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عؿمل الؿولم  حاصل الؿـؼوِل عن أهل العؾم رحؿفمم ا  ععمالى   

 اختالُففم   ذلك عؾى ثالثة أقوال: الـبوي

ُلها  : جواُز عؿل الؿول  الـَّبوي بشرط أن ٓ يشتؿل عؾى مـؽر. أوَّ

م. وثاىوها  : أكَّه مؽروٌه غقر جائز وٓ محرَّ

م وثالُثها  ٓ يجوُز فعؾه.: أكَّه محرَّ

ححواناالححالاةنالثَّلثححانالحححالُةن ححال َّح    حححوُ ن ححذن ا ممٍة ثالثممٍة  والصَّ ألدلَّ

 عظاٍم:

ُلها: محابة  أوَّ وٓ  ڤأنَّ عؿل الؿول  محَ ٌث لمم يؼميف   عفم  الاَّ

الَّذين يؾوهنم وٓ الَّذين يؾوهنم، فاكخرمت الؼمروُن الػالمؾة ولمم يؼميف 

 فقفا آحتػ
ِّ
، وإذا ُعؾِم أكَّه محَ ٌث ففو ب عة، وكمل  ملسو هيلع هللا ىلصاُل بؿقالد الـَّبي

 
ِّ
ت بذلك األخباُر عن الـَّبي  .ملسو هيلع هللا ىلصب عة لاللة كؿا صحَّ

لوُلنالثَّاين: أنَّ أهل الِعْؾم رحؿفم ا  ععالى مختؾػون   عح ي   والدَّ

 يوم 
ِّ
ة: ملسو هيلع هللا ىلصمول  الـَّبي  عؾى أقواٍل ع َّ

ل.  فؿـفم من زعم أكَّه   الثَّامن من ربقيٍف األوَّ

 ومـفم من قال: بل ُول    القوم العاشر.

 ومـفم قال: بل ُول    القوم الثَّاين عشر.

 ومـفم من قال: بل ُول    القوم الثَّامن عشر.

 ومـفم من ذكر أ
ِّ
لب بمل ُولم   ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـَّبي لم يول  أصمال   ربقميٍف األوَّ

   رجب.

 
ِّ
ُيػِضمي إلمى  ملسو هيلع هللا ىلصواختالففم رحؿفم ا  ععالى   عح ي  مول  الـَّبي

 
ِّ
ة ععقمقن القموم الثَّماين عشمر بآحتػمال بؿمقالد الـَّبمي ألنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصع م صحَّ

كمان   ذلمك القموم، وقم   ملسو هيلع هللا ىلصأهل العؾم لمم ُيجؿعموا عؾمى أنَّ ممقالده 

حاول صاحب إربل أن َيُحلَّ ٰهذا اإلشؽال، فؽان يحتػل سـة   القوم 

َّٓ أنَّ أقمم وال أهممل الثَّممامن، ويحتػممل سممـة أخممرى   القمموم الثَّمماين عشممر إ

 
ِّ
أكثمر ممن ٰهمذا، فؽمان  ملسو هيلع هللا ىلصالعؾم رحؿفم ا  ععالى   يموم مولم  الـَّبمي

د آحتػال بع د األقوال، وٰهذا فعٌل باصٌل ٓ ريبب  يـبغي عؾقه أن ُيع ِّ

 
َّ
د  ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ الَؿجُزوَم بمه أنَّ الـَّبمي   يموم  ملسو هيلع هللا ىلصوٓدعمهب بمل ُولم  لمم عتعم َّ

ا الثَّامن أو العاشر أو الثَّاين عشر عؾمى األقموال الؿمذكورة  واحٍ  هو إمَّ

 
ِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصعـ  أهل العؾم رحؿفم ا  ععالى   عح ي  يوم مقالد الـَّبي

لوُلنالثَّالث ا اوالدَّ عَّػق عؾقه أهل العؾمم رحؿفمم ا  ععمالى أنَّ : أنَّ مِؿَّ

 
ِّ
ل، فؾو ُسؾِّم عؿُل يوٍم  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الـَّبي كاكت   الثَّاين عشر من ربقيٍف األوَّ

 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصلؾـَّبي

ِّ
أْوَلى من عؿل يموٍم  ملسو هيلع هللا ىلصلؽان عؿل يوٍم ُيحزن فقه عؾى الـَّبي

 
 
