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رظدددذرى وندددار رطالبدددمشؾ ُؾ رالنيدددادغالرطالادددم ربر ال احلمدددهللؾ

رطبنيهلل:ر.طصح هرأمجنيغرطظذرآلهرحممهللؼر

را شددمشؾر ظدددذرضلددأراددداأُرالادداحل رالدددو ط ررفقددهللرحددإلس

الولدددددو الرلددددداراادددددلرتدددددارسدددددنرا ى دددددااالرط ك دددددررالنبدددددلالر

ُؽر داؽ يف اؽ رهؾ رأؽِبؿ نف رر رطالسبو رالااحل الرفنيؽ رالنس ؿديل دنؿ :ر☺الرظؽ

ارطلهللينؿهارفاطفار» ارطحلب ؿهارطجلامتؿ رلاتؿ رأل بعؼ ُؾ راداأ  ؾنكحؾ

ر ر ابتريهللازبذاتؿ ينؿ ر.ستفقرظلوهر«الهللل

ر»:ر☺قاس:رقاسر شوسرابررر طظنرأنسر دوا جؾ طس زؽ  ؽ

ؽر راألف اػ
اثؿ كؽ رسؾ الرإؿِّنل لؾو ؽ وؽ رالف ط ؽ وؽ ؾ وؽاسؽ ؿرالف

قؿ رالف شؽ ريؽوف رالأخاجدهرأددهللر«نف ؿوؽا ؽ

ر.طحبنهراتو مي

 ر
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  روِممَّا ُيَرغُِّب ػي إنجاِب اِّوالِد

 أن الولد من أسباب دخول اجلنة ورفعة الدرجات:  ( 1

ر رالنس ؿددددديل دددددنؿ الرظؽ ُؽ ددددداؽ يف اؽ رهؾ :رر☺كدددددامرذمرحدددددهلليإلرأؽِبؿ ددددداسؽ ر»قؽ إؿصس

نسددد :رأؽ دددوسؾ وؽقؾ رفؽ
ؽنسددد ؿ راجلف
رذمؿ دددهؾ تؾ جؽ ر ؽ ؽ دددعؾ فؽ ف رلؽسؾ دددلؽ جؾ :ررىالاس ددداسؾ وؾقؽ االرفؽ دددذؽ هؽ

ر رلؽكؽ زؽ لؽهللؿ رطؽ ا ؿ فؽ غف
تؿ ر.ر«بؿاشف

ر»طذمر طايدد :ر ددزس رابؽالرظؽ صس
رإؿ ددهللؿ نيؽ ف لف

رلؿ دد ؽ جؽ رالهللس ؽ ددعؾ فؽ ف الرلؽرؽ ددلس جؽ طؽ

:ر دددوسؾ وؽقؾ  رفؽ
ضؿ ددذؿ رهؽ َؿ نسدددىر الرأؽ ال ددار ؽ :ريؽ دددوسؾ وؽقؾ الرفؽ

ؽنسدد ؿ راجلف
رذمؿ ددالؿحؿ الاس

ر رلؽكؽ زؽ لؽهللؿ رطؽ ا ؿ فؽ غف
تؿ ر.طصححهراألل اِّنرالأخاجهرأدهللر«بؿاشف

 أن الولد الصاحل استنرار لعنل األب بعد موته:  ( 2

ر
ؿ
راب دددددوسؽ شؾ ر ؽ الرأؽصس ُؽ ددددداؽ يف اؽ رهؾ رأؽِبؿ دددددنف :ر☺فنيؽ ددددداسؽ ر»الرقؽ ددددداتؽ ارسؽ إؿذؽ

ر قؽ ؼ دددددهللؽ رصؽ ددددنف
رسؿ :رإؿقس ددددد ؼ ثؽ رثؽمؽ ددددنف
رسؿ رإؿقس دددددهؾ لؾ مؽ رظؽ نفددددهؾ رظؽ دددددعؽ راىفقؽ ؽ دددداصؾ ىفبؽ ؿ ا ف

الرأؽر ربؿهؿ عؾ نفتؽفؽ ريؾ لفمؼ
رظؿ الرأؽطف
يؽ ؼ ا ؿ ورلؽهؾرجؽ ظؾ ريؽهللف حؼ

الؿ رصؽ
لؽهللؼ رطؽ ر. طاضرسبلمر«طف

رررِفي اِلَوَلد: ُبغَِّرأن ِمنَّا ُي ر وذكر ابن القيه ( 3

ر رقددد لهامؽ ددداتؽ رىفنيهدددامرطإصرسؽ
دددهؿ يف نؽوؽ ربنيدددهللرأؽ دددا ؽ دددهللرإؿصرظؽ لؽ وؽ أصرالف

ررر.ىفنيهام

 ر
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رر:ويدل لذلكر نؽداصؿ دوذـمرابف :ر ؾ داسؽ سارط  رظدنرأِبرحبداصرقؽ

ُ:ررالَ ددددداؽ يف اؽ دددددوسرابر»فؽقلدددددترألِبرهؾ شؾ رسدددددنر ؽ نيتؽ
دددددمؿ ر☺شؽ

ي ارندددهللثناض دددهللؿ :رىنيدددمرحؽ ددداسؽ اىدددا رقؽ و ؽ دددنرسؽ بدددنؽارظؽ نففؾ رأؽ
رال  ودددأربؿدددهؿ

