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15 فائدة يف شهر ذي الَقْعدة

الحمد هلل، والصـــاة والســـام على رسول اهلل، 
ــا بعد: أم

ــجموعة يف:  ــات مـ ــوائد وخالص ــهذه فـ فـ
أحــكام املولــود، أســأل اهلل أن ينفــع هبــا، وأن 
جيــزي خــًرا كلَّ َمــن شــارَك وأعــاَن يف إعداِد 

هــا. ــادة وَنْشِ هــذه امل
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ــٌة جليلــٌة وِهَبـــٌة  األوالد نِْعمــٌة عظيمــٌة وِمنَـّ
كبيــرٌة، مــن النَِّعــم التــي أنعــَم اهلل تعالــى بهــا 
عايــَة  ــكَر والرِّ علــى عبــاِده، َتْســَتوِجُب الشُّ
وِعمــاُد  الفــؤاد،  َثَمــَرُة  فُهــم  والِحفــَظ؛ 
قــال  كمــا  نيــا،  الدُّ الحيــاة  وِزينــُة  الظهــر، 

ٻ(     ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى: 
ــن  ْحَم ــاِد الرَّ ــف: 46[، وذكــَر مــن ُدعــاِء عب ]الكه

ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ   قوَلهــم:  األخيــار 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

.]74 ]الفرقــان:  ے(   

قبـل  الطِّفـل  ُحُقـوَق  وَضِمـَن  اإلسـاُم  َر  قـرَّ
أن تكـوَن هنـاك حقـوٌق ومواثيـُق وجمعيَّـاٌت 
لَِوَلـِدَك  »َوإِنَّ  الحديـث:  ففـي  ومنظَّمـاٌت؛ 
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ُكـْم  »ُكلُّ  :H وقـال  ـا«)1(،  َحقًّ َعَلْيـَك 
فِـي  ُجـُل  َوالرَّ َرِعيَّتِـِه...  َعـْن  َوَمْسـُئوٌل  َراٍع 
َأْهلِـِه َراٍع َوُهـَو َمْسـُئوٌل َعـْن َرِعيَّتِـِه، َوالَمـْرَأُة 
َبْيـِت َزْوِجَهـا َراِعَيـٌة َوِهـَي َمْسـُئوَلٌة َعـْن  فِـي 
َرِعيَّتَِها«)2(، ويقول H: »إِنَّ اهلَل َسـائٌِل 
ا اْسـَتْرَعاُه، َأَحِفَظ َذلَِك َأْم َضيََّع؟  ُكلَّ َراٍع َعمَّ

ُجـُل عـن َأْهـِل َبْيتِـِه«)3(. َحتَّـى ُيْسـَأَل الرَّ

َضِمــَن اإلســاُم حقــوَق الطِّفــل قبــل ِوالَدتـِـه: 
بدايــًة مــن ُحْســِن اختيــار األُمِّ الصالحــة، ثــمَّ 
ــة  ــل، والمحافظ ــال الَحْم ــه يف ح ــام ب االهتم
ــه يف الحيــاة بتحريــم إجهاضــه وهــو  علــى حقِّ

)1( رواه مسلم )1159(.
)2( رواه البخاري )2409(، ومسلم )1829(.

حه األلباني. ))( رواه النسائي في الكبرى )9174(، وصحَّ
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يف  للحامــل  بالِفْطــر  والرتخيــص  َجنيــٌن، 
ــه، وال  ــى قاتِلِ ــة عل َي ــاب الدِّ ــان، وإيج رمض
ــًة حتــى  ــه إذا كانــت زاني ُيقــام الحــدُّ علــى أمِّ

ــد وُيفَطــم. يوَل

وبعد والدته: باالستبشـــار والفـــَرح بُقدومه، 
والتأذين يف أُذنه، واســـتحباب َتحنيكه، وحّق 
االنتســـاب إلى أبيه، واختيار اســـٍم َحَسٍن له، 
ق  والَعقيقة عنه، وَحْلق َشـــْعر َرْأِســـه والتصدُّ
ضاعة، والَحضانة،  بَوْزنه، والِختان، وإتمام الرَّ
واإلنفـــاق عليه، والَعـــْدل بينه وبيـــن إخَوته، 

ورعايته صحيًّا ونفسيًّا.

