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وتراثھ -حضور الرسول ـ صلى هللا علیھ وسلم   
 تعظیم وخالف وتجدید في العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر

طالیا یإلمانیا وفرنسا وأینعقد ھذا الملتقى بمراكش بمبادرة من مجموعة من الباحثین من 
حضور الرسول: محمد في مرآة أمتھ في العالم «یشتركون في مشروع بحث عنوانھ: 

یا العلمي في فرنسا وألمان في إطار المركز القومي للبحث» لمعاصراالسالمي الحدیث و ا
 )ANR/DFG( المشروع سالمیة بمعاونة ھذاإلالشؤون ااف وقد رحبت وزارة االوقو

ھذا الملتقى حول  یتحاوروا معھم خاللئھم المغاربة وء الباحثون بزماللیلتقي ھؤال
موضوعین واسعین من ھذا المشروع ھما أوال تصور الرسول في العلوم االسالمیة 

ً تراثوالفنون ووسائل اإلعالم و واألدب  النبویة المرجعیةوه رثاؤوُ ل والرسو ثانیا
 العصر الحدیث.ظھور الحركات المھدویة في والتجدید الدیني و

ً بین المشرق والمغرب  بعض جوانب ھذینلى إطرق الملتقى تسی الموضوعین مقارنا
یقة كحقما یربط المسلمین برسولھم كبشر وطار ھذا المشروع أن یبرز إفي  سیسعىو

ة عند یة المختلفما یترتب على ذلك من الممارسات الدینر وعنورانیة كائناً حیاً في المشا
ذه الرابطة المبنیة على المحبة ھ نإعمالً ف، علماً وعند الصوفیة خاصةً عامة المسلمین و

كمرجعیة الدول شخاص والطوائف ودورھا في تكوین األ لعبالتوسل توالتعظیم و
عد السیاسي بما فیھ من البللتجدید الدیني و في تخطیط منھاجروحیة، دینیة، أخالقیة و

 تعظیم الرسول جداالً عند بعض مظاھر ال تزال تثیرعلى عكس ذلك أثارت واألخروي. و
 الجدال األمة اإلسالمیة شرقاً وغرباً.العلماء حتى عمت آثار ھذا 

رنین القالعھد الحدیث أي في  أول رخون ازدیاد مظاھر التعظیم للرسول فيؤالم قد الحظو
 ھيجمیع أنحاء العالم اإلسالمي والسادس عشر في عشر و العاشر/الخامسالتاسع و
ً تتواظاھرة  ً ھو تأسیس الممالك اإلسالمیة الكبرى: العثمانیون افق واقعا ً معینا ریخیا

ه ذلیست المملكة المغربیة مفصولة عن ھالصفویون في إیران والمغول في الھند وو
الملوك إلى فتح بالد جدیدة أو البحر المتوسط توجھ السالطین و الظاھرة العامة فحول

یین حات یرى الفاتحون أنفسھم مقتفھذه الفتو االفرنج وفياع أراض استولى علیھا استرج
 آثار الرسول وارثین لھ معیدین إلى األمة عزتھا.

 وغیرھا عقیدةً الرسول كاالحتفال بالمولد النبوي قد شجع ھؤالء الحكام مظاھر تعظیم 
ً لقلوب الناس و على مستوى آخر قد انتشرت الطرق الصوفیة في جمیع العالم وكسبا

 جھا الروحیة شّد الرابطةمناھ أكد فيراً فزاد نفوذھا االجتماعي وتتشاراً كبیاإلسالمي ان
 واصالً لما سیق في القرون السابقةتبالرسول وورثائھ الروحیین وإنما كان ذلك امتداداً و

مثل قد تمدي المنبعث منھ جمیع الكائنات والنور المحمن البیان عن الحقیقة المحمدیة و
ن والدواوی –سلم صلى هللا علیھ و –ك في عدد زائد من صیغ الصلوات على النبي ذل

 جريتغات المحلیة تنشد في المناسبات وشتى اللید بالعربیة الفصحى واألناشالشعریة و
تیمیة قد تعرضوا لھذه العقائد والمظاھر على ألسنة الناس إال أن بعض العلماء أمثال ابن 

ً حتى عادت تسمع تدیع، خفتالتبباالنتقاد و شر جھرا في القرن الثامن ع أصواتھم حینا
 .ازدادت قوة مع ظھور الحركة الوھابیةو
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ن بأھل یاالجتماعي في تعلق المسلمطة بالرسول على المستوى الروحي وقد تجلت الرابو
لبلدان بعض ا م اإلسالمي وفيلعالالحسیین الذین حظوا في ابیتھ ورثائھ المعنویین و

