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 اإلنسان زرع هللا فى األرض : الموضوع 

 فى اإلسالم وأحكام المولود

 : رضى اهللا عنهفى مناسبة وجود مولود جديد قال الشيخ 

 :أحكام المولود فى اإلسالم  نحن اليوم فى مناسبة مولود جديد ونريد أن نبين

بدأ منذ لحظة ميالد ونحن نعرف أن هذا األمر  ى له أمرًا عجيبًا وشأنًا غريباً،المولود فى اإلسالم جعل اهللا سبحانه وتعال
سّبح فى بطن ، فقد كانت والدة رسول اهللا خرقاً للعادة وهذا ليس كأّى والدة عادية ألنه كان يُ صّلى اهللا عليه وسّلمسيدنا رسول اهللا 

أمه ويسمع تسبيحه وصوته وهو فى بطنها، ولذلك عندما ُولد صلوات اهللا وسالمه عليه كما ورد ساجدًا مقطوع الُسّرة ال يحتاج إلى 
 .قطع ُسّرته حتى قالت ُمولدته وهى الشفاء أمة سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان إسمها الشفاء 

مرارة فكانت  كما نرفعه فى التشهد إلى السماء،  مقطوع الُسّرة يرفع أصبعه] ة أى الطهار [ ّجبت عندما رأته مختونًا فتع
 .بما صاحَبها من خوارق العادات إيزاناً بأن كل مسلم يُولد على ظهر األرض ال يوجد كبقية المواليد صّلى اهللا عليه وسّلم رسول اهللا 

ذل والطفل المسلم له شأن غريب عند اهللا، فإذا كنا نحتفل من األفلو تابع والدة الطفل المسلم الذى كتب اهللا له اإلسالم 
السماوات تشارك فى إحتفال كل مسلم، سواء ذكراً كان أو أنثى، فعندما تقترب والدته تنزل لجنة من المالئكة  لكن.. به هنا قليالً 
معه لجنة من األرواح وكان حاضرًا معه  من المالئكة وكانمعه لجنة كان رسول اهللا   كان ميالد كما  سماوات الُعلى  الالكرام من 

كلهم كانوا حاضرين و  ،وكان حاضرًا معه الحور العين الحسان ،وكان حاضرًا معه السيدة مريم إبنة عمران ،السيدة آسية إمرأة فرعون
 . صّلى اهللا عليه وسّلمفى ميالد سيدنا رسول اهللا 

حيط به من تُ ف فتساعد أمه وهى ال تشعر وال تدرىالد الطفل تنزل لجنة من المالئكة تحضر ميفبالنسبة للطفل المسلم 
.. فالطفل الذى يُولد  ،الشياطين جاهزين للعمل، فتنزل قوات أرحم الراحمين لتحفظهم من الشياطينلماذا ؟ ألن .. جميع النواحى 

 من جنوده يحموه ويمكثون فى مكان اً فيُنزل جنود.. يه ؟ اهللا عزوجّل الشيطان يريد أن يأخذه ليجعله على ملته، فمن الذى يحمف
  . وقيل إلى األربعين ميالد الطفل طوال أسبوع لحمايته،

مملوٌء بالمالئكة يحرسونه ويحفظونه لماذا ؟ ألن هذا المكان .. ولذلك يُستحسن أننا ال ننقله من مكانه إال بعد األسبوع 
على الفور يُؤّذن فى أذن الطفل الُيمنى من حضره من األقارب  من كل آفة ومن كل شّر، فساعة الميالد واجب على األب أو على

 حفظهوهذا هو الحفظ الذى لذى يؤذن فى ميكروفون ويُقيم الصالة فى األذن الُيسرى وهو آذان الصالة بصوت خافت وليس كا
 : صّلى اهللا عليه وسّلمسبحانه وتعالى من أّم الصبيان، فأم الصبيان هى قال فيها  اهللا

فمن هى ) فليؤّذن فى أذنه الُيمنى وليقيم الصالة فى أذنه الُيسرى ليكون حفظاً له من أم الصبيان  لد ألحدكم مولودٌ إذا وُ ( 
وغيرها من األنواع الكثيرة فالنوع الخاص باألطفال المرَدة وفيهم األبالسة : خصصات فمنهم ة وتأم الصبيان ؟ الشياطين أنواٌع كثير 