والوصيَّـــة،  الميـــراث،  يف:  ـــه  حقِّ وكفالـــة 
والِهبـــة، والَوقـــف، وغيـــر ذلـــك.
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ِمـــن أعَظـــِم حقـــوق الطِّفـــل علـــى األب 
علـــى وَتنشـــئَِته  تربيَتـــه  ُيْحِســـنا  أن   واألّم: 
 ،H اهلل  وُســـنَّة رســـول  اهلل  كتـــاب 
ــى  ــاميََّة علـ ــَة اإلسـ ــه الرتبيـ ــه وتربيتـ برعايتـ
ـــة  ـــن اآلداب: تربيَّ ـــاق ومحاِس ـــكاِرم األخ م
ـــة، وأخاقيَّـــة، وعقليَّـــة،  إيمانيَّـــة، وتعبُّديَّ
ــذ  ــة. واألخـ ــيَّة، واجتماعيَّـ ــة، ونفسـ وصحيَّـ
بَيـــِده علـــى طريـــق االســـتقامة؛ ليفـــوَز بالجنَّـــة 
ــى:  ــال اهلل تعالـ ــا قـ ــار؛ كمـ ــن النـ ــَو مـ وينجـ

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ُمُروهـــم  أي:  6[؛  ]التحريـــم:  ې(    ۉ 
، وعلِّموهـــم  بالخيـــر، واْنَهوهـــم عـــن الشـــرِّ

ــاًرا)1(. ُبوهـــم، َتُقوهـــم بذلـــك نـ وأدِّ

)1( ينظر: تفسير البغوي )169/8(.
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ُيْســَتَحبُّ للُمســِلم أن ُيبــاِدَر إلــى تبشــيرِ أخيــه 
المســِلم إذا رزَقــه اهلل مولــوًدا، وأن ُيَهنِّئــه بــأن 

يدعــَو لــه بالخيــر.

لفــٌظ   H النبــي  عــن  ُيحَفــظ  وال 
مخصــوٌص يف هــذا؛ فلــه أن ُيَهنِّئــه بــأيِّ لفــٍظ 

ــا اعتــاَده النــاس. شــاَء ممَّ

ــريِّ V: يف  ــن البص ــن الَحَس ــاء ع ــد ج وق
ذلــك أن يقــوَل له: »ُبوِرَك لــك يف الموهوب، 
ــَت  ه، وُرِزْق ــدَّ ــَغ أُش ــَب، وبل ــكرَت الواِه وش
ه«، أو يقــول: »أســأل اهلل أن يجعَلــه ُمباَرًكا  بـِـرَّ
ــة النبــي H«، ونحــو  عليــك وعلــى أمَّ

ذلــك مــن األدعيــة.

ـأ بقولــه: »بــارَك اهلل لــك  ويــُردُّ عليــه الُمهنَـّ
خيــًرا،  اهلل  »جــزاك  أو:  عليــك«،  وبــارَك 

5



15 فائدة يف شهر ذي الَقْعدة

9

ورزقــَك مِْثَلــه«، ونحــو ذلــك، واألمــر يف 
واســٌع. ذلــك 

ــــى  ــــود الُيْمنَ ــــُن يف ُأُذن المول ــــَتَحبُّ التأذي ُيْس
الصــــاة؛  أذان  بلفــــظ  ِوالَدتِــــه،  عنــــد 
ــا:  ــ ني ــمَعه يف الدُّ ــ ــَرُع س ــ ــا َيْق ــ ــوَن أوَل م ــ  ليك
اســــُم اهلل تعالــــى وتمجيــــُده وتعظيُمــــه، 

ــــْيطان. وليْطــــُرَد عنــــه الشَّ

ــُت ــ ــٍع I َقــــاَل: »َرَأْيـ ــ ــي َرافِـ ــ ــْن َأبِ ــَع  ف
َن فِي ُأُذِن اْلَحَسِن ْبِن  َرُسوَل اهلل H َأذَّ

َاِة«)1(. َعلِيٍّ -ِحيَن َوَلَدْتُه َفاطَِمُة- بِالصَّ

)1( رواه أبــو داود )5105(، والترمــذي )1514(، وفــي إســناده 
ــد  ــه عن ــُل علي ــم، والعم ــذيُّ والحاك ــه الترم ح ــف، وصحَّ َضْع

ــاء. العلم
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قــال اإلمــاُم ابــُن القيِّــم V: »وِســرُّ التأذيــن 
-واهلل أعلــم-: أن يكــوَن أوَل مــا َيْقَرُع َســْمَع 
نــُة  ــه ]أي: كلمــات األذن[ المتضمِّ اإلنســاِن: كلماُت
بِّ وَعَظَمتِــه، والشــهادُة التــي  لكربيــاِء الــرَّ
أوُل مــا َيْدُخــل هبــا يف اإلســام؛ فــكان ذلــك 
كالتَّلقيــن لــه ِشــعاَر اإلســام عنــد ُدُخولِــه 
ــُن كلمــَة التوحيــد عنــد  نيــا، كمــا ُيَلقَّ إلــى الدُّ
ــر  ــُر ُمســتنَكٍر وصــوُل أث ــه منهــا. وغي ُخروِج
ــُره بــه وإن لــم يشــُعر،  التأذيــن إلــى َقْلبِــه وتأثُّ
ــي:  ــرى؛ وه ــدٍة أخ ــن فائ ــك م ــا يف ذل ــع م م
ُهــُروب الشــيطان مــن كلمــات األذان، وهــو 
كان َيْرُصــده حتــى ُيوَلــد، فُيقاِرنــه -للِمْحنــة 
رهــا اهلل وشــاَءها-، فُيْســِمع شــيطاَنه  التــي قدَّ