نؽددداضؾر دددىرأحددددهللهمرأؽ قس نسدددد الريتلؽ ررالصدددغا همر ظددداسوَّراجلف دددداسؽ أؽطرقؽ

بدكر رآخذرأؽناربانف رثؽوف امؽ بهرأؽطريؽهللضالركؽ وؽ رثؽوف
ذربؿنؽاحؿ وؽيفخؾ رفؽ
هؿ يف نؽوؽ أؽ

نسدد  رابرطأندداضراجلف خلددهؾ تسددىريهللف ريتندداهىرحؽ ددمؽ االرفؽ ددذؽ ر. طاضرسبددلمر«هؽ

نس ر ظاسوَّ ر.(1)أعرصغا رأهلها: اجلف

ددددددددوسرابر شؾ ـعرأؽصر ؽ
ؾددددددددهللف ؿ ددددددددنرأِبرشددددددددنيوهللراخلف رر☺طظؽ دددددددداسؽ قؽ

دددا :ر ر»للنلبؽ دددهللرإؿقس لؽ وؽ ددد رسدددنرالف ثؽ ؽدددارثؽمؽ دددوترتؽ مؾ أؽُريؽ ددداؽ نراسف دددنفكؾ
دددارسؿ سؽ

ر دداسؽ قؽ نؽدداصؿ رفؽ اثف أؽُ:رطؽ دداؽ ددتراسف الؽ ابددارسددنرالنسددا الرفؽقؽ  ؽ
ؽددارحؿ رتؽ دداىؾوا كؽ

نؽاصؿر☺ اثف ر.ستفقرظلوهر«:رطؽ

ر

 ر

                              
أعرأصرهذار–:رطأصلرالهللظموصر طي  ر كوصرذمرالا رقر فا قهرقاسرالنوطعر ر(1)

   .-الاغررذمراجلن رقريفا قها



 
 آداب وأحكام المولود وػتاوى الطفل  

5 
  َتكاَيِبْرَت َنَسْحوَأ ٌتِنله ِب َدِلُو ْنَم ػضُل: 

طربا ىاثرسنرأخمرراجلاهلود رالدذينرذسهدمر رالتبخُّ إصس

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ر: نيددداػرابر نيددداػريفدددارذمرقولددده

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ

رر﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
ر.يفهللشرهذارادنيتقهللؿررا شمشؾرر.رطقهللرجا ؽر[59الر58]النحل:ر

 رمنها: ،البناِت تربيِة يف فضِل الكثريُة ووردت األدلُة

ر»:ر☺قالدددت:رقددداسر شدددوسرابرر▲ظدددنرظا  ددد ر دددنؿ سؽ

ربؿر رالف ؽنؽدداتؿ ددنؽ
رسؿ ؽ
ددتؾعؿ ر ددديابف ددنؽ

رسؿ ا غ ددسف
رشؿ ددهؾ رلؽ ددنس ركؾ نس ددوفهؿ رإؿلؽ ددنؽ بؽ يؽحف الرفؽ

ؼ
 

ر.ستفقرظلوهر«النسا ؿر

رط الؿددكؼ رسؽ ددنؿ ربف نؽددسؿ رأؽ ددنف ررظؽ
ؿ
راب ددوسؾ شؾ ر ؽ دداسؽ :رقؽ دداسؽ ر»:رر☺قؽ ددنف سؽ

وؽر هؾ نؽارطؽ رأؽ
وؽاسؽ ؿ
قؿ رالف شؽ ريؽوف ا ؽ االرجؽ تسىر ؽ فلؾغؽ رحؽ

ؿ
يؽتؽغف
ا ؿ رجؽ اسؽ رر«ظؽ مس ضؽ طؽ

هؾر ابؿنيؽ ر طاضرسبلم.ر.أؽصؽ
ر

ر

 ر
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 التَّْكِنَئُة بالَموُلوِد والدَُّعاُء َلُه 

راللدداركدداصرللمولددو رهددذارالف ددلراجللوددلرطاأل دداراجلموددل

لددددددهللربمولدددددو ضالرصددددددا رهتنئددددد رالوا ُؾرظتف دددددهللخلرظددددددذررطال  ددددددا   ؾ

ط رطالفددداح:رطذلدددكرظندددهللرطجدددو رادناشددد اتربدددداادبدددلمرال

ر.بادولو رطالهللظا رلهرشن رسبتح  رالبا ُرلهالرفالتهنئ 

 ۈئ ېئ  ﴿ر:قولددهر نيددداػرر:والدديل على ددكل لدد للل

ر[.101]الاافات:رر﴾ېئ 

ر رالنس ؿيل جؿ طف رزؽ  ؽ ؽ
ا ؿ رظؽ نف ر»:ر☺طظؽ

ؿ
راب دوسؽ شؾ ر ؽ رر☺أؽصس داصؽ كؽ

ًف ؽىر لريؾ وؾزؽ رفؽ
مفربؿالال فوؽاصؿ وفهؿ لؽ رظؽ مفررزؾ هؾ نلكؾ ؽ اؾ زؾر.  طاضرسبدلمر«طؽ ل وؾدزؽ  :فؽ
رتمربالزك   .أعريهللظوا

 َّر  ب صفة التهنئة:وأم
رذمرالتهنئ .رر☺فلمريًثؽارظنرالن ير رثابت ػ رصف ػ

طرأقر  دددتملرظددددذر دددددافت دددوزرالتهنئددد رظددددذرأعرصدددف رب

ددددددصددددددداخمالفدددددداتر عرظددددددنرصددددددف راددددددداال ئلراحلبددددددنرظو الرطشؾ