د   ملسو هيلع هللا ىلصُيػرح بهب ألنَّ القوم الذي ول  فقه الـَّبمي واعَّخمذ فرًحما قم  ععم َّ

 
 
ا القموم المذي مما  فقمه الـَّبمي فؼم  ُجمزم بلكَّمه القموم  ملسو هيلع هللا ىلصاألقوال فقه، أمَّ

 
ِّ
ل، ولو ُسؾِّم بلنَّ مقالد الـَّبي كان   الثَّاين  ملسو هيلع هللا ىلصالثَّاين عشر من ربقيٍف األوَّ

ل فنكَّمه يـبغمي أن يجعمل هممٓف احتػمالفم مؼ موًما  عشر من ربقميف األوَّ

 
ِّ
ل وقممتِفم بؿممقالد الـَّبمي   الثَّمماين عشممر، إلمى فممرٍح وُحممْزٍن فقػرحمون أوَّ

 
ِّ
َّٓ أنَّ ُكلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصويحزكون   آخر يومفم، عؾى وفاة الـَّبي   الثَّاين عشر إ

ذلك مح ٌث ب عمة، وٓ ي متغرإ إك ماٌن أن يوجم  ٰهمذا بمالجؿيف بمقن 

الػرح والحزن فننَّ الب عة عولِّ  الب عة، وإنَّ الب عة عب و صغقرة حتى 

ـَّة»كبقرة كؿا ذكر الربهباري    ععود  «.شرح ال  

 

 فعرفت هبذا التَّحرير أنَّ عؿل الؿول  يـؼ م إلى ق ؿقن اثـقن:

ُة: م  ااوَّ مماٍ  ومـؽمراٍ ، فٰفمذا محمرَّ عؿُل مولٍ  يشمتؿل عؾمى محرَّ

بنجؿاع أهل العؾمم كؿما كؼؾمه شمقس اإلسمالم ابمن عقؿقمة والػاكفماين   

 «. الؿورد»

كر، فٰفممذا فقممه  :والثَّححاين عؿممُل مولممٍ  يؼتاممر فقممه عؾممى الَِّّعممام والممذِّ

م ألهممل العؾممم   أقمموالفم بممقن الُحرمممة والجممواز  آخممتالا الؿتؼمم ِّ

 .والؽراهة

ٌم. واناالالاةنأىَّهن ح َّ حوُ نيفن ا نوالصَّ

فُخؾَِص حقـئٍذ إلى عحريم عؿل الؿول  الـَّبويِّ بؽلِّ حاٍل، وإذا كمان 

 ٰهذا مؿـوًعا   جـ
ِّ
فَؿـُْعه   غقره أولمى، فجؿقميف الؿوالم   ملسو هيلع هللا ىلصاإ الـَّبي

مة سواًف كاكت الؿوال  التي ُععؿل لألولقاف كؿول  الب ّوي،  باصؾٌة محرَّ

ممقِّ ة كػق ممة، أو مولمم  الح ممقن.. أو عؾممك الؿوالمم  التممي  أو مولمم  ال َّ

مـة، فمننَّ كملَّ ٰهممذه  يعؿؾفما أفمراُد الـَّماس احتػماًف بقموم ممقالدهم ممن ال َّ

مٌة مـؽرٌة ٓ عجوز بحاٍل.   ا  ألعقاد محرَّ

ن.دنان حمَّن نو اركنعلىنىبو نىناهللنوسلَّنوصلَّن

 

 
 

نن

  م املولد النبويم املولد النبويكََكحح
 

نتطريز رسالت حكم املولد للشوكاينمن:  خمتارة

 

  قسلػضقؾة الشَّ 

  اهلل العصيميبن عبد  صاحُل

 حػظه ا  ععالى

ن

 ولى خة اإللؽرتوكقة األالـ  

 
 

 
 الشيخ مل يراجع التفريغ

 
 

 

  املولد النبوياملولد النبويإقامت إقامت حَكم حَكم 

  واالحتفال بهواالحتفال به
نكاينتطريز رسالت حكم املولد للشوخمتارة من: 

  قسلػضقؾة الشَّ 

 حػظه ا   صاحل بن عبد اهلل العصيمي

 ثاكقة خة اإللؽرتوكقة الالـ  

 
 الشيخ مل يراجع التفريغ


