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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مظاهر االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف يف اهلند
جرى عؿل ادولد الؽريم الـبوي يف ربقع األول عذ العادة ،واتػق العؾامء
مننن الفننؾ

الصننال – رمحف نم اهلل عؾننقفم عنيع ن – عننذ عن اتحاػننال

بادولد الـبوي الرشي
الـبوي الرشي

من ادواشم الرشنعق  .وحياػنل ادفنؾؿون بادولند

يف كل العامل ،ألكه عقند منن ععقناد ادفنؾؿ  ،وفنر منن

عفرا ادفؾؿ  ،وشعادة من شعادات ادفؾؿ يف الدكقا واآلخرة.
عـدما يليت ادولد الـبوي الرشي

يعؼد ادفنؾؿون اتحاػنال ،ويؿندحون

الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم مدحا كثرا ،ويـشدون قصقدة النزدة الرشنيػ
لإلمام البوصري ريض اهلل تعاىل عـه .لذلك هو مظفر من مظناهر حن
الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم .
عكا عذكنر هـنا مظناهر اتحاػنال بنذكرى ادولند الـبنوي الرشني
إجيازا.

يف ادـند
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حياػل ادفؾؿون بادولد الـبوي الرشي

يف ادـد وهنذه ادظناهر تشناهدها

ح هيل صفر ربقع األول ،النذي يطؾؼنون عؾقنه ربقنع الـنور حقنأ تبندع
اتشاعدادات دذه ادـاشب العطرة عذ قدم وشنا ،،ياجؿنع الصنػوة منن
صباب كل حي ،هبدف وضع الزكامج اتحاػال يف كنل لقؾن  .ويـشندون
قصقدة الزدة الرشيػ إلمام ادادح البوصري ،و بعن

عبقنات بالؾغن

األردي يف مد خر الزي  ،عغؾبفا من ادـظومن الفنيمق  ،إلمنام ادندي
الـبوي الرشي

يف الؾغ األردين  ،األدين الشنفر ،الشنقم اإلمنام عمحند

رضا خان الؼادري الزيؾوي رمحه اهلل يف كل يوم صباحا ومفناء ،خاصن
بعنند صننية ادغننرب والػجننر .وعهننم مظ ناهر اتحاػننال عـنندهم ،تعؾقننق
ادصابق بلعداد كثرة ،تػو ،الوص

يف كل مؽان ياوجنه كظنر ادشناهد

إلقه ،ولفـا مبالغ إذا قؾـا :إن اددن والؼرى يف لقؾ الثاين عرش من ربقنع
األول تاحننول إىل ضننحى ،وتشنناهد بعنند ادغننرب خننروأ رب كننل ع ة
بصحب عهؾه ،يف مدهنم وقراهم ،يف شنقارامم وعنذ دراجنامم البخارين
وشرا عذ األقدام ،لقفاؿاعوا بؿشاهدة مـظر لقل مدهنم وقنراهم ،الاني
تزيـت وجتؿؾت وحتولت إىل هنار ،وهذ ادشفد ت ياؽنرر إت منرة واحندة
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يف العام ويفناؿر جتنوادم إىل قنرب مـاصن

الؾقنل ،يف بعن

حمافظنات

ادـد هذ العؿل اخلر يـعؼد بالـفار و يفاؿر إىل ادفاء .ولفـا مبنالغ إذا
قؾـننا :إن إضنناءة ادصننابق وتعؾقؼفننا ،صننعاراتحاػال عـنندهم ،كننام عن
عروس ادولد ،صعار اتحاػال بادولد الـبوي الرشي

