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ٔ
وق ــد يمك ــن الجم ــع ب ــين الق ــولين ،ب ــان ال ــذين نس ــبوا ٕاح ــداث
ٔ
المولد للعبيدين الفاطميين قصدوا بداية الفكرة ،وهـي االجتمـاع واكـل
الطع ـ ــام وتعلي ـ ــق الزين ـ ــات و ٕاظه ـ ــار الف ـ ــرح والس ـ ــرور ،وه ـ ــو م ـ ــا ذك ـ ــره
المؤرخــون عــن موالــد العبيــديين الــذين كــانوا ينفقــون مبــالغ طائلــة جـ ًـدا
ف ــي ه ــذه المناس ــبات ٕالع ــداد الطع ــام والحلوي ــات بلغ ــت س ــنة ٥١٧ه ـ ـ
ٔ
ٔ
ٔ
 ٤٦٧,١٤٠الف دينار كما اثبتـه د .ايمـن فـؤاد سـعيد فـي كـتابـه "الدولـة
الفاطمية في مصر تفسير جديد" )ص .(٥٦١
وكــان الفــاطميون يصــنعون فــي الموالــد "عروســة المولــد" ،وهــي
ٔ
ٔ
من السكر المذاب ،فهذه بداية المولد مع الفـاطميين اكـل وزينـات .امـا
السيوطي وابن كـثير فقصدوا بداية قراءة المولد و ٕانشاد المدائح.
ٔ
ويعتق ــد ال ــبعض ان فك ــرة الموال ــد واالحتف ــال به ــا فك ــرة قديم ــة
سابقة على ا ٕالسالم ،كمـا ذكـر ذلـك عبـد الغنـى النبـوي الشـال فـي كـتابـه
ٔ
ٔ
"عروســة المولــد" بقولــه" :وال شــك ان ظهــور عروســة الحلــوى قــد اخــذه
الف ـ ــاطميون ع ـ ــن ع ـ ــادات قديم ـ ــة ٕام ـ ــا مص ـ ــرية وقبطي ـ ــة و ٕام ـ ــا فارس ـ ــية
وصــينية" ،ويــرجح الشــال المصــدر المصــري ،وهــذا ال يســلم لــه ،فقــد
ظهرت هذه العروس مباشرة بعد احتالل الفاطميين مصر ولـم يـتح لهـم
ٔ
ـاف لمعرف ــة حض ــارة المص ــريين الق ــدماءٕ ،اال ان ه ــذه القض ــية
وق ــت ك ـ ٍ
ٔ
ً
تحتاج مزيد من البحث والدراسـة فربمـا كـانوا يعرفونهـا اصـال فـي تـراثهم
الفارسي القديم.
ٔ
الواقــع ان؛ الخليفــة الفــاطمي "المعــز لــدين ﷲ" عنــدما جعــل
ٔ
مدينــة القــاهرة عاصــمة خالفتــه حــاول ان يســتميل الشــعب المصــري،
فـ ٔـامر ٕباقامــة ٔاول احتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف عــام 973ه ـ  .ويــرى
ٔ
جم ــال ب ــدوي مؤل ــف كـت ــاب "الفاطمي ــة دول ــة التف ــاريح والتب ــاريح" ان
ٕاحداث المولد من "كياسة الدولة الفاطمية وتفهمها لنفسـية الجمـاهير،
ٔ
فهــي تعلــم ان الشــعب المصــري مفتــون بالســمر والفــرح ،فخلقــت مثــل
ٔ
هــذه الطرائــف مــن الحلــوى ومثــل هــذه االعيــاد والحفــالت  ...فحققــت
هـدفين :اشـباع المـواطنين المصـريين اش ً
ـباعا ديني ًـا بالموالـد واالحتفــال
ٕ
ٕ
بها وتقوية الحركة الصوفية ،و ٕابعاد المواطنين عن التفكير في محاسبة
الحكام".
ٔ
ٕاال ان المول ــد ال ــذي ظه ــر زم ــن الف ــاطميين وم ــنهم انتش ــر ف ــي
ٔ
ٔ
العالم ا ٕالسالمي ،فقد الغي زمن الدولة االيوبيـة ،حيـث حاربـت الدولـة
ٔ
االيوبي ــة االحتف ــاالت والتقالي ــد الفاطمي ــة لمح ــو نف ــوذ الف ــاطميين م ــن
ٔ
ٔ
الع ــالم ا ٕالس ــالمي ،والن الدول ــة االيوبي ــة كان ــت س ــنية الم ــذهب بينم ــا
س ــابقتها ش ــيعية مغالي ــة ،لك ــن المص ــريين ع ــادوا لالحتف ــال بالمول ــد
النبوي في عصر المماليك.
