
 

 آداب تولد نوزاد

در سيره معصومان )عليهم السالم( 

آداب و سنت هايي يافت مي شود که 

از آغاز تولد فرزند تا روز هفتم به 

آنها عمل مي نمودند. الدام به اين 

آداب، زمينه هاي مساعد تربيت را در 

 فرزند به وجود مي آورد.

 :برخي از اين آداب چنين است 

 

الامه گفتن در اذان و  اذان و اقامه:

گوش فرزند از سه جهت آثار تربيتي 

دارد: تأثيرات جسمي و ايمني از 

بيماري ها، دوم، تأثيرات معنوي و 

آرامش روحي و سوم، آشنايي با 

 .مفاهيم اعتمادي و مذهبي

 

کام  تحنيک يا کام برداشتن:

برداشتن بدين معناست که ممداري 

خرما، شيريني يا چيز ديگري را نرم 

م کرده، به صورت مايع در و مالي

آورند و آن را به حلك کودک بريزند. 

در روايات براي کام برداشتن با 

تربت امام حسين )عليه السالم(، آب 

فرات، خرما، عسل و شيريني فوائدي 

 .را بيان کرده اند

کام برداشتن با تربت امام حسين 

)عليه السالم( به دليل لرب و منزلتي 

ارد، آثار روحي که آن امام نزد خدا د

 . و معنوي بسياري دارد

مستحب است که عمل کام برداشتن و 

تحنيک به دست بزرگان دين و افراد 

 .صالح و باتموا والع شود
 

رنگ و پوشش  پوشش نوزاد:

نوزاد در سيره معصومان )عليهم 

السالم( مهم دانسته شده است. اصرار 

بر اين است که رنگ لباس نوزاد 

اينکه رنگ سفيد چه سفيد باشد. اما 

آثار جسمي يا روحي دارد، چيزي 

 .بيان نشده است

 

براساس سيره  تبريک و دعا:

معصومان )عليهم السالم( تبريک 

گفتن و اظهار شادماني کردن براي 

تولد نوزاد، از سنن و آداب اسالمي 

است. از سوي ديگر بايد تعبيرهاي 

تبريک، آميخته با ارزش هاي الهي و 

آموزنده و يادآور شکر معنوي، 

پروردگار و در برگيرنده دعا براي 

 .پدر و مادر و آينده نوزاد باشد

 

در سيره معصومان  نام نيک:

)عليهم السالم( انتخاب نام نيک و پر 

معنا از اهميت ويژه اي برخوردار 

است و فوائد بسياري براي آن گفته 

شده است. از جمله، نام هر انساني 

نام انسان  نماد شخصيت اوست،

برچسبي است از آغاز تا پايان عمر 

که اثر تلميني دارد. نام بزرگان دين 

سبب همانند سازي صاحب نام با 

بزرگان دين مي شود، نام هاي بد و 



نامناسب آثار بدي بر انسان مي 

 .گذارد

هيچ پسري براي ما متولد نمي شود، 

مگر اينکه نام او را دمحم مي گذاريم؛ 

ز والدت وي ولتي هفت روز ا

گذشت، اگر خواستيم نام او را تغيير 

مي دهيم يا بالي مي گذاريم )همان، 

 .(81ص 

 

در سيره معصومان )عليهم  عقيقه:

السالم( عميمه از سنت هايي است که 

بر آن تأکيد بسيار شده است و عالوه 

بر آثار اجتماعي، داراي آثار روحي 

و تربيتي براي کودک است و هدف 

است که اين لرباني در از آن اين 

برابر جان کودک و براي تمرب به 

خدا و به شکرانه نعمت فرزند ذبح 

 .مي شود

 

ختنه کردن کودک از ديگر  ختنه:

آدابي است که در سيره معصومان 

)عليهم السالم( در روز هفتم والدت 

کودک انجام مي شود و از شرايط 

وارد شدن به اسالم و بر هر کس 

 .واجب است

 

دن سر نوزاد و صدقه دادن تراشي

در سيره معصومان )عليهم  براي او:

السالم( اين آداب که در روز هفتم 

والدت کودک انجام مي شود بسيار 

تأکيد شده است. يکي از نکات مهمي 

که در زمينه اين آداب در سيره پيامبر 

)صلي هللا عليه و آله و سلم( و علي 

)عليه السالم( مشاهده مي شود آن 

ه آن بزرگان به شدت با است ک

تراشيدن لسمتي از سر کودک و بالي 

گذاشتن لسمتي ديگر بسيار مخالف 

 .بودند

نکته اي که در اين زمينه در سيره 

پيامبر )صلي هللا عليه و آله و سلم( 

مشاهده مي شد، اين است که پيامبر 

)صلي هللا عليه و آله و سلم( به شدت 

با تراشيدن لسمتي از سر کودک و 

بالي گذاشتن لسمتي ديگر، که به آن 

 مي گويند، مخالفت مي کرد. «  لزع»

 :امام صادق )عليه السالم( مي فرمايد

کودکي را نزد پيامبر )صلي هللا عليه 

و آله و سلم( آوردند تا براي او دعا 

کند، در حالي که لسمتي از سر او را 

تراشيده و لسمتي را بالي گذاشته 

 عليه و آله و بودند. پيامبر )صلي هللا

سلم( براي او دعا نکرد و فرمود: سر 

 او را ]کامل[ بتراشيد 
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