
 تغذيه با شير مادر  

 دکتر محسن جعفرزاده  
 استاد بيماريهاي کودکان 



 براساس يک رهنمود کلي انسان بايد در غذاي خويش بنگرد 

 فلينظر االنسان الي طعامه يا ايها الناس کلوا مما في االرض حالالطيباً
 شير مادر بهترين غذا و روزي حالل از مائده الهي براي طفل است  

 
 اثر لقمه حالل  
مادراني که ميخواهند شيير دادن فرزنيدان خيود را    :  233سوره بقره آيه 

آنها را شير دهنيد ودر ايين ميدر بير     سال تمام  2تمام کنند الزمست 
پدران است که خوراک و پوشاک مادران شيرده را باندازه متعيار   
فييراهن نماينييد و هيايييک از پييدر و مادرنبايييد بواسيي ه فرزنييد خييود  
ضرري ببيند و اگر پدر فور کرد  بر وارث اسيت کيه بهميين منيوال     

 . خوراک و پوشاک  زن شيرده را فراهن آورد 



سال او را از شير جدا  2اگر پدر و مادر خواستند قبل از 
کنند با رضايت و مشيورر يديديگر ميانعي نيدارد و        

بگيرنيد در   دايه  هر گاه خواسيتند بيراي شيير دادن    
صورتيده خيوراک و پوشياک انيرا در حيد متعيار       

 . بدهند مانعي نيست 
تقوا پيشه کنيد و از خدا پروا داشتهه اششتيد  و   
 ادانيد ار آنچه انجشم مي دهيد خدا اينشست 



در استالم ررزنتد خوانتدر ررزنتد     : پيوند فياميلي و شيير ميادر    
 محسوب نمي شود 

 
 4سوره احزاب آيه . ررزند خواندگشن شمش را ررزندانهشن نسشخت 

 

بار متوالي يا يک شبانه روز شيرخواري از پستان مادري کيه   15وقتي 
از زايمان شيردارشده مستقيماً تغذيه شود پيوند مادر و فرزندي بين 

 انها برقرار ميشود 
سال اول عمير صيورر گييرد تيا عوارضيي کيه بير آن        2رضا بايد در 

 مرتبط است تاثير الزم را داشته باشد 



اراي شيرخوار هيچ شيري اههر ازشير متشدر   : ( ص)حضرر رسيول  
 نيست  

 
اش ارکت ترين شيري که ررزند اتش آن تذييته  متي    (: ع)حضرر علي 

 شود شير مشدر است 
در ايتشم متهفت   انتدگي    با نيازهاي طفيل  ترکيب شير مشدر مهنشسب 

 تذيير مي کند 
 

خداوند روزي کودک را در پسهشن مشدر  ( : ص)حضرر رسول اکرم 
قرار دادر ، در يک پسهشن غيا و در ديگري آب و خداوند از 

روزي که مشدر اچه را ارزمين مي گيارد اراي او روزي منشسب  
 ار حسب تقدير مقرر ررمودر است 

 



بر همان ندته که در “ و رصشله ري عشمين ”سوره احقا    15در آيه 
 سوره بقره آوردين تاکيد دارد   233آيه 

 
مشر است وآنچه  21مدت شير دادن : مي فرماينيد  ( ع)مام صادق 
و اگير   ميي   دادر شود ار کودک سهم شتدر استت   از ان کن 

سشل تمشم  2الزم است خواهد دوره شير دهي کامل و تمام کند، 
 .شير ادهيد 

 
  است سشل 2 خوردن شير اندازر : (ع) رضا حضرر

 



 233سوره بقره آيه :  دايه
اگر فرزندان شما را شير ميدهند   : 6سورر طالق آيه 

مزدشان را بدهيد و به وجهي نيک با يديديگر توافي    
کنيد و اگر بتواف  نرسيديد از زني ديگر بخواهيد کيه  

 . کودکان را شير دهد
 

 :مشتصشت دايه 
تشخير در اجراي حکم حدود و تعزيرات و 

 مسشله روزر
 

 شير دادن عبشدتي ازرگ 



 :  مي فرمايند ( ع)حضرر صادق 
 اجر دادن شير و حشمفگي دوران در زن

  اين در اگر و دارد را خدا رار در مجشهد
   . دارد شهيد اجر اميرد اين
 

اگر مشدري اراي مراقبت طفل ختود شتبي را   
آزاد کردن هفهشد اندر  ايدار امشند پشدا  او
 در رار خداست 