ــه وُيغيُظــه أوَل أوقــاِت تعلُّقــه بــه. مــا ُيْضِعُف
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وفيـه معنًـى آخـر؛ وهـو: أن تكـون دعوُتـه إلـى اهلل 
سـابقًة  عباَدتِـه؛  وإلـى  اإلسـام  دينـه  وإلـى 
علـى دعـوة الشـيطان، كمـا كانـت فِْطـَرُة اهلل 
التـي ُفطِـَر عليهـا سـابقًة علـى تغييـِر الشـيطان 
لهـا وَنْقلِـه عنهـا. ولِغير ذلك مـن الِحَكم«)1(.

ال َيِصــحُّ يف اإلقامــة يف ُأُذن المولــود الُيْســَرى 
حديــٌث.

ِوالَدتــه  عنــد  المولــود  تحنيــُك  ُيْســَتَحبُّ 
ــر  -ذكــًرا أو أنثــى-، بَتْمــرٍ، فــإن لــم يتيسَّ

ُحْلــو. فشــيٌء  وإالَّ  فُرَطــب، 

ـــا  ـــَر مائًِع ـــَر حتـــى يصي ـــُك التَّْم فَيْمَضـــُغ الُمَحنِّ
ُيبتَلـــع، ثـــم يفتـــُح فـــَم المولـــود  بحيـــث 

)1( تحفة المودود بأحكام المولود )ص 7)(.

8
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يف  منهـــا  شـــيٌء  لَيْدُخـــل  فيـــه؛  ويَضُعهـــا 
يَّـــة لجســـد  َجْوفِـــه. ويف هـــذا فوائـــُد ِصحِّ

المولـــود، وتقويـــٌة لعضـــات فِمـــه.

فَعــْن َأبِي ُموَســى I َقــاَل: »ُولَِد لِي ُغاٌَم، 
اُه إِْبَراِهيــَم،  َفَأَتْيــُت بـِـِه النَّبـِـيَّ H، َفَســمَّ

ــَكُه بَِتْمَرٍة، َوَدَعا َلــُه بِاْلَبَرَكِة«)1(. َفَحنَـّ
 وَعــــْن أمِّ المؤمنيــــن َعائَِشــــــــَة J، َأنَّ

ْبَيــــاِن،  َرُســــوَل اهلل H »َكاَن ُيْؤَتــــى بِالصِّ
ــــُكُهْم«)2(. ُك َعَلْيِهْم، َوُيَحنِـّ َفُيَبرِّ

يــوم  يف  المولــود،  عــن  ُيَعــقَّ  أن  ُيْســَتَحبُّ 
َكــر شــاتان، وعــن األنثــى  ســابِِعه، عــن الذَّ

شــاٌة واحــدٌة.
)1( رواه البخاري )5467(، ومسلم )2145(.

)2( رواه البخاري )5468(، ومسلم )286( -واللفظ له-.
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ــنَّة  َكر شــاًة حصــَل أصُل السُّ فــإن عــقَّ عــن الذَّ
وأجزأه.

وقد »عقَّ َرُســوُل اهلل H َعِن اْلَحَســِن 
َواْلُحَسْيِن L بَِكْبَشْيِن َكْبَشْيِن«)1(.

ويف الحديــث: »َعِن اْلُغَاِم َشــاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن، 
َوَعِن اْلَجاِرَيِة َشــاٌة«)2(.

])ُمكافِتان(: ُمْسَتويتان أو ُمتقاِربتان[.

