
  ؟النبوي هل أحتفل �ملولد

  بسم هللا الرمحن الرحيم

 عليه هللا صلى منه حث فيه حبديث ظفرت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  .غريه عن مبيزة األول ربيع من الثاين عشر يوم ختصيص على وسلم

 حضا وسلم عليه هللا صلى عنه وجدت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  .تلميحا ولو بشارة، أو به االحتفال على

 وأنه املبني، البالغ بلغ أنه أعتقد ال كنت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  .عليه حيضنا مل خري مثة يكون أن ميكن �

 أنه رضي هللا عنه بكر أيب عن Rثر ظفرت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  املولد ليلة وليمة أقام

  .ولعب عطلة يوم  اليوم هذا جعل رضي هللا عنه عمر أن أو

  الصوم أو الصدقة على اليوم ذاك يف حث أنه عثمان عن أو

   .السرية ملدارسة حلقة أقام أنه علي عن أو

 أحد أي أو عباس ابن أو بالال أن علمت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  .دنيوي أو ديين ؛شيء Rي ولدامل يوم خصوا - عنهم هللا رضي- الصحابة من

 مين أشد الصحابة أن أعتقد ال كنت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  .العلي بقدره مين وأعلم - والسالم الصالة عليه- له وحمبة تعظيما

 آل من- التابعني من أحد عن Rثر ظفرت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  .املولد يوم النبوية املدائح قراءة على احلض فيه -غريهم أو البيت



 األربعة األئمة واحد من عن بكلمة ظفرت لو النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  املولد بيوم االحتفاء على احلث يف

  عن واحد منهم أنه اجتمع ليلته مع جمتمعني؛ فأنشدوا ومتايلوا! خربٍ  أو

 سبقهم ومن األئمة هؤالء أن أعتقد كنت ول النبوي ملولد� حيتفل من أول سأكون �

  .منزلته رفيع وال وحرمته صلى هللا عليه وسلم نبيهم قدر يعرفون ال غالظ جفاة

 كيف تعرف تكن مل األمة أن أعتقد كنت النبوي لو بـاملولد حيتفل من أول سأكون �

 مل حيث ؛- امن نشأx- عام ثالمثائة من أكثر صلى هللا عليه وسلم لنبيها حبها عن تعرب

  !واحد مولد خالهلا يقم

: األهدى السبيل أن أعتقد كنت لو النبوي بـاملولد حيتفل من أول سأكون..  أخريا �

  .الصاحلني األسالف اتباع ال املتأخرين، ابتداع

واحلمد ~ رب العاملني، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله وخليله نبينا حممد، وعلى 

  آله وصحبه أمجعني.

  : أ.د. صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سنديوكتبه
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