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النبي محمد بن عبـد ﷲ )صـلى ﷲ عليـه وسـلم(
ٔ
منــذ حــوالي الــف وخمســمائة عــام وبالتحديــد ســنة
٥٧٠م ،وكان مولده في الجزيرة العربيـة يـوم ١٢
ٔ
ٔ
ربيــع اول مــن عــام الفيــل بمثابــة فجــر جديــد اشــرق علــى البشــرية حيــث
جاء بدين جديد ورسالة جديدة هدفها الخير والعدل والتسامح.
ٔ
فقد اتفق العلماء على ان المولد النبوي لـم يكـن فـي زمـن النبـي
ص ــلى ﷲ علي ــه وس ــلم ،وال زم ــن دول ــة الخلف ــاء الراش ــدين وال ف ــي زم ــن
ٔ
الدولــة االمويــة لكنــه وجــد زمــن العبيديــة الفاطميــة بمصــر )٥٦٧ -٣٥٨
هـ ـ( .فالنــاظر فــي الســيرة النبويــة وتــاريخ الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم
وتــابع تــابعيهم بــل ٕالــى مــا يزيــد علــى ثالثمائــة وخمســين ســنة هجريــة لــم
ٔ
نجــد احــدا ال مــن العلمـاء وال مــن الحكــام وال حتــى مــن عامــة النــاس قــال
ٔ
ٔ ٔ ٔ
بهذه العمل او امر به او حث عليه او تكلم به .
قــال الحــافظ الســخاوي فــي فتاويــه ":عمــل المولــد الشــريف لــم
ٔ
ينقــل عــن احــد مــن الســلف الصــالح فــي القــرون الثالثــة الفاضــلة و ٕانمــا
حدث بعد".
ٔ
امـ ــا المقريـ ــزي فيقـ ــول فـ ــي كـتابـ ــه الخطـ ــط )  /١ص ٤٩٠ومـ ــا
بع ــدها( ":ذك ــر ٔاالي ــام الت ــي ك ــان الخلف ــاء الف ــاطميون يتخ ــذونها ٔاعي ـ ً
ـادا
ٔ
ومواس ــم تتس ــع به ــا اح ــوال الرعي ــة وتكـث ــر نعمه ــم" "..وك ــان للخلف ــاء
ٔ
ٔ
الف ـ ــاطميين ف ـ ــي ط ـ ــول الس ـ ــنة اعي ـ ــاد ومواس ـ ــم وه ـ ــي مواس ـ ــم )راس
ٔ
السنة(،ومواسم ) اول العـام ( )،ويـوم عاشـوراء(  )،ومولـد النبـي صـلى
ٔ
ﷲ عليـ ــه وسـ ــلم(  ) ،ومولـ ــد علـ ــي بـ ــن اب ــي طالـ ــب رضـ ــي ﷲ عنـ ــه( ،
)ومول ــد الحس ــن والحس ــين عليهم ــا الس ــالم ( ) ،ومول ــد فاطم ــة الزه ـراء
ٔ
عليها السالم()،ومولـد الخليفـة الحاضـر( ) ،وليلـة اول رجـب(  ) ،ليلـة
نصـ ـ ــفه( ) ،وموسـ ـ ــم ليلـ ـ ــة رمضـ ـ ــان (  ) ،وغـ ـ ــرة رمضـ ـ ــان ()،وسـ ـ ــماط
رمضان( )،وليلة الختم ( )،وموسـم عيـد الفطـر ( )،وموسـم عيـد النحـر
( )،وعي ــد الغ ــدير( )،وكس ــوة الش ــتاء( )،وكس ــوة الص ــيف ( )،وموس ــم
فــتح الخلــيج ( )،ويــوم النــوروز()،ويــوم الغطــاس(  ) ،ويــوم المــيالد ( ،
ٔ
)وخميس العدس(  ) ،وايام الركوبات (".
