
  

 

  

 

 

 

  االحتفال باملولد

 وشبٌه تاريٌخ

 

 
 

  ّشقخ د.لؾ

 د أمان الجاملأحؿد محؿّ أبل 

 تعاىل $

 

 

 

 

 

 



   

  

وخ 2  محمد أمان الجامي الشَّ

 

 
 اهلل الرحؿـ الرحقؿبسؿ 

 

ادس مـ شرحف ريط الّس يف الّش  كؿا تعالك $ الجامل د أمانمحؿّ  د. ئؾ الشقخُس 

 متك بدأ؟ورف هذا آحتػال، ؟ ومتك طُ ةٌ ـّ أو ُس  دمرية: هؾ آحتػال بالؿقلد بدطةٌ التّ طؾك 

 :$فلجاب الشقخ 

آحتػال ا متك كشل يـبغل أن كعؾؿ أيًض  ا، إذً قرَ ؿ الؽالم والػِ طؾْ  ةكشل ؿـا طـتؽؾّ ؼ أن بَ ج : َس 

 ؟ باسؿ الؿقلد الـبقّي 

 لِ ـا كعؾؿ متك وُ وكؾّ 
ّ
؟ لؽـ آحتػال بؿقلده متك حصؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص لوكؿ طاش ومتك تقفّ  ملسو هيلع هللا ىلص د الـبل

  حصَؾ  ل احتػالٍ أوّ 
ّ
 الم متك؟ الة والّس طؾقف الّص  بؿقلد الـبل

 .هذا السمال

 :حصؾ باسؿ ل احتػالٍ أوّ  -حسب طؾؿل -يخ ارإذا راجعـا التّ 

 .الؿقلد الـبقي 

  ّتبع ذلؽ باسؿ الؿقلد لعؾل بـ أبل صالب.  ثؿ 

  ڤثؿ لػاصؿة. 

  ڤثؿ لؾحسـ والحسقـ. 

 .ثؿ لؾخؾقػة الؿقجقد يف ذلؽ الققت 

 ؟هذا. متك حصؾ (1)احتػآت ةستّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ػة بغالف ل ما ضفرت مغؾّ بدطة التصقف ضفرت أوّ  الؼارئ يالحظ أنّ  لعّؾ : «التصقف مـ صقر الجاهؾقة»مؼال كؿا يف  $ قال الشقخ  (1)

إذ ٓ تؽةاد  بدطةةٍ  فقفؿا ثؿ ضفرت طؾك حؼقؼتفا التل هل طؾقفا أن وهذا شلن كّؾ  ٌب العبادة والزهد وهؿا أمران مؼبقٓن يف اإلسالم بؾ مرغّ 

 ّٓ ًٓ  ػةةةةةة بغةةةةةالٍف  مغؾّ تظفةةةةةر وتؼبةةةةةؾ إ   بةةةةةؾ محبقبةةةةة  يحؿةةةةةؾ طؾةةةةةك القاجفةةةةةة التةةةةةل تؼابةةةةةؾ الـةةةةةاس معـةةةةةك إسةةةةةالمق  مؼبةةةةةق

ة الرسةقل ولل البقةت حقةث كةاكقا يحتػؾةقن بؿقلةد ومـ أمثؾة ذلؽ : بدطة آحتػال بالؿقلد التل ابتدطفا الػةاصؿققن بالؼةاهرة بةدطقى محّبة

ثؿ بؿقلد الحسـ والحسقـ وأخقرًا يحتػؾ بؿقلد الخؾقػة الحاضر وهؽذا لق  ڤثؿ بؿقلد فاصؿة  ڤبؿقلد طؾل  ثؿّ  طامٍ  يف كّؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ّٓ لقجدهتا ٓ تظفر أوّ  بدطةٍ  عت كشلة كّؾ تتبّ   يف مثؾ هذا الغالف الؿؼبقل ومؿا يالحظ يف أوكةة إخقةرة ضفةقر احتػةآت باسةؿ ل ما تظفر إ

= 
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ـَ ي  دِ قْ بَ قـ، طؾك إصح: العُ يف طفد الػاصؿقّ   .ق

