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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٨ اپريل ٠٢

 

  طفل نوزاددر گوش عقيقه وآذان 

٢ 
  :دعای تبريك و تھنيت برای نوزاد

: گفت حسن بصری به آنھا چنين تبريك مي گرديد ي متولد ميھنگامي كه نوزاد

ِجعله هللا مباركا عليك و علی أمة « َ َ ََ ً َ َ َُ ُ ُ ّمحمد صلي هللا عليه وسلم َ َ «  

ِبارك هللا لك في الموھب  «    :امام نووي در اذكار اين دعا را نيز نقل كرده است ُِ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ

َلك، و شكرت الواھب، و بلغ  ََ ََ ََ َ َِ ْ ْ َ َ َّأشده، و رزقت برهُ َ ِ َ ْ ِ ُ َ ُ َّ ُ خداوند در آنچه به تو عنايت » «َ

 آور و نوزاد را قدرت یجاه كرده بركت قرار دھد و شكر خداوند بخشنده را ب

و شخص مقابل در جواب » مند شدي زيادي دھد و از نيكي و فضل خدا بھره

ُبارك هللا لك و بارك عليك، و جزاك هللا« : گويد مي َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َْ َ َ خيرا، و رزقك هللا مثله، و َ ََ ْ ِ ُ َ َ َ ََ ً ْ

َأجزل ثوابك  َ ََ َ ِ ْ خداوند به تو پاداش نيك ! بركت خداوندي بر تو و براي تو باد» «َ

  ».عطا كند و ھمانند اين، روزي و نصيبت كند و ثوابت را بيشتر كند

  

  :وظايف مستحبه در حق نوزاد

   :اول 

  ):شيرين کردن کام نوزاد(تحنيک 

را روايت فرموده   ابوموسی رضی هللا عنه  آن:ليدن خرماى جويده شده به كام طفل نوزاد حديثی داريم که در مورد ما

فسماه إبراھيم، فحنکه بتمرة و دعا له بالبرکة و دفعه إلی و کان   ولد لی غالم فدتيت به للنبی صلی هللا عليه وسلم« : اند 

 »أکبر ولد أبی موسی

ُعن أبي موسى، قال و َ ََ ُ ِ َ ْ ٍلد لي غالم فأتيت به النبي صلى هللا عليه وسلم فسماه إبراھيم وحنكه بتمرة َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ُِ َ َّ ََّ َ ِ َّ َّ ِ ٌ ِ ِْ ِْ ُ َ َُ َُ َ َ .   

  )۵٣۴٣ حديث ٢۵صحيح مسلم کتاب (

ين ی کامش را شيرئبردم، او را ابراھيم نام نھاد و با خرما  خدا پسری به من داد او را نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم« 

   .»ی برکت کرد، سپس اورا به من برگرداند، او بزرگترين فرزند ابوموسی بودکرد و برايش دعا
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و دعا (، مسلم در اين حديث جمله )٢١۴۵/١۶٩٠/٣(، اين لفظ بخاری است، مسلم )۵۴۶٧/۵٨٧/٩(بخاری : متفق عليه

 .را ذکر نکرده است) له

  :دوم 

وزن موی سرش نقره، صدقه دادن مستحب است، ولی قابل تذکر است که  تراشيدن موی سر نوزاد در روز ھفتم و به -

  .اين امر واجب نمی باشد ، بنابراين اگر والدين اين صدقه را  انجام ندادند، گناھی بر آنان نيست

َعق رسول هللا صلی هللا عليه وسلم«: ترمذی در سنن خود از حديث علی رضی هللا عنه آورده  َّ َّ َّ ََّ َ ََ ِ ِْ َ َ َُ ُ ُ َ عن الحسن بشاة وقال يا َّ َ َ ََ َ ٍ َ ِ ِ ْ ْ َ

