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 الرضاعة وأثرها على الفرد والمجتمع

 زينب محمد بدوى 

، قنا، جامعة جنوب الوادي ،كلية اآلداب، الشريعة اإلسالميةقسم 
 جمهورية مصر العربية

 :ملخص البحث

هذه الدراسة اهتمام التشريع اإلسالمي بالرضاعة وبيَّنت دورها  تناولت
وضحت وما يتبعه من بيان ، فبدأت بتعريفها، لألم والطفل على حد سواء

ثم وضحت اآلثار ، حكمها وذكرت ما يستلزم من عرض اختالف الفقهاء
كما أثبته اإلعجاز العلمي والطب ، اإليجابية على شتى الجوانب الحياتية

ونادت به المنظمات الحقوقية على ، ث وشرعته القوانين الوضعيةالحدي
ينعكس على ، مستوى العالم لما فيه من تأثير على نمو الرضيع نمواً سليماً 

شتى جوانبه الحياتية لما لها من تأثير على مجتمعه لذا استهدفت الدراسة بيان 
د العالقات أحكام الرضاعة التي يترتب عليها بعض األمور الهامة في تحدي

 األسرية إضافة إلى الحكمة اإللهية من تحديد مدة الرضاع بعامين كاملين.

 المجتمع، الفرد، أثر، الرضاعة، األسرة :الكلمات المفتاحية
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Breastfeeding and its impact on the individual and society 
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Department of Tafseer and sciences of the Qur’an, Faculty 
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Abstract: 

 This study dealt with the interest of Islamic legislation in 
breastfeeding and clarified its role for the mother and the child 
alike, so I began by defining it, and clarifying what follows from 
the statement of its ruling and mentioned what is required from 
the presentation of the different jurists, then clarifying the 
positive effects on various aspects of life, as proven by the 
scientific miracles and modern medicine It was enacted by 
positive laws, and human rights organizations advocated it all 
over the world because of its impact on the healthy growth of the 
infant, which is reflected in its various aspects of life because of 
its impact on his society. Therefore, the study aimed to clarify the 
provisions for breastfeeding that entail some important matters 
in determining family relations in addition to the divine wisdom 
of determining the duration of breastfeeding by full two years. 

Keywords: Family, Breastfeeding, Impact, The Individual, 
Society. 
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سيدنا  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 محمد وعلى أله وأصحابه الطيبين الطاهرين 

 ، ،، وبعد 

والسنة النبوية  فى القرآن الكريم يتضح للناظر في تفسير آيات الرضاعة
س حتى الطفل ّلت في كل شئ شرعه للناج  ورحمته التي ت    حكمة اهلل
ويأخذ  سالمية الحلو  المرضية لكي ينموفوضعت له الشريعة اإل، الرضيع

وتهدف الدراسة إلى بيان أثر الرضاعة ، دوره الطبيعي في األسرة والمجتمع
وبيان ما ، الناحية الجسدية والنفسية والعقليةعليها من تأثير فى وما يترتب 

 .وضعىوشرعه القانون ال، البحوث العلمية أثبتته

والوقوف على ، الصناعيلبحث الفرق بين اإلرضاع الطبيعي ووأظهر ا
للقرآن من خال  التفسير  والقانونى اإلعجاز التشريعي والعلمي وجوه

 .والسنة النبوية والتحليل واإلستنباط آليات الرضاعة في القرآن الكريم

 : دراسةأهمية ال 
ان أحكام الرضاعة من بيو، تسليط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية

 .ةنيالناحية الشرعية والطبية والقانو

 :هدف الدراسة
من خال  مرونة التشريع اإلسالمى فى التعامل  ىإثبات اإلعجاز القرآن
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مع حكم الرضاعة أثناء الدراسة التفسيرية آليات الرضاعة وأحاديث السنة 
أو تعارض وهل يوجد توافق ، الوضعى القانون نصوص أحكامالنبوية وبيان 

  بين الشريعة والقانون والعلم الحديث ؟

 : املوضوع اختيارأسباب 
 : التاليعدة أسباب أوجزها على النحو  فيمن ك  ي  

أكثر من  يعلى الرضاعة فالسنة النبوية  واهتمامحث القرآن الكريم  -1
 .موضع

العلم  توإثبا، الحياتيةكافة الجوانب أهمية الرضاعة لألم والطفل من  -2
 ذلك.الحديث 

إهما  كثير من األمهات الرضاعة الطبيعة واللجوء إلى الرضاعة  -3
 الصناعية.

وصحتهم مما يؤثر على الناحية ا  إظهار تأثير الرضاعة على ذكاء األطف -4
ووعى  تقدم الدولة ورقى حضارتها ييتضح أثرها ف والتيالعلمية 
  المجتمع.

 : السابقة الدراسات
هذا  ت كثيرة طرحت فيرضاعة ووجدت دراساتتبعت موضوع ال

 : يالموضوع ومنها على سبيل الذكر ال الحصر ما يل

السنة النبوية بالرضاعة الطبيعية دراسة حديثية علمية محمد صابر  اهتمام -1
العلمية كلية أصو  الدين والدعوة جامعة األزهر بالزقازيق  عرفة المجلة

 م.2017عام 



 الفقه العـــام

 3847 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 رالمؤتم، العبدن ب عصام دزه، الرضاعةآيات  القرآني فياإلعجاز  -2
 ةكلي، النبويةالقرآن الكريم والسنة  في ي الثامن لإلعجاز العلميالعلم

 م. 2016 عام اإلسالمية الدين الجامعةأصو  
عبد  الصاوي، بالرضاعة متؤكد التحريحليب األم  يخاليا جذعية ف -3

 م.2011القرآن والسنة عام  يف العالمية لإلعجاز العلمي الجواد الهيئة
محمد أحمد  هد. جاسميضوء الشرع والطب  ية الطبيعية فالرضاع -4

 .الشريعة اإلسالمية جامعة الكويت بكلية سمدر، الدينشمس 
إال أن الدراسات السابقة رغم كثرتها لم تتعرض لبيان أحكام الرضاعة 

ا بتناو  هذ بحثي اهلل تعالى في بمشيئةوسأقوم ، والقانونبين الشريعة والطب 
 السابقة.الدراسات  في باالهتمام حظىيلم  الذيالجانب 

 : الدراسةمنهج 
؛ االستنباطي االستقرائيالمنهج  استخدامطبيعة الدراسة  اقتضت

الرضاعة الطبيعية من الناحية  حقوق الطفل فيإلى الوقوف على  ةللحاج
 والقانونية.الشرعية 

 : الدراسةخطة 
، وخاتمة حثينمبوعلى خطة تتضمن مقدمة وتمهيداً  بحثي يِسرت  ف

 : كالتالي اوتفصيل ه

تقريراً حو  الدراسة بذكر أسباب اختيار  المقدمة تتضمن: أوالً 
 وخطته.، المتبع جالمنهو، السابقة تالدراسا، الموضوع
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 :خطته

 وأدلة مشروعيتهالغة واصطالحاً  تعريف الرضاعة: المبحث األول. 
 الطبيعية عةهتمام النصوص الشرعية والقانونية بالرضاا: المبحث الثانى. 
 الفرد على والصناعية الطبيعية الرضاعة وآثار أسباب: المبحث الثالث 

 .والمجتمع
 الحديث العصر فى العلمى واإلعجاز الطبيعية الرضاعة: المبحث الرابع. 

 العلمية المراجعالمصادر و وأهم النتائج والتوصيات  تتتضمن: الخاتمة. 
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 األول بحثامل

  وأدلة مشروعيتها ة واصطالحًالغ تعريف الرضاعة

 : لغة  

، فيها وفتحها ضاعة بكسر الراءضاع والر  الرِ ، مص اللبن من الثدى: هي
ع   ض  فهو راِضّع ، رضاعة، ككرم ومنعومصدره رضاعاً ورضاعةبالفتح ور 

ضيعّ  اع  ، ور  ضَّ ع  اللُّؤم  ، ور  اٍد أو الراضع  اللئيم الذى رض  دَّ ، من ثدى أمه كش 
باً والراعى ال  ئل اللَّ ف، يمسك معه مِحل   ع  رض  ومن ي  ، لَّ بذلكت  اع   ن  ب  إذا س 

لئال ، أصله أن رجالً كان يرضع إبله: وقولهم ل ِئيم  راِضع  ، يسألهم: أى، الناس
لِبهِ  ِضيع ك  ، فيطلب منه يسمع صوت ح  ع ت ، أخوك من الرضاعة: ور  وأرض 
رِضع   ه  : المرأة فهى م  ، ةرِضع  م  : تها بإرضاع الولد قلتفإن وصف، لها ول د  ت رِضع 

ع   ع  او، دفعه إلى اِلظّئرِ : ابنه وراض  ع رضأن ي  : مراضعةعة والرِض طلب م  : ست رض 
  (1).معه آخر كالرضاع ع  ض  وأن ي ر، الطفل أمه وفى بطنها ولد

                                                

 فصل، (هـ 817: ت) الفيروزآبادي يعقوببن  محمد الدين مجد: المحيط القاموس (1)
 مؤسسة: الناشر( 8)ط، الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق1/722، الراء

 من العروس تاج، م 2005 - هـ 1426 لبنان - بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة
 الملّقب، الفيض أبو، الحسيني الرّزاق عبدبن  محّمدبن  محّمد: القاموس جواهر