ن ما یجب لھ من المحبة التابعة لمحبة الرسول ومبحظ كبیر من إكرام الناس لھم و ةً خاص
دولة السعدیة تأسیس دول كالذا التعلق إلى التأیید السیاسي والتوقیر حتى تحول ھو رالتعزی

على كل لتعلق الشعوب اإلسالمیة مغرب أو الدولة الزیدیة بالیمن وثم العلویة في ال
ینال: كرسیا آرتقول الباحثة اإلسبانیة مرسیدس  عد روحي أخروي،بُ  ألشراف والساداتبا

یقول الباحث الیاباني كزوو سوس لوجود الرسول بین المسلمین والشرفاء ظھور مح
ھ صلى هللا علی –أخرى كما قال وذلك دنیا و» الرابطة الحیة بالرسول«إنھم  موریموتو:

 ».أھل بیتي أمان ألمتي: « - سلمو
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 البرنامج

نوفمبر 4األحد  یوم  

 االفتتاح

 كلمة ترحیب السید جعفر الكنسوسي

سالمیةخطاب الدكتور أحمد توفیق، وزیر األوقاف والشؤون اإل  

مقاصد المؤتمر ومحاوره :(مارسیلیا) دیني كریل  

19.00-17.00 

 افتتاح المعرض

یةاألنوار المحمدیة في ذخائر المخطوطات المغرب  

تقدیم المعرض كیابوتي: وفرانشسكو الكنسوسيجعفر   

20.00-19.00 

حفلة سماعضیافة و  20.00 

 

 الملتقى العلمي

تراثھحضور الرسول صلى هللا علیھ وسلم و  

المعاصرالف وتجدیدفي العالم اإلسالمي الحدیث وختعظیم و  

نوفمبر 5یوم االثنین   

 الحصة الصباحیة

(جامعة  ریشموت استفانو، باریس)العلميالمركز القومي للبحث ( حرشیدة شی

هوأبعاد ھاضرتقدیم الملتقى، أغ: بوخوم، المانیا)  

9.30-9.00 

(ا)   الشعائر والممارسات الدینیةو ي األدب والفنونف وسلمھ لیع حضور الرسول صلى هللا الجلسة األولِى:  

 :الرباط)السماع بالمغرب، الھیئة العلیا لجمعیات المدیح و رئیس( محمد تھامي الحراق

 حضور الرسول في فن المدیح والسماع

10.00-9.30 

مراكش)، أستاذ باحث( عبد الرحمن الملحوني : حضور الرسول في فن الملحون  

 بالمغرب

10.30-10.00 

 10.30-10.45 المناقشة
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 10.45-11.00 استراحة

دور اإلنشاد والموسیقى ، مراكش): وقافدیوان وزیر األبمستشار الجعفر الكنسوسي (

 وتأثیرھما االجتماعى في الطریقة التجانیة

11.30-11.00 

 776م.  (سان الدین ابن الخطیب رسالة وجھھا ل :تونس)جامعة منوبة، ( نللي العامري

لتطیر  ذهاستنبت رقعتي ھ" :إلى الرسول باسم السلطان النصرى بغرناطة ) 7531/ 

  ."إلیك من شوقى بجناح خافق

12.00-11.30 

الرسول كمحور للمشاعر  :میشیكان، الوالیات المتحدة)جامعة ( كوتفریدھاكان

 والممارسات الدینیة عند العثمانیین

12.30-12.00 

 12.30-13.00 المناقشة العامة

 13.00-14.30 الغداء

 

المسائیةالحصة   

أبعاد دینیة اجتماعیة ثقافیة سیاسیة الشرفاء وسائط بین الرسول وأمتھ: الجلسة الثانیة:  

مفھوم نقابة األشراف بین  :تطوان)جامعة عبد الملك السعدي،( جعفر بن الحاج السلمي

 التوجیھ الشرعي والصیرورة التاریخیة بالمغرب

15.00-14.30 

تحقیق األنساب في مصر  :)السوربونالرابعة،  باریسجامعة ( جاون كاترین مایر

 المعاصرة ودور نقابة األشراف

15.30-15.00 

 15.30-15.45 المناقشة

 15.45-16.00 استراحة

 :)س للدراسات الدینیة و التأریخیةمؤسسة موالي إدری(عبد هللا الشریف الوزاني

 حضور الرسول _ص_ وتمثلھ عند األشراف والصوفیة، الطریقة الوزانیة نموذًجا

16.30-16.00 

السادات الرضویون بمشھد  :ماربورغ، المانیا)فیلیبس، جامعة( كریستوف فرنیر

 وشرعیة األنساب في إیران أول العھد الحدیث

17.00-16.30 

العودة الى السیادة كحل للنزاعات الطائفیة  :ایرفورت، المانیا)جامعة ( ثریا خدامرادي