وقـ ـ ــال المقريـ ـ ــزي فـ ـ ــي اتعـ ـ ــاظ الحنفـ ـ ــاء)(٤٨/٢سـ ـ ــنة ):(٣٩٤
ٔ ٔ
"وفـي ربيـع االول الـزم النـاس بوقــود القناديـل بالليـل فـي سـائر الشــوارع
ٔ
ٓ
واالزق ـ ـ ــة بمص ـ ـ ــر" .وق ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي موض ـ ـ ــع اخ ـ ـ ــر )(٩٩/٣س ـ ـ ــنة ):(٥١٧
ٔ
"وج ــرى الرس ــم ف ــي عم ــل المول ــد الك ــريم النب ــوي ف ــي ربي ــع االول عل ــى
العادة".وانظر ).(١٠٥/٣
ٔ
ه ــذا اول م ــا ت ــورده المص ــادر التاريخي ــة ع ــن ٕاقام ــة المول ــد ،و ٕان ك ــان
الحــافظ الســيوطي فــي رســالته "حســن المقصــد فــي عمــل المولــد خــالف
ٔ
ٔ
هــذا فقــال" :واول مــن احــدث فعــل ذلــك صــاحب ٕاربــل الملــك المظفــر
ٔ
ٔ
اب ــو س ــعيد ك ــوكبري ب ــن زي ــن ال ـ ّـدين عل ــي ب ــن بكـتك ــين ،اح ــد المل ــوك
ٔ
ٔ
ٔ
االمجاد والكبراء االجواد" .وذلك في اوائل القرن السابع للهجرة.
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فقــد ذكــر "ابــن ٕايــاس" االحتفــال فــي عهــدين؛ حيــث عاصــر فــي
ٔ
ربيع االول عام ٩٢٢هـ احتفاالت السلطان المملوكي "قنصـوه الغـوري"
الــذي اتســم بالبــذخ والتــرف؛ حيــث نصــبت قاعــة ضــخمة بخيمـة كبيــرة
ٔ
ٔ
ٔ
فــي وســطها قبــة علــى اربعــة اعمــدة مرتفعــة ُزينــت بــاالواني والطاســات
ٔ
النحاس ــية وجل ــس عل ــى راس ــها الس ــلطان الغ ــوري وم ــن حول ــه القض ــاة
ٔ
ٔ
ٔ
واالم ـ ـراء واعي ــان ال ــبالد ،والق ـ ـراء والوع ــاظ ،وب ــدات االحتف ــاالت بم ــد
ٔاالطبـ ـ ــاق الحافل ـ ـ ــة بمختلـ ـ ــف ٔانـ ـ ــواع ٔاالطعمـ ـ ــة والمشـ ـ ــروبات وتبـ ـ ــارى
المنشدون في المدائح النبوية .
ٔ
وفي العام التالي  ٩٢٣هـ سجل "ابـن ٕايـاس" ان الصـورة تغيـرت
ً
تمامــا؛ حيــث دخــل العثمــانيون مصــر ولــم يهتمــوا ٕباقامــة احتفــاالت
ٔ
المولد ،وربما يرجـع ذلـك ٕالـى نفـس سـبب محاربـة االيـوبيين لالحتفـال
بالمولد ،لكنه ظهر بعد ذلك.
فقــد ذكــر المــؤرخ "عبــد الــرحمن الجبرتــي" فــي كـتابيــه عجائــب
ٓ
االثـ ـ ــار) (٢٤٩،٢٠١/٢ومظهـ ـ ــر التقـ ـ ــديس بـ ـ ــزوال دولـ ـ ــة الفرنسـ ـ ــيس
)ص (٤٧ان المسـ ـ ــتعمرين الفرنسـ ـ ــيين عنـ ـ ــدما احتلـ ـ ــوا مصـ ـ ــر بقيـ ـ ــادة
ٔ
ن ــابليون بون ــابرت انكم ــش الص ــوفيه واص ــحاب الموال ــد فق ــام ن ــابليون
ٔ
وامرهم ٕباحياءها ودعمها.
فقــد اهــتم نــابليون بونــابرت ٕباقامــة االحتفــال بالمولــد النبــوي
الشريف سـنة ١٢١٣ه ـ ١٧٩٨م ،مـن خـالل ٕارسـال نفقـات االحتفـاالت
ٔ
وقــدرها  ٣٠٠﷼ فرنســي ٕالــى منــزل الشــيخ البكــري )نقيــب االشـراف فــي
مصر( بحي ٔاالزبكيةُٔ ،وارسلت ٔا ً
يضـا ٕاليـه الطبـول الضـخمة والقناديـل..
وف ــي اللي ــل ٔاقيم ــت ٔاال لع ــاب الناري ــة احتف ـ ً
ـاال بالمول ــد النب ــوي ،وع ــاود
نــابليون االحتفــال بــه فــي العــام التــالي الســتمالة قلــوب المصــريين ٕالــى
الحملة الفرنسية وقوادها!