، إلك فاصؿة الزهراء قن، كسبةً فؿ فاصؿقّ قا مـ شلهنؿ وزطؿقا أكّ أن يرفع قنالعبقديّ  أراد

ؼ إيجاد هذه ومـ التؿؾّ ، ؼ ٔل البقتػ بالتؿؾّ سب الؿزيّ الـّ  ثبتقا هذاوأرادوا أن يُ 

فؿ يف ت، ٕكّ البقْ  ا مـفؿ ٔلِ ، تعظقؿً ةيحتػؾقن هذه آحتػآت الستّ  ةٍ ـََس  يف كّؾ  .آحتػآت

  .فعؾقا ذلؽو، سب كؿا قؾـاوأرادوا إثبات هذا الـّ ]إلقفؿ[ ، واكتسبقا القاقع لقسقا مـفؿ

 ؛آحتػال]هذا[ هذا آحتػال والغرض مـ اريخ مع البحث طـ معـك لق راجعـا التّ 

 كان الغرض مـ آحتػال بؿق إنْ 
ّ
  .وتؼديره ملسو هيلع هللا ىلصتف بّ إضفار مح ملسو هيلع هللا ىلص لد الـبل

 ـ أبل بؽرٍ أكثر م ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  يحّب  ٓ يقجد رجٌؾ  :ـا كممـ وجؿقع الؿممـقـكؾّ 

اهلل بف الؿممـقـ يقم  َت ، أبق بؽر الذيـ تعؾؿقن مققػف وسقرتف الذي ثب  يؼ صاحبف يف الغارالصدّ 

 
ّ
  ب  ه  ذ   ه  ىَّ إ  » :ك قال طؿراتف حتّ طـدما اضطرب الؿممـقن مـ وف ملسو هيلع هللا ىلص وفاة الـبل

 ب  ه  ، ذ  يء  ج  و  ل 

 ر  ي  و   ه  بَّ ي ر  اج  ن  و  ل  
حصؾت هبؿ الدهشة إلك  ،(1)ف مات سقف يؼطع رأسف بسقػفقال إكّ ومـ  «ع  ج 

ـّ هذه الدرجة ت اهلل بف تف اهلل وثبّ ثبّ  ، ذلؽ الرجؾ الشقخ القققرَ الغارت صاحب اهلل ثبّ  ، ولؽ

ثؿان وٓ طؾل وٓ ولؿ يحتػؾ طؿر وٓ ط - بعض صػاتف ههذ - الؿممـقـ، لؿ يحتػؾ أبق بؽر

مامة ٓ ة إربعة الؿشفقد لفؿ باإل، إئؿّ وٓ التابعقن وٓ تابع التابعقـ ،نقالصحابة أجؿع

ا إلك طفد اسققن جؿقعً ة والعبّ ء الراشدون وخؾػاء بـل أمقّ ، الخؾػايعرفقن آحتػال بالؿقلد

هؿ  ،بقرهؿطؾك حسب تع ةٌ أو فاصؿقّ  بقديةٌ طُ  بدطةٌ  اسؿك بآحتػال، إذً قـ ٓ يعرفقن ما يُ يّ بقدالعُ 

 .الذيـ سؿقا أكػسفؿ هبذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

رور كذا سـة طؾك الحركة الػالكقة أو بعبارة هبذا الؿعـك ومثؾ هذه آحتػآت التل تعد فقؿا يبدو لؾـاس إكؿةا أسبقع فالن أو شفر فالن أو م

طؾؿ أف تتحقل طؾك الؿدى البعقد واهلل هل مجرد ذكرى ٕولئؽ الؿجدديـ والؿصؾحقـ وإحقاء لدطقهتؿ وحركتفؿ اإلصالحقة ولؽـفا سق

 .طؾؿأ طـد العقام وأشباهفؿ آحتػآت الديـقة هؽذا أتصقر واهللإلك جـس آحتػآت التل تسؿك الققم 
 (655/ 2) ابـ هشام  (1)
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ما كريد  ، كّؾ ا لخر: كحـ ما كريد شقئً ما يسللقن هذا السمال، قالقا يسلل وكثقرٌ أن  لسائؾٍ 

