلم فيها قوم ك
)امهلل أعز اإلسالم بأحب الرجلني إيلك : عمر االثنني فيها: 

فجاء عمر بن اخلطاب من  ،(بن اخلطاب أو عمرو بن هشام
الغد بكرة فأسلم يف دار األرقم، وخرجوا منها فكربوا وطافوا 

 .()ابليت ظاهرين ودعيت دار األرقم دار اإلسالم...(
فهذه املواكب العّطارية اليت يسريها مركز ادلعوة 

، ما العطار القادري الشيخ حممد إيلاساإلسالمية، يتقدمها 
من ألوان اتلعبري بالفرح بذكرى مودل خري الربية،  ايه إال لون  

                                 
نَاِد، َوَلمإ 1) سإ

ِ ( المستدرك على الصحيحين قال الحاكم َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلإ

َجاُه ووافقه الذهبي .  ُيَخرِّ

 الكربى البن سعد .( الطبقات ٢)
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، وأْن يعرب عن فرحه وحبه ملسو هيلع هللا ىلصوللمسلم أْن يفرح بسيدنا انليب 
خيالف الرشع، وأْن ال خُيّل باآلداب، كيفما شاء رشيطة أْن ال 

 فقد فعل مثلها الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم امجعني.
ربيع وتستمر هذه املسريات حىت يللة اثلاين عرش من 

املقر الرئييس حيث يبدأ احلفل الرئيِس للمركز، يف األنور 
، ويستمر ملركز ادلعوة اإلسَلمية يف فيضان مدينة بكراتِش

ة الفجر، حيرضه آالف املحبني، من خمتلف احلفل حىت صال
األماكن، يبدأ باملسرية انلبوية الرشيفة بعد صالة العشاء، 

احلاج وينشد فيها املدائح واألناشيد انلبوية، ثم يليق الشيخ 
وسريته، وأهمية ملسو هيلع هللا ىلص حمارضة  يف شمائل انليب  عمران العّطاري

عام به عليه الصالة والسالم، ويقّدم فيها الط االقتداء
واحللوى، وُقبيل الفجر حيث أرشقت ادلنيا بأنوار ميالد 

العطار  الشيخ حممد إيلاساحلبيب، يقف اجلميع ويف مقدمتهم 
 وينشدون : والشيخ عمران يرددون القادري

 مرحبا، جد احلسنني ا، مرحبا امرحبا 
 ، ا، يا نور العني  مرحبا ا، مرحبا امرحبا 

والربكة لألمة اإلسالمية، ثم خيتتم احلفل بادلاعء باخلري 
ثم يعود انلاس إىل بيوتهم وكأنهم نسمات مالئكة يف 

 الطرقات تسري، ونفحات عطر تمأل املاكن بالعبري.
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ينطلقون وَكهم أمل وهمة وعزيمة، للعودة إىل املركز 
تلعلم السنن انلبوية، وبهذا يكون املركز قد حقق الغاية من 
االحتفايلة، بهداية انلاس إىل سنن خري الربية، هذه 

يف ابلالد  مركز ادلعوة اإلسَلميةاالحتفاالت تعّم فروع 
ن عن اإلسالمية واألوربية، ومع هذا فإننا مقرّصون وقارصو

ملن يوّفق للفرح بهذه  اأداء حق جناب احلرضة املحمدية، فهنيئ  
 فرحوا فهو خري األنام.ملسو هيلع هللا ىلص األيام، ويا سعد قوٍم بانليب 

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل 
 قبس .وصحبه أمجعني

 من نور 
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