ددددارظلوددددكرطظددددذرأسدددد ر»التهنئدددد رفقدددداس:ر قددددلرجنيلددددهرابرس ا كغ

رر. طاضرال زاِّنرببنهللرحبن«ر☺حممهللر
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  :ررومن العجبرات الجبئزة قول

لوددددهللرالبددددنيا ُ(الرأطر)بددددا زرابرلددددكر )جنيلددددهرابرسددددنرسوا

بدو زرذمر»ركدامرقداسراحلبدن:أطر.رفوهرطجنيلهرسنرالاداحلغ(

هدددددأالرطبلددددد ر صدددددهللضالرادوهدددددوا ط زقدددددترالرطصدددددكاترالوا

ر.رر«باض

 ر:طبء التي تقع في التهنئةومن األخ
رالتهنئدددددد ربددددددوق ُرالددددددذكار طصراألن ددددددىالرقدددددداسرابددددددنرالقددددددوم

طقرين غدددددديرللاجددددددلرأصرالندددددد ربدددددداقبنالرطقرالندددددد ر»:رر 

بال نددتالربددلرالندد ريفددامرأطريددسزرالتهنئدد :رلوددتخلَّرسددنرشددن ر

رالنئدددددوصربددددداقبنرطبوفددددداُر رسدددددنهمركددددداىوا ا اجلاهلوددددد رفدددددٌصرك دددددرغ

ر.رر«طق هتاال نتر طصر
ر

ر

 ر
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 رُسَنُن اسِتِقَباِل الَموُلوِد

   التأذين يف أذن املولود:( 1

ذاصرصدددددنيرُرسدددددنرصدددددنيا ارا شدددددمشالرطقدددددهللر  دددددمنرفددددداأل

ظير ددددددداذاصرالوبددددددتحأرأصريكددددددوصراألكلددددددامترالتوحوددددددهللالرف

ادنيدددداطذرالددددذعرينددددا ظربددددهرذمرالاددددمُرأطسرسدددداري دددداررأذصر

ا شدددددمشررادولدددددو :رلكدددددير كدددددوصر ظو دددددهرإػرابرطإػر يدددددن

ررر. اص دوشابق رلهللظوُرال

طقددددهللرياددددلرأ دددداضرإػرقل ددددهالرطيتددددي اربددددهرطإصر ر  ددددنياربددددهالر

ددددارصددددداطيف ددددلرأصريكددددوصراألذاصربنيددددهللرالددددوق ُرس ا ُرأطرقاي غ

ر»رسنهالركامرجا رذمرأ دارأِبر افدعرقداس:
ؿ
راب دوسؽ شؾ ر ؽ يفدتؾ أؽ ر☺ ؽ

د ربؿالاس د ؾ مؽ
رفؽاضؿ دهؾ هللؽ ف لؽ رطؽ غؽ
رحؿ نؿ ؽبؽ راحلف ؿ ِّنؽ رأؾذؾ

رذمؿ صؽ ُؿرأؽذس رال طاضرأددهللر«مؽ

ر.رطقاس:رحبنرصحوحرالطالسسذعرالطأنور اط 

ذاصرباددددوتر قوددددقرسسشددددلرطيبددددتحأرأصريكددددوصراأل*ر

 يتيذظرادولو رسنه.ق

ددر♦ لنيمددوشرر:أصريددًذصرذمراألذصرالومنددىرللمولددو ر ؾرنسرطالبُّ

ر ؿدكداصرالنسر»ر:▲رحهلليإلرظا  د  يني  دهرالتدومنرذمرر☺ريُّ

رر.ستفقرظلوهر«طذمرصينهركلهرالطضهو ضرالط اجلهرال ننيله
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ظرفلدددمريدددا ريفدددارحدددهلليإلربدددداأسدددارا قاسددد رذمراألذصرالور• 

رعرفنيلها. داصحوحرفمري

 التحنيك: ( 2

دددد ددددارسنهدددداالرصدددددا فنيددددلربنيددددهللرالددددوق ُرس ار ػرنسرطهددددورشؾ ُرأطرقاي غ

ر رأِبؿ ددددددنف طىقدددددلرالندددددوطعرا فدددددداررالنيلدددددام رظددددددذراشدددددتح ابهالرفنيؽ

و ر»رالرقدداس:شدددىسؾ رالنس ؿدديل
ربؿددهؿ تؽوفددتؾ يؽ الرفؽ ددمؽشػ رالؾ َؿ ر ددهللؽ

لؿ ر☺طؾ ضؾ ددامس الرفؽبؽ

ُؼر اؽ ربؿتؽمف هؾ نسكؽ الرفؽحؽ ومؽ
هؿ ا اؽ رستفقرظلوه.رر«إؿبف

 : أصريدددهلللكرحندددكرادولدددو رروالمقصووووا ثبلتكن ووو

ر بتمدددددداُرلوندددددد ريمكددددددنرابتمظهدددددداالرطنايكهدددددداربٌصدددددد نيهريمندددددد غ

رُ.ربداطي

رالف الاضددددأربددددافدددٌصر ريتورالطيكدددوصرالتحنودددكربددددالتما*ر

طيقددددددوشررالفددددددٌصر ريكددددددنرف النيبددددددلرطإقرف دددددديعرسددددددا ُرحلددددددوُ

بالتحنودددكرطالهلل دددهرأطرطالدددهللضرأطرأحدددهللرأقا بدددهرأطرسدددنرياجدددىر

رفوهرالف لرطالامح.