 : صّلى اهللا عليه وسّلمفيهم قول فتلعب بهم وية من هذه الشياطين وهى خاصة باألطفال إسمه أم الصبيان وهى فصيل

 وماذا يحفظ المولود من هذا الصنف من الشياطين ؟  ،يريدكما يلعب به  ) إن الشيطان يلعب بالصبيان لعباً ( 

 : أوالً اآلذان واإلقامة
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 .وهذا أول بند أفعله مانع  فالألمر بعد الوالدة بقليل نسى هذا انلى الفور نؤذن والمهم أن ال فعندما يُولد فع

 :  التحنيكهو والبند الثانى 

يُحّنُكوه " تمٍر وُيضعُضه ثم يضعه فى فم الطفل ويُسمى بعندما يأتيه مولوٌد يأتى  صّلى اهللا عليه وسّلموكان يفعله رسول اهللا 
 : صّلى اهللا عليه وسّلميصلح فيه شفاء، قال  أول ريٍق يُوضع فى فم الطفل ريقٌ لكى يكون ؟ ولماذا هذا  "

 صّلى اهللا عليه وسّلميعنى بقية الُشرب، فعندما يشرب مؤمٌن من كوٍب ويتبّقى فيها قليل وريق رسول  )ثؤر المؤمن شفاء ( 
ما لدغت الحية ت عين سيدنا علّى أخذ من ريقه ووضع ليسدنا علّى ُشفى فى الحال وعندفريقه عندما ورم، اهللا ليس كواحد عادى

 .ُشفى فى الحال فسيدنا أبو بكر أخذ من ريقه ووضعه على مكان اللدغ 

وعندما إشتكوا إليه وقالوا أن البئر ماؤه ملٌح فتفل فيه فسارت ماًء عذباً فى المدينة لكى يكون أول ريٍق فى فم المولود هو 
رجٌل صالح ثم ، فالتمر هو الُسنة الكريمة وُيضعُضها جهلٌ  بعض الناس يأتون ببصلة ويضعونها على فمه فهذا ،ريق أحد الصالحين

 .يضعها فى فم المولود لكى يكون أّول ريٍق يدخل فمه 

من أكل ثوماً : (  صّلى اهللا عليه وسّلمفعندما يكون المسلم ذهاباً للمسجد، قال  ،إنما البصل فهو منهٌى عنها فى اإلسالم
 .د أن نتخّلص منها عت فى فمه بصالً وهذه خرافات نريجهل إذا وضفهذا من ال) أو بصالً فال يقرب مسجدنا 

 :  ثالثاً حلق الشعر والتصُدق

الحسين ، فكان على الفور يأمر الحالق بحلق الشعر ويزن لد وُ عندما ُولد له الحسن و  صّلى اهللا عليه وسّلمكان رسول اهللا 
المولود ينزل وليس له شعر نهائياً، فالمهم أن نتصّدق عن المولود عن هذا أمامه ذهبًا ويتصّدق به على الفقراء والمساكين، فحاليًا 

 .المولود بشيٍء على الفقراء والمساكين والمستحقين وغيرهم 

 :  رابعاً التسمية

 صّلى اهللاإذا سّماه إسمًا غير مالئمًا فهذه جريمة يُحاسبه اهللا عليها يوم القيامة، ولذلك قال  التسمية هى فى ُعنق األب
 : ، فماذا نُسّمى يا رسول اهللا ؟ قال فالبد أن نُحسن إختيار هذه األسماء) أكرموا أبناءكم وأحسنوا أسماءهم : (  عليه وسّلم

وأسمائه حوالى .. محمود .. مصطفى .. محمد .. حمد أ: ما ُحّمد من أسماء الرسول ) خير األسماء ما ُحّمد وما ُعّبد ( 
 . وهى األسماء التى فيها عبد .. عبد اللطيف.. عبد الرؤف .. عبد الرحمن .. عبد اهللا : ، وما ُعّبد مائتين إسم مذكورة فى الكتب

ما أ، ياً عرب أن يكون له معنىً ، فالمهم فى اإلسم هو صّلى اهللا عليه وسّلموهى خيرة األسماء التى إختارها لنا رسول اهللا 
ومنها أسماء البنات التى يختارونها وهى أسماء غريبة ة فال تليق باألمة اإلسالمية جنبيمن األسماء األاألسماء التى يُسمونها حاليًا 