بيدي، بمرتضى  رمختا، الهداية دار: الناشر، 21/53رضع: ب، (هـ1205: ت) الزَّ
: ت) الرازي الحنفي القادر عبدبن  بكر أبيبن  محمد اهلل عبد أبو الدين زين: الصحاح

 الدار - العصرية المكتبة: الناشر( 5)ط محمد الشيخ يوسف: تحقيق، 265ص، (هـ666
 .م1999/  هـ1420، صيدا - بيروت، النموذجية



 الرضاعة وأثرها على الفرد واجملتمع

 3850 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 : صطالحا  او

الرضيع اللبن من ثدى آدمية فى وقت مخصوص هو مدة مص : هو
 (1)والبهيمة.الرضاع فيخرج بذلك الرجل 

ا رغب الطفل أو رغبت األم الرضاع من الثدى كلم: فى اصطالح الطب
 (2)دون تحديد وقت الرضعة أو عدد مرات الرضاعة ".، فى ذلك

 : أدلة مشروعيتها
 : رضاع فى النصوص الشرعية بالقرآن والسنة واإلجماعثبت اإل

 : القرآن الكريم: أوال

مرة فى  ةعشر ةى القرآن فى أربعكلمة الرضاعة ومشتقاتها قد تكررت ف
 : قرآنية ترتيبها على النحو التالى ةآي يةسبع سور وثمان

 رقم اآلية الكلمة اسم السورة م
ن    قوله تعالى سورة البقرة 1 ِضع  ة  ، ي ر  اع  ض  ااًل ، الرَّ ، ِفص 

وا ِضع  ت ر    ت س 
233 

ن ك م  قوله تعالى  سورة النساء 2 ع  ض  ةِ ، أ ر  اع  ض    23الرَّ
ةٍ  قوله تعالى سورة الحج 3 ِضع  ر  ع ت  ، م  ض    2أ ر 
ِضِعيهِ قوله تعالى سورة القصص 4 اِضع   ، أ ر  ر    12 ،7 ال م 
ال ه   قوله تعالى سورة لقمان  5   14 ِفص 

                                                

: ت) الهمام بابن وفالمعر السيواسي الواحد عبدبن  محمد الدين كما فتح القدير:  (1)
 الفكر. دار: الناشر 3/2( هـ861

 .593ينظر: فن التوليد: لحقى فرعون ص (2)



 الفقه العـــام

 3851 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

ال ه  قوله تعالى سورة األحقاف 6   15 ِفص 
ن   قوله تعالى سورة الطالق 7 ع  ض  ِضع  ، أ ر  ت ر    6ف س 

 السنة النبوية : ثانيا  

وفضلها ورد عدد من األحاديث النبوية الشريفة بخصوص الرضاعة  
 : ومنها وأحكامها

ال يحرم من : - -قا  رسو  اهلل: روى عن أم سلمة قالت -1
  (1)الرضاعة إال ما فتق األمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.

بالعيا  من " مار رأيت أحداً كان أرحم : مالك قا بن  روى عن أنس -2
" كان إبراهيم مسترضع له في عوالي : قا ، --رسو  اهلل
ن  ، المدينة خ  ه  ، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ل ي دَّ وكان ِظئ ر 

نًا ي  "فلما توفي إبراهيم قا  : قا  عمرو، ثم يرجع"، لهبّ فيأخذه فيق، ق 
إن ثدي ولمات في ا"إن إبراهيم ابني وإنه : ، --رسو  اهلل

ِن رضاعه في الجنة". ال  ّمِ   (2)له لظئرين ت ك 
م  »: ق ا    وري عن ابن مسعود -3 ب ت  اللَّح  أ ن  ظ م  و  ع  دَّ ال  ا ش  اع  ِإالَّ م  ، «ال  ِرض 

ى وس  ا   أ ب و م  ر  ِفيك م  »: ف ق  ب  ا ال ح  ذ  ه  أ ل ون ا و   (3)«.ال  ت س 
                                                

باب ما جاء في أن الرضاعة ال تحرم إال في -أبواب الرضاع-أخرجه الترمذى في سننه (1)
صححه األلبانى في صحيح الجامع ، (1152ح رقم )3/540الصغر دون الحولين 

 (.7631رقم )ح 2/1264الصغير وزيادته 
الصبيان والعيا  وتواضعه --ب: رحمته -ك: الفضائل-صحيح مسلم  (2)

 (. 2316ح رقم ) 4/1808وفضل ذلك 
صححه ، (2059ح رقم )  2/222-ب: في رضاع الكبير  -ك: النكاح  -سنن أبو داود (3)

═ 
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في بنت - -النبي  قا“: قا ، - -عباسروى عن  -4
بنت  النسب هييحرم من الرضاع ما يحرم من ، تحل لي ال»: حمزة

  (1)«.أخي من الرضاعة
رسو  " قا  : أنها قالت--روى عن أم حبيبة زوج النبي -5

ل يَّ ب ن اتِك نَّ  --اهلل  ن  ع  ِرض  ة  ف ال  ت ع  ب  ي  ة  ث و  ل م  أ ب ا س  ت ِني و  ع  ض  أ ر 
اِتك نَّ  و  ال  أ خ   (2).«و 

" يحرم : قا --سو  اهلل أن ر --عن عائشة روي  -6
  (3)من الرضاعة ما يحرم من النسب".

 من أقوال الصحابة: ثالثا
عظم أما من لبن رضع به الصبي  ": --أبي طالب بن  عليقا   -

 (4)".مهأبركة عليه من لبن 
ن إروا للرضاع كما تتخيروا للنكاح فتخي”" --أيضاً  وقا  -

                                                
═ 

  .األلبانى

لرضاع ب: الشهادة على األنساب وا، ك: الشهادات-أخرجه البخارى فى صحيحه (1)
 (.2645ح رقم)3/170، المستفيض والموت القديم

ب: المراضع من المواليات وغيرهن -ك: النفقات  -أخرجه البخارى في صحيح  (2)
 ( .5107ح رقم )7/11

ح  2/1070ب: تحريم الرضاعة من ما الفحل، ك: الرضاع، أخرجه مسلم فى صحيحه (3)
 (.1445رقم ) 

تحقيق: الشيخ فارس الحّسون إعداد: مركز ، 5/121 أبى طالببن  نهج البالغة: على (4)
 األبحاث العقائدية.
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  (1).“الرضاع يغير الطباع
 : االجماع: ثالثا  

وعليه يكون التحريم بالرضاع ، أجمع علماء األمة على التحريم بالرضاع
 (2)بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء األمة. ثابتاً 

 

 

 

h 

 

 
  

                                                

 . 2/196المستدرك  (1)

، 2/14تحقيق: حسن فوزي الصعيدي ، ينظر: اإلقناع فى مسائل اإلجماع: ابن القطان (2)
 م. 2004 -هـ  1424(الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر عام 1ط)
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 املبحث الثاني

 الطبيعية  النصوص الشرعية والقانونية بالرضاعة اهتمام

الشريعة  االهتمام فيموضوع الرضاعة الطبيعية بحيز وفير من  امتاز
 : النقاط اآلتية والقانون أدرجه في

 : الرضاعة حكم: أواًل
حاجة إلى اللبن  يوجوب إرضاع الطفل ما دام ف علىاتفق الفقهاء 

 : إلى أقوا  اختلف الفقهاء على وجوبها ولكن، الرضاعةسن  يف وخاصة

  (1).يجب على األم إرضاع طفلها: قال الحنفية

بال أجرة إن كانت مما يرضع  ةالرضاععلى األم  يجب: المالكيةقال 
{ في مثلها وكانت نَّ ه  د  ال  ن  أ و  ِضع  ات  ي ر  اِلد  ال و  ، عصمة األب لقوله تعالى}و 

 (2).وإن كانت مما ال يرضع مثلها فال يجب عليها أن ترضع

على األب استرضاع ولده واألم غير  يجب: والحنابلة قال الشافعية
 إذا لم إال، الرضاعةوج أن يجبر زوجته على مجبرة على الرضاع وال يحق للز

 (3)غيرها. ثدييقبل الطفل 
                                                

بدائع الصنائع: ، (238/ 3البحر الرائق: ابن نجيم )، (181/ 2)تبيين الحقائق: الزيلعى  (1)
 (262/ 2الكاسانى )

التاج ، 3/60بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد ، 2/298المدونة: لإلمام مالك  (2)
 .5/539واإلكليل أبوعبداهلل المواق المالكى 

المغنى: ابن ، 3/415صارى أسنى المطالب: زكريا األن، 9/15روضة الطالبين: النووى  (3)
كشاف ، (191/ 9اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف: المرداوى)، 6/627قدامة 

═ 
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يتمتع كل طفل ": ونص القانون على أحقية الطفل بالرضاعة الطبيعية
والحضانة والمأكل  حقه فى الرضاعةوعلى األخص ، بجميع الحقوق الشرعية

ة وفقاً للقوانين الخاص، والديه ورعاية أموالهوالملبس والمسكن ورؤية 
 (1)باألحوا  الشخصية".