ٍفاطمة احلقی رأسه وتصدقی بزنة شعره فضة قال فوزنته فکان وزنه درھما أو بعض درھم َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ً ُ ُ ُُ ْ َْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ ًَ َّ ِ ِ ِ َّ ْ ُ وحسنه ) ١۵١٩(ترمذی » َ

  .الشيخ األلبانی فی صحيح الترمذی

موی :  و به دخترش فاطمه فرمود مناسبت تولد حسن ذبح نموده لم گوسفندی را برسول خدا صلی هللا عليه وس«: يعنی 

وزن نمود که مقدار يک درھم يا ) بعد از تراشيدن( بده، فاطمه موی سرش را  سرش را بتراش و ھم وزن آن نقره صدقه

  .»کمتر وزن داشت

 خود را تخمين زنند و ھم وزن آن ۀوزن موی بچاما اگر والدين به ھر دليلی موی سر پسر خود را نتراشيدند، می توانند 

  ).و يا معادل وزن نقره، پول صدقه کنند(نقره صدقه کنند 

تراشيدن موی سر نوزاد در روز : جمھور يعنی مالکيه و شافعيه و حنابله گفتند «: در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده 

ھم وزن آن نقره يا طال صدقه شود، ولی حنابله گفتند : فتند ھفتم تولدش مستحب است، که در اين ميان مالکيه و شافعيه گ

 و اگر موی سر تراشيده نشد، تخمين زده شود و صدقه دھند، و وقت تراشيدن بعد از ذبح عقيقه باشد نقره صدقه شود

  ).٢۶/١٠٧" (الموسوعة الفقھية( .»..

سياری روايت شده که بيھقی آنھا را ذکر کرده از طرق ب) حديث علی رضی هللا عنه(اين ! بدان«: امام نووی می گويد 

خالف کدام ذکری از طال نشده،   و در ھيچنقره صدقه شود) موی سر(متفق ھستند که ھم وزن ) طرق حديث(است، ھمه 

شرح المھذب ( » )يعنی معتقدند می توان ھم وزن آن طال ھم صدقه داد(که بدان معتقدند ) شافعيه(کسانی از ياران ما 

)٨/۴١۴.(  

تراشيدن موی سر پسر در روز ھفتم سنت است، حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در «: وشيخ ابن عثيمين می گويد 

که کسی که موی سر را  شرطیه ، اما ب»موی سر تراشيده شود و ھم وزن آن نقره صدقه شود«: اين مورد وارد شده 

ه ضرری بر بچه نرسد، اگر اينھا موجود نبود، ب) با تراشيدن( و می تراشد ماھر و حاذق باشد، و سرش را مجروح نکند

  ).١٢٠(لقاء الباب المفتوح  ( »  نظرم نبايد  سر را تراشيد، در عوض ھم وزن موی سرش نقره صدقه شود

سنت است موی سر نوزاد را در روز ھفتم تراشيد و ھم وزن موی تراشيده شده نقره صدقه داد، اگر با : که خالصه اين

  .ذر يا بدون عذر موی سر بچه تراشيده نشد، می توان وزن مويش را تخمين زد و به آن اندازه نقره صدقه دادوجود ع

  :سوم

  : ختنه کردن در روز ھفتم-

عق   أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم: (روايت کرده که گفت  از جابر) المعجم الصغير(به دليل حديثی که طبرانی در 

برای حسن و حسين عقيقه داد و در روز ھفتم آنھا  پيامبرصلی هللا عليه وسلم) ختنھما لسبعة أيامعن الحسن و الحسين و 

  .»را ختنه کرد

: سبعة من السنة فی الصبی يوم السابع : (از ابن عباس روايت کرده که گفت ) األواسط(و به دليل حديثی که طبرانی در 

 يعق عنه، و يحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، و يتصدقة بوزن شعر يسمی، و يختن، و يماط عنه األذی، وتثقب أذنه، و
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نامگذاری، ختنه، برداشتن اذيت از او، سوراخ کردن : ھفت چيز در روز ھفتم تولد سنت است «) رأسه ذھبا أو فضة