 نسرين وشيرين وغيرها وهل هذا من قلة ما عندنا من أسماء ؟: مثل 

 رب نا سنُبعث يوم القيامة مع العفالمفروض أننا نُسّمى أسماًء عربية ألن العربية وال عّد لها وال حّد لها،األسماء فنحن عندنا 
 .فنختار اإلسم الذى له معنى ومصير والذى يليق بالرجل المسلم ) 195:الشعراء( ﴾بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن  ﴿

 : خامساً العقيقة

إذا كان أبوه مقتدر أنثى  ماإلسالم ذكراً كان أفى لكل مولود يُولد  صّلى اهللا عليه وسّلمها رسول اهللا العقيقة وهى ذبيحة سنّ 
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فإذا لم يكن عنده .. فالمفروض أنه يصنع له عقيقة ذبيحة ويأكل منها األقارب والفقراء والمساكين وهذا هو المهم  ،ومعه السعة
 . ستطيعفليس عليه شيء وسقطت عنه عقيقته وهذا للمقدرة، 

ية وال يكون لود ونفعله وننوى فيه هذه النو ن المن ننوى أن يكون هذا السبوع صدقة عولكال مانع والسبوع الذى نصنعه، 
 .ولكن نعمله لكى يكون صدقة للمولود حتى يكون له أجراً  لرياء ونضع فيه لوز وبندق وغيره ــال لللفخر و 

وهل يأكل األقارب واألصحاب ونترك الفقراء ؟ فهذا ال يّصح قال ..ن يكون اليوم السابع أفالمقتدر له ذبيحة ويُستحسن 
 : صّلى اهللا عليه وسّلمفيها رسول اهللا 

ن يكون للفقراء فيه أفيكون طعامًا كّله شّر والعياذ باهللا فالبد و ) ّر الطعام طعام الوليمة يُدعى لها األغنياء ويُترك الفقراء ش( 
 .نصيب 

 : سادساً الختان

ياً ولذلك فهى سنة المسلمين ونحن حالول من أختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السالم أوأمر الختان والذى نُسميه الطهارة و 
ت هذه السنة بسيدنا إبراهيم وفُرضت عليه وكان عنده ثمانين سنة، يعنى إختتن دأكلهم يختتنون، وقد بوأيضًا الجماعة األوروبيين  

 .ألنه لم يكن عنده غيره وكان عمره ثمانين سنة، وإختتن بالقّدوم 

فبالنسبة للرجال فالبد منه، وبالنسبة ) للنساء  الختان سنة للرجال ومكُرمة: (  صّلى اهللا عليه وسّلمفالختان ُسنة قال فيه 
هى األمور العامة التى تتعلق بالمولود ذه هفة للرجال فسنة مؤكدة والبد منها، للنساء فُيستحسن، ولكن ليس سنة مؤكدة ولكن بالنسب

  . لحظة الوالدة حتى السبوع

 :أيضاً هو وما أريد أن أنّبه عليه 

مولود البد وأن يعلم أنه رزٌق جديد ساقه اهللا إليه، وهذا الرزق يحتاج إلى الشكر، ب يُرزق أن الواحد منا عندما:  أوال ً 
جحود بهذه النعمة وهذا ما يحدث مع النساء، والمفروض أننا نشكر اهللا عزوجّل هذا فيشكر اهللا عليه وال يعاير فالن وال الجيران، ف

 .اهللا مثلنا على الفقراء والمساكين وندعوا لمن لم يرزقه اهللا أن يرزقه  على هذه النعمة فُنصّلى ركعتين شكراً هللا أو نتصّدق

لنفسه بهذا األمر فهذا األمر خاٌص باهللا وما ال نعاير ألنه ال أحد فينا يستطيع لنفسه هذا األمر وال أحٌد يستطيع أن يقوم 
 .جعله سبحانه ألحٍد سواه 

فى يوم من األيام : وأرضاه بقصة قصيرة رواها لبعض المريدين األحباب فقال  نهرضى اهللا عذكرنا اإلمام أبو العزائم   :ثانياً 
ى إال لوٌح من سفينة مع قوٍم، وأثناء سفر السفينة فى البحر هّبت ريٌح شديدة فعلت األمواج وأغرقت السفينة ولم يبق ركب رجلٌ 

