
 عمْٗ الصالٚ ٔالصالً، ِٕٔ دَٖ األٌبٗاٞ ٔالرشن

 املولود هبة من اهلل تعاىل

املٕلببٕدق لبباه   اًكببأح ٍِبباشببٕن ٌاٍببأه  أحبببيف ا ا ، 
ككْ  }تعببا   ت

ِ
تككُ    ْت ككُُم  َت ككُ َيت ُؾككُ  مت ْ ُت سضتْرِخ  سِت وت وت ككات  ُمْؾككُ  سََّما

ِ
هلل

ت 
ِ
تُ    ْت ًُثُ وت ُُم إِكت َت ُوَرت  َيت ُُك ُُم سَّ َت ًُثُ 94  َيت إِكت ًكُ وت س ُجُفْم ُذْورت وِّ ْو َُيزت ( أت

ككِ َير   ِؾككقم   ت ككُ  طت ِؼككقًا إِكا ككُُم طت َت كك  َيت ككُ  مت ْعت َيت  -٩٤]العببٕ:ٝ   {(05وت
فصببٕاٞ نبباُ املٕلببٕد أنببّرا أٔ أٌجببٜ فّببٕ ِبببٛ وببَ ا  ، [٠٥

شبحاٌْ ٔتعا ، فعمٍٗا أُ ٌرضٜ مبا لصىْ ا  لٍا، ٔال ٍٖبػ٘ 
لاه ، أُ ٖصدط أحْد :زلْ ا  بأٌجٜ، فّذا وَ ُخُمق اجلاِمٗٛ

كقم  }تعا  
ظِ َت وت ُهك س وت دًّ َت ْجُفُ  ُمَْم ُ ُهْم بُِضُنثتى ضت ا وت ت أتحت س ُبِّشِّ إِذت وت

َِ، ٔ[٠٥]الٍحن   {( 05  َٛ َع َلاَلِت  َلباَه َ:ُشبُٕه    ♥ َعاَِٟع
َ ◘ اِ  يي  ى يي َ و ى

عي َحى و ََ يي
َ ي ِن يي َحودو ََ:لوييَس و ََثوييثو و َحَ َثوييثو و بنييٍ ه

َ ََ َ،حوخو ا ه ِي َإلويَس َى
سىَحسي يَ؛فو ماَ ي َو ًَ ي

َْتي َلوي ى  َ ي َالن يٍ َيإال َكى أخردبْ  )ََ
 فٗالْ وَ فضن عظٗي.البّٗق٘ ٔصححْ األلباٌ٘(، 

وَ الصٍٛ أُ ٖؤأُ ا أأُ الطفن ٔلكَ أأاُ بال  اآلذان : -1
ٔلكَ بال  صالٚ، ٖٔصمٜ عمْٗ إأا وات صالٚ اجلٍازٚ،

 ِٔذا أأاُ، فاألأاُ ًٖٕ ٔلد ٔالصالٚ أخرت إ  أُ وات،
 .دلٗن عمٜ أُ الفرتٚ لصريٚ دد لصريٚ

ٖٕٔلد الطفن عمٜ الإحٗد، عمٜ نمىٛ ال إلْ إال ا ، فىا  
وَ طفن إال ٖٕٔلد ٔا لمبْ ال إلْ إال ا  ذلىد :شٕه ا ، 

تِي فتطترت سَّ}لاه تعا     سَّا
ِ
تت سَّللا ْبِ َي ت ِِلتْؾِ  ِفْطرت ُ ال تت قْفت ؾت ست طت ـُا