 ر
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  وهوو ا الةوونة النجوحووة تكوووال ةحووة و  مووة موون
  ةحبت النجوة:

حودددددددإلرث دددددددترللض دددددددا رأصراألضفددددددداسرحدددددددهللي يرالدددددددوق ُر

ررر.سنياضوصرللموترلورىقاتركمو رالبكارذمر سهم

طال فددددلرظنددددهللرطق  ددددهرينق ددددعرظنددددهرالددددذاؤضرسددددنرأسددددهالر*ر

فول دديرإػرسددارقدداشرجبددمهربتخزينددهرأ نددا ردلددهرذمرب ددنرأسددهالر

زراللدد نرسددنرثدهللالارطبددامرأصرأجهددزُرادولددو رذمر إػرأصريدتمرإفدداا

فدددٌصرهدددذارادخدددزطصرقدددهللريبدددتهلكرفتدددنخف رر:قمددد رى ددداضها

ىب  رالبكارذمر سهرفو هللأراخل االرطتذارفدٌصرننودكرادولدو ر

رلدهرسدنرآثدا رشددا ُرالتمارالبكاي ربام يني راقستاداصرطقايد غ

رذلكرالنقَّرإصرحالرله.
ر

ر

 ر
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 رِعاِبالسَّ ِمْوَي ُنَنُسر

 حةتكت في ال وم الةبثع من الوالاة سنٌن وهي:
رررتسنية املولود:( 1

 لو    ☺وقد جبءت أحباحو  التةوم ة  ون النجوي     
 وجه ن همب: 

 بددمو رادولددو ريددوشرطق  ددهركددامرجددا رذمرحددهلليإلرراألول:

َؽر»قددددداس:رر☺أصرالن ددددديررر أندددددسر ر دددددهللؽ
لؿ الررطؾ دددددمؽشػ رالؾ ددددد ؽ وفلؽ اللس

ومؽر
هؿ ا اؽ رإؿبف رأؽِبؿ مؿ ربؿاشف وفتؾهؾ مس ر طاضرسبلم.ر«فؽبؽ

الرحلدهلليإلرشدماُربدنرجندهللار: بدموتهريدوشرشدابنيهرالثاوي:

غربنيقوقتددهالر ددذبحركددلرالددمشر هدد»ر:قدداسرر☺ظددنر شددوسرابر

رالطأنددددور اط الر طاضرأدددددهللر«الرطالددددقر أشددددهرطيبددددمىشددددابنيهظنددددهريددددوشر

ر.طصححهراألل اِّنرالطالنبا يرالطالسسذع

رطكؿدددددد*ر الرطسدددددداربنيددددددهللرالوددددددوشرططا  ػررمراألسدددددداينرسبددددددتحأػ

ر.الرطذمراألسارشني رطبراحلمهللؾرالبابعرجا زػر

لددهللينرطالتبددمو ؾر*ر رللوا اربددديصررالحددقػ طتدددامرأصريددوكمرأحددهللغ

د ر:فداحلقريكدوصرلدلاارذمرالتبدمو ريبميرظنهامالرفدٌذار نازظغ

رألنهرينبأرإلوه.
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أصرسددنراألشددام رسددارهددورحممددو الررطممددارين غدديرأصرينيلددم:ر•

طسنهدارسدارهددورسدذسوشالرطسنهداراجلددا زالرطسنهدارادحداشالرطسنهددار

رادكاطض.ر

فدداخسرلولددهللزرسنهددارسددارهددورمجوددلراد نددىرطادنينددىالرجددا زرر

رط االرطأحدددددددأراألشدددددددام رإػراب:رظ دددددددهللرابالرطظ دددددددهللرصددددددددالغددددددد غ ظغ

ر
ؿ
راب ددددوسؾ شؾ ر ؽ دددداسؽ :رقؽ دددداسؽ الرقؽ دددداؽ مؽ رظؾ ددددنؿ رابف ددددنؿ ر»:رر☺الددددادنالرفنيؽ إؿصس

ؽنؿر دف رالاس ظؽ فهللؾ رطؽ
ؿ
راب رظؽ فهللؾ
ؿ
راب رإؿػؽ مف كؾ
امؽ ؿ رأؽشف أس ر.ر طاضرسبلمر«أؽحؽ

دددر طظ دددهللرالبدددمشالررالظ دددهللراد ودددهلل:ر)دددددركرالهللربثدددمرسدددارظؾ ل

ررر(.ثمرالتبميربيشام راألن وا رطالااحلغ

دداركددر احلددا ثالرطمدداشالرد:ر)ثددمرسدداركدداصرسنيندداضرحبددنغارضو غ

ر.(شداطأشاس الرطيا

 العقيقة:  ( 2

طهيرسنرالبننرادًكدهللُرالتدير فنيدلرظندهللرقدهللطشرادولدو ر

ركامر قهللشرذمرحهلليإلرشماُربنرجنهللا.ر

 ر
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03 
 صددا اصرظددنرالغددمشالرطصدداُرظددنراألن ددى:رر:والعقيقةةةر