شاطئ وجد جماعة كثيرين الحتى وصل إلى جزيرة، وعند  ارة ترفعه وتارًة تخفضهتهذا الرجل، وسارت األمواج  السفينة فتعلّق به
أنت ملكنا : له السلطان وصل السلطان وصل فألبسوه السلطانية وقالوا وموجودين على الشاطئ ومعهم سلطانية وعندما رأوه قالوا 

 .ها ملوءة بالوحوش المفترسة وسنلقيك فية سنة وبعد السنة هناك بجوارنا غابة مدفتحكمنا لم

، فكل عام نقف على شاطئ البحر حتى يأتينا واحد ونأخذه ونجعله هذا هو نظامنا هنا:  واكيف هذا ؟ قال: فقال لهم 
جلسوه على كرسى العرش ى موكٍب كبير وأ، فأخذوه فمرتى بملٍك آخر وال مفّر من هذا األأالملك، وبعد السنة نُلقيه للوحوش ثم ن



            اإلنسان زرع هللا فى الرض واحكام المولود                        4العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

المملكة كلها تحت  نعم،: قال  لو أصدرت أى قرار فهل يُنّفذ ؟ :؟ فأتاه فقال له الملك  أين الوزير: ففكر فى الموضوع، فقال 
 .أمرك ولكن فى خالل هذه السنة 

أصدره هو  لى أول قرارهى بجوارنا، قال له : أين الغابة التى تلقون فيها الملك بعد سنة ؟ قال له : قال له :  القرار األول
 أزالة هذه الغابة 

 .ن تبنوا هناك قصراً أبعد إزالة الغابة هو :  ثانىالقرار ال

وجّهزوا كل شيٍء وبعد أن مضت  هو أن تجّهزوا حول القصر حديقة مملوءة بجميع خيرات األرض، فقاموا:  والقرار الثالث
 لم نرميه فى الغابة وقد أصبح فيها قصراً، فما حكمة هذه الحكاية ؟ : السنة قالوا 

يكون كالرجل الغريق فى وسط البحر، ويخرج  حكاية كل مولود، فالمولود وهو فى بطن األم  هذه: م قال اإلمام أبو العزائ
ــ وأحيانًا تكون األم واقفة وينزل الولد على األرض كما وّضح رسول اهللا على ريشة من جناح الملك، وينزله الملك برقّة ورحمة 

 . ولكنه ينزل على ريشة جناح الملك

علق به الغريق وهو فى هذا البحر، فماذا يملك لنفسه وهو فى بطن األم ؟ ال يملك حياًة وال موتاً كلوح الخشب الذى ت
وال نشوراً وال غيره، ولكن الرزاق يسوق إليه رزقه من ممر إسمه الحبل الُسرّى، وكل شيء يصل إليه عن طريق الهواء والماء والدواء 

وخرج وهو مكان مظلم وليس فيه ضياء ولو عاش الواحد سنة فى مكان مظلم  رج،والنور والطعام، وحتى القاذورات تخرج من للخا
 .مرًة واحدة إلى النور فماذا يحدث له ؟ يذهب بصره فى الحال ــ يعمى ــ فعدسة العين ال تتحّمل 

الضوء لهذا فيُعطى ضوءًا ضعيفًا حتى يخرج فيكون مستعدًا  أمه تدريب على الحياةهنا يحدث له وهو فى بطن فالمولود 
 حٌد فى الوجود يستيطع أن يصنع هذاتعمل، فهل هناك أأن ستطيع تلقائيًا ماكينة الطعام وت ،ويبدأ فى تمرين عضالته حتى يخرج

وحوله  ،فى بطن األمأى تدريبية على ذلك وهو فى هذا اليم الدورة الالعمل ؟ لكن هو من نفسه يلتهم الثدى ويعرف لماذا أخذ هذه 
 لماذا ؟  ؟ء فى بطن أمه من كل جهة ما

 ،ال تؤثذر عليه اإلهتزازاتن اإلهتزازات ال تؤذيه، ففى جهة اليمين أو الشمال محفوٌظ كمركب وتعوم وسط البحر حتى إف
 .ألن الكبد على اليمين والطحال على اليسار فيتكئ عليه لكى ال يحدث له أيضاً مكروه 