قِّمُ  َيُ  سَّْؼت َِّ ت سَّ ِّ  ذت
ِ
ٖٕلد الطفن حٍٗفّا ، ٔ [03]الرًٔ  {سَّللا

ٍََُّد إاِلا أٌْ لاه   ◘:شٕه ا  صح عَ فوصمىّا،  َْ ُ ِمْ  مت مت

َمت  جِّ كِِ ، أتْو َُيؿت س ت سكِِ  أتْو َُيـتِّصِّ دت َِّ ت ُْ ُه  س َت بت
لت ِة، فت َلت سَِّػْطرت )  ُكِ ِ َُيََّتُ  طت
إأّا فّٕ وصمي، ِذا الدَٖ احلٍٗف الذٙ أخردْ البدا:ٙ(، 
أمجعني  نبببِٕٔ دَٖ األٌبٗاٞ ٔالرش ،◘أتٜ بْ :شٕه ا  
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أُ  ◘ِدٙ الٍيب وَ  ناُ ٔلقد ،ٔالصالً الصالٚعمّٗي 
َِ َف، املٕلٕد ٖؤأُ ا أأُ َِ َأِب٘ َ:اِفٍع، َلاَه  َ:َأُِٖت َ:ُشَٕه اَع ِب

 ِْ ُٛ  ◘المَّ ُْ َفاِطَى ََٔلَدِت ٍّ ِحنَي  َِ َعِم َِ ِب ُِ اِلَحَص َُ ِف٘ ُأُأ َأأَّ
ِٚ فٍٗادٙ ا أأٌْ ) أخردْ أبٕ دأد  ٔحصٍْ األلباٌ٘(،  ِبالصََّما

سهلل أورب سهلل أورب سهلل أورب سهلل أورب، أشف  أن ال بالٍداٞ اخلالد  

هل إال سهلل أشف  أن ال إهل إال سهلل، أشف  أن حمؿ ًس رسَل سهلل، إ

أشف  أن حمؿ ًس رسَل سهلل، حقُ طَل سَّصالة حقُ طَل سَّصالة، 

سهلل أورب سهلل أورب، ال إهل إال  ،حقُ طَل سَّػالح، حقُ طَل سَّػالح

، ا أأٌْ ملقاصد ◘الٍيب لاه أِن العمي  إمنا أأُ  ،سهلل
، األأاُ إعالُ لإلشالًٔ،   الإحٗدٖمّىْ ا ُِوٍّا  َأ

أُ ا أوَّ ا اإللاوٛ فحدٖجّا ضعٗف،األأاُ ٖطرد العٗطاُ، أؤَّ
أٔ  الطفن باملٕشٗقا، أٔ ٖصاقبن باهلاان املادَ،ٖصاقبن 

 فّذا ال ٖقبمْ العرع ٔالدَٖ . بألعٕبات شدٗفٛ،
َِ َفٔ:د حدٖح صحٗح ا ألك،  :ر املولود باللم   حتنيك -2  َعب

َٞ َ٘  َأِشَىا َّبا  اُ  َ:ِضب َّبا   َعٍِ َِ  اِ  ِبَعِببدِ  َحَىَمبتِ  َأٌَّ  السَُّبِٗبِر،  ِبب
َٛ  َفَأَتِٗبتُ  -أٙ  تصعٛ أظبّر  -ُوِايٌّ ََٔأٌَا َفَدَرِدُت  َلاَلِت  امَلِدٍَٖب
ٍٞ َفٍََسِلُت ُْ ِبُقَبا ََٕلِدُت ٍٞ، َف ِْ َأَتُِٗت ُثيَّ ِبُقَبا َّ ِب ُْ ◘ الَِّب ََٕضِعُا ٘  َف  ِفب
،ِٓ ٍٚ َدَعا يَُّث َحِذِر َّا، ِبَاِىَر ِْ،  ِف٘ َتَفَن ُثيَّ َفَىَضَػ َُ  ِفٗب ََّه َفَكبا  َأ
ٍٞ ِ٘ ُْ َدَخَن َظ َِٕف ُْ  ُثبيَّ  ،◘ اِ  َ:ُشِٕه ِ:ُٖق َد  ُثبيَّ  ِبَاِىبَرٍٚ  َحََّكب
ُْ، َدَعا ِْ ََٔبرََّك َل ِٗ َُ َعَم ََّه ََٔنا ُِٕلٍٕد َأ ًِ ِف٘ ُِٔلَد َو ) وافق  اإِلِشاَل