است اين آنچه الزم به يادآوری (، دادن عقيقه، تراشيدن موی سر، آغشته کردن او به خون عقيقه )برای دختران(گوش 

  .»، و به وزن موی سرش طال يا نقره صدقه دادن.)است که از آغشته کردن نوزاد به خون عقيقه نھی شده است

 

 : در گوش طفلاقامةآذان و

که  را مستحب می دانند در حالی ی آنا اختالف نظر وجود دارد عده ء در گوش نوزاد بين علمااقامةراجع به اذان و 

  .را ناجايز قرار داده اند يف تلقی کرده و عمل به آنرا ضع بعضی ديگری داليل حکم آن

بدان گوش راست واقامه در گوش چپ طفل نوزاد در  ی که برخی ازعلمای اسالمی  در گفتن اذانئيکی از حکمت ھا

  .ی آسمانی را بر گوش نوازد وارد سازند خواھند بدين وسيله اولين ندا می نمايند اينست که به زعم شان  استدالل  می

 جديد وارد یکه نوازد در اين دنيا وھمين. شود  اسالم ميۀاين جای شک نيست که انسان با گفتن شھادتين وارد دايردر 

به اصطالح   و شود  شود ، شعار با عظمت اسالم يعنی در گوش راست آذان ودرگوش چپش شعار اقامه داده می می

 توحيد به او يادآوري ۀدن ورفتن از اين دنيا  كلمگردد، ھمان طوري كه در وقت جانکن شعار اسالم به او تلقين مي

  .شود مي

َو من کان آخر کالمه ال إله إال هللا دخل الجنة« -:در حديثی آمده است که  َّ َ َ َْ َ َ َُ َّ َّ ِ َِ َ َ ِْ ِ َِ َُ َ اش ال اله اال هللا باشد،  ھر کس آخرين کلمه( .»َ

  ).به جنت خواھد رفت

ذان را ندارد ليكن ادای اين كلمات ذيقيمت آي درك ئکه طفل نوزاد  توانا اشت اين با درنظرد:ورندآعلماء استدالل می 

  . گذارد ومجلل  بر قلب طفل اثر مي

  :در حديث متبرکه در مورد يکی از فوايد آذان آمده است 

ذان  بر در وقت آ. كند که  شيطان  صداى آذان را  مى شنود فرار می ھر زمانی»    ھرب  النداء ان الشيطان اذ سمع« 

گز كه  صداى آذان شنيده شود ھر شيطان  خـوف  وھيبت  طارى گرديده  با حواس پريشان فرار مـى نمايــد، وتا جائی

  ) .رواى حديث  بخارى ومسلم است. (نمى ايستد 

 ذان وآات  مستقيم منحرف سازد، كلمۀشيطان كه منتظر تولد نوزاد است تا در اولين لحظات او را گمراه نموده و از جاد

بنابراين فرزند در ابتداي تولد دعوت به سوي هللا دعوت . سازد  پالن شوم شيطانی وابليس او را ضعيف و نااميد ميةاقام

 ھاي   وسوسهباکه شيطان خبيث اورا  گردد ، قبل از اين سوی توحيد  و در نھايت امر دعوت به دين مقدس اسالم میه ب

  .به سوي شر و بدي دعوت نمايدخويش 

 

  : وارده در اين مورداحاديث

  .دارند  دارند به اين احاديث استدالل می کيد میأ در گوش طفل نوزاد تةی که بر ادای آذان واقامئتعداد علما

ُرأيت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة «:عن أبي رافع عن أبيه قال - َ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ َُ ُ ُ َّ َ َ َ
   .اين حديث صحيح است: و گفت١٠٧/ ۵، و الترمذی )٥١٠۵( ، و ابو داود ٩/ ٦مسند احمد (»ّبالصالة