 ؟جيب اإلرضاع على األم له: ثانيًا
على حياة  اً على األم حفاظ ةعلى أن الرضاع واجبفقهاء جمهور الاتفق 

ال تجبر  بمندو: الجمهور  قا، قضاءوجوبه عليها  فياختلفوا و، رضيعال
قضاء تجبر  بالمالكية بالوجو  وقا، الضرورةأن تمتنع إال عند  اوله، عليه
فإن اإلرضاع ال يكون واجباً عليها ، حالة عدم انفصالها عن والده في، (2)ليهع
إال لبن األم أو كان  ءشيفإن امتنع الطفل عن كل ، حالة الضرورة في إال

  (3)هذا الشأن فياألب فقيراً ال يستطيع القيام بنفقات الطفل 

مسة مادته الخا في يألحوال الشخصية مع الفقه اإلسالماتفق قانون ا
                                                

═ 

 .5/444القناع: البهوتى 
أحكام ، م2008لسنة 126م والمعد  بالقانون1996لسنة 12قانون الطفل المصرى رقم  (1)

 .(1)ندب، 2ص (7عامة مادة )
بدائع ، 1/403أحكام القرآن: الجصاص ، 204: 1/206أحكام القرآن: ابن العربى (2)

الدر ، 7/627المغنى ، 3/449مغنى المحتاج ، 2/56بداية المجتهد: ، 4/40: الصنائع
 .2/929المختارعلى حاشية ابن عابدين 

مكتبة ، 115موضوع الرضاع ص، حقوق األسرة فى الفقه اإلسالمى: د.يوسف قاسم (3)
-ـه1401القاهرة عام -ناشر دار النهضة العربية ال، جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 م1981



 الرضاعة وأثرها على الفرد واجملتمع

 3856 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

الحاالت  فيلدها إال على األم إرضاع و": المنصوص بها أن: والخمسون
  (1)".تمنعها من ذلك يالمرضية الت

 : “االستحقاق مدة”للرضاعة املدة امُلثلى : ثالثًا
لم يكن ، حولينالأتم الطفل  فمتى، كاملينحولين  اتفق الفقهاء على أنه

ن   له تعالىلقو، (2)المطالبة بأجرة الرضاع فياألم الحق  ِضع  ات  ي ر  اِلد  و  ال  و 
ِن ك اِمل ي نِ  ل ي  و  نَّ ح  ه  د  ال  أ و 

إرشاد من اهلل تعالى  إنها“: كثيرقا  ابن ، (3)
ويقو  ، (4)سنتان" وهى، الرضاعةللوالدات أن يرضعهن أوالدهن كما  

)حولين( ؛ أي سنتين كاملتين قيد بالكما  ؛ ألن القائل : قوله تعالى: القرطبي
، وهو يريد حوالً وبعض حو  آخر، أقمت عند فالن حولين: د يقو ق
ومن تابعه وجماعة من العلماء من  -رحمة اهلل تعالى عليه  -استنبط مالك و

هذه اآلية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في 
ين وال رضاعة بعد الحول، نه بانقضاء الحولين تمت الرضاعةالحولين ؛ أل

المقصود بتحديد : ويقو  الرازي في)تفسيره(، (5)هذا قوله في موطئه، معتبرة
 -وهو قوله ، لرضاعة حكمـًا خاصـًا في الشريعةحولين هو أن ل

                                                

وتعديالته الفصل الثانى  1959(لسنة 188رقم ) 1959قانون األحوا  الشخصية لعام  (1)
 . 9ص ، 25الرضاعة والحضانة .مادة 

 .2/931حاشية: ابن عابدين ، 1/404أحكام القرآن: الجصاص  (2)
 (. 233سورة البقرة: آية ) (3)
 . 1/477القرآن العظيم: ابن كثير  تفسير (4)
 . 3/161الجامع ألحكام القرآن: القرطبي  (5)
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- :"(1)"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 

 قا ، المصنوععلى الطعام  االطالعويستطيع ، المدة يكتمل النمو وبهذه
ن   تعالى ي  صَّ و  ال ه  ِفي و  ِفص  ٍن و  ه  ل ى و  ًنا ع  ه  ه  و  ه  أ مُّ ت  ل  م  ِه ح  ي  اِلد  ان  ِبو  ن س  ِ ا اإل 
ي نِ  ام  ع 

(2) 

قا  رسو   () توفى إبراهيم فلما”: عمروالسنة قو   في وروى
وإن له لظئرين ، الثدي فيمات  وإنه، ابنىإن إبراهيم  :--اهلل 

 (3).«الجنة فيتكمالن رضاعه 

 : بالرضاعةالتحريم إثبات : رابعًا
وفق ما ورد في  إثبات التحريم بالرضاع حكم لعلماء أقوال فيذكر ا

 : أقوالالقرآن الكريم والسنة النبوية المتطهرة على ثالثة 

ةِ  قوله تعالي  اع  ض  ات ك م  ِمن  الرَّ و  أ خ  ن ك م  و  ع  ض  ِتي أ ر  ات ك م  الالَّ ه  أ مَّ و 
(4 ) 

ويحكي عن ، مالكوهو قو  اإلمام ، رضاعاليحرم مجرد : القوال األول
واستدلوا ، والزهري الزبيربن  المسيب وعروةبن  سعيد وإليه ذهب، عمرابن 
 : يليبما 

ات ك م   بعموم قوله تعالى -1 مَّ ع  ات ك م  و  و  أ خ  ب ن ات ك م  و  ات ك م  و  ه  ك م  أ مَّ ل ي  ت  ع  م  ّرِ ح 

                                                

 .1/256مفاتيح الغيب: الرازى  (1)
 (. 14سورة لقمان: آية ) (2)
 .3851ص سبق تخريجه (3)
 . 149: 2/150تفسير القرآن العظيم ( 4)



 الرضاعة وأثرها على الفرد واجملتمع
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ب ن ا ب ن ات  األ  ِخ و  ت ك م  و  اال  خ  ن ك م  و  ع  ض  ِتي أ ر  ات ك م  الالَّ ه  أ مَّ ِت و  ت  األ  خ 
ِتي ب اِئب ك م  الالَّ ر  ائِك م  و  ات  ِنس  ه  أ مَّ ِة و  اع  ض  ات ك م  ِمن  الرَّ و  أ خ  وِرك م   و  ج  ِفي ح 

ن اح   ت م  ِبِهنَّ ف ال  ج  ل  خ  ت م  ِبِهنَّ ف ِإن  ل م  ت ك ون وا د  ل  خ  ِتي د  اِئك م  الالَّ  ِمن  ِنس 
ِن ِإالَّ  ت ي  ن  األ  خ  وا ب ي  ع  م  أ ن  ت ج  ِبك م  و  ال  ن ائِك م  الَِّذين  ِمن  أ ص  ئِل  أ ب  ال  ح  ك م  و  ي  ل  ع 

ِحيًما وًرا ر  ف  ل ف  ِإنَّ اهللَّ  ك ان  غ  ا ق د  س  م 
(1)  

ويتبين من هذه اآلية بأن الرضاع الموجب للتحريم هو ما يطلق عليه 
يال أو كثيرا فحيث وجد االسم وجد الحكم اسم الرضاع سواء كان قل

 بالتحريم.

وممن ذهب إلي هذا ، ال يحرم أقل من ثالث رضعات: القول الثاني
ويحكي  وأبو عبيد و أبو ثوره راهويبن  وإسحاق، حنبلبن  أحمد القو  اإلمام

سار يبن  وسليمان --عن علي و وعائشة و وأم الفضل وابن الزبير
 : واستدلوا بما يلى ،(2)-اهللرحمهم -جبير بن  وسعيد

ال ": قا : - -أن رسو  اهلل --بما ثبت عن عائشة -1
 (3)".المصة والمصتان تحرم

                                                

 ( .23سورة النساء آية) ( 1)
أحكام القرآن ، 66/ 3أحكام القرآن الجصاص ، 2/150لقرآن العظيم تفسير ا( 2)

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، 171: 8/172المغنى ، 2/393الكياالهراسى 
 .5/443كشاف القناع ، 2/67أنوار التنزيل للبيضاوي ، 2/383للنيسابوري 

ح 2/1074باب المصة والمصتان -كتاب الرضاع  -أخرجه مسلم في صحيحه ( 3)
(1450.) 
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ال ": - -" قا  رسو  اهلل: روي عن أم الفضل قالت وبما -2
ال ": وفي لفظ آخر، والمصة وال المصتان " الرضعتانالرضعة وال  تحرم

 (1)".تحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان

وهو قو  اإلمام  ال يحرم أقل من خمس رضعات: القول الثالث
 : واستدلوا بما يلى ،( 2)الشافعي

" كان فيما أنز  من القران عشر : قالت --بما روي عن عائشة  -1
فتوفي رسو  ، ثم نسخن بخمس معلومات، رضعات معلومات يحرمن

 ( 3)وهن فيما يقرأ من القران".: - -اهلل
: - -أن رسو  اهلل: يلة بنت سهيلبما في حديث سهو -2

وكانت عائشة تأمر ، خمس رضعاتأمرها أن ترضع مولي أبي حذيفة 
 ( 4).من يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات

                                                

ح 2/1074باب المصة والمصتان -كتاب الرضاع  -أخرجه مسلم في صحيحه ( 1) 
(1451 .) 

