 ‐ 7889آداب اﺳﻼﻣ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﻮزاد
ﺳﻮال
ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ آﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﺧﺎﺻ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮرﺳﯿﺪه ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و او را از ﻧﯿﺎن و ﻣﺘﻘﯿﺎن ﺑﺮداﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺰان ﺣﺴﻨﺎﺗﺘﺎن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ آدم از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ﻋﻤﻠﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﺷﻮد ﻣﺮ
از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ :ﺻﺪﻗﻪی ﺟﺎرﯾﻪ ،ﯾﺎ ﻋﻠﻤ ﮐﻪ از آن ﺳﻮد ﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺤ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۶۳۱
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻋ ﺧﺎﺻ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻮدک ﯾ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ او ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺮ دﻋﺎﻫﺎی
ﻋﺎم ﺧﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎی ﺳﻼﻣﺘ و ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد دﻋﺎی آن زن ﻧﯿﻮﮐﺎر ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺴﺮ
ﻋﻤﺮان را ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اذْ ﻗَﺎﻟَﺖِ اﻣﺮاةُ ﻋﻤﺮانَ رب ِاﻧّ ﻧَﺬَرت ﻟَﻚَ ﻣﺎ ﻓ ﺑﻄْﻨ ﻣﺤﺮرا ﻓَﺘَﻘَﺒﻞ ﻣﻨّ اﻧﱠﻚَ اﻧﺖ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟْﻌﻠﻴﻢ (۳۵) ﻓَﻠَﻤﺎ وﺿﻌﺘْﻬﺎ ﻗَﺎﻟَﺖ ربِ
اﻧّ وﺿﻌﺘُﻬﺎ اﻧﺜَ واﻟﻪ اﻋﻠَﻢ ﺑِﻤﺎ وﺿﻌﺖ وﻟَﻴﺲ اﻟﺬﱠﻛﺮ ﻛﺎﻻﻧﺜَ واﻧّ ﺳﻤﻴﺘُﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ وِاﻧّ اﻋﻴﺬُﻫﺎ ﺑِﻚَ وذُرِﻳﺘَﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنِ اﻟﺮﺟِﻴﻢ
]آل ﻋﻤﺮان ۳۵ :ـ [۳۶
)ﭼﻮن زن ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا آﻧﭽﻪ در ﺷﻢ ﺧﻮد دارم ﻧﺬر ﺗﻮ ﮐﺮدم ﺗﺎ آزاد ]ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻮ[ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮد ﺷﻨﻮای داﻧﺎﯾ (۳۵) ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺰاد ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ دﺧﺘﺮ زادهام ـ و اﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او زاﯾﯿﺪ داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮد ـ و
ﭘﺴﺮ ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻬﺎدم و او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را از ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣدﻫﻢ(.
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮای روز ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ:
اﻟﻒ .ﺗﺤﻨﯿ ﻧﻮزاد و دﻋﺎ ﺑﺮای او ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
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از اﺑﻮﻣﻮﺳ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺷﺪم ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺑﺮدم .اﯾﺸﺎن او را اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﯾ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺤﻨﯿﺶ ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ) (۵۱۵۰و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۱۴۵
ﺗﺤﻨﯿ :ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤ ﺧﺮﻣﺎ ]ی ﻟﻪ ﺷﺪه[ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ در دﻫﺎن ﮐﻮدک ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ.
ب .ﻧﺎﻣﺬاری ﮐﻮدک در روز اول ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
۱ـ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﺸﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی
ﺷﺪم ،و ﻧﺎﻣﺶ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻬﺎدم ...ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۳۱۲۶
۲ـ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ در
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻋﻘﯿﻘﻪ داد و ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۱۲۷ /۱۲و ﺣﺎﮐﻢ ) .(۲۶۴ /۴ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۵۸۹ /۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ج .ﻋﻘﯿﻘﻪ و ﺧﺘﻨﻪ.
۱ـ از ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ]ﺗﻮﻟﺪ[ ﭘﺴﺮ
ﻋﻘﯿﻘﻪای اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎﭘﺎﮐ را از او دور ﺳﺎزﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۵۱۵و ﻧﺴﺎﺋ (۴۲۱۴) و اﺑﻮداود
) (۲۸۳۹و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۳۱۶۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۳۹۶ /۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ـ از ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻋﻘﯿﻘﻪاش
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ذﺑﺢ ﺷﻮد و در آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و ﺳﺮش ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی
) (۱۵۲۲و ﻧﺴﺎﺋ (۴۲۲۰) و اﺑﻮداود ) .(۲۸۳۸آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۳۸۵ /۴آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»از ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻘﯿﻘﻪ اﯾﻨﻪ ،ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ورود ﻧﻮزاد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد...
و از دﯾﺮ ﻓﻮاﺋﺪش اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻗﯿﺪ ﻧﻮزاد ﻣﮔﺮدد ،زﯾﺮا وی واﺑﺴﺘﻪی ﻋﻘﯿﻘﻪی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻨﺶ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ) .ﯾﻌﻨ در ﺻﻮرﺗ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﻔﺎع ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻘﯿﻘﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
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و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮاﺋﺪش اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﻮﭼ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺪﯾﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد« )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود.(۶۹ :
و ﺷﺎﯾﺪ ﯾ از ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻘﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن در وﻟﯿﻤﻪ و ﺿﯿﺎﻓﺖِ آن ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﯾ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﭘﺴﺮان واﺟﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﮐ و ﻃﻬﺎرت واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮوط
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ از ﻓﻄﺮت اﺳﺖ :ﺧﺘﻨﻪ و
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮی زﯾﺮ ﻧﺎف )ﻣﻮی دور آﻟﺖ( و ﮐﻨﺪن ﻣﻮی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری
) (۵۵۵۰و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۷
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻋﻠﻤﺎ اذان ﮔﻔﺘﻦ در ﮔﻮش راﺳﺖ ﻧﻮزاد را از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮزادان ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻮرﺳﯿﺪه در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﻣﺷﻨﻮد ﮐﻠﻤﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺲ ﺑﺰرگ و ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﮔﺬارد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻗﺎﻣﻪ در ﮔﻮش ﭼﭗ ﻧﻮزاد
در ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۴۹۱ /۱
ﭼﻬﺎرم:
ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و ﭼﺮب ﮐﺮدن ﺳﺮ ﻧﻮزاد ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﮐﻪ دارای ﻓﻮاﺋﺪ ﻃﺒ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی وزن
ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺻﺪﻗﻪ داده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮی ﮐﻮدک وزن ﺷﻮد و اﮔﺮ دادن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در راه ﺧﯿﺮ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﺪ .از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ را از ﻫﺮ ﺑﺪی و زﯾﺎﻧ
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﻋﺎﻓﯿﺖ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪ.
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