بيحــة التــي ُتذَبــح للمولــود  الَعقيقــُة: هــي الذَّ
ــدٌة، ُتْذَبــح  ــٌة مؤكَّ بعــد ِوالَدتــه، وهــي ُسنَـّ
ُشــكًرا هلل تعالــى علــى نَِعِمــة المولــود، وُقْربــًة 
ــه  ــاِت ُخُروج ــود يف أول أوق ــن المول ــه ع إلي

حه األلباني. )1( رواه النسائي )4219(، وصحَّ
والنســائي   ،)1516( والترمــذي   ،)28(4( داود  أبــو  رواه   )2(

األلبانــي. حــه  وصحَّ  ،)(162( ماجــه  وابــن   ،)4215(

11
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نيــا، وفـِـداًء للمولــود، ورجــاًء لــدواِم  إلــى الدُّ
ــَرر، وإحســاًنا إلــى  ســاَمتِه وِحفظـِـه مــن الضَّ

ــن. ــراء والمحتاجي الفق

ال بــأس مــن االقتِــراض ألجــل الَعقيقــة إن 
كان فقيــًرا، واهلل تعالــى ُيغنيــه مــن َفْضِلــه، 
وقــد قــال اإلمــاُم أحمــُد V: »إذا لــم يُكــن 
أن  رجــوُت  فاســتقرَض؛   ، يُعــقَّ مــا  عنــَده 

ُيْخلِــف اهلل عليــه؛ أحيــا ُســنَّة«)1(.

ــة، بــأن  ُيْشــتَرُط للَعقيقــة مــا ُيْشــتَرط لألُْضحيَّ
اإلبِــل  األنعــام -وهــي  مــن هبيمــة  تكــون 
ــربَّ  ــنَّ المعت ــغ السِّ ــنَم-، وأن تبُل ــر والغـ والَبَق

)1( ينظــر: المغنــي البــن قدامــة )460/9(، وتحفــة المــودود البــن 
ــم )ص 79(. القيِّ

12

13



15 فائدة يف شهر ذي الَقْعدة

15

شــرًعا، وأن تكــوَن ســليمًة مــن العيــوب التي 
ــا. ــع إجزاَءه تمنَ

تــمَّ  ــنُّ المعتَبــر شــرًعا يف اإلبــل: مــا  والسِّ
ــة، ويف  ــَل يف السادس ــنين ودخ ــس س ــه خم ل
ــة،  ــَل يف الثالث ــنتان ودخ ــه س ــمَّ ل ــا ت ــر: م البَق
ويف المعــز: مــا تــمَّ لــه ســنة ودخــل يف الثانيــة، 
ــْأن: مــا لــه ســتَّة أشــُهر  والجــَذع مــن الضَّ

ودخــَل يف الســابع.

ــن َعَوُرهــا،  ــْوراِء البيِّ ــقَّ بالَع وال يجــوز أن َيُع
وال الَعْمَيــاِء، وال الَعْرجــاِء اْلَبيِّــِن َعَرُجَهــا، 
وال الَمِريَضــِة اْلَبيِّــِن َمَرُضهــا، وال الَهزيلــِة 
ة ُهزالهــا، وال  هــا مــن شــدَّ التــي ذهــَب ُمخُّ
جَليــن، ونحــو  مقطوعــِة إحــَدى اليَديــن أو الرِّ

ــوب. ــك مــن الُعُي ذل
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األفَضــل يف العقيقــة: أن تكــون مــن الغنـَـم، ال 
.H باإلبــل أو البَقــر؛ لِفعــل النبــي

بــل ذهــَب بعــُض أهــل الِعْلــم إلــى أنَّ العقيقــَة 
ال ُتشــَرع بغيــر الغنَــم، لكــن الجمهــوَر علــى 

جواِزهــا بالغنـَـم واإلبــل والبَقــر.

األفضل يف الَعقيقة هو األفضل من األضاحي: 
أْسَمنُه، وأكثره لحًما، وأكَمُله ِخْلقًة، وأحَسنُه 
إذا  َكر أفَضل  منظًرا، وأنَفُسه عند أهلِه، والذَّ

كان أْسَمن وأطَيب.

ــا،  ق بثمنه ــدُّ ــن التص ــُل م ــة أفض ــح الَعقيق َذْب
ألنَّ  الَعقيقــة؛  قيمــة  عــن  الثََّمــن  زاَد  ولــو 
م مقصــوٌد فيهــا،  ْبــح وإراقــة الــدَّ َنْفــَس الذَّ

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   )ڭ   تعالــى:  قــال 
.]160 ]األنعــام:  ۈ(    ۆ   ۆ    ۇ  
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الســابع  اليــوم  الَعقيقــة يف  ُتْذَبــح  ــنَّة أن  السُّ
 مــن الــِوالدة. فــإن ذبــَح قبــل الســابع أو بعــَده

فا بأس.

ففــي الحديــث: »ُكلُّ ُغــَاٍم ُمْرَتـــَهٌن بَِعِقيَقتـِـِه، 
َرْأُســُه،  َوُيْحَلــُق  ــابع،  السَّ َيــْوَم  َعنْــُه  ُتْذَبــُح 

ى«)1(. َوُيَســمَّ
])ُمْرَتـــَهن بَِعِقيَقتِــِه( أي: أنَّ الَعقيقــة فِــداٌء وتخليــٌص لــه مــن 
ــه. ــح آِخَرت ــعيه يف مصال ــه مــن َس ــه ل ــه، وَمنِع ــِس الشــيطان ل َحْب
أو: أنَّ المولــود محبــوٌس عــن خيــٍر ُيــراد لــه حتــى ُيَعــقَّ عنــه، وال 

يلــَزم مــن ذلــك أن ُيعاَقــب يف اآلخــرة[.