ٛ ٔداٞ ا ، عمْٗ( ٘  ازببببب اإلعذ دلمب    الراببع  العبدد   العمىب
ٛ  آفاّلا تفاح املٕلٕد حتٍٗك ا الٕا:دٚ األحادٖح  ا دبّدا  وّىب

 ا اجلمٕنبٕز  شكر وصإٝ بٍقص إصاباّيه وَ األطفا ٔلاٖٛ
ٛ  وبادٚ  املٕلٕد إعطاٞٔ ،دواّٟي ٛ  شبكرٖ ٕ  دباِسٚ  وّضبٕو  ِب
  . اِب احلاالت ِذٓ وجن ا ٔاألوجن الصمٗي احلن
 ؤأٙبببت ال حاٜ لعرتّا فاسٖن مترٚ تأخذ أُ ٍٗكالاح صفٛٔ
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ٔ  ظبدٖدا  وضبػا  متضػّأ املٕلٕد،  بطبرن  تأخبذ أٔ تّرشبّا 
 .ٖمحصْ فصاذدٓ ،ْحٍك شقف ا ٔتدٍِْ وٍّا ظ٠ٗا أصبعك

ا  عس ٔدن أنر الرضاعٛ ا القرآُ  رضلعة املولود : -3
سُت َُيْرِضْع ت أتوْ }فقاه  َِّ ت س َت سَّْ سدت أتْن وت تْ  أترت

ِ
ُِمؾتْْيِ   َّتْْيِ وت َْ ُه ا حت الدت

ةت  ُطت ضت جتد بعض البٕٗت وع ألك ، [300]البقرٚ  {َُيتِما سَّرا
الصٍاعٗٛ الٕشاٟن  فٗصاددًٖفرط ا ِذا اجلاٌب، 

خٕفا عمٜ مجاه لمرضاعٛ، ٖٔرتك األً ٔلٕ ناٌت لاد:ٚ، 
 ّاتالقطٗعٛ وع األولد ٖؤدٙ لمعقٕق ٔاجلفاٞ ِٔٔذا  ،األً

 فٗىا بعد .
ٔوَ حقٕق األبٍاٞ عمٜ آباّٟي  إحصاُ تس ية املولود :   -4

أتحت ُك    ◘ لاه الٍيب ،الطٗبٗداا: االشي ف االشيق وت

 ، ُم  ا َهت ، وت ُِرث  ُ حت ُ فت أتْص ت ْْحتِ ، وت ْبُ  سَّرا طت ، وت
ِ
ْبُ  سَّللا  طت

ِ
 إَِلت سَّللا

ِ
م سْضتْسات

ةُ  ُمرا ْرب  وت ُ حت أتْ بتُحفت ردْ الرتوذٙ ٔصححْ األلباٌ٘(، ) أخ وت
أوا احلدٖح الذٙ ٖقٕه  أحب األمساٞ إ  ا  وا عبد ٔمحد 

 امسعفال ٖصح، فٕادب األب أُ ٖصى٘ ابٍْ امسّا حصٍّا، 
داٞ :دن إ  الفا:ٔق عىر :ض٘ أخ٘ احلبٗب هلذا األثر، 

ا  عٍْ ٖعكٕ عقٕق ابٍْ فذاٞ بْ عىر ٔلرع االبَ ٔأنرٓ 
:ض٘ ٓ، فأصػٜ الفاٜ حاٜ اٌاّٜ عىر حبق أبْٗ ٔٔدٕب بر

حق  املؤوٍني! ألٗض لالبَ ا  عٍْ، فقاه االبَ لْ  ٖا أوري
عمٜ أبْٗ؟ فقاه الفا:ٔق  بمٜ، عمْٗ أُ ٍٖاق٘ أوْ، ٔأُ 
حيصَ امسْ، ٔأُ ٖعمىْ القرآُ، لاه  فإُ أب٘ مل ٖفعن وَ 
 قألك ظ٠ّٗا، فإُ أو٘ زجنٗٛ ابٍٛ دلٕش٘، ٔلد مساٌ٘ دعاّل