لددار طاضرظمدداطربددنرصددنيوأالرظددنرأنوددهالرظددنرجددهللضالرأصرالن ددير

سددنرأحدأرسددنكمرأصرينبدكرظددنرطلدهللضرفلوفنيددلالر»قداس:رر☺

 طاضرر«ظددددنرالغددددمشرصددددا اصرسكافئتدددداصالرطظددددنراجلا يدددد رصدددداُ

 بٌشنا رحبن.رالطالنبا يرالطأنور اط رالأدهلل

رر ؾرنسرطالبُّر*ر ذمرالووشرالبدابعرسدنرطق  دهالركدامر قدهللشررالذبحؾ

دد رظؾ رظنددهرذمرحددهلليإلرشددماُالرفددٌذارطلددهللرذمريددوشراجلمنيدد رسدد مغ قس

ر.-ق لريوشرطق  هربووشرأع-يوشراخلموسر

 اشراألشد وعركلهدارلكديرردارظلودهرأيدر:كمة السابع  وِح

رببددددمسته ل دددد  رالرطاقظت ددددا ربوددددوشرالددددذبحرقربوددددوشرا فدددداؤقغ

سددددنرأهددددلرراشددددتحأرمجاظدددد ػرذلددددكرفربددددداطاألكددددلالرفددددٌصر ريتو

رظؽر بؿعؽ ا رالاس شؽ ر داالنيلمرأصريكوصريؽوف دقس وسديفرظؾ تؽهؽ فريؽ
ر ؽ ٌؿصف رالرفؽ شؽ دوف ريؽ نفدهؾ ظؽ

ظؿر رطؽ
ا ؼ رففيرأعريوش.ربداالرفٌصر ريتوينؽر داحؽ

طيزيددهللرظلوهدداررطػرصددداريرظنددهللرالددذبحالرطالتبددمو ؾرملرـبددطيؾر*ر

طإصررال«مهللارلددكرطإلوددكالرهددذضرظقوقدد رفددمص»ر:-إصرصددا -
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رىدددوظرالنيقوقددد دددا رذمر-إصرصدددا راب- رط ريدددتكلمرأجدددزأ الرط ريؽ

راداس رالرفٌصرصا رأكلهاالرأطرطزظهاالرأطر اهللرريفا.فهارىَّػ

ططرصدددددداطاصدددددسطربنيددددد رالنيلدددددام رذمرالنيقوقددددد رىفدددددسر*ر

األضددددحو رفتكددددوصرشددددلوم رسددددنرالنيوددددواالرط كددددوصربالبددددنر

ررر:اظغرصداادنيتزُر

ررسنراظغرذؽرجؽرر- ريال س
ر.شت رأصها(لهر مرطهورسار)رصؿ

و رثؽرطر-
ر.شن (لهرطهورسار مر)رسنرالاظزؿررانؿ

ُغرر- ر.شلوم غررطقولريكفيرأصر كوصرصا

د*ر ر ػرنسرطذبحرالنيقوق رأف دلرسدنرالادهللق رب منهدا:رأل دارشؾ

طظ الرطالذبحرللنيقوق رسعرإ اق رالدهللسا رظمدلر داسرك ػربدوطى

الر»كامرجا رذمراحلهلليإل:ررالسقاو رلل ا ع وقؽ ػ قؿ رظؽ مؽشؿ رالغؾ عؽ سؽ

يؽر وارفؽ يقؾ اؿ ارهف سغ ر ؽ نفهؾ رر. طاضرال خا عر«ظؽ

عر دددددددداطالتادددددددهللرربدددددددال منرقريقدددددددوشرسقاسهددددددداالرفدددددددمري*ر

رالتاهللرربال من.

 ر
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05 
طلدددوراقدددسجرسدددنرأجدددلرالنيقوقددد :رفقددداسرا سددداشرأددددهلل:ر*ر 

نس » ر.«إصراشتقاجر جوترأصرخيلفرابرظلوهالرأحوارشؾ

رر دداسؽ قؽ ر»:ر☺طؽ شؽ ددوف ريؽ نفددهؾ رظؽ بؽحؾ ددذف ر ؾ
تؿددهؿ وقؽ قؿ ربؿنيؽ ونؽدد ػ
هؿ ر ؽ شؼ ددمؽ رالؾ ددلُّ كؾ

ر لؽقؾ ف اؾ رطؽ ابؿعؿ ىالبس مس يؾبؽ رطؽ هؾ أفشؾ رر.« ؽ

:ر ؽهللؾ رأؽدف اشؾ سؽ ؿ را ف نؽدىقؽاسؽ نيف ونؽد ػرر:سؽ
هؿ رر: ؽ اظؽ ؿ دفؽ رال س دنؿ رظؽ ف ؾدو ػ رحمؽ أؽنسدهؾ

الر يفهؿ رأؽنؽوؽ
رطاتملرذمؿ ا ؾ ريؾاؽ ؼ رف رخؽ نف رظؽ ف ؾو ػ رحمؽ فنؾوعػ ربؿهؿ.ممؽ

رررحلق الرأس:( 3

طحلددقرالدداأ رسددنرالبددننرالددوا  ُرالتددير فنيددلرذمرالوددوشر

البددددددددابعركددددددددامر قددددددددهللشرذمرحددددددددهلليإلرشددددددددماُالرطيل دددددددد ر أشددددددددهر