 (.2149ح رقم) 7/220حديث صحيح انظر )إرواء الغليل لأللباني 
 360: 11/361الحاوي الكبير للماوردي، 7/237األم ، 2/150تفسير القرآن العظيم ( 2)

، 2/393أحكام القرآن الكيا الهراسي ، 1/257أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي 
 . 18/207المجموع للنووي 

ح 2/1075باب التحريم بخمس رضعات  -كتاب النكاح  -أخرجه مسلم في صحيحه ( 3)
(1452 . ) 

-ابن ماجة في سننه ، (4213ح) 10/25كتاب الرضاع -أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( 4)
كتاب  -عبد الرازق في مصنفه ، (1943ح) 1/625باب رضاع الكبير -كتاب النكاح 

═ 
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هو قو  اإلمام  إن الراجحمن خال  ما سبق يمكن القو  : الترجيح 
رضعات متفرقات  المحرم خمسالرضاع  العلماء بأنمن  ومن وافقهالشافعي 

 : وذلكت مشبعا

وغيرها من األحاديث والتي تثبت أن --لصحة حديث عائشة  -1
  .بل خمس رضعات مشبعات، مجرد اسم الرضاع ال يحرم

إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد )قاعدة  فيشهد لصحة هذا الترجيح
وأحاديث التحريم بالخمس رضعات  ،(1)(األقوا  فهو مرجح له على مخالفه 

 .ةمؤكدة لهذه القاعد

تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على ما  )قاعدة الترجيح  -2
 ( 2)(.بعدهم

، الحصرملة الفعلية المضارعة تفيد " أن األخبار بالج: وقا  الزمخشري
 ( 3).ن الخمس رضعات بلفظ يحرمن كذلك "واألخبار ع

 : بأجرة الرضاع املكلف: خامسًا 
، الولدملزم بالنفقة على ال ألنه، الرضاعالمكلف بأجرة  هو: األب

ات   تعالى لقوله، النفقةأجرة الرضاع على من تجب عليه  وتكون اِلد  و  ال  و 

                                                
═ 

 ( .13884ح )7/459باب رضاع الكبير  -الرضاع 
 . 1/206قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربى ( 1)
 1/271المرجع نفسه ( 2)
 .  1/246الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ( 3)
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ل ى ع  ة  و  اع  ض  اد  أ ن  ي ِتمَّ الرَّ ن  أ ر  ِن ِلم  ي  ِن ك اِمل  ل ي  و  نَّ ح  ه  د  ال  ن  أ و  ِضع  ل وِد ل ه   ي ر  و  م  ال 
وِف  ر  ع  م  نَّ ِبال  ت ه  و  ِكس  نَّ و  ق ه  ِرز 

نَّ  وقوله سبحانه، (1) آت وه  ن  ل ك م  ف  ع  ض  ف ِإن  أ ر 
نَّ  ه  ور  أ ج 

، الرضاع أجرة: الصغيرعلى األب خمس نفقات للولد ، (2)
له إن احتاج  وخادم، األمتحضنه  الحضانة الذيسكن  المعيشة نفقة، الحضانة
يوجبه عليها العرف  وما، اإلرضاع سوى بشيءالمرضع فال تكلف  إليه وأما

  (3)الح طعام الولد وحفظه وغسله وغسل ثيابه.كإص

مادته الخامسة  آراء الفقهاءمع  حوال الشخصيةقانون األ القىت
، بنفقتهأجرة إرضاع الولد على المكلف ": تنص على أن التيوالخمسون 

  (4)مقابل غذائه". فيذلك  رويعتب

 : الرضيعاستحقاق األم أجرة : ًاسادس
حالة  فيالحنابلة ، الشافعية، عند الحنفية ال تستحق األم أجرة الرضاع

األم األجرة على الرضاع  وتستحق، الرجعىأثناء العدة من الطالق  الزوجية أو
ف ِإن    عدة الوفاة قوله تعالى في أو، والعدةالزوجية  انتهاءتفاق بعد باال

نَّ  ه  ور  نَّ أ ج  آت وه  ن  ل ك م  ف  ع  ض  أ ر 
عدة  فيالرضاع وتستحق األم األجرة على ، (5)

 ؛ كاألجنبية ألنها  األصح عن بعض الحنفية والمالكية فيالطالق البائن 
                                                

 (. 233سورة البقرة آية ) (1)
 (.6سورة الطالق: آية ) (2)
 4/41بدائع الصنائع: الكاسانى ، 5/129تبين الحقائق: الزيلعى  (3)
ه الفصل الثانى وتعديالت 1959(لسنة 188رقم ) 1959قانون األحوا  الشخصية لعام  (4)

 .  9ص ، 25مادة  .الرضاعة والحضانة
 (.6سورة الطالق: آية ) (5)
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نَّ ي تعال لقوله ه  ور  نَّ أ ج  آت وه  ن  ل ك م  ف  ع  ض  ف ِإن  أ ر 
فقد أوجب تعالى ، (1)

 (2)حتى لو كانت حامالً ولها النفقة.، من الرضاعلاألجرة  للمطلقات بائناً 

 مع الحاضنة اختلفت إذا“: الرضيعأجرة  في هالقانون مع الفق وافقوت
يحكم  وال، المحكمةأجرة الحضانة قدرتها  فيمن تجب نفقة المحضون 

كانت الزوجة معتدة من طالق  بأجرة الحضانة مادامت الزوجية قائمة أو
  (3)".رجعى

 :املرضعة استئجار: ًاسابع
 عةيستأجر مرضعلى األب أن  وجب، اإلرضاع امتنعت األم عن إذا
 قا ، وخلقعن اختيارها األب وأن تكون ذات دين  والمسؤو ، ظئراً"تسمى "

"اللبن يشتبه فال تستق من : --عبدالعزيزبن  عمربن الخطاب وعمر
 فيألنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة ، يهودية وال نصرانية وال زانية

يغير  ألن الرضاع، الدين فييخشى أن يميل إلى مرضعته  وألنه، الفجور
حضانته  ييستعمل ف فال، يراقبهلألب أن  ينبغي“: الغزاليقا  ، (4)" االنطباع

إن اللبن الحاصل من الحرام  الحال  تأكل، متدينةصالحة  امرأة وإرضاعها إال

                                                

 (.6سورة الطالق: آية ) (1)
 أحكام القرآن: الجصاص، 4/1828القرآن ابن العربى: أحكام ، 2/929الدر المختار  (2)

 .2/56: ابن رشدبداية المجتهد، 3/345 : الكما  ابن الهمامفتح القدير، 3/463
وتعديالته الفصل الثانى  1959(لسنة 188رقم ) 1959قانون األحوا  الشخصية لعام  (3)

 . 9ص ، (3بند )، (56)الرضاعة والحضانة .مادة 
 .8/155: قدامة المقدسى ابن المعنى (4)
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 (1)ال بركة فيه".

ن ؤوش يالنظر ف لألب“: مرضعةتأجير  يأحقية األب ف القانون وذكر
أن تأذن بتمدد  وللمحكمة، العاشرةيتم  حتى، وتعليمهالمحضنون وتربيته 

ثبت لها بعد الرجوع إلى  إذا، عشرةحضانة الصغير حتى إكماله الخامسة 
، مصلحة الصغير تقتضى بذلك أن، والشعبيةاللجان المختصة الطبية منها 

 (2)على أن ال يبيت إال عند حاضنته".

 : اإلرضاعما يثبت به : ًاثامن
  (3)ار والبينةيثبت بأحد أمرين وهما اإلقر

أحدهما بوجود الرضاع  اعتراف الرجل والمرأة معاً أو هو: اإلقرار -
يحل له اإلقدام على  فال، الزواجأقر الرجل قبل  فإذا، بينهماالمحرم 

إذا كان بعد  وجوبا وأما فاسًدا ويفسخكان العقد  تزوجاوإن ، واجالز
 القاضي فرق، اختياراً لم يفترقا  فإن، االفتراقعليهما  وجب، الزواج
أرضعت  المرضعة هلوإذا شكت ، (4)تبين فساد العقد ألنه، جبراً بينهما 

ثبت ي لم، رضعاتأرضعته خمس رضعات أو أربع  ال؟ أوالطفل أم 

                                                

 .70: 3/71إحياء علوم الدين: الغزالى  (1)
تعديالته الفصل الثانى و1959لسنة  (188رقم ) 1959قانون األحوا  الشخصية لعام  (2)

 . 9ص ، (57)الرضاعة والحضانة .مادة 
بن المغنى: ا، 3/423مغنى المحتاج: الخطيب الشربيني ، 4/14 الكاسانىبدائع الصنائع:  (3)

 .7/558قدامة 
 .8/191المغنى ابن قدامة ، 18/223المجموع: للنووى:  (4)
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 3864 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 (1).التحريم

مجلس القضاة بحق الشخص على  فيوهى اإلخبار : هوالشهادة: البينة -
ين أو رجل اتفق الفقهاء على ثبوت الرضاع بشهادة رجل وقد، الغير

واحدة  امرأةواحد أو  لثبوتها برج في واختلفوا، العدالةوامرأتين من أهل 
 ال: المالكية وقا ، الشهادةالتقبل هذه : الحنفية فقا ، النساءأو أربع من 

فشا منها أو أومن غيرها  ولو، فقطيثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة 
 وقا ، العقديصح معه  الو، شهادتها فتقبل، الصغيرأم  إال، الرضاع
 باالطالعالنساء  الختصاص، نسوةيثبت الرضاع بشهادة أربع : الشافعية