يف مرص .يف القنوم

الثنناين عرشن مننن ربقننع األول يؾننبس ادفننؾؿون لباشننا فنناخرا وياصنندقون
بلموادم عنذ الػؼنراء وادفناك  ،ثنم جياؿعنون يف مندهنم وقنراهم لؽني
يفاؿعون إىل حمارضات العؾامء عن الفرة الـبوين ادباركن  .و يف ادقنادين
ترفع األعيم اخلرضناء كان عؾقفنا بالؾغن األردين  ،منا ترنيانه :هنـنكؽم
باتحاػننال بعقنند مننقيد الـبنني صننذ اهلل عؾقننه وشننؾم ،وجيؾننس الـنناس يف
جؾف كبرة  ،يـشدون من الزدة بالعربق واألبقات األردي ليمنام عمحند
رضا.
ثننم بعنند اخااننام ادحننارضات يؼومننون ويـشنندون عبقننات مننن ادـظوم ن
الفيمق  ،ثم يدعون اهلل لفائرادفؾؿ وادفؾامت وادنممـ وادممـنات
باخلر والػي .
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عما الـفوة :فؿـذ مطؾع صفر ربقع األول ،تراهن قند اعناؽػن يف بقنومن،
لؼننراءة الؼننرلن الؽننريم كؾننه .ويف القننوم الثنناين عرشنن ،جتاؿننع الـفننوة مننع
عقننارهبن وجننراهنن ،يف بقننت واحنندة مننـفن ،وقنند جؾننبن قارئ ن لؾؼننرلن
الؽريم ،فاؼوم الؼارئ  ،ذات الصوت البؾنبذ ،بخنام الؼنرلن العظنقم ،ثنم
إكشاد عبقات يف مد الرشول ادصطػى صذ اهلل عؾقه وشنؾم منن قصنقدة
الزدة الرشيػ لؾبوصري ،وكذا عبقنات منن ادـظومن الفنيمق  ،لإلمنام
عمحد رضا الؼادري ريض اهلل عـفام .ثنم تندعو اهلل يؿقنع ادفنؾؿ  .بعند
اكافناء هننذ ادظفننر ادنام مننن مظنناهر احاػنادن ،تنندعى ادضننقػ إىل ملدبن
الطعام ،وبعدها يـرصفن إىل بقومن ،وهن يدعون دضقػافن.
مما جتدرإلقنه اإلصنارة عن اوؽومن ادـدين رغنم عهننا غراإلشنيمق منام
بنجازة يوم يف ادـد بؿـاشب مولد الـبوي الرشي

يف القوم الثاين عرشمن

صفر ربقع األول.
لؽن بعن

العؾنامء يرفضنون اتحاػنال بادولند الـبنوي الرشني  ،وهنم

الننذين يابعننون حمؿنند بننن عبنند الوهنناب و ابننن الاقؿق ن مثننل الوهابقنن ،
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والفننؾػق  ،و الدياكبن  ،هننم يؼولننون هننذ اتحاػننال ممؾننم بالرشننل والبندع
واخلرافات.
عكا عب بع

الؽؾامت الشـقع من هنمتء حنول هنذا ادوضنوع ادبنارل،

عنننذ شنننبقل ادثنننال :كاننن زعنننقام الدياكبننن خؾقنننل عمحننند األكبقانننوي
الفنننفاركػوري ،ورصنننقدعمحد ايـجنننوهى يف كاننناهبام"عؼننند اتحاػنننال
بذكرمولد الرشول عؾقه الفيم :يوما فقوما يشابه عؼد ادـادل اتحاػنال
بؿولد كـفقا (من معبودي ادـنادل) كنل شنـ  ،عوعؼند النرواف

لنالس

العزاء لذكر صفادة عهل البقت كل شنـ  ،بنل هنمتء (الفنـقون) جناوزوا
ادـادل والرواف

فننهنم يعؼندون يف تناريم معن  ،عمنا هنمتء فني ققند

عـدهم ،ماى صاءوا عؼدوا هذه اخلرافات الػرضق "
لؽن مرصدمها موتكا حاجي إمداد اهلل مفاجر مؽي عؾقه الرمحن كان يف
كاابه" ومذهبي يف هذا عين عصفد ادجؾس لذكر ادولند الرشني

الزاه الؼاضع  ،ص ، 41/ط /بييل واقع شادهوره ،عكباله ،ادـد ط 23 /هن

وععاؼنده

6

شببا لؾزكات واعؼد لؾفه يف كل عنام واجند يف الصنية والفنيم قنائام
الؾذة والػر "
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ع لقس من العج عن يؽنون مرصندهم وقندومم حمبنا ليحاػنال بادولند
الـبوي الرشي

معاؼدا بزكاه وادفسصدين به جيعؾوكه كػرا.

عقول يف اخلاام :إن اتحاػال بادولد الرشي

فرص لؾؼناء ادفنؾؿ عنذ

اخلر وشامع األكاصقد ادرقؼ لؾؼؾوب وإن مل تؽن يف اتجاامع عنذ ادولند
الرشنني

إت بزك ن الـبنني وبرك ن الصننية والفننيم عؾقننه صننذ اهلل عؾقننه

وشؾم لؽػى.
الؾفم ععد عؾقـا هذه الذكرى العظقؿ باألمن واألمنان و عكػعـنا بزكنات
كبقك حمؿند عؾقنه الصنية والفنيم ،الؾفنم وفؼـنا وإيناكم إىل كرشن اخلنر
وعف
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عؾقـا من بركات الـبي حمؿد صذ اهلل عؾقه وشؾم -لم .

فقصؾه هػت مفلل  ،مشؿوله كؾقات إمداديه ،ص، 01/ط /مؽاب ماكوي ،ديوبـد ،ادـد .
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جامع األزهر الرشي
كؾق الؾغات والسني
الدراشات اإلشيمق بالؾغ اإلكجؾقزي
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