
 
 

 

 

 المولد النبوي

 

  : دلة ثالثة عظامألالصحقح يف حؽم االحتػال بالؿولد الـبوي أكه محرم، 

ُلها حابة  :أوَّ وال الَّذين  -رضي اهلل عـفم-أنَّ عؿل الؿولد محَدٌث لم يؼع يف عفد الصَّ

 
ِّ

يؾوهنم وال الَّذين يؾوهنم، فاكخرمت الؼروُن الػاضؾة ولم يؼع فقفا االحتػاُل بؿقالد الـَّبي

ت بذلك األخباُر عن  ،ملسو هيلع هللا ىلص وإذا ُعؾِم أكَّه محَدٌث ففو بدعة، وكلُّ بدعة ضاللة كؿا صحَّ

 
ِّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبي

ليُل الثَّاين مختؾػون يف تحديد يوم مولد  -رحؿفم اهلل تعالى  -أنَّ أهل الِعْؾم  :والدَّ

 
ِّ

ةملسو هيلع هللا ىلص الـَّبي  : عؾى أقواٍل عدَّ

ل .1   .مـفم من زعم أكَّه يف الثَّامن من ربقٍع األوَّ

  .ومـفم من قال: بل ُولد يف القوم العاشر .2

  .قال: بل ُولد يف القوم الثَّاين عشر من مومـف .3

  .مـفم من قال: بل ُولد يف القوم الثَّامن عشر. و4

5 . 
ِّ

 .ل؛ بل ُولد يف رجبلم يولد أصالً يف ربقٍع األوَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومـفم من ذكر أنَّ الـَّبي

  -رحؿفم اهلل تعالى  -واختالففم 
ِّ

ة ملسو هيلع هللا ىلص يف تحديد مولد الـَّبي ُيػِضي إلى عدم صحَّ

 
ِّ

؛ ألنَّ أهل العؾم لم ُيجؿعوا عؾى أنَّ ملسو هيلع هللا ىلصتعققن القوم الثَّاين عشر باالحتػال بؿقالد الـَّبي

حاول صاحب إربل أن َيُحلَّ ٰهذا اإلشؽال، فؽان  كان يف ذلك القوم، وقدملسو هيلع هللا ىلص مقالده 

يحتػل سـة يف القوم الثَّامن، ويحتػل سـة أخرى يف القوم الثَّاين عشر إالَّ أنَّ أقوال أهل 



 
 

 

  -رحؿفم اهلل تعالى  -العؾم 
ِّ

أكثر من ٰهذا، فؽان يـبغي عؾقه أن ملسو هيلع هللا ىلص يف يوم مولد الـَّبي

د االحتػال بعدد األقوال، وٰهذا ف  ُيعدِّ
َّ

لم ملسو هيلع هللا ىلص عٌل باصٌل ال ريب؛ ألنَّ الَؿجُزوَم به أنَّ الـَّبي

د والدته؛ بل ُولد  ا الثَّامن أو العاشر أو الثَّاين عشر عؾى ملسو هيلع هللا ىلص تتعدَّ يف يوم واحٍد هو إمَّ

  -رحؿفم اهلل تعالى-األقوال الؿذكورة عـد أهل العؾم 
ِّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصيف تحديد يوم مقالد الـَّبي

 

ليُل الثَّالث ا اتَّػق عؾقه أهل العؾم أنَّ  : والدَّ   -رحؿفم اهلل تعالى -مِؿَّ
ِّ

ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ وفاة الـَّبي

 
ِّ

ل، فؾو ُسؾِّم عؿُل يوٍم لؾـَّبي لؽان عؿل يوٍم ُيحزن ملسو هيلع هللا ىلص كاكت يف الثَّاين عشر من ربقٍع األوَّ

 
ِّ

  أْوَلى من عؿل يوٍم ُيػرح به؛ملسو هيلع هللا ىلص فقه عؾى الـَّبي
ُّ

ذ واتَّخملسو هيلع هللا ىلص ألنَّ القوم الذي ولد فقه الـَّبي

دت األقوال فقه،   فرًحا قد تعدَّ
ُّ

ا القوم الذي مات فقه الـَّبي فؼد ُجزم بلكَّه القوم الثَّاين ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ

ل،   عشر من ربقٍع األوَّ
ِّ

ل ملسو هيلع هللا ىلص ولو ُسؾِّم بلنَّ مقالد الـَّبي كان يف الثَّاين عشر من ربقع األوَّ

ل وقتِفم فنكَّه يـبغي أن يجعل همالء احتػالفم مؼسوًما إلى فرٍح وُحْزٍن  فقػرحون أوَّ

 
ِّ

 يف الثَّاين عشر، ويحزكون يف آخر يومفم، عؾى وفاة الـَّبي
ِّ

يف الثَّاين عشر ملسو هيلع هللا ىلص بؿقالد الـَّبي

ستغرب إكساٌن أن يوجد ٰهذا بالجؿع بقن الػرح يإالَّ أنَّ ُكلَّ ذلك محدٌث بدعة، وال 

د البدعة، وإنَّ البدعة تبدو صغقرة حت ى تعود كبقرة كؿا ذكر والحزن فننَّ البدعة تولِّ

ـَّة»الربهباري يف   .شرح السُّ

 

 رشح ) رسالة يف حكم املودل(

-رَِِحَُه اهلُل -للعالنة الشواكين     