أما  ،ملسو هيلع هللا ىلصمـ حقث الزمـ مـ رسقل اهلل  فؿ كاكقا طؾك قرٍب ، الصحابة لؿ يحتػؾقا ٕكّ الذكرى

 ؟وهؾ هذا ُمَسؾ ؿ .ملسو هيلع هللا ىلصرى رسقل اهلل ، ذكا التاريخ الطقيؾ كريد الذكرىكحـ بعد هذ

عام رهؿ بآحتػال بآجتؿاع طؾك الطّ ذكّ ك كُ حتّ  ملسو هيلع هللا ىلصل الؿسؾؿقن رسقل اهلل َس : متك كَ كتساءل

قن وهؾ كسل الؿسؾؿ ؟طامٍ  ل مـ كّؾ طشر مـ ربقع إوّ  اثـلراب والبخقر يف لقؾة والّش 

 .ٓ ؟ وهؾ يجقز لفؿ أن يـسقه؟ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ّٓ  «أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل»هنؿ فقؼقل ٓ يمذن ممذّ   «ا رسقل اهللدً محؿّ وأشفد أن » وهق يؼقل إ

ّٓ ٓ يدخؾ مسؾؿ مسجدً  مـ يؽثر  وكّؾ  «باسؿ اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل» وقال ا إ

، وٓ يخرج مسؾؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلصؾك رسقل اهلل ل طصالة يصؾّ  مـ الصؾقات غقر الػرائض يف كّؾ 

ّٓ  مسجدٍ   ؾّ ك وس وصؾّ إ
ّ
س مدرّ  طؾؿٍ  رأ صالُب ، ٓ يؼملسو هيلع هللا ىلص ؿ طؾك الـبل ّٓ  ٌس درسف وٓ يدر   إ

 ؾّ وص
ّ
لؿ كـس  -ا بـعؿة اهللثً د  حَ تَ -كحـ  ا، إذً ة مراٍت ، يف الدرس القاحد طدّ ملسو هيلع هللا ىلص ك طؾك الـبل

 إلك ما يسؿك بذكرى الؿقلد. بحاجةٍ  لسـا ا، إذً وجؿقع الؿسؾؿقـ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ـ يحصؾ فقف آختالط بقْ  إذْ  ف مـؽرٌ أكّ  : بالـسبة لؾخارج صحقٌح يؼقلقن: لخرٌ  استػسارٌ 

ا يف ؼام رسؿق  رها يف تؾؽ آحتػآت التل تُ كْ ستحسـ ذِ ٓ يُ  ؿا تحصؾ أشقاءٌ الجـسقـ وربّ 

الؿقاديـ يؾتؼل فقف الجـسان ويحصؾ ما يحصؾ، لؽـ إذا أقؿـا آحتػال يف بققتـا وراء 

، كلكؾ الطعام وكشرب الشراب ولؽـ كؼرأ السقرة فقف اختالطٌ  حصؾإبقاب الؿغؾؼة ٓ ي

 وكؼرأ سقرتف. ملسو هيلع هللا ىلص بذكرى رسقل اهلل

 ؟طبٌث ]أّكف[  أو بقن بف إلك اهللتتؼرّ  صالٌح  هذا العؿؾ طؿٌؾ  : هؾ تعتؼدون أنّ الجقاب

 .صالٌح  ؿا هق طؿٌؾ إكّ  ،ف طبٌث إكّ  :يؼقلقنا ٓ وقطعً 
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رضل اهلل لؿ يشرطف رسقل اهلل يُ  صالٍح  ؽؿ تستطقعقن أن تلتقا بعؿؾٍ أكّ قن : وهؾ تظـّ الجقاب

 ر  ق   اس  النَّ  ر  و  خ  »، هذه إمة ولؿ يعؾؿف خقرُ  ملسو هيلع هللا ىلص
«م  ه  وى  ل  ي   ين  الذ   مَّ ث   م  ه  وى  ل  ي   ين  الذ   مَّ ي ث  ى 

أولئؽ  (1)

ًٓ  صالحً ا وطؿاًل وهؾ طؾؿتؿ خقرً  ،لؿ يعؾؿقا وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لؿ يلت بف رسقل اهلل  طـد ا مؼبق