ــْبعة، إالَّ  ــام السَّ ُيْحَســب يــوُم الــِوالدة مــن األيَّ
أن ُيوَلــد ليــًا، فُيْحَســب اليــوم الــذي يلــى 

يلــة. تلــك اللَّ

والنســائي   ،)1522( والترمــذي   ،)28(8( داود  أبــو  رواه   )1(
األلبانــي. حــه  وصحَّ  ،)(165( ماجــه  وابــن   ،)4220(
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فالقاعــدة: أنَّ الَعقيقَة تكون يف اليوم الســابع، 
وهــو قبــل يــوِم الــِوالَدة بيــوم. فمثــًا: إذا 
ــة.  ــوُم الُجُمع ــة ي ــْبت؛ فالَعقيق ــوُم السَّ ــَد ي ُولِ
ــْبت )الُجُمعــة ليــًا(؛  لكــن إذا ُولِــَد ليلــة السَّ
فــا ُتْحَســب الُجُمعــة، وتكــون الَعقيقــُة يــوَم 

الُجُمعــة. وهكــذا.

اليــوم  عــن  بتأخيرِهــا  الَعقيقــُة  تُفــوت  ال 
ــوٍم  ــَح يف أيِّ ي ــابع ذب ــه الس ــإن فاَت ــابع، ف الس

المقصــود. لحصــول  بعــَده؛ 
َرها عن ِسنِّ الُبُلوغ. وُيْسَتَحبُّ أالَّ يؤخِّ

ال ُيْجــِزُئ َذْبــُح الَعقيقــة قبــَل الــِوالدة؛ ألنَّ 
ســَببها لــم ُيوَجــد بعــُد، فــإن فعــَل فــا تكــون 
َعقيقــًة؛ بــل تكــوُن شــاَة َلْحــم، وال ُتْجِزئــه 

ــة. ــن الَعقيق ع
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إذا مــاَت المولــوُد قبــل أن ُيَعــقَّ عنــه، أو خرَج 
وح؛ فِمــن  ــرُّ ــا بعــد َنفــخ ال ــه ميًِّت مــن بطــن أمِّ

العلمــاء َمــن قــال: ُتشــَرع الَعقيقــة عنــه.

ولــــو قيــــل: يف الَعقيقــــة إشــــعاٌر بســــامة 
ــه؛  ــ ــقُّ عن ــ ــا ُيَع ــ ــاَت، ف ــ ــد م ــ ــود، وق ــ المول

فهــــو أقــــَرب، واهلل أعلــــم.

ــا  ــا؛ ف ــة مطَلًق ال  َيِصــحُّ االشــتِراُك يف الَعقيق
ْأُس إالَّ عــن َرْأس. وهــو مذهــب  ُيجــزئ الــرَّ

الحنابلــة.

فَمــن كان لــه مولــودان، وأراد أن يُعــقَّ ببقــرٍة 
ــن  ــزور ع ــرُة أو الَج ــزأت البَق ــُزور؛ أج أو َج
ــا ُتخالــُف فيــه  واحــٍد منهمــا فقــط. وهــذا ممَّ

ــة. ــدَي واألُْضحيَّ ــُة الَه الَعقيق
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اإلمـــــاُم  يقــــــول  هــــــذا، كمــــــا  ــــــُة   وِعلَّ
بيحــُة  ا كانــت هــذه الذَّ ابــُن القيِّــم V: »َلـــمَّ
جاريــًة َمْجَرى فـِـداء المولود؛ كان المشــروُع 

فيــه دًمــا كامــًا؛ لتكــوَن َنْفــٌس فـِـداَء َنْفــس.

وأيًضا، فلو َصحَّ فيها االشــتِراك؛ َلـــَما حصَل 
ــد؛ فــإنَّ  م عــن الوَل ــدَّ ــن إراقــة ال المقصــوُد مِ
م تقــع عــن واحــد، ويحُصــل لباقــي  إراقــة الــدَّ
ــوُد:  ــط، والمقص ــم فق ــراُج اللَّْح األوالد إخ

َنْفــُس اإلراقــة عــن الوَلــد«)1(.