إذ كل امرأتين بمثابة ، وال يثبت بدون أربع نسوة، عليه غالباً كالوالدة
لم تطلب أجرة عن  وإن، غيرهاشهادة المرضعة مع  وتقبل، رجل

ال  محرًما ألنهااً شهدت أن بينهما رضاع بل، فعلهاذكرت  وال، رضاعها
إذا طلبت األجرة فال تقبل  أما، ضرراً تدفع  نفًعا والتريد بهذه الشهادة 

وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرها حسبة بال ، متهمة شهادتها ألنها
، الحسبةالمتفق عليه أن الرضاع مما تقبل فيه شهادة  ومن، دعوىتقدم 
وهى من حقوق اهلل ، رمةيتضمن الح ألنه، الدعوىتتوقف على  فال

  (2)تعالى.
  عدد الرضعات احملرمة: ًاتاسع

 : كالتاليالرضاع المحرم على ثالثة أقوا  وهم  فياختلف العلماء 
                                                

 .18/218المجموع: النووى  (1)
 .697: 716/ 7كتاب الفقه اإلسالمى وأدلته: أ.دهبة الزحيلى:  (2)
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عن ابن  ويحكي، مالكقو  اإلمام  وهو، وكثيرهقليله  يحرم: األول
 إلطالقبا، والزهريالزبير بن  المسيب وعروةبن  إليه ذهب سعيد، عمر

نَّ  ه تعالىالقرآن قول ه  ور  نَّ أ ج  آت وه  ن  ل ك م  ف  ع  ض  ف ِإن  أ ر 
(1) ، تِي ات ك م  الالَّ ه  أ مَّ و 

ن ك م   ع  ض  أ ر 
 (3)فحيث وجد حكمه، علق التحريم باسم الرضاع فاهلل ، (2)

حنبل بن  قو  أحمد وهو، يحرم أقل من ثالث رضعات ال: الثاني
واستدلوا بما ثبت عن  ،(4)ويحكي عن علي وعائشة وأم الفضل وغيرهم

" التحرم المصة : قا - -أن رسو  اهلل- -عائشة 
" --" قا  رسو  اهلل: أم الفضل قالت روى عن ،(5)"والمصتان

" ال : وفي لفظ آخر، والمصة وال المصتان " التحرم الرضعة وال الرضعتان
 ( 6).تحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان "

قول  ووه، مشبعات خم  رضعات يحرم من الرضاع إال ال: الثالث

                                                

 (.6سورة الطالق: آية ) (1)
 (.23سورة النساء: آية ) (2)
 .34/35مية فتاوى ابن تي، 4/8بدائع الصنائع: الكاسانى  (3)

أحكام القرآن ، 66/ 3نظر أحكام القرآن الجصاص يو، 2/150تفسير القرآن العظيم ( 4)
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، 171: 8/172المغنى ، 2/393الكياالهراسى 
 .5/443كشاف القناع ، 2/67أنوار التنزيل للبيضاوي ، 2/383للنيسابوري 

 (.1450ح )2/1074المصة والمصتان: ب- الرضاع: ك -أخرجه مسلم في صحيحه ( 5)
 (. 1451ح )2/1074المصة والمصتان: ب-الرضاع : ك -أخرجه مسلم في صحيحه ( 6)

 (.2149ح رقم)7/220)إرواء الغليل لأللباني : نظري .حديث صحيح
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 3866 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

" كان فيما : أنها قالت - -بحديث عائشة  احتجوا، (1)اإلمام الشافعي
ثم نسخن بخمس ، عشر رضعات معلومات يحرمن أنز  من القرآن

  (2)وهن فيما يقرأ من القرآن "، - -فتوفى رسو  اهلل ، معلومات

، ديثخمس رضعات متفرقات مشبعات لصحة األحا متحري: الراجح
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد األقوا  فهو مرجح له على )وقاعدة
األخبار بالجملة الفعلية المضارعة تفيد  نأ“: الزمخشريوقال  ،(3)(مخالفه
 ( 4)عن الخمس رضعات بلفظ يحرمن كذلك ". رواألخبا، الحصر

".. الرضاع الذي ال يشك في تحريمه أن يكون : وقال اإلمام ابن قدامة 
هذا هو الصحيح في المذهب ، وهو الذي يتعلق به التحريم، خمس رضعات

 ( 5)على الصريح الذي رويناه ".

أن يرضع خمس ، المحرمة بال ريب ةالرضاع“: تيميةقال اإلمام ابن 
 ( 6)العلماء واألئمة األربعة ". متفرقات وجمهوررضعات 

                                                

الحاوي الكبير ، 7/237 : الشافعىاألم، 2/150: ابن كثيرتفسير القرآن العظيمينظر: ( 1)
أحكام القرآن ، 1/257أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي 360: 11/361للماوردي

 . 18/207المجموع للنووي ، 2/393الكيا الهراسي 
ح  1075/ 2ب: التحريم بخمس رضعات ، ك: الرضاع -أخرجه مسلم فى صحيحه  (2)

 (.1452رقم )
 . 1/206قواعد الترجيح عند المفسرين: دحسين الحربى ( 3)
 .  1/246ائق غوامض التنزيل: الزمخشري الكشاف عن حق( 4)
  (.142-8/137المغنى: ابن قدامه )( 5)
 .34/59( الفتاوى الكبري: ابن تيمية 6)
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 : شروط الرضاعة احملرِّمة: ًاعاشر
وأخرى ، عة شروط متعددة تتعلق بالمرضعاشترط الفقهاء للرضا

 : (1)وهى كما يلى، للرضيع

 آدمية.  امرأةأن يكون لبن  -1
شترط او، سوا كانت بكراً أو متزوجة أو بغير زوج عند الجمهور

بلغت ، أن تكون حية حياة مستقرة حا  انفصا  اللبن منها ةالشافعية فى المرأ
 لصغيرة ال يحرم.وأن لبن الميتة وا، تسع سنين قمرية تقريباً 

 معدة الرضيع.  إلىأن يتحقق من وصو  اللبن  -2
وإشترط ، سواء باالمتصاص من الثدى أو بشربة من اإلناء أو الزجاجة

 وجود خمس رضعات مشبيعات متفرقات.، (2)الشافعية والحنابلة

تفق أئمة المذاهب على أن افقد ، حصو  اإلرضاع بطريق الفم أو األنف -3
 ".ر" صب اللبن فى الحلقالتحريم يحصل بالوجو

عتبرالشافعية فى او، شرط عند الحنفية والمالكية، أال يخلط اللبن بغيره -4

                                                

، 3/414مغنى المحتاج: الخطيب الشربيني ، 5/515بدائع الصنائع: الكاسانى ر: ينظ (1)
ن قدامى : ابالمغنى 34/ 2: : ابن رشدبداية المجتهد، 5/515كشاف القناع: البهوتي 

 .7/537: المقدسى

، 8/285تحفة المحتاج: ابن حجر الهيثمى ، 3/415أسنى المطالب: زكريا األنصارى  (2)
المحرر فى ، 4/126موسى الحجاوى بن  أحمدبن  اإلقناع فى فقه اإلمام أحمد موسى

 . 2/112فقه اإلمام أحمد ابن تيمية 
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 3868 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 ".األظهروالحنابلة فى الراحج اللبن المشوب "المختلط بغيره

فال يحرم : باتفاق المذاهب األربعة، أن يكون الرضاع فى حا  الصغر -5
 ين.العام وهو من تجاوز، رضاع الكبير

 .ع خمس رضعات متفرقات فصاعداً الرضا يكونأن  -6
  

 

 

 

 

h 
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 ثالثاملبحث ال

 أسباب وآثار الرضاعة الطبيعية والصناعية على الفرد واجملتمع 

حث اإلسالم على الرضاعة الطبيعة وبين أهميتها لألم والطفل على حد 
ياً"وأثبتها إجتماع، نفسيا، سواء وتأثيرها على كافة الجوانب الحياتية "صحيا

ولكن فى العصر الحالى انتشر لجوء األمهات إلى الرضاعة ، حديثالعلم ال
ها على الفرد والمجتمع فى عدة نقاط ارثآوسوف أشرع فى بيان ، الصناعية

 : وهى التالى

 أسباب جلوء املرأة إىل الرضاعة الصناعية : أواًل

األمهات للرضاعة الصناعية  تلجأ: الطبيعيةإهمال األمهات للرضاعة 
 : يأسياب منها ما يل لعدة، الطبيعيةاعة وتهمل الرض

 .المرأةعمل  -1

 
جعل مكانها  بحيث، كاملةأعز اإلسالم المرأة وأكرمها بإعطائها حقوقها 

{ قوله، البيت الطبيعي ن  ِفي ب ي وِتك نَّ ق ر  تعالى}و 
وهذا يتطلب عدم خروجها ، (1)

                                                

 (. 33سورة األحزاب: آية ) (1)
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 3870 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 وقد، هوبرضاعتفهى مالزمة به وتعتنى بطفلها ، من المنز  إال للضرورة
 ولكن، اإلسالمفلم يمنعها  عدم تواجد من يتكفل بها يتحتاج أحياناً للعمل ف

 (1)برضاعة وليدها. واالهتماميجب أن توفق بين عملها 

للعاملة  ": جازة مدة الرضاعةإونص قانون الطفل بإعطاء المرأة العاملة 
جر لمدة الدولة والقطاع العام وقطاع األعما  الحصو  على إجازة بدون أ في