 الخؾػاء الراشدون؟

، ف غقر مشروعٍ ولؽـّ  صالٌح  ضاهره طؿٌؾ  البدطة أن تليت بعؿؾٍ  ، ٕنّ هذا هق معـك آبتداع بعقـف

، أو ترتك ا طـف، أن ترتؽب مـفق  ـ الؿعصقة، الؿعصقة الؿخالػةالػرق بقـ البدطة وبقْ ]هق[ ا هذ

قم الؿبتدع كالّص  صالٌح  ف طؿٌؾ ضاهره أكّ  ا البدطة أن تليت بعؿؾٍ ، أمّ بف، هذه معصقةٌ ا ملمقرً 

 ت الؿبتدطة وآحتػآت الؿبتدطة، هذه هل البدطة بعقـفا.ؾقاوالّص 

 

ؿديـة لقؽقن اس إلك الام يليت بعض الـّ ام وبعد هذه إيّ يف مثؾ هذه إيّ  :وبعد

 ؟ا بالؿديـة، ما هق هذا القطقدخاًص  دَ رَ وَ  شديدٌ  دٌ هتؿ وطقوهمٓء يػق آحتػال يف الؿديـة

 طـدما بقّ 
ّ
ـ ة وبقّ م إبراهقؿ مؽّ م هذه الؿديـة كؿا حرّ ف حرّ ـ أكّ حدود الؿديـة وبقّ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ الـبل

 ح  ا م  وه  ى ف  آو   و  ا أ  ث  د  ا ح  وه  ف   ث  د  ح  أ   ن  م  »الؿديـة  حدودها قال يف حّؼ 
 و  ل  ع  ا ف  ث  د 

 الل   ة  ن  ع  ل   ه 

 ال  م  ال  و  
 م  ج  أ   اس  النَّ و   ة  ك  ئ 

 ، بؾدٌ اا طادي  الؿديـة لقست بؾدً  .ةك يف مؽّ كفذا حتّ  لؿ يرد وطقدُ  (2)«ن  وع 

ولتؽقن هذه الؿديـة العاصؿة إولك لؾؿسؾؿقـ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  رَ اختاره اهلل لقؽقن مفاَج 

 ، لذلؽ مـ جاء إلك الؿديـة فلصابتف حاجةٌ فقبعث مـف ملسو هيلع هللا ىلص دفـ فقف رسقل اهللالذي يُ  والؿحّؾ 

ا يقم ا أو شفقدً ن لف شػقعً ف يؽقأكّ  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  وَصَبر طؾك ذلؽ هق طؾك وطدٍ  وتعٌب  وفؼرٌ 

  ، وحّث (3)الؼقامة
ّ
ة مع ا ما لؿ يحث طؾك مؽّ الؿسؾؿقـ طؾك إقامة الؿديـة والؿقت هب ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (985 – 984/  7) ومسؾؿ (464/  99، 6/  7، 999/  5) البخاري  (1)

 (4/995)ومسؾؿ  (3/26)ي ارخالب  (2)

ٓ  ُكـْةُت َلةُف َٓ َيْصةبُِر »بؾػةظ:  4/999إلك الحديث الذي رواه اإلمام مسةؾؿ يف صةحقحف  $ يشقر  (3) َأَحةٌد َطَؾةك َْٕواِء اْلَؿِديـَةِة َوَجْفةِدَها إِ

 «َشِػقًعا َأْو َشِفقًدا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة.



   

  

وخ 6  محمد أمان الجامي الشَّ

 

 
 م  ي ال  ف   وت  م  ي   ن  أ   م  ك  ن  م   اع  ط  ت  اس   ن  م  »، ا لفا مـ الػضقؾة ومضاطػة الصالةم

«ل  ع  ف  و  ل  ف   ة  ين  د 
هذه  (1)

ٓ يرضاها اهلل  كقكـا كليت مـ خارج الؿديـة لـبتدع يف الؿديـة بدطةً  ،الؿديـة التل هذه مؽاكتفا

اشدون وكجادل: ما يػعؾفا الخؾػاء الرّ  ولؿ يلمر هبا ولؿ يػعؾفا ولؿ ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يرضاها رسقل اهلل 