َمــن ُولـِـَد لــه تــوأٌم يف َبْطــن واحــٍد؛ فــا ُتجــزئ 
َعقيقــٌة واحــدٌة عنهمــا؛ بــل َيُعــقُّ عــن كلِّ 

ــاف)2(. ــا خ ــًة، ب ــا َعقيق ــٍد منهم واح
)1( تحفة المودود بأحكام المولود )ص 118(.

والتمهيــد   ،)(17/5( البــّر  عبــد  البــن  االســتذكار  ينظــر:   )2(
.)(1( /4 (
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ــة والَعقيقــة يف  ال يِصــحُّ الَجْمــُع بيــن األُضحيَّ
ــن  ــة ع ــِزُئ األُضحيَّ ــا ُتْج ــدة؛ ف ــٍة واح ذبيح
الَعقيقــة؛ ألنَّ كلَّ واِحــَدٍة منهمــا مقصــودٌة 
ــر،  ــن اآلخ ــٌف ع ــبٌب مخَتلِ ــا س ــا، وله لذاهت
فــا تقــوم إحداهمــا مقــام األخــرى. وهــو 

مذهــب المالكيَّــة والشــافعيَّة.

ُيْســَتَحبُّ يف الَعقيقــة بعــد َذْبِحهــا ما ُيْســَتَحبُّ 
ق علــى  ــأُكل منهــا، ويتصــدَّ ــة؛ في يف األُضحيَّ
للجيــران  وُيْهــِدي  والُمحتاجيــن،  الفقــراء 

ــاء. ــارب واألصدق واألق

ــًة ال  ــَرج مطبوخ ــة: أن ُتخ ــل يف الَعقيق األفَض
ــادٌة يف اإلحســان  ــه زي ــر، وفي ــًة؛ فهــذا أيَس نيئ

ــة. وُشــكر النِّْعَم
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ُيْرِســل  بــأن  ع  تــوزَّ أن  الَعقيقــة  يف  يجــوز 
واألقــارب  والجيــران  الفقــراء  إلــى  منهــا 
ــه،  ــا يف بيت ــم إليه ــاء، أو أن يدعَوه واألصدق

واســع. ذلــك  يف  واألمــر 

َمــن كان عنــَده ضيــوٌف كثيــرون؛ فذبــَح أكثــَر 
ــاٍة  ــن ش ــر م ــر، أو أكث َك ــن الذَّ ــاَتين ع ــن ش م
عــن األنثــى؛ فــا بــأس. وهبــذا أفتــى شــيُخنا 

.V ــاز ســماحة الشــيخ عبدالعزيــز بــن ب

لــم َيِصــحَّ يف الَمنْــع مــن َكْســر ِعظــام الَعقيقــة 
يف  جــاَءت  لكــن  شــيٌء،  الطَّْبــخ-  -عنــد 
ــَلف -تفــاؤاًل بســامة  ذلــك آثــاٌر عــن السَّ
العــادُة  جــَرت  وقــد  المولــود-،  أعضــاِء 
بَكْســِر الِعظــام، ويف ذلــك مصلحــٌة لتمــام 

27

28

29



15 فائدة يف شهر ذي الَقْعدة

23

مصلحــَة  وال  وأكلِهــا،  بيحــة  بالذَّ االنتِفــاع 
 تمنـَـُع مــن ذلــك؛ فــا مانــع مــن َكْســر عظامِها

عند الطَّْبخ.

َمــن لــم ُيَعــقَّ عنــه صغيــًرا؛ فــا بــأس أن َيُعــقَّ 
عــن نفســه كبيــًرا إن شــاَء؛ ألنَّ الَعقيقــة ُســنَّة 
ــدة، وقــد ترَكهــا والِــُده، فُشــِرَع لــه أن  مؤكَّ
ــث.  ــوم األحادي ــتطاَع؛ لعم ــا إذا اس ــوم هب يق
 وهبــذا أفتــى شــــــيُخنا ســــــماحة الشـــــيخ 

.)1(:V عبدالعزيز بن باز

ُيَســنُّ تســميُة المولــود عنــد ِوالَدتــه، أو يف 
ــميُة  ــر التس ــل أالَّ تتأخَّ ــابع، واألفض ــوم الس ي

ــك. ــن ذل ع

)1( ينظر: مجموع فتاوى ابن باز )266/26(.
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ــــاَل ــــاَل: َق ــــٍك I َق ــــِن َمالِ ــــِس ْب ــــْن َأَن  فَع
ــَة  ــ ْيَل ــي اللَّ ــ ــَد لِ ــ ــوُل اهللِ H: »ُولِ ــ َرُس
ــــَم«)1(. ــــي إِْبَراِهي ــِم َأبِ ــ ْيُتُه بِاْس ــمَّ ــ ــــَاٌم، َفَس ُغ