 (2)ثالث مرات طوا  مدة خدمتها". وتستحق، طفلهاسنتين لرعاية 

أجر  دون تخفيض في كما أقر بتقليص ساعات العمل لألم المرضعة
خال  السنتين التاليتين لتاريخ  ت رضع طفلها يكون للعاملة التي”: العمل
ض فترتين أخريين لهذا الغر الحق في- عن مدة الراحة المقررةفضالً -الوضع

، الفترتينضم هاتين  للعاملة الحق في، ساعةال تقل كل منهما عن نصف 
وال يترتب على ذلك أي تخفيض ، العملهاتان الفترتان من ساعات  وتحسب

  (3).“األجر في

  .تقليد الغرب المتقدم تقنياً  -2
 يف منها أنها متقدمة اعتقادابعض األمهات يقلدن الغرب تقليداً أعمى 

 االجتماعيةشتى العادات  يلتقدمها ف نظراً ، والمعرفةيا والتكنولوج العلوم

                                                

  .43يعة والقانون ص ينظر: مجلة الشر (1)
الفصل ، م2008لسنة 126م والمعد  بالقانون1996لسنة 12المصرى رقم  قانون الطفل (2)

 . 14(ص 72الثانى رعاية األم العاملة مادة )
الفصل ، م2008لسنة 126م والمعد  بالقانون1996لسنة 12المصرى رقم  قانون الطفل (3)

 .14(ص 71الثانى رعاية األم العاملة مادة )
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ا لما يتوافق مع فهى تدعو األمهات إلى الرضاعة الصناعية وفقً ، والسلوكية
 (1)المجتمع. يإثبات مكانتها ف

 وصحتها. الخوف على رشاقتها -3

يجعل األمهات يعزفون  مما، الصناعياللبن  األم ألنوجود بديل للبن  -4
تقدم  يأن الشركات المنتجة للبن الصناع وخاصة، عيةالطبيعن الرضاعة 

 .ترويج بضاعتها يمغرية ف بأسالي

 يالسلبية لدى األمهات ف االتجاهات ووجود، الكافيةنعدام الثقافة ا -5
 (2).يالمجتمعات نحو الرضاعة من الثد

 

 

h 

  

                                                

 .42ينظر: الرضاعة فى ضوء الشرع والطب: د.جاسميه محمد أحمد ص  (1)
 .188ص فريا  عبدالعزيز األمومة والطفولة: : ينظر (2)
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 3872 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 على الفرد وأثرها الرضاعة الطبيعية

 لفرد أثر الرضاعة الطبيعية على ا: الفرع األول
 : اآلثار الصحية والجسدية: أوال  

ّن اهلل  بها على األم والطفل  - -الرضاعة الطبيعة نعمة كبرى م 
ّملة شرعتها النصوص السماوية وأثبتها  على حد سواء؛ لما لهما من فوائد ج 

 : فيما يلى (1)بعض مميزات الرضاعة الطبيعية تتلخصو، العلم الحديث

 تغرق الرضعة من ساعة لساعتين.سهولة هضم لبن األم حيث تس -1

 لبن األم على أجسام مضادة. العدوي؛ الحتواءحماية الطفل من  -2

تؤدى  بالسرسوب macrophagesأثبتت بحوث التغذية أن وجود خاليا  -3
مما يسبب ، lactoferrinمكمل والالكتوفيرين  ام مناعيظتخليق ن إلى

 األمعاء. في E.coliتثبيط وإيفاق بكتريا للقولون 

لبن األم على نسب طبيعية من البروتين والسكريات تتناسب مع  تواءاح -4
 .نمو الطفل الجسدية

لبن األم على األجسام المضادة للبكتريا والفيروسات وخصوصاً  يحتوي -5
 . secretory IGA المناعي a بتركيزات عالية من جلبيولين

                                                

أسباب الشفاء من األسقام ، 21ينظر: الرضاعة الطبيعية: دائرة التثقيف الصحى ص (1)
، 48والسنة صروائع اإلعجاز الطبى فى القرآن ، 133واألهواء: أبى إسحاق العراقى ص

روائع اإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة ، 22اإلعجازالقرآنى فى آيات الرضاعة ص
 . 46: 47ص
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النسبة  وهي، 1: 2لبن األم  في يالفسفور الكالسيومتبلغ نسبة  -6
 العضليوال تسبب حاالت التشنج  الكالسيوممطلوبة المتصاص ال

tetany ، الصوديوم.وانخفاض محتويات 

 أظهرت هذه النمط حيث من بالداء السكري اإلصابة نسبة من التقليل -7
 The Journal of Theمجلة  من األخير في العدد نشرت التي الدراسة

American Medical Association ،كلما  الرضاعة رةفت طالت كلما أنه
 لإلصابة بالسكرى. التعرض فرص نقصت

 بروتين على يحتوي األم حليب أن إلى حديثة أمريكية لخصت دراسة -8
 المفرطة. بالسمنة اإلصابة خطر من يقلل ربما

لبن  الموجود في DHAتجنب اإلصابة بقصر النظر حيث وجود حامض   -9
 Docosahexaenoicنمو مقلة العين وحامض  هو عنصر رئيسي في ماأل

 (1)العين.شبكة  يطور خاليا البصر في

" ت ك ف ل : كما نص القانون على تغذية الطفل بالرضاعة الطبيعية ومزاياها
الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات 

 (2)األساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ".

حذرت من ، ة اإلسالمية بغذاء الطفل وإرضاعه طبيعا  اهتمت الشريعو
أصدر ، ستخدام أى أغذية صناعية لما تحويه مواد ضارة على صحة الرضيعا

                                                

 م. 2005يوليو  11ه الموافق 1426األثنين جمادى اآلخر ، جريدة األولى (1)
( 1ب)، م2008لسنة 126م والمعد  بالقانون1996لسنة 12قانون الطفل المصرى رقم  (2)

 . 2( ص 7) أحكام عامة مادة
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 3874 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

"ال يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة : يؤكد قول الشريعةوالقانون ما يدعم 
أو أى إضافات غذائية إلى األغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضيع 

،   إال إذا كانت مطابقةللشروط واألحكام التى تبينها الألئحة التفيذيةواألطفا
ويجب أن تكون أغذية األطفا  وأوعيتها خالية من المواد الضارة ومن 

ويحظر تداو  تلك األغذية ، الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة
 إال بعد، والمستحضرات أو اإلعالن عنها بأى طريقة من طرق اإلعالن

تسجيلهاوالحصو  على ترخيص بتداولها وبطريقة اإلعالن عنها من وزارة 
وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير ، الصحة

  (1)الصحة باإلتفاق مع وزير التموين".

 : اآلثار النفسية: ثانيًا

الطفل الذى يرضع يشعر بالحب والتعاطف واألمن وبالتالى تتكون  -1
قة عاطفية بينه وبين أمه مما يجعل نفسيته عندما يكبر هادئة ويكون عال

 (2)مع اآلخرين.عالقات إيجابية 

التفاعل الصوتى بين األم والطفل وكذلك التفاعل اللمسى والبصرى  -2
يثير مشاعر الجنان والعطف والحب وتبدأ عالقة نفسية مبكرة على 

تغذى الطفل بالحنان درجة عالية من الحب والتفاهم المتباد  بينهما 

                                                

، (2ب)، م2008لسنة 126م والمعد  بالقانون1996لسنة 12قانون الطفل المصرى رقم  (1)
 .6( ص 30الفصل الخامس غذاء الطفل مادة )

 .79بناء العقو  السليمة د. ستينلس غرنيسبان ص (2)
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 (1).والثقة بالنفس

عملية اإلرضاع تجعل العالقة بين األم والرضيع قوية وبالتالى دافئة  -3
ومشاعر الصداقة اتجاهها تزداد فإن الطفل سوف يبدأ الطريق نحو 

 (2)المستقبل للتوافق اإلجتماعى واإلنفعالى.