ثبالھند في أول العھد الحدی  

17.30-17.00 
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 17.30-18.00 المناقشة العامة

 20.00 العشاء

 

نوفمبر 6یوم الثالثاء   

 الحصة الصباحیة

 زیارة السبعة رجال

 الحصة المسائیة

ب)لشعائر والممارسات الدینیة (وا والفنون یاألدبف یھوسلمعل حضور الرسول صلى هللا الجلسة الثالثة:  

الخط والزخرفة  :الرباط)، لمكتبة الوطنیة،اقسم المخطوطات رئیسة( نزھة بن سعدون

في المصنفات الخاصة بالرسول في المكتبة الوطنیة بالمملكة المغربیة (دالئل الخیرات، 

 الشفاء، ذخیرة المحتاج)

15.00-14.30 

بین الخط والتصویر في ذخیرة المحتاج لمحمد :الرباط)، الحسنیةالخزانة ( خالد زھري

 معطى الشرقاوي

15.30-15.00 

 15.30-15.45 المناقشة

 15.45-16.00 استراحة

 

، مدرسة اللغات الشرقیة( كیابوتي وفرانشسكو ج دي فرانس، باریس)كولی( دبیھبة ع

جدیدة  حول الخط وعلم النبوة بفأس في القرن وسي: مالحظات عالم القند :باریس)

 التاسع عشر

16.30-16.00 

معراجیة، معراج الرسول في :باریس)، المركز القومي للبحث العلمي( باباس الكسندر

 النصوص الخاصة بالرسول في اللغتین التركیة والتتریة

17.00-16.30 

عند التیموریین: قصة المعراج  :یس)ار، بالمركز القومي للبحث العلمي( مارك توتان

  ر إلى هللایالسفي من السبیل إلى النجاة إلى األسوة 

17.30-17.00 

 17.30-18.00 المناقشة العامة

 20.00 العشاء
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نوفمبر 7یوم األربعاء   

 الحصة الصباحیة

ا)وراثة الرسول ومركزیة المرجعیة النبویة في التجدید الدیني ( الجلسة الرابعة:  

) ورّده 829/1426م. ( تقي الدین الحصني :بولونیا، ایطالیا)جامعة ( كاترینا بوري

 على ابن تیمیة في التنقیص من تعظیم الرسول

9.30-10.00 

محبة وخالف، أبعاد الدفاع عن االحتفال بمولد  :، ایطالیا)جامعة لیتشي( پاكاني سمویال

)1143/1731الرسول في مؤلفات عبد الغني النابلسي (م.   

10.30-10.00 

 10.30-10.45 المناقشة

 10.45-11.00 استراحة

عالمیة الرسالة وشمولیة العقیدة، عبد الغني  :مانیا)كن، ألتوبینجامعة ( لیلى دمیري

وتعدد األدیان النابلسي  

11.30-11.00 

الرسول والتجدید الدیني، نظرة إلى سیرة  :رھوس، الدنمارك)آجامعة ( مارتین ركسینكر

في علم االجتماع استفن شاروط نظرة محمد بن عبد الوھاب في ضوء  

12.00-11.30 

الرسول في عھد انقالبات في العالم  :لمانیا)أبوخوم، جامعة ( ریشموت استفان

)1850-1775حوالي سالمي (اإل  

12.30-12.00 

 12.30-13.00 المناقشة العامة

 13.00-14.30 الغذاء
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 الحصة المسائیة

ب)وراثة الرسول ومركزیة المرجعیة النبویة في التجدید الدیني ( الجلسة الخامسة:  

حضور شخصیة الرسول ـ  :الرباط)، المعھد الجامعي للبحث العلمي( نفیسة الذھبي

عند الصوفیة من خالل تجارب مغربیة صلى هللا علیھ وسلم ـ في المشرب الذوقي  

15.00-14.30 

دور الرسول في التربیة الروحیة  :باریس)، مدرسة اللغات الشرقیة( جان جاك تیبون

)1718-1131في فاس  م.(عند الشیخ عبد العزیز الدباغ   

15.30-15.00 

حضور الرسول والطریقة  :باریس)، المركز القومي للبحث العلمي( حرشیدة شی

 المحمدیة

16.00-15.30 

 16.00-16.15 المناقشة

 16.15-16.30 استراحة

لتقىالمناقشة العامة وختام الم  18.00-16.30 

 