ــــِه،  ــــَهٌن بَِعِقيَقتِ ويف الحديــــث: »ُكلُّ ُغــــَاٍم ُمْرَتـ
َوُيْحَلــــُق ــــابع،  السَّ َيــــْوَم  َعنْــــُه   ُتْذَبــــُح 

ى«)2(. َرْأُسُه، َوُيَسمَّ
م شرُحه يف الفائدة رقم )17([. ])ُمْرَتـَهن بَِعِقيَقتِِه(: تقدَّ

ــاُر  ــَتَحبُّ اختي ى؛ فُيْس ــمَّ ــوان الُمَس االْســم ُعن
ــذا  ــى، وه ــا ومعنً ــوٍد لفًظ ــٍن للمول ــٍم َحَس اْس

ــه. ــوِد علــى والَدي مــن حــقِّ المول

)1( رواه مسلم )15)2(.
والنســائي   ،)1522( والترمــذي   ،)28(8( داود  أبــو  رواه   )2(

األلبانــي. حــه  وصحَّ  ،)(165( ماجــه  وابــن   ،)4220(
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ُيْسَتَحبُّ التسميُة بـ:
ــى، وهــي:  ــى اهلل تعال * أحــبِّ األســماء إل

ــن. ــُداهلل وعبُدالرحم َعْب
* ُثمَّ ما ُعبِّد الســٍم من أســماِء اهلل الُحْســنَى 

)مثل: َعْبدالعزيز وعبدالَملِك(.
ُســل  * ثــم التســمية بأســماء األنبيــاء والرُّ

)مثــل: محمــد وإبراهيــم(.
الصالحيــــن بأســــماء  التســــمية  ثــــم   * 

)كالصحابة والتابعين(.

وال ينبغــي أن يخلــَو البيــُت المســلُم من اســٍم 
مــن هــذه األصناف.

أنثــى-  أو  المولــود -ذكــًرا  َيْحــُرم تســميُة 
مثــل: شــرًعا؛  مــة  المحرَّ باألســماء 
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ــاطين،  السَّ ُســلطان  الملــوك،  َملِــك   *
ونحوهــا.

ــة بــاهلل تعالــى )مثــل:  * واألســماء المختصَّ
َمــد(. الرحمــن، الُقــُدوس، الصَّ

تعالــى  اهلل  لغيــر  المعبَّــدة  واألســماء   *
ُســول(. عبدالرَّ عبدالكعبــة،  )مثــل: 

ة باليهــود والنصاري  * واألســماء المختصَّ
ـا،  ُيوَحنَـّ ُبْطــُرس،  ِجْرِجــس،  )مثــل: 

كوهيــن(. شــمعون، 

ينبغي تجنُّب تسمية المولود بـ:
* أســماء الجبابــرة والطُّغاة )مثــل: فِْرعون، 

قارون(.
* وأسماء الشياطين )مثل: ِخنَزب(.

)مثــل:  ــَرة  المنفِّ القبيحــة  واألســماء   *
عاصيــة(. ظالِــم،  ة،  ُمــرَّ َحــْرب، 
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أو  ُفان  بأبي  الصغير،  الطِّفل  تكنيُة  يجوُز 
ُفانة، أو أّم فان أو فانة؛ تكريًما له وإشعاًرا 
الَحَسن  الفأل  من  فيه  ا  عمَّ فضًا  بمكانته، 

يَّة. بساَمتِه وكونِه سيكون رجًا له ُذرِّ

َكــر -ال  ُيْســَتَحبُّ َحْلــُق رأس المولــود الذَّ
األنثــى-، يف اليوم الســابع، بعَد َذْبــح الَعقيقة، 

ــة فــا بــأس. َق بــَوْزن َشــْعرِه فِضَّ ولــو تصــدَّ

يَّة وإزالٌة لألَذى. ويف الَحْلق فوائُد ِصحِّ

ا َعــــقَّ  فقــــد ُرِوَي أنَّ رســــوَل اهلل H َلـــــمَّ
ــُة،  ــ ــا َفاطَِم ــ ــال: »َي ــ ــِن I؛ ق ــ ــْن اْلَحَس ــ َع
قِــــي بِِزَنــــِة َشــــْعِرِه  اْحلِِقــــي َرْأَســــُه، َوَتَصدَّ

. ــــحُّ ــــه ال َيِص ــــًة«)1(، لكنَّ فِضَّ

نه األلباني. فه-، وحسَّ )1( رواه الترمذي )1519( -وضعَّ
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ــــعائر  ــــن ش ــــرة وم ــــنَن الِفْط ــــن ُس ــــان م الِخت
ــال،  ــ ج ــى الرِّ ــ ــٌب عل ــ ــو واج ــ ــام، وه ــ اإلس