األم الرضعة الطبيعية تثير السرور والبهجة وتقوى الرابطة بين  -4
 (3).والطفل

 : اآلثار اإلجتماعية: ثالثأ
فهى ، لرضاعة الطبيعية آثاراً إجتماعية تعود على الطفل واألملثبت أن 

مما يقوى العالقة األسرية ، تعمل على زيادة الترابط األسرى بين األم وطفلها
فاألفراد ، دعائم للمجتمع الصالح ذلك ينشأ النشأة الصحيحة فيكونواوب

القوة  على اإلرتقاء بمجتماعتهم ويكونوا سمياً وعقلياً يعملوناألسوياء ج
على اإلرضاع   لذلك حث اهلل، المرجوة لحماية المجتمع من التفكك

ن اووبين ذلك األمر األلهى ألم موسى قا  تعالى} ي  ح  ى أ مِّ  ِإل ى أ و  وس   أ ن   م 
ِضِعيِه{ أ ر 
ه الخصائص فاألم عندما تضع رضيعها على صدرها تقوى لدي، (4)

انسجاماً وقدرة على التعامل مع الناس فى  أكثر اإلجتماعية التى تجعله
وفى نفس الوقت أن حرمان الطفل من لمسات الحنان فى طفولته ، المستقبل

                                                

 .  130األمومة نحو العالقات بين الطفل واألم د. فايز قنطار ص  (1)
 .263صيته من سلسلة علم نفس الطفولة ص الطفل نمو وشخ (2)
 .64أسس الرضاعة الطبيعية سيسيليا وورث ص (3)
 (. 7سورة القصص: آية ) (4)
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، يجعله أكثر إنطوائية وانعزاالً فى المجتمع وأقل قدرة على التفاعل مع الناس
رضاعة الطبيعية تبعث فى الطفل كما أن ال، (1)فينشأ منطوياً منعزالً خجوالً 

األمان واإلستقرار وتجعله فى المستقبل معطاء ذا ألفة ومودة والرضاعة 
تتطلب جهداً يبذله الطفل وبعدها يدر الحليب قليالً ثم يتدفق فيتعلم ويتدرب 
على الصبر أثناء األخذ باألسباب فى الحصو  على الطعام وتحصيل 

 (2).األرزاق

 

 

 

 

h 

 
  

                                                

 .  9/9محو األمية التربوية  (1)
 . 29كيف تربى ولدك : ليلى الحربى ص (2)
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 ثالثاملطلب ال

 .أثر وأضرار الرضاعة الصناعية على الفرد

 : األضرار الصحية واجلسدية: أواًل

تدمر الرضاعة الصناعية أسنان الرضيع فى أغلب ، تسويس األسنان -1
 .كما هو موضح بالشكل، (1)األحيان فيصيب األسنان األمامية بالتسويس

 
المعوية  تضاعف تزايد معدالت وفيات األطفا  نتيجة اإلصابة بالنزالت -2

 (2).فى األذن الوسطى واإللتهاب

ألن الشرقة ، الناتجة عن اتساع حلمة الرضاعة الصناعية الشرقةتسبب  -3
 (3)لتهاب الرئة".إمرض النوفيا "

وهى إصابة األطفا  بحساسية ، تكوين أجسام مضادة للبروتينات البقرية -4
، لدمتصيب مستقبالً الطفل بأمراض مثل إرتفاع ضغط ا، الجهاز التنفسى

                                                

 م.1999أبريل  26جريدة ، الجمعية األمريكية لطب األسنان (1)
الرضاعة الطبيعية األفضل لك ولطفلك ، ضاعة الطبيعية: الكويتينظر: لجنة تشجيع الر (2)

 .2ص 
 .37الفروق: محمد رشيد العويد ص  (3)



 الرضاعة وأثرها على الفرد واجملتمع
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  (1)الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين أمراض القلب.

، الجمجمة وحجم والوزن الطو  على وتأثيره الجسمى النمو تعطيل -5
  (2).درجاته أقصى هوبلوغ والعقلى الجسمى النمو تقدم على وتأثيره

 : األضرار النفسية : ثانيًا

العام الرابع من النمو العقلى يتم بين الميالد و %50يؤكد العالم بلوم أن  -1
وحرمان الطفل من الرضاعة الطبيعة يؤثر سلبياً على النمو العقلى 
وبالتالى فإن قدرته العقلية ال تكون فى أعلى مستوياتها من الذكاء 

  (3).والمعرفة

طبيعية أقل فى  غيرثبت أن األطفا  الذين حصلوا على رضاعة  -2
الذين  طفا اإلستعداد الذهنى والتحصيل الدراسى عند مقارنتهم باأل

 (4).رضعوا رضاعة طبيعية

يحولون إلى العالج النفسى بأعراض صعوبات  الذينم األطفا  ظمع -3
التغذية أو اإلضطراب السلوكى أو اإلنحراف كانوا يعانون فى السنوات 

 69األولى من سوء التغذية ففى إحجى اإلحصائيات تبين أن حوالى 
ض القلق النفسى حوالى طفالً حولوا للعالج النفسى لظروف بعض أعرا

                                                

لجنة تشجيع الرضاعة ، وزراة الصحة، ينظر: الرضاعة الطبيعية هبة الخالق لمولودك (1)
 . 46الطبيعية الصندوق الوقفى للتنمية الصحية ص 

 .129ص ينظر: األم والطفل محمد السروجى (2)
 . 17: 18علم نفس النمو: سعيد بهادر ص (3)
 .76تأثير نمو التغذية على اإلستعداد الذهنى نبيل حسن ص (4)
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الطبيعية قصيرة ثم بدأت الصعوبات % كانت فترة رضاعتهم 20-29
  (1)تظهر عند انتقالهم إلى الرضاعة الصناعية.

 (2).األم لثدى بدليل لوجود، بطفله األم إرتباط تقليل -4

 أطفا  أن: روجيرسون دراسة أثبتت حيث، للطفل الالرادى التبو  -5
 موضح هو كما، (3)وليالً  نهاراً  إرادياً  ال الً تبو أكثر الصناعية الرضاعة
 بالشكل

 
 عدم وجود اإلشباع الكافى للطفل الذى ينتج عنه نقص فى الحاجات -6

الغريزية للطفل تتطلب اإلشباع العاجل وبمجرد إشباعه يفيض شعوراً 
 (4).باإلرتياح واللذة

h 
  

                                                

 . 160اإلضطرابات النفسية لألطفا  د.مجدى أحمد عبداهلل ص (1)
 .36الفروق: ص  (2)
 .116تأثير التغذية ص (3)
 .37: 38ينظر: اإلضطرابات النفسية للطفل: د كلير ص  (4)
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 رابعاملبحث ال

 احلديثواإلعجاز العلمى فى العصر  الطبيعية الرضاعة

حيث ، توصل العلماء إلى وجود خاليا جذعية بكثرة فى حليب األم
توجد بها ، يوجد بها أنواع الخاليا المتخصصة فى أنسجة الجسم كله

 بروتينات مناعية توفر للطفل وقاية مهمة فى الجهاز الهضمى ضد الفيروسات
كلمت وسوف أشرع فى بيان عدة دراسات ت، والبكتيريا الضارة وتكسبه مناعه

 : وجهة نظر الطب على النحو التالىعن الرضاعة الطبيعة من 

طفالً تتراوح  350دراسة على نحو انمارك أجرى باحثون من النرويج والد -
أشهر وخمس سنوات لمعرفة الفترة التى حصلوا خاللها  13أعمارهم بين 

، ويات الذكاء والقدرة على التحصيلعلى رضاعة طبيعة وعالقتها بمست
الدراسة أن األطفا  الذين حصلوا على رضاعة طبيعية لمدة ال  وأظهرت

نخفاض مستوى الذكاء إلى أدنى من كانوا عرضة إل تقل عن ثالثة أشهر
ضاعة طبيعية لمدة ستة أشهر المتوسط عن األطفا  الذين حصلوا على ر

 (1).(3050)وأكثر

 
                                                

حكمة تحديد مدة الرضاعة بحولين كاملين من منظور علمى مقا  أ.د مجاهد محمد  (1)
 . 8أبو المجد: أستاذ األمراض الباطنية والسكر بكلية طب المنصورة ص
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ز األم صدرها جهاووضح د.جما  الدين إبراهيم وجود أجسام بروتينية م -
ناتجة من ذاكرة ، "adaptive immune system"المناعى المتخصص
حيث تسرى هذه األجسام ، المكتشفة حدثياً  "th3"الخاليا التائية الثالثية

، تنتقل للطفل عن طريق الرضاعة المناعية فى وردتها الدموية ثم فى لبنها
و  والثانى   العام األالخمن ، ى يكتسب الرضيع جزءاً من مناعتهاوبالتال

العامين يتمتعون فاألطفا  الذين اتيحت لهم فرصة اكتما  ، من حياته
  (1).بجهاز مناعى قوى

""على kolhaburفى مستشفيات كولهابور فى الهند  دراسة أوليةأجريت  -
دة تناو  كل رضيع كل من طفل حديثى الوالدة مصابين بأمراض ع 25

فكانت ، لية جذعيةين خيمال 10حيث إحتوى على مليون إلى ، حليب األم
 (2).النتيجة شفاء سريع

 
األبحاث ذكر أن : كتاب نلسون أحد المراجع المشهورة فى طب األطفا  -

رتباطية قوية بين عدد ومدة الرضاعة من إهرت وجود عالقة ظأ الحديثة

                                                

 . 43ص  1432( رمضان 39ينظر: مجلة اإلعجاز العلمى العدد ) (1)
العدد الثالث -ب اإلسالمى مجلة الط، الرضاعة الطبيعية فى اإلسالم: د. إحسان دوعرى (2)

، 411األبحاث وأعما  المؤتمر الدولى العلمى الثالث عن الطب اإلسالمى ص -
 م. 1984أكتوبر  2يوليو /  28الكويت 
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ثدى األم وبين ظهور مرض الكسرى من النوع األو  فى عدد الدراسات 
وعلل الباحثون ذلك بأن لبن األم يمد ، راكملدانيالتى أجريت فى السويد وا

الطفل بحماية ضد عوامل بيئية تؤدى إلى تدمير خاليا بيتا البنكرياسية فى 
  (1).األطفا  الذين لديهم استعداد وراثى "

ز المسارات الجنينية لدى طبقيت فى جامعة "إلينوى" أن الرضاعة تحف -
وقائية توجد فى القناة  والذى يحتوى على مكونات مناعية، األطفا 

رتباط القوى بين فوضحت عالقة اإل، الهضمية لدى الرضيع حديثى الوالدة
طفل الرضيع من أمهاتهم الجينات األساسية والدفاع المناعى لدى ال

  (2).بالمقارنة بغيرهم

 
 خالياأثبتت األبحات أن حليب األم يحتوى على خاليا طالئية تتحو  إلى  -

تتمايز إلى خاليا مكونة للدهون  "mesenchymal calls" وسطية
وأن ، تج أنواع عدة من األنسجة العضويةوالغضاريف ومكون للعظام تن

الغدد الثديية لألم تلتقى توجيهات من المشيمة عبر الخاليا فى حيب األم 
                                                

(1) Borch- nelson (1994)text book of pediatric ،15 th .ed 

، 12لصاوىصينظر: خاليا جذعية فى حليب األم تؤكد التحريم بالرضاعة: عبدالجواد ا (2)
شعبان  39مجلة اإلعجاز العلمى عدد ، الهيئة العالميةلإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة

  .1432عام 
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لذا يعتبر حليب األم ا فى تحديد المصير الجينيى للطفل؛لتؤكد دروه
من  ستخدامها فى عالج كثيرإياً التى يمكن مصدراً مهما وحيوياً وطبيع

 (1)األمراض المزمنة فى المستقبل.