ر»ر:حلددددهلليإلرأِبربايددددهللُر:بزظفددددااص ددددهللؽ
لؿ ارطؾ الرإؿذؽ
دددد ؿ وس
لؿ ؽاهؿ راجلف
نسددددارذمؿ كؾ

ر دددا ؽ رجؽ دددامس لؽ االرفؽ هؽ
سؿ ربؿدددهللؽ دددهؾ أفشؽ ر ؽ ددد ؽ لؽ ؽ الرطؽ ُغ دددا رصؽ دددحؽ بؽ الرذؽ دددمؽشػ ىؽارالؾ

دددهللؿ ألؽحؽ

ر ددددهؾ لف ؽخؾ ىؽ الرطؽ ددددهؾ أفشؽ ر ؽ ددددقؾ
لؿ ىؽحف الرطؽ ُغ ددددا رصؽ بؽحؾ ددددذف نسددددارىؽ الركؾ ددددمؽشؿ شف ربؿا ؿ ابؾ

اصؼر اؽ فؽ ظف ر. طاضرأنور اط رببنهللرحبنر«بؿزؽ

 ر
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ذمراحللقرأصري هللأربال دقراأليمدنالرطبنيدهللرحلدقرر ؾرنسرطالب ر*ر

بوحددددددهللُرر(1)ثددددددمريددددددوزصرال أ رادولددددددو رامددددددعرهددددددذارال ددددددنيا

ش.ر راجلاا

جددااش(رخيدداجرظنددهرر2)ر:سدد مغرفددٌذاركدداصرطزىددهربدداجلااشالر*ر

رر.ثمرخياجرظنهرف  رالجااش(رف  الرأطريقهلل رطزىه2)

رسددنرالف دد رحلاجدد رالفقدداا الر*ر اربددهللقغ طاددوزرإخااجددهرىقددو غ

ثددمرىخدداجربددهللسرالف ددد ررالجددااش(رف دد ر2فننظدداركددمريبدداطعر)

ر يدداقتالرفلددوركدداصراجلددااشريبدداطعر ريكددوص(ر يدداقتر7)ر:سدد مغ

ر14=7×2) صدددنيارلدددهالرأطرصدددنياضرطإذاركددداصرال فدددلرقررال( يددداقغ

 ربدداحللقالرأطر راددهللرطالهلليددهر ددداخفوددفرقريمكددنرحلقددهالرأطريت

ال ددددنياالرثددددمرخيدددداجرطزىددددهرف دددد الرسددددنرالقددددهالرفٌىددددهريقددددهلل رطزصر

رقريزيهللرظنرثمثرجااسات.رراطالال غر

 أصراحللددقرشددن رذمرحددقرالددذكارفقددطرطسدداسرر:واألقوو ة

ر.ر رإلوهرابنرالقوم

                              
 .ط  ترظهللُرأحا يإلرذمرطزىهرطالتاهللرربقهلل ضرف هرطلكنرفوهارضنيفر(1)
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07 
 اخلتان:  ( 4 

طصدددفتهرللن ددددى:رطصدددفتهرللدددذكارأخددددذرجلدددهللُراحل ددددف الر

رررأخذرجلهللُرفوررحملرا يمجر ؾ  هرظاذرالهلليك.

ددنس ركددامرذمرحالاددحوحغحرسددنرحددهلليإلرأِبرر:طاخلتدداصر- شؾ

الف دداُر:ددس:ر»ر:☺قدداس:رقدداسر شددوسرابررر هايدداُر

رر.ستفقرظلوهر«...اخلتاص

ررطاخلتاصؾر*ر ررر.اجلمهو للذكاركامرهورقوسررطاجأػ

 رر:واألقوو ة لنيددهللشرطجددو رالددهلللولرر:للمدداأُرأنددهرسبددتحأػ

ادوجددددددددأرذمرحددددددددقرالنبددددددددا الرطلوجددددددددو رالفددددددددارربددددددددغرالددددددددذكار

ررر.طاألن ى

طرسددددددنرصدددددددافخددددددتفنرالددددددذكارفوددددددهرساددددددلح ر نيددددددو رإػر*ر

رر:طهيرالططرالامُصدا

 دددر:الطهوووبرة فوهددداررعؽرألصرهدددذضراجللدددهللُرإذاربقودددتردممس

رال وس.ر

 ر
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اددداأُ:رفهدديرأصريقلددلرسددنراللمتهددارأسددارساددلح رخددتنرر•

ر) ركامسرطلوسرفوهرإزال رأذظ.صهوهتا(رطهذارضلأؾ

ض ودددددأرحددددداذررينيددددداذرإػرقبدددددهللرذمراخلتددددداصررتنج ووووو :رر

ركوفوته.ر

  ::للختداصرطقدترجدوازالرطاشدتح ااالرروقت الختوب

رططجوا.ر

  : سددنرالددوق ُرإػرقدداارال لددو رظددهللاررفوقووت الجوووا

رالووشرالبابع.ر

  :فوبدددددتحأرفنيلدددددهرذمرزسدددددنررووقوووووت االسوووووتكجبة

رررظذرأكملرطجه.عرللز رطين يرشداهرأالاغا:رألن

 :ظنددهللرال لددو :رألنددهرطقددترطجددواررووقووت الوجوووة

الني ددددا ُالرطقراددددأرق ددددلرذلددددكالركددددامرذمرحالاددددحوحغحرسددددنر

رقرخيتنددوصرالاجددلر»قدداس:ررر رحددهلليإلرابددنرظ ددا  كدداىوا

ر.-أعريقا ارال لو -ر«حتىريهلل ز

 ر
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11 
ددددددداطيبددددددد*ر  الرأطركددددددداصرقطراخلتددددددداصرإذارطلدددددددهللرال فدددددددلرخمتوىغ