که فاطمه رضی هللا عنھا حسن رضی هللا عنه را تولد کرد آنحضرت صلی هللا  ھنگامی: از ابی رافعی روايت است که(

  ).شود که براى نماز آذان گفته می عليه وسلم در گوش شان آذان فرمودند قسمی

 اقامةدر گوش راست نوزاد آذان و در چپش «:ھمچنان در حديثی که از عمر بن عبدالعزيز وارد شده آمده است -

  ).٧٣/ ١١و در شرح السنة از بغوی  ) ٧٩٨۵(اين حديث در مصنف  عبد الرزاق تحت شماره  (» گفت  می
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كند كه پيامبر صلي هللا عليه وسلم  وايت مي ھمچنان ابن السني از حسن بن علي و او از پيامبر صلي هللا عليه وسلم ر-

َمن ولد له ولد فاذن في اذنه اليمني و أقام في اليسري لم يضره ام الصبيان «: فرمودند َْ ِْ ُّ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُّ ْ َْ َ َ َْ َْ ََ ََ َ َ ََّ ٌ َ ُ كسي كه نوزادي برايش متولد (»ْ

اما اين حديث را  ).رساند ان به او ضرري نميُ بگويد، ام صبيةشد، سپس در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقام

 .گردد  توضيح میًکه شرح آن بعدا  ضعيف قرار داده اند طوریءعلما

  .دھد عبارت از ھمان  جن، يا شيطاني ساختگي كه گويا طفل نوزاد را مورد اذيت قرار مي» ُام صبيان «

  :يادداشت ضروری

نام ه  در گوش چپ ودفع ضرر جن وشيطان بةوش راست واقامدرمورد آذان در گ« که   یحديث قبل از ھمه بايد گفت

  )۶٢۴ابن سني باب ما يعمل بالولد اذا ولد رقم .(باشد مي)  ساختگي( احاديث  موضوع ۀذکر  يافته ، از جمل »ُام صبيان«

د که نام  مروان بن سالم الغفاري  وجود داره در حديث راوی ب: که  الھيثمي در مورد اين حديث می فرمايد   طوری-

  ) .۴/۵٩مجمع الزوائد(مراجعه شودبه. متروک احاديث است ۀوی از جمل

 ، ذکر نموده که تفصيل آن۶/٣٠٩و المناوي في فيض القدير ٢٨۶ھمچنان اين حديث را امام النووي في األذكار صفحه 

  .يد ئرا مالحظه فرما

  ٣٢١ سلسة األحاديث الضعيفةرقم - ١١٧۴ إرواء الغليل رقم: يد بهئھمچنان در مورد ضعيف بودن اين حديث مراجعه نما

 نسبت دادن آن به پيامبر صلي هللا عليه وسلم حكم تحريم دارد و ھيچ حديث توانيم  که  صورت کل گفته میه  بًءابن

  .در احاديث وارد نشده است ـ و هللا اعلم) ُام صبيان(نام ه صحيحي دليل بر وجود چنين جني  ب

  :يادداشت حکمی

ذان، اقامه گفتن در آ با قياس بر ءصحيح وجود ندارد، ولي بعضي از علما ر گوش چپ، ھيچ دليل گفتن دةدر مورد اقام

که از پدر خود روايت فرموده است ، ودر فوق تذکر  يافت را  وھمان حديث رافعی .دانند گوش چپ را كاري شايسته مي

ُ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة«:ورند آدليل می  َ ِ ُِ ْ َ َ ََ َ ُ ُ که فاطمه رضی هللا عنھا حسن  ھنگامی(» ّ بالصالة َّ

که براى نماز آذان گفته  رضی هللا عنه را تولد کرد آنحضرت صلی هللا عليه وسلم در گوشش آذان فرمودند قسمی

  ).شود می

  ! محترمۀخوانند

در مقابل ھستند  مستجبه  می دانند ، ولی ار در گوش چپ طفل نوزاد ةدر گوش راست واقام ذانآی که  ئھستند علما