وع، ونصنع له فرحاً وسعيد ونعمل له السب والكل فرحٌ السلطان قد وصل  ألن اً كبير   وعندما يخرج للحياة نعمل له حفالً 
المهلكة فى رى إلى الوحوش إما يوبعدها يمكث فترة قصيرة وهى فترة الحياة وبعد ُمضى هذه الفترة يرجع إلى اهللا و  وهذا ما يحدث

 :اهللا وهذا ما يحدث لنا جميعاً إذا عّمر قصراً بديعاً فى الجنة فيُنقل إليه بفضل ما جهّنم والعياذ باهللا وإ

 ال دار للمرأ بعد الموت يسكنها      إال التى كان قبل الموت يبنيها

ــا ــ ــكنه      وإن بناها بشٍر خاب بانيهـ  فإن بناها بخيٍر طاب مســ

لنبات فعندما يتذّكر فرأس النبات فى األرض، والجذر فيه الحواس وينّفس منه ا ولد ألحدنا مولود يتذّكر هذا كله،فعندما يُ 
هذا طعامنا، وهناك نباٌت  أن ينضج النبات نجنيه ألنالمولود يتذّكر هذه األشياء، وجذر النبات يحصل منه الماء ويمّد منه وبعد 

 :آخر يزرعه اهللا وهو نحن البشر 
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ِمَن السََّماِء فَاْختَـَلَط بِِه نـَبَاُت االْرِض فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذرُوهُ  َكَماٍء أَنـَْزلْنَاهُ مثل ماذا يا رب ؟  َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّنـَْيا  ﴿
نزل الحق سبحانه وتعالى الماء من السماء كالرجل ويضعها فى األرض يُ   )45:الكهف( ﴾الرِّيَاُح وََكاَن اهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا 

 .ل كاألوراق جْ الرِ و ساق ال، وهذا الجذر كالت كجذر النباتاحويُغذيه وفيه جميع الوهى المرأة، ثم يُنّميه 

، فأول بدإه صغير قليالً، ثم يكبر ثم هذا النبات أحكم الحاكمين سبحانه وتعالىيجنى  فمن الذى يجنيه ؟نبات اهللا أما 
)  6:التحريم(  ﴾النَّاُس َواْلِحَجارَُة َوقُوُدَها  ﴿: جهّنم  فىيجنيه اهللا، والحطب يرمى والذى ليس فيه فائدة يلقيه فيشيخ ثم يعّجز 

، ويُمتعه مع القصور ويُقّدم لهجلسه فى مقامات المقربين الحاكمين ويُدخله روضات عالين ويُ يجنى ثماره أحكم ف اً،طيب اً إذا كان نباتف
 .من عباد اهللا ألنه نبات طيب رسول اهللا والصالحين 

من األعمال و يكون له ثمرة من األعمال الطيبة سعندما يعرف هذا يعلم أن  اإلنسان نبات اهللا سبحانه وتعالى، فاإلنسان
أُولَِئَك  ﴿ :بقبول حسن صحيحة ويتقبلها اهللا  همن العقيدة الصحيحة، وإذا كانت عقيدته صحيحة تكون أعمالو الصالحة ثمرة 

ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسيِّ   . )16:األحقاف( ﴾ئَاتِِهْم ِفي َأْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ

توجد شجرة لها ظّل ولها ثمرة، وهناك شجرة لها ) مثل المؤمن كالشجرة : ( الناس أصناف كالشجرة والرسول قال ذلك 
 .ة، وهناك شجرة يخرج لها شوك ظّل وليس لها ثمرة، وهناك شجرة ليس لها ظّل وليس لها ثمر 

ؤوون الناس ويتعلمون ولياء والصالحين وهؤالء لهم ظّل يُ األفالشجرة التى لها ظّل ولها ثمر فهذه مثل العلماء العاملين و 
 .وهذه هى ثمارهم منهم ويعلمونهم ويهزبونهم ويربونهم ويطعمونهم من العلوم اإللهامية ومن النفحات المحمدية 

نفسه فحسب وهذا يعمل ليعنى  ،كالرجل الصالح فى نفسه ولكن ليس له شأن بغيرهلها ظّل وليس لها ثمرة   والشجرة التى
 .ينفع نفسه ولكنه ال يفيد غيره 

 .كالمؤمن العاصى الذى ال ينفع نفسه وال ينفع غيره والشجرة التى ليس لها ظّل وليس لها ثمر والعياذ باهللا  