ارخيددددداذرظلودددددهرسدددددنر التلدددددفالرطكدددددذارإذارطلدددددهللرادولدددددو رضدددددنيوفغ

ارلغددمشرطسدداترق ددلرال لددو رشددقطرظنددهالرا طكددذارإذاركدداصرك ددرغ

ط رخيددتنرطقريبددت وعركمددنرأشددلمرطهددورك ددر:رطذلددكرألصر

رالايتهرالوجوارفوبقطربالني زرظنهركبا ارالواج ات.
رر

ر
ر

 ر
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 رقِطالّس اُمَكْحَأ
شر طهورال فلرالذعرخياجرق دلرراسدهرطيبدمىرظندهللرالنيدوا

ر.بالنيوا 

 :وله أحكام ختصه هي 
ط ريت دغرفودهرخلدقررالإذاركداصرأقدلرسدنرأ بنيد رأصدهار:أوًلا

ارأطرحلامغرراللإىباصرسنريهللرأطر ج ر:ررأطر أ ربيصريكوصر سغ

فونيتدددددددزرالدددددددهللشراخلدددددددا جرسدددددددنرادددددددداأُر شرفبدددددددا الر ادددددددعر.ر1

ط اددوشرطنددلرلزطجهددارط توضدديرلكددلرصددمُالركادبتحاضدد ر

صدددددمُالرالتددددديرقرينق دددددعرالدددددهللشرظنهدددددار دددددتحف رط توضددددديرلكدددددلر

الراددددددداطاددددددوزرتددددددارأصردممددددددعربددددددغرالاددددددم غرالظهددددددارسددددددعرالني

رطادغاارسعرالني ا الرطاوزرتارأصر غتبلرلكلرصمُ.

 ددددددأرظلوددددددهراألحكدددددداشربددددددهرالنيددددددهللُرطقر سر ددددددديقر نق.ر2

رطالرها.رال...الفقهو رسنرإ ث

إذاركدداصرالبددقطرأقددلرسددنرأ بنيدد رأصددهاالرط  ددغرفوددهررثاوًيااا:

طهدذارقريت دغرإقربنيدهللرخلقرإىباصرسدنريدهللرأطر جدلرأطر أ الر

ارسنراحلم ر:طيت حرالال غارذمرالتبنيغرفحكمهالرلثامىغريوسغ
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11 
يكدددوصرالددددهللشراخلدددا جرسددددنرادددداأُر شرىفددددا رقر اددددعر.ر1 

رطقر اوشرحتىر  ها.

النيهللُربا مجاعالرشوا رىفخترفوهرالداطحرأشرر دي نق.ر2

ر ر نف رإذار  غرفوهرخلقرإىباص.

طقريبددمىالرطقرقريدداثرالبددقطالرطقرياددذرظلوددهالر.ر3

رينيقرظنهالرطقريهللفنرذمرسقابارادبلمغ.

(ر121أعر)-إذاركددداصرألك دددارسدددنرأ بنيددد رأصدددهاررثالًثاااا:

ا رفامرفوررفحكمه:ر-يوسغ

يكدددوصرالدددهللشراخلدددا جرسدددنرادددداأُر شرىفدددا الرقر ادددعر.ر1

رطقر اوشرحتىر  ها.

رظهللُرالوفاُالرطال مر(.)ر:با مجاعالنيهللُرر دي نق.ر2

لهالرطالاددددمُرظلوددددهالربدددددو غرعرذمرهددددذارالبددددقط ددددداطي.ر3

رط فنهالرط بموته.رر

قرياثرالبقطرإذارخاجرسوتغاالرطياثرإصرخداجرحو دار.ر4

االرأطر حوددددددداُرسبدددددددتقاُالرطينيددددددداذرذلدددددددكرباشدددددددتهملهرصدددددددا خغ

رظ بهالرأطربكا هالرأطرحاكته.

 ر
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 ِلِفبالطِّ ِةَقلَِّعَتالُم ِةيَِّكِقالِف اِمَكْحاَِّ ُضْعَب 
 ِةَأْروالَم

 حكه ريق الطفل ولعابه وقيئه:  .1

هيرضاهاُرطهيرممدارينيدمرال لدوظريفداالرفلدمريديسارال دا عر

بغبدددلرال وددداارسنهددداالرطقرسددداىعرسدددنرالادددمُرفوهددداركدددامرذكدددار

ر.ادو ط ربيحكاشرادولو [رنف ]ر:ذمرر ابنرالقومر

 حكه بول الغالو واجلارية:   .2

أسارالغمشر)الا ي(رإذار رييكلرال نياشرفدمرادأرالبدلر

بولدددهربدددلرين دددحرسدددارأصدددابهالرفدددٌذارأكدددلرال نيددداشرفو دددأرفودددهر

رالغبل.ر

حتدىررادداأصر ت نيدهربالدا ر طصرفدازرأطرظر:والنضح هو  

ر.ي ملهركله

ارروضواط  اكلوول:  إذارأكدلرال نيداشرطأ ا ضرطاصدتهاضر غددذيغ

بهالرأسارالتحنودكربدالتمارطالنيبدلالرأطراألكدلرالدذعرقريقدوشر

رض. دابهرال هللصرفمري

رفوغبلرسنربوتارأكلترأطر ر يكل.رأما اجلارية:
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13 
فمرفارربدغرالغدمشرطاجلا يد الرأكدلرأشرقرالررأما الغائ : 

رفو أرفوهرالغبل.