ورند که  آ دانند، واستد الل می ذان را در گوش طفل  نوزاد حتی  مشروع ھم نمیآتعدادی  کثيری ازعلماء که اجرای 

  .باشد   احاديثی  ضعيف میۀ احاديث وارد در اين باب از جملۀھم

ذان در آل نمود و لذا خواندن عم) البته بنا بر شرايطی(برخی از علماء مدعی ھستند که می توان در فضايل اخالق  ولی 

  !گوش نوزاد را مستحب می دانند

را شرع دانست و عمل بدان بدعت است ھر چند که  که حديث ضعيف باشد نمی توان آن ولی حقيقت آنست که مادامی

  .را در حق خود عمل کند شخصی آن

  :می فرمايد ی ئ سليمان بن ناصر العلوان يکی از علمای شھير کشور عربستان سعودی طی فتوا شيخ

و در اين باب حديثی به صحت نرسيده است بنابراين ... ذان در گوش طفل نوزاد ثابت نيست آحديث وارد در مورد « 

و احکام شرعی از واجبات و مستحبات و محرمات و .  در گوش نوزاد غيرمستحب استةذان يا اقامآخواندن 

  »اخبار ثابت شده صحيح و ۀمکروھات، اقامه نخواھند شد مگر با وجود ادل

  : ال فرموده است ؤدر جواب يک س  هللا ةھمچنين شيخ ابن عثيمين رحم
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 در گوش چپ وی در روز ھفتم صورت می گيرد يا در روز اول؟ در ةذان در گوش راست نوزاد و اقامآآيا «:ال ؤس

  »!چه روزی بايد صورت گيرد؟

  :جواب شيخ  ابن عثيمين 

ارده در مورد آن قوی  اين قضيه جزو امور مشروع است يا خير؟ زيرا احاديث وًآيا اصال:  الزم است بپرسيمًاوال«

» !بايد در ھنگام تولد باشد: يد و کسی که آن احاديث را صحيح می داند می گوةخصوص در مورد اقامنيستند، بال

  ) ).٢۴/ ۶٠(لقاء الباب المفتوح  : مراجعه شود (

  :کشور سعودی شيخ خالد بن علی المشيقح مفتی سرشناس 

ال کنندگان فرموده ؤال يکی از سؤطی جواب س) ٢٠١٢/ ١/ ٢ (١۴٣٣ صفر ٨ (تاريخ ه شيخ خالد بن علی المشيقح ب

  :است 

 :السؤال

 ما ھو حکم األذان واإلقامة فی آذان المولود بعد والدته؟ ھل ھو سنة مشروعة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم ال؟

 :اإلجابة

  :لصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعـدالحمد  وا

حکم اآلذان واإلقامة فی أذن المولود غير مشروع ألن الوارد فی ذلک حديث ضعيف ال يثبت عن النبی صلى هللا عليه 

  .وسلم

  :الؤس

 رسول خدا صلی ۀوع گفتن در گوشھای طفل نوزاد بعد از والدتش چيست؟ آيا اين عمل جزء سنت مشرةحکم اذان و اقام

  و سلم است يا خير؟) و آله(هللا عليه 

 :جواب

چون حديثی که در اين مورد وارد شده حديث ) شرعا حرام است(  در گوش نوزاد مشروع نيستةحکم اذان و اقام... « 

  .».ضعيفی است که ثابت نشده از پيامبرصلی هللا عليه وسلم باشد 

  

  :بن بازافتوای شيخ  

  :ی در مورد  گفتن اذان و اقامه در گوش طفل نوزاد می فرمايدئ هللا عليه  طی فتوابن باز رحمةا شيخ 

 ترک شود ايرادی بر آن نيست،) اذان در گوش نوزاد(اذان بايد در روز ھفتم تولد صورت گيرد و البته اگر اين عمل «