 ،ذه والعياذ باهللا مثل اإلنسان الشرير قاطع الطريق والذى يمشى بين الناس بالغيبة والنميمةنبت الشوك فهالشجرة التى تُ أما 
وهو كشجرة الحنظل، وهى التى تؤذى كل من يتعلق بها فمن أمسك بها تؤذيه، فهو الذى ينشر وهو الذى ينشر الفساد بين الناس 

 .الشرور والمشاكل وينشر السموم بين الناس 

جد أو يجد منه حنان أو ن يكون شجرة طيبة لها ظّل ولها ثمرة وكل من يأتى إليه يجد منه عطرًا أالبد و  المهم أن المؤمن
أخالق اهللا ويشم منه رائحة القرآن ويشم منه عبير ويرى فيه  ،يرى فيه أخالق رسول اهللاف ،نسأيجد منه أو يجد منه رفق أو منه رقة 

حوال المتقين يعنى يسمع منه الكالم الطيب المفيد الذى أو يشم منه أحوال الصالحين المصطفى عليه أفضل الصالة وأتم السالم، و 
ال يسمع منه غيبة وال نميمة و يسمع منه موعظة ويسمع منه مثل أو قّصة و ، يسمع منه نصيحة وكلمة حكمة ينفعه فى الدنيا واآلخرة

 .وال سب وال ُفحش وال شيء من هذه القبائح التى تؤذى اإلنسان 

من يعامله ولو مرة ولماذا منه الذى من يأتيه يستفيد منه ويسمع منه ويستفيد إذا مشى معه ويستفيد صفة المسلم  هذه
  . يستفيد ؟ ألنه شجرة لها ظّل ولها ثمر

بته وقرب أوان قطفها متى بلغ أربعين سنة ُحّدد ميعادها عندما تصل ذا الوضوع أننى شجرة ثاولود أتذّكر همالفعندما أرى 
وكل يوم ينادى المنادى فى السماوات  عمال الصالحاتواألجّهز الثمرة والطيبات ..  لى األربعين فتكون الحكاية قربت فأستعدإ
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 : صّلى اهللا عليه وسّلمقال .. ولكن ال نسمعه 

زرٌع قد جنى  ما من يوٍم تشرق شمسه إال وينادى المنادى يسمعه كل الخالئق إال الثقلين الجن واإلنس، أبناء األربعين( 
ثمره هل يا تُرى سيكون حامضاً أم ُحلوًا أم ُمّرًا أم حنظًال ــ أبناء إلى حصاده ــ زرعكم على وشك الحصاد فإعملوا حسابكم وأنظروا 

 .ألن أعمار هذه األمة ما بين الخمسين والسبعين ) الخمسين ُعّدوا أنفسكم فى الموتى 

ألن الكريم جّهز نفسك بقليل من األعمال الصالحة وقليل من األعمال الطيبة نت زرعك كبر فأ: كل يوم تنادى المالئكة 
 .وهى النيران يجنيك فيجد فيك فائدة فيبعثك فى المكان الذى فيه فائدة وال يلقيك مع الحطب 

 ،ونقيم الصالة إن شاء اهللا كلنا ببركة رسول اهللا من الناجين، ولذلك أيضًا من الحكم الغريبة أن الطفل كما قلنا نؤّذن له
فعندما نقيم الصالة فالبد وأن ُنصلى، فقالوا إن هذه الصالة صالة الجنازة لهذا الطفل وصالة الجنازة ليس لها آذان وليس لها إقامة 

ن الواحد بعد إقامة الصالة يدخل فى الصالة وبعدها صالة، فقد أّذن له من قبل وأقيم له الصالة، يعنى الحكاية بسيطة جدًا أل
 .يدى اهللا بيرة اإلحرام والوقوف بين تك

ماذا ؟ الكريم يريدك فينادى عليك، فعندها ال يوجد تصريح وال إنتظرنى .. فاإلنسان يمشى عادى جدًا وإذا سمع النداء 
 .فيكون الواحد منا جاهزاً على الدوام .. ال .. خمس دقائق 

                     .  ه وتعالى أن يُجملنا بما جّمل به السلف الصالح وهذه بعض األحكام التى نراعيها للمولود، ونسأل اهللا سبحان
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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