رررمس عورة الطفل: .3

ددارللوضددو الررسددسرفدداجرال فددل رأطرأن ددىرلددوسرىاق غ ا ذكدداغ

طظلوددددددهرفددددددٌصرللمدددددداأُرأصر غبددددددلرضفلهددددددارطقراددددددأرظلوهددددددار

رررالوضو ربنيهللرذلك.

 أحكاو دو النفاس:. 4

 تع حف :  ـ1
النفددا ر شرياخوددهرالدداحمرببدد أرالددوق ُرإسددارسنيهدداالرأطر

بنيدهللهاالرأطرق لهدداربوددوشرأطريدوسغرأطرثمثدد رأطرأك دداالرإذار أتر

ركادخاجرطال لق.ظمس رظذرقاارالوضعر

  :مت  حثجت النفبس؟ ـ2
ي  ددددددترإذارطضددددددنيترسددددددار  ددددددغرفوددددددهرخلددددددقرإىبدددددداصالرفلددددددور

ار ريت دددحرفودددهرخلدددقرإىبددداصرفالدددهللشر طضدددنيترشدددق غارصدددغرغ

اخلدددا جرسنهدددارلدددوسربدددهللشرىفددددا الربدددلرهدددور شرظددداررحكمددددهر

رحكمراقشتحاض .
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 أقل النفبس وأكث ا:   ـ3
شرأطر:بدد رُرأيددا ددداقرحددهللرألقلددهالرفلددورضهدداتراددداأُرلني

ار غتبلرط اعر داظ ا.ررال...يوسغ رطأك اضرقولرأ بنيوصريوسغ

 االرفدامربنيدهللضرفهدوراشتحاضد الرإقرر:واألق ة شتوصريوسغ

ر.إذارطافقرالنيا ُرال هاي 
ر

ر
ر

 ر



 
 آداب وأحكام المولود وػتاوى الطفل  

15 
  َرسم توضـيحي لسنن استقبال المولود  

ر

 ر
استقبال  سنن

 املولود

 الختان الحلق العقيقة التسمية التحىيك التأريه

ِؤذى يف 

األذى 

الّمهٖ 

األذاى 

عْ شـرال

عهد خرَج 

املُلُد 

 ٔشـرمبا

لو ديُ 

حهو املُلُد 

بالتمر عهد 

خرَج املُلُد 

ٔ شـرمبا

غض  مي

احملهو 

التمرٔ حتٖ 

تهُى مائعٕ 

ثم ِدخلًا 

يف جُف 

الطفل َِدع 

 لٌ بالربنٕ 

ُِم الُالدٔ 

أَ بعدٍ إىل 

 السابع

َِستخب 

أى ِهُى 

 باألمساء

 احلسهٕ 

يْ ما ِربح 

 عو املُلُد 

شاتاى 

للرنر 

َشأ لألنثٖ 

ِفغضل 

خلُيا مو 

 العُّب 

 6يف الُّم الـ

 10أَ  03أَ 

َأى مل 

ِستطع ففْ 

 أٓ َقت

يف الُّم 

السابع بعد 

ذبح 

 العكّكٕ 

ِستخب 

للرنر 

َاألنثٖ 

ِتصدم 

بكّمٕ َزى 

الشعر فغضٕ 

 علٖ الفكراء

يُ قطع 

اجللدٔ 

السائدٔ اليت 

تغطْ 

 احلشفٕ 

َاجب يف 

حل الرنر 

َجائس يف 

 حل األنثٖ 

 ِستخب يف

السابع 

َجيُز قبلٌ 

َبعدٍ َيف 

الصغر 

أفغضل 

َجيب عهد 

 البلُغ
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ر3...................................رص..سقهللس ر........

اللر ساريؾاؽ
راألطق ؿر....ممؿ رذمرإى ااؿ ر4..................رررصأؾ

ر رلهربؿنفتػ هللؽ
لؿ رطؾ نف رسؽ بؿوؽتؽهار.....رف لؾ اف ر ؽ نؽ بؽ ر6..........رصطأؽحف

و ؿر ربادؽولؾ ئؽ ؾ
نؿ ر....رالتسهف هؾ رلؽ ا ؾ ظؽ ر7......................رصطالهللُّ

رادؽر قف ؽاسؿ
راشتؿ نؽنؾ ر9.............رص...ولؾو ؿر.............شؾ

ابؿعؿر رالبس شؿ ريؽوف نؽنؾ ر12..........رص........................رشؾ

رالـبقطؿر اشؾ كؽ ر21.........................رص...........رأؽحف

ُؿر ؽ أ رطادؽاف لؿ ربال لفف
قؽ ؿ لل رادؾتؽنيؽ
وس ؿ هؿ قف
رالفؿ اشؿ كؽ راألؽحف  23.رص...ربؽنيف ؾ

ر26....ص....دولو .....حيرلبننراشتق اسراضدوشمر و ؽر

ر27.............................رص. ر...........اؿرهفرفؿرالفر

ر
ر