صاٞ، ٔمل ٖعمىين وَ القرآُ حرفّا، فالافت الفا:ٔق أٙ  خٍف
ٖعقك،  ابٍك لبن أُإ  األب ٔلاه  ٖا ِذا! لد عققت 

فمٍحصَ أمساٞ أبٍاٍٟا فّذا  قٖص٘ٞ إلٗكإلْٗ لبن أُ  ٔأشأت
 .وَ اإلحصاُ بالٕلد
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ِْ َلاَه ، َُٖقُٕه   ◘  َشِىِعُت َ:ُشَٕه المَّ ة  ِؼقؼت عت سَُّغالتِم طت مت

ـُْ  سضتذتى َس طت أتِمقُط ًمُ، وت ـُْ  دت َس طت لتْهِرَيُؼ ) أخردْ البدا:ٙ(  فت
ـُْ  سضتذتى  ٔوعٍٜ   َس طت أتِمقُط طدٕا املٕلٕد بدً ال تم  أٙ ق وت
 .ٔا  أعمي  ،الععرِٕ  ٔلٗن األأٝ ،العقٗقٛ

ٖٔصاحب ا العقٗقٛ وا ٖصاحب ا األضحٗٛ وَ الصدلٛ 
ٔتفرٖق المحي، ٔال ٖباع حلىّا ٔال دمدِا، ٔال ٖصح بّا 
إال ا الضأُ ٔاملاعس ٔالبقر ٔاإلبن، ٔال ٖصح االظرتاك 

تكُٕ فّٗاق ألُ الٕاحدٚ فداٞ عَ الٕاحد، ٖٔعرع أُ 
أٝ واصأٖاني لمذنر، ٖٔعرع أُ تكُٕ  قالعاتاُ واكاف٠اني

العقٗقٛ خالٗٛ العٕٗب اليف ال ٖصح بّا األضاح٘ نالعٕ:اٞ، 
ٔالعرداٞ البني عٗبّا، ٔاجلرباٞ، ٔاهلسٖمٛ املرٖضٛ، ٔدلدٔعٛ 

   أورَٖأٌت باخلٗا: بني ٔاألأُ.. إخل، 
إأا إُ ظ٠ت طبداّا ٔأحصٍاّا ِٔٗأتّا  ف 

فعمت ألك فادُع إلّٗا الفقري ٔالػين، ُٔخصَّ بالدعٕٚ 
 ُُ لراباك، فإُ أحق َوَ ُِٖدَعٜ إلّٗا األلرباٞ، فٗدعٕ اإلٌصا
إلّٗا لراباْ وَ الٍصب، ٔلراباْ وَ األصّا:، ٔاأل:حاً 

، ٔنذا أصدلاٟك فادعِٕي ٔتكروّي عرفاٌا نألا:ب السٔدٛ
 بٍعىٛ ا  تعا  عمٗك .

أُ تقطِّعّبا ٔتقصمبىّا  لباه بعبض العمىباٞ        
الصىّا ثالثّا فاعط٘ األغٍٗاٞ الجمح، ٔتعط٘ الفقراٞ الجمبح،  

َس }ٔتعط٘ أِمك الجمح، نىا لاه تعا    أتْصِعُؿك كُ وت َس ِمـْفت ُؽُؾك فت

ا  سْ ُْعتت ُكِعت وت  فالقاٌع  ِٕ الػين الذٙ فْٗ لٍاعٛ، [03]احلر { سَّْؼت
ٖٔأخذ الجمح ٔاألوبر فٗبْ   الصاٟن  ، ٔاملعرت  ِٕٖٔأخذ الجمح

 شعٛ ٔا  أعمٜ ٔأعمي .
  زاد املسلم اليومي من العلم الشرعي لل سيد ارجع لكملب : 