ٔ
قــال الجبرتــي فــي مظهــر التقــديس  ":وفيهــا )اي ســنة ١٢١٣هـ ـ
ٔ
ٔ
ربيع االول (:سال صاري العسكر عن المولـد النبـوي ولمـاذا لـم يعملـوه
ٔ
ٔ
كعــادتهم فاعتــذر الشــيخ البكــري بتوقــف االحــوال وتعطــل االمــور وعـدم
ٔ
المص ــروف فل ــم يقب ــل وق ــال )الب ــد م ــن ذل ــك( واعط ــى الش ــيخ البك ــري
ثالثمائ ـ ــة ﷼ فرانس ـ ــة يسـ ــتعين به ـ ــا فعلقـ ــوا حبـ ــاال وقناديـ ــل واجتم ـ ــع
الفرنســيس يــوم المولــد ولعبــوا ودقــوا طبــولهم واحرقــوا حراقــة فــي الليــل
ٔ
وســواريخ تصــعد فــي الهــواء ونفوطـ ًـا" .وقــد اوضــح الجبرتــي هــدفهم مــن
ٔ
تايي ـ ــد ودع ـ ــم مث ـ ــل ه ـ ــذه الموال ـ ــد حي ـ ــث يق ـ ــول ف ـ ــي ت ـ ــاريخ عجائ ـ ــب
ٓ
ٔ
االث ــار)" :(٣٠٦/٢ورخ ــص الفرنس ــاوية ذل ــك للن ــاس لم ــا راوا في ــه م ــن
الخــروج عــن الشـرائع واجتمــاع النســاء و ٕاتبــاع الشــهوات والتالهــي وفعــل
المحرمات".
ٔ
امــا العالمــة شــبلي النعمــاني فــي كـتابــه "ســفر نامــه روم ومصــر
وشــام" ،والــذي طبــع فــي مصــر باســم "رحالــة هنــدي فــي بــالد الشــرق
العربــي" ،كـتــب عــن مشــاهداته بمصــر للمولــد ســنة ١٣٨٢ه ـ ١٨٩٢م،
ٔ
فقال" :االحتفال بالمولـد هنـا تـتم فـي قطعـة ارض فضـاء  ...ويجتمـع فـي
ك ــل خيم ــة جماع ــة خاص ــة م ــن الفقـ ـراء والص ــوفية وي ــذكرون ﷲ طبق ـ ًـا
لطــريقتهم ،وطريقــة الــذكر تختلــف تمامـ ًـا عــن طريقــة دراويــش الهنــد،
حيث يقف جميع الناس في دائـرة ويهتفـون بصـوت مرتفـع مع ًـا بكلمـات
ٔ
خاصـ ــة بالـ ــذكر ،ويقتربـ ــون مـ ــن الركـ ــوع مـ ــع هـ ــذه الكلمـ ــات ،ويـ ــاتون
ٔ
بحرك ــات عجيب ــة برق ــابهم وخص ــرهم ،ول ــو نظ ــر ٕال ــيهم اح ــد م ــن بعي ــد
ٔ
يخ ــالهم يمارس ــون ت ــدريبات رياض ــية ،وطريق ــة رق ــص ال ــدراويش اكـث ــر
ً
عجبا".

وتع ــد "حل ــوى المول ــد" م ــن المظ ــاهر الت ــي ينف ــرد به ــا المول ــد
ٔ
ٔ
ٔ
النبــوي الشــريف ،ويــذكر المؤرخــون ان الفــاطميين هــم اول مــن بــدا فــي
صــنع العــروس مــن الحلــوى فــي المولــد،فكانت ســوق الحالويــين تمتلــئ
بتماثيل السـكر علـى هيئـة السـباع والقطـط والخيـول والعـرائس .وكانـت
تســمى هــذه التماثيــل "العالليــق" ،وهــي تعلــق بخيــوط علــى واجهــات
ٓ
ٔ
المحــالت ،كمــا ك ــان االم ـراء الفــاطميون يقيمــون الم ــادب الكب ــرى م ــن
ٔ
انواع الطعام والحلوى ،ويفتحونهـا لعامـة النـاس ،ويقـدمون مسـرحيات
لتســلية الجمــاهير عــن طريــق "خيــال الظــل" ،وتبقــى الشــوارع مكـتظــة
لعــدة ٔاســابيع ،وكانــت المشــاعل ُتضــاء مــن القلعــة الــى الخانكــة احتفـ ً
ـاال
ٕ
بهذه الليلة الكريمة.