ــاء. ــ ــقِّ النِّس ــ ــٌة يف ح ــ َمْكُرم
ففي الحديث: »الِفْطَرُة َخْمٌس -َأْو: َخْمٌس 
َوَنْتُف  َوااِلْستِْحَداُد،  الِخَتاُن،  الِفْطَرِة-:  مَِن 
اِرِب«)1(. اإِلْبِط، َوَتْقلِيُم األَْظَفاِر، َوَقصُّ الشَّ

لَوْضــع  البِنــت؛  ُأُذن  َشــْحَمِة  َثقــُب  يجــوُز 
الُقــْرط )الَحَلــق( فيهــا؛ ألنَّ هــذه مصلحــٌة يف 

ــة)2(. ــٌة للِحلي ــي محتاج ــا وه ه حقِّ

لم  الذي  َكر  الذَّ ضيع  الرَّ َبول  يف  الشرُع  َف  خفَّ
وال  َنْضُحه  فُيْجزُئ  به،  ويكتِف  الطَّعام  يأكل 
 ،I يلَزُم َغْسُله؛ لحديث َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب

)1( رواه البخاري )5889(، ومسلم )257(.
)2( ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود البن القيِّم )ص 08)(.
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H َقاَل فِي َبْوِل الُغاَِم  َأنَّ َرُسوَل اهللِ 
َبْوُل  َوُيْغَسُل  الُغاَِم،  َبْوُل  »ُينَْضُح  ِضيِع:  الرَّ
َلْم  َما  »َوَهَذا   :I َقَتاَدُة  َقاَل  الَجاِرَيِة«، 

َيْطَعَما، َفإَِذا َطِعَما ُغِسا َجِميًعا«)1(.

ضيع: َقّيء الرَّ
إذا كان ُمَتغيًِّرا، كأن يخُرج اللََّبن وفيه ُصفرة، 

ُته ورائحُته؛ فهو َنِجٌس. وقـد تغيَّرت مادَّ

ــا إذا خــرَج ولــم يتغيَّر وصُفــه، كأن يكون  وأمَّ
يدفُعــه  مــا  وهــو  برضاعــة،  َعْهــٍد  حديــَث 
َبــن؛ فهــو  ي مــن اللَّ ــَبع والــرَّ ضيــع عنــد الشِّ الرَّ

طاهــٌر.

)1( رواه أبــو داود )77)(، والترمــذي )610(، وابــن ماجــه )525(، 
حــه األلبانــي. وصحَّ
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ــٌر  ضيــع وُلعاُبــه طاهــٌر، وهــو ُمَطهِّ ِريــُق الرَّ
ــَم الشــارُع  ــه؛ »وقــد َعلِ ــَس بَقْيئِ لَفِمــه إذا تنجَّ
أنَّ الطِّفــل َيقــّيء كثيــًرا، وال يمكــن َغْســُل 
َفِمــه، وال يــزال ِريُقــه وُلعاُبــه يســيل علــى َمــن 
ــل  ــارُع بَغْس ــه، ولــم يأمــر الش ُيَربِّيــه ويحِمُل
الثِّيــاب مــن ذلــك، وال منــَع مــن الصــاة 
ز مــن ِريــق الطِّفــل«)1(. فيهــا، وال أمــَر بالتحــرُّ

ُيْســَتَحبُّ تعويــُذ وُرْقيــُة المولــود -واألطفــال 
 H اهلل  رســوُل  كان  بمــا  عموًمــا- 
ذ بــه الحســن والُحَســين L: »َأُعــوُذ  ُيَعــوِّ
ِة،  -ويف روايــة: ُأعيُذكمــا- بَِكلَِمــاِت اهلل التَّامَّ

)1( تحفة المودود بأحكام المولود البن القيِّم )ص 21)(.
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َعْيــٍن  ُكلِّ  َومِــْن  ــٍة،  َوَهامَّ َشــْيَطاٍن  ُكلِّ  مِــْن 
ــٍة«)1(. اَلمَّ

ــا، أو أســماؤه  ــة(: القــرآن، أو كام اهلل ُمطَلًق ])كلمــات اهلل التامَّ
وصفاتــه.

موم. ة(: كلُّ ذي َنْفس، أو ذوات السُّ )الهامَّ
ــت  ــوء إذا حلَّ ــان بُس ــب اإلنس ــن ُتصي ــة(: كّل عي ــن المَّ )كّل عي

ــه[. ــت ب وألمَّ

 نسأل اهلل تعالى أن ُيَوفِّقنا
اتِنا لما يحبُّه ويرضاه، وأن ُيباِرَك يف ُذريَّ

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے(   ]الفرقان: 74[
والحمد هلل ربِّ العالمين

)1( رواه البخاري )71))(، وأبو داود )7)47(.