 . (دمحد عدد املمعل أل)
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َِ َأِب٘ َطاِلٍب َلاَه  َف ولود :المصدق عن شعر امل -5 ٘م ِب َِ َعِم َع
 ِْ َٔ ◘َعقَّ َ:ُشُٕه المَّ َِ ِبَعاٍٚ،  َِ احَلَص ُة، َلاَه  َع ُ فتُصِؿت َيت

ًة ،  ْعِرِه فِضا ِ ي بِِزكتِة شت تتصت ا ُ ، وت ْأست ُنت سْحؾِِؼي رت ْتُ  فتؽت كت زت َت : فت  تُلت

مٍ  ْو بتْعضت ِدْرهت ُ أت ً ْزُكُ  ِدْرَهت ) أخردْ الرتوذٙ ٔحصٍْ وت
 املٕلٕد ظعر حمق أاخامف مجّٕ: الفقّاٞ األلباٌ٘(، 

 بني ألك ا فرق ال أٌْ إ  ٔالعافعٗٛ املالكٗٛ فذِب األٌجٜ،
 املٕلٕد ظعر حمق عدً فرئُ احلٍابمٛ ٔأوا ٔاألٌجٜ، الذنر
ِْ َف ،األٌجٜ َّ َ:ُشَٕه المَّ َِ ُدٍُِدٍب، َأ َٚ ِب َِ َشُىَر ُو ُك َلاَه   ◘َع

ى ؿا َُيَمت ُُيْؾتُ  وت ُبِِعِ  وت مت ست َْ ـُْ  َيت بتُح طت ُْ تِِ  ُت ِؼقؼت ِهقـتة  بِعت ٍم رت ) أخردْ ُغالت
 حمق أُ إ  فذِبٕا احلٍفٗٛ أوا ،د ٔصححْ األلباٌ٘(أبٕ دأ
 .ٔادب ٔال شٍٛ ال وباح الٕالدٚ شابع ا املٕلٕد ظعر

العقٗقٛ وصاحبٛ ٔبالذات عمٜ  العقيقة عن املولود : -6
القاد:، ٔغري القاد: لٗض عمْٗ ظ٘ٞ، ٔلاه بعض العمىاٞ 

اجلىّٕ: عمٜ اشاحبابّا، ٔفّٗا فاٟدٚ نبريٚ عمٜ ٔبٕدٕبّا 
وا وَ   ابَ القٗي  لاهملٕلٕد ِٔ٘ فكْ وَ أشر العٗطاُق ا

وٕلٕد ٖٕلد إال ٔلمعٗطاُ عمْٗ ٌٕع وَ الاصمط، ٔأُ العقٗقٛ 
تفك تصمط العٗطاُ عمٜ املٕلٕد، بالٍصبٛ لمذنر ظاتاُ 

َِ َعبَّاٍطَفٔجيٕز ظاٚ،  َِ اِب ِْ  ،َع َّ َ:ُشَٕه المَّ َِ  ◘َأ َعقَّ َع
 َِ َِ َنِباِلَحَص ٘م   )ّعا َنِبّعأَاِلُحَصِٗ َِٔعٍَِد الََّصاِٟ َُٔد  ُٓ َأُبٕ َدا َٔا :َ

ٔالكبعني ِ٘ األصح  ،صحٗحلاه األلباٌ٘ ، نبعني نبعني
بني الذنر ٔاألٌجٜ ا عدٍد وَ  ٔلد فأت ا  عٍد الٍصاٟ٘(

املرأتني بعّادٚ الردن، ٔدعن دٖٛ  األحكاً، فذعن ظّادٚ
 إ:خصف الردن، ٔدعن إ:خ لمىرأٚ ٌ دٖٛ ٌصفاملرأٚ 

ٔوَ ، لردن، ٔدعن ا العقٗقٛ لمذنر ظاتاُ ٔلألٌجٜ ظاٚا
حكي العقٗقٛق أُ ٖبدأ األب ا البذه ٔالعطاٞ، ٖٔعمَ 

َِ  ٌعىٛ املٕلٕدعمٜ  الفرحٛ، ٖٔعكر ا  ُّ٘،َٔع ُُ الضَّبم   َشِمَىا
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