ـزي ٔ
وذكــر المقريـ انهــا كانــت تصــنع مــن الســكر علــى هيئــة حلــوى
ٔ
ٔ
منفوخة وتجمل باالصباغ ،ويداها توضعان في خصرها وتزين بـاالوراق
ٔ
ٔ
الملون ــة والمـ ـراوح الملتص ــقة بظهره ــا .ويق ــال ف ــي اص ــل العروس ــة ان ــه
ٔ
ٔ
و ٕالعجــاب الحــاكم باميرتــه امــر بــان تخــرج معــه فــي يــوم مولــد الرســول
ٔ
ٔ
بردائهــا البــيض وعلــي راســها تــاج مــن الياســمين فقــام اصــحاب متــاجر
ٔ
ٓ
الحل ــوى برس ــم االمي ــرة ف ــي قال ــب الحل ــوى وقل ـد ذل ــك اخ ــرون فرس ــموا
الحاكم وهوي يركب الحصان وصنعوه من الحلوى.
ٔ
ٔ
امــا قــدماء المصــريين فقــد كــانوا يحتفلــون فــي الجبانــات باعيــاد
ٔ
الكهنــة ومــع اوالدهــم ع ـرائس مــن الخشــب ،وارتبطــت عروســة المولــد
ٔ
بفلسفة خاصـة وهـي ان المصـريين كـانوا يتصـدقون ٕباعطـاء الحلـوى فـي
ٔ
ذكـ ــري مولـ ــد الرس ـ ــول صـ ــلي ﷲ عليـ ــه وسـ ــلم ،ويق ـ ــال ان الحك ـ ــام
الفــاطميين كــانوا يشــجعون الشــباب علــي عقــد ق ـرانهم فــي يــوم المولــد
ٔ
النبوي ،ولذلك تفنن الصانع المصري في ان يشكل الحلوى علي هيئة
ٔ
ٔ
عـ ــروس ويقـ ــوم بتغطيتهـ ــا بازيـ ــاء تعكـ ــس العصـ ــر والت ـ ـراث ،واضـ ــيفت
المروحة للعروسـة الحـالوة بعـد سـنة  ١٢٠٠وهـذه المـراوح كانـت تـالزم
ٔ
حواء اثناء عملية وضع المولود والتي اعتبرها المصريون رمزا للتفاؤل.
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
فاثنــاء حكــم الحــاكم بــامر ﷲ الفــاطمي امــر ب ـان ال تقــام اف ـراح
الع ــرس وال ــزواج ٕاال ف ــي مول ــد النب ــي علي ــه الص ــالة والس ــالم ،واستبش ــر
ٔ
ٔ
الش ــعب خي ـ ـرا ب ــذلك االم ــر ،فك ــان اه ــل العروس ــين يق ــدمون اله ــدايا
والحلوى ،ويقدم العريس لعروسه "عروسة المولد" رمزا للفرحة بزفافها.
ٔ
ويــروي اســتاذ التــاريخ ا ٕالســالمي د .احمــد شــلبي حكايــة طريفــة
ٔ
عن اصل عروسة المولـد فيقـولٕ ":ان الخليفـة الفـاطمي المستنصـر بـاهلل
ٔ
ٔ
ٔ
عنــدما كــان يتاهــب لتاديــب بعــض قبائــل الصــحراء المغيــرة علــى اطـراف
مصــر قــال لجنــوده وقادتــه مشــجعا لهــم علــى القتــال :حــاربوا بمهــارة،
ٔ
وعنــدما ننتصــر ســازوج كــال مــنكم مــن عــروس رائعــة الجمــال" .ونجحــت
ٔ
الحملــة وعــادوا منتصــرين فــزوجهم مــن اجمــل جواريــه ،وعنــدما حــل
االحتفــال بالمناســبة فــي العــام التــالي تصــادف وجــود المولــد النبــوي،
فقام ديوان الحلوى التـابع للخليفـة بصـناعة عـرائس جميلـة مـن الحلـوى
لتق ــديمها كه ــدايا ٕال ــى الق ــادة المنتص ــرين وال ــى عام ــة الش ــعب وخاص ــة
ٔ
االطفال.
ٔ
وتؤكــد الشــواهد التاريخيــة ان عــروس المولــد مصــرية خالصــة،
ويحاول بعض المؤرخين الربط بينها وبين تقليد عـروس النيـل فـي عهـد
المصرين القدماء.
ٔ
ٔ
ولك ــن ال توج ــد كلم ــة فاص ــلة ف ــي ه ــذا االم ــر؛ الن كـثي ـ ـرا م ــن
الع ــادات والتقالي ــد المص ــرية تعك ــس تواص ــال م ــع الحض ــارة المص ــرية
ٓ
القديمة عبر االف السنين.
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