هذا  ، كّؾ قرة، إلك لخر آطتذاراتلؾّس  بقـ الرجال، قراءةٌ  ؿاعٌ ، اجتاا، ما فعؾـا مـؽرً فعؾـا شقئً 

م ب بف إلك اهلل أا تتؼرّ مشروطً  ا صالحً ، هؾ تعتؼده طؿاًل ٓ يجدي، أكت اكظر إلك هذا العؿؾ

 ؟ٓ

مالؽ إمام دار الفجةرة  ، يؼقل اإلمامُ ب إلك اهلل فؼد ابتدطتيؼرّ  صالٌح  ف طؿٌؾ إن كـت تعتؼد أكّ 

َا ح  آه  ر  ف   ة  ع  د  ب   م  ال  س  ي اإل  ف   ث  د  ح  أ   ن  م  » َف   ة  ن  س  َاتَّ  د  ق  َح  م   م  ه  َد  مَّ  و َل  ع   ى الل  لَّ ا ص 
َو   ه  َت  ك  ال  ب   م  لَّ س   ان  م 

 ب  التَّ  م  د  ع  و  
ولؿ يؽـ هذا العؿةؾ مةـ صريةؼ رسةقل اهلل  صالٌح  ضاهره طؿٌؾ  إذا أتقت بعؿؾٍ  (2)«وغ  ل 

 بةؾ هـةاك ثغةراٌت  شةلءٍ  وتؼقل بؾسان حالؽ لؿ يبؾغ كّؾ  ملسو هيلع هللا ىلصسقل ؽ تستدرك طؾك الرّ كلكّ  ملسو هيلع هللا ىلص

إكؽةار هةذه البةدع وغقرهةا  اس يفالـّة مـ أشدّ  $ ، وكان مالٌؽ ؿأل هبذه البدعك أن تُ تحتاج إل

 .مـ البدع

 ،ركةا مةـ هةذه البدطةةما كستلكس بف بؾ كجةد مةا يـػّ  دُ جْ ة ٓ كَ حابة وإئؿّ فنذا راجعـا تاريخ الّص 

  صةالٍح  مةـ طؿةؾٍ  وإذا كان ٓبدّ 
ّ
مةـ  ملسو هيلع هللا ىلصسةقل ؿةا شةرطف لـةا الرّ بفؾـعؿةؾ  ملسو هيلع هللا ىلص يةقم وٓدة الـبةل

ـة، وتؽتػل بؿا اكتػةك بةف ل أو يف غقره، صقل الس  إوّ  ان يف شفر ربقعٍ ك آثـقـ سقاءٌ صقام يقم 

وبةاهلل  فقؿةا ابتةدع هةذا الخؾةػ. الشةرّ  كةّؾ  ر فقؿةا فعةؾ سةؾػـا والشةرّ الخْقة ر كّؾ ، الخقْ لقنإوّ 

 .للف وصحبفطؾك د وـا محؿّ بقّ كؿ وبارك طؾك ك اهلل وسؾّ وصؾّ  التقفقؼ
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 و   م  و  ي   ه  ىَّ إ  »يف يقم آثـقـ  ملسو هيلع هللا ىلصققلف 
 ؟ طؾك آحتػال بالؿقلدألقس هذا دلقاًل  (1)«وه  ف   ت  د  ل 

ة وكعؿؾ ما بالسـّ ، إذا أردكا أن كعؿؾ ػ يف هذا السمالالذي يبدو السائؾ قبؾ غقره يدرك التؽؾّ 

ف يقم ولد فقف رسقل الصادقة كؾتزم صقم يقم آثـقـ ٕكّ  ةَ الؿحبّ  ملسو هيلع هللا ىلصة الرسقل طؾك محبّ  يدّل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ّ
ا ، ودائؿً الم وأخرب السبب كزيد طؾقف زيادةً الة والّس طؾقف الّص  ، كرتك ما طؿؾف الـبل

ة إلك قام إلك آحتػال طدلت طـ السـّ كقكؽ تعدل طـ الّص ، البدطة هل إمقر الزائدة

 اهة .صريٌح  ، لقس يف هذا دٓلة بؾ يف هذا ابتداعٌ البدطة
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