  »تر اذان گفته باشنداز پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت نشده است که ايشان در گوش نوزاد پسر يا دخ

) راست(آمده که در گوش   - که بعضی از عوامل ضعف نيز در آنھا موجود است- ھمچنان از وی در برخی احاديث 

 خوانده است پس اگر کسی اين کار را در حق طفل نوزاد انجام دھد اشکالی بر آن ةنوزاد اذان و در گوش چپش اقام

را بدون اشکال دانسته اند، و اگر اين عمل  ل کرده و جماعتی از اھل علم آن و عمر ابن عبدالعزيز نيز چنين عمنيست

ترک شود و نوزاد را بدون گفتن اذان و اقامه در گوشش اسم گذارند نيز ايرادی ندارد، چرا که پيامبر صلی هللا عليه 

اسم می    در روز ھفتم برايش اسم گذاشت، و بعضی از اوالد صحابه راةوسلم پسرش ابراھيم را بدون اذان و اقام

 در گوش آنھا بخواند و بعضی را نيز در روز اول اسم می گذاشت و اسم پسرش را ةکه اذان و يا اقام گذاشت بدون اين

در روز اول نام نھاد و اشکالی در اين امر نيست، و ايرادی ندارد که اسم نوزاد را در روز اول گذاشت يا در روز 
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 خواند، و ھيچ اشکالی بر آن ةدارد که در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپش اقامھفتم، و ھمچنين ھيچ ايرادی ن

  )شيخ ابن باز(» نيست و سنت است که در روز اول يا روز ھفتم بر نوزاد اسم گذاشت

  :يادداشت ضروری

د را انجام  در گوش چپ طفل نوزاةاگر کسی عمل گفتن آذان در گوش راست واقام :توانيم صورت کل گفته میه  بًءابن

  .را ترک کند، در ھر دو صورت اشکالی وممانعتی ندارد آن که  اين دھد و يا ھم 

  

  :خذ ھا آمنابع وم

   )ھـ٨٠٧: المتوفى(سليمان الھيثمي أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن : المؤلف( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

    فتاوی اللجنة الدائمة    -

   ) ١٨٣۴  - ١٧۵٩ ه  ، ١٢۵٠ ه ١١٧٣ اال مام محمد الشوکانی ( نيل األوطار  -

ثم الدمشقي لف آبو محمد موفق الدين عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامه الجماعيلی المقدسی ؤالمغنی البن قدامه م  -

    )ھـ۶٢٠: المتوفى(الحنبلي، الشھير بابن قدامة المقدسي 

: المتوفى( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية :المؤلف المولود بأحكام تحفة المودود  -

   )ھـ٧۵١

   بخاری ، مسلم  -

   فتوای  شيخ ابن باز -

   شيخ ابن عثيمين رحمه هللا  فتوای -

   

  :عات مندرج وفھرست موض

  و احکام آن  عقيقه-

     عقيقه  فضيلت-

  عقيقه پسر ودختر -

  عـقيقه مستحب است يا واجب -

  عقيقه  وقت ذبح -

  توزيع گوشت عقيقه  -

   اھدای شيرنی عوض عقيقه  -

     تبريکی نوزاد  -

  دعای تبريك و تھنيت برای نوزاد - 

  وظايف مستحبه در حق نوزاد  -

  )شيرين کردن کام نوزاد( تحنيک -

   تراشيدن موی سر نوزاد -

   ختنه کردن در روز ھفتم -

  در گوش طفلاقامةآذان و -
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  وارده در اين مورد  احاديثی -

    يادداشت ھای حکمی-

  

  طفل نوزادوش گدر عقيقه وآذان 

 » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين الحاج داکتر:تتبع ونگارش 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ  افغانمدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک

  » سعيد افغانی –سعيدی «دکتور صالح الدين : مھتمم 

  فضل احمد: مصحح

 

  