فى نشراتها الطبية  NHSة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا ئهي قدمت -
الرضاعة الطبيعية تقدم فوائد صحية للطفل تستمر لديه حتى : التثقيفية

تققل من  وأن مقدارها له تأثيرات إيجابية، مراحل متقدمة من عمره
كلما زادت مدة الرضاعة ، احتماالت إصابة الطفل بعدوى الميكروبات

إرتفعت الفوائد الصحية وتقلل من إحتماالت إصابة األم والطفل؛لذا 
  (2)تنصح بتقديم مدة الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على أقل تقدير.

 
نية من الهيئات الطيبية العالمية المع رنتجت دراسات عدة فى كثي -

 American Academy ofكاألكاديمية األمريكية لطب األطفا 

pwdiatrics ،النساء والوالدة  ءوالكلية األميركية ألطباamerican College 

of Obstericians ، ومنظمة الصحة العالميةWHO  بالرضاعة الطبيعية لمدة

                                                

 .43ص  1432( رمضان 39ينظر: مجلة اإلعجاز العلمى العدد ) (1)
 -ه1439جمادى األولى 9الجمعة ، دراسات جديدة حو  فوائد الرضاعة الطبيعية (2)

 (.14304م عدد رقم )2018يناير 26
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ألن حليب األم يحتوى على مزيج من الفيتامينات والبروتينات ، سنتين
وإرتفاع والدهون والسكريات وأجسام مضادة مناعية تساعد جسم الطفل 

مقاومة الميكروبات وتقلل من اإلصابات و IQ Scoresمستوى الذكاء 
  (1).بالعدوى الميكروبية

ن كل سنة إحيث ، نب األمهات مضاعفات ومشاكل الثدىتج: قا  العلماء -
، %4الثدى بنسبة إرضاع تمر عليها األم تقلص من نسبة تعرضها لسرطان 

%لكل 7وهذه النسبة تضاعف إلى معد  تراجع تعرضها للمرض بنسبة
 -(2)طفل تنجبه.

 the journal of theأظهرت دراسة ن شرت فى العدد األخير من مجلة  -

american medical association ،ما طالت فترة الرضاعة نقصت لك
فى طب  باحثة، حيث أشارت "أليسون ستون"، فرص التعرض السكرى

إلى أن كل سنة إرضاع تنقص من نسبة ، األسرة بمستشفى يوسطن بريغهام
 (3)%.15سنة التاليةبمقدار  15خال  اإلصابة 

 شملستطالعاً اأجرى معهد صحة األم والطفل فى السويد والنرويج  -
وجدوا األطفا  الذين رضعوا طبيعية مدة ال تقل عن ثمانية ، طفل800

 فما فوق أشهرة المهد من الذين رضعوا لفترة أربعة أسابيع أكثر تعرضاً لوفا
 (4).بمقدار ثالث إلى خمس مرات

                                                

 ص.12س: ، 29/7/2020الثالثاء  aawsat.comفوائد الرضاعة الطبيعية  (1)
 .3046تجنبى السرطان ص ، عالجى طفلك بالرضاعة الطبيعية (2)
 .3048جنبى نفسك مرض السكر ص (3)
ينظر: موقع عبدالدايم الكجيل لإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة على الشبكة  (4)

═ 
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 الطبيعيةتوصيات منظمة الصحة العالمية لحماية الرضاعة 

من التوصيات واإلرشادات نحو  ا  منظمة الصحة العلمية عدد أوصت
 : ومنها ما يلىرضاعة طبيعية ناجحة 

لوالدة بشأن الرضاعة الطبيعية على واآلباء قبل االتثقيف لألمهات توفير  -
 نحو يناسب احتياجتهم.

توفير الدعم بشكل يراعى إحساس أمهات الرضع المتواجدين فى وحدة  -
 هن.عّ يإلتباع اإلرشادات السلوكية لرض، الرعاية المركزية

تدريب األمهات على كيفية إفراز لبن الثدى الستخدامه الحقاً كوسيلة  -
 رضيّعهن. ى حالة ابتعادهن مؤقتاً عنلمواصلة اإلرضاع ف

ستهال  الرضاعة الطبيعية ادعم جميع األمهات علمياً لكى يتسنى لهن  -
  .ومواصلتها والتصدى للصعوبات الشائعة بها

تدريب العاملين الصحيين على النحو المناسب مهم إلمكانية تنفيذ معايير  -
 الجودة بفاعلية طبقاً ألدوارهم.

صحية تتيح لألم ممارسة الرضاعة ألى عدد المرات  تباع ممارسات رعايةإ -
 .وبأى تواتر وألى مدة ترغبها

السلوكية الدالة على  لإلشارتدعم األمهات فى اإلستجابة بطرق متنوعة  -
االحتياج للتغذية واأللفة والراحة بإقامة عالقات رعاية وتنشئة مع رضعهن 

                                                
═ 

 . 3052مام السنة النبوية بالرضاعة الطبيعية: محمد صابر عرفة صينظر اهت، العنكبوتية
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ع والتالمس من خال  طرق االستجابة لإلشارات التى تبدر من الرّض 
  .بشرتها ببشرته واإلحتصان والحديث والغناء وغير ذلك

أى أغذية أو سوائل غير الرضاعة  رضيّعهنينبغى ثنى األمهات عن إعطاء  -
  .إال إذا كانت المشورة الطبية تقتضى ذلك، الطبيعية

زياسإيجاد بيئة تمكينية للرضاعة ووجود س -  معايير ات ومبادئ توجيهية تعزَّ
رويجها وحمايتها ودعمها فى المرافق التى توفر الخدمات الجودة لت

  (1)لألمهات والمواليد.
 

 

h 

 
 

  

                                                

مة الصحة العالمية: المكتبة اإللكترونية للبيَّنات حو  إجراءات التغذية: ظمن (1)
www.who.int م2020يوليو 28، مساء 9.48، الثالثاء، protecting ،promoting 

and supporting breastfeeding in facilities providing mateernity and 
newbron services Geneva: world health organization ،2017. 
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 اخلامتة

 : وهى نتائجموضوع الرضاعة تبين عدة لبعد الدراسة المتأنية 

للطفل -عزوجل-في الشريعة اإلسالمية حق افترضه المولى الرضاعة   -1
م يقبل ثدي على والده وال يجب على األم إال في حالة الطالق ول

نَّ غيرها فسترضعه بأجر قا  تعالى  ه  ور  نَّ أ ج  آت وه  ن  ل ك م  ف  ع  ض  ف ِإن  أ ر 
ى ر  ِضع  ل ه  أ خ  ت ر  ت م  ف س  ر  اس  ِإن  ت ع  وٍف و  ر  ع  ن ك م  ِبم  وا ب ي  أ ت ِمر    .(1)و 

لية مشتركة بين األب واألم وفق ما نصت عليه الشريعة والرضاعة مسؤ -2
  الطفل.ون األحوا  الشخصية وقانون وقاناإلسالمية 

من  وحذرت، الطبيعية الرضاعةأكدت األبحاث العلمية على ضرورة   -3
 الرضاعة الصناعية.

لمن أراد أن يتم الرضاعة مصدقاً  مدة الرضاعة الشرعية حولين كاملين -4
ِن ِلم   لقوله تعالى اِمل ي  ِن ك  ل ي  و  نَّ ح  ه  د  ال  ن  أ و  ِضع  ات  ي ر  اِلد  و  ال  اد  أ ن  و  ن  أ ر 
ة   اع  ض   .(2)ي ِتمَّ الرَّ

لما ورد ، يثبت التحريم في الرضاعة بخمس رضعات مشبعات متفرقات -5
" كان : قالت--روي عن عائشة في صحيح السنة المحمدية 

ثم نسخن بخمس ، عشر رضعات معلومات يحرمن القرانفيما أنز  من 
ن وهن فيما يقرأ م - -فتوفي رسو  اهلل ، معلومات

                                                

 (. 6سورة الطالق: آية ) (1)
 (.233سورة البقرة: آية ) (2)
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 ( 1)القران".

جنس المولود وعمره ل امناسبً ، بغيرهله فوائد ال يمكن مقارنته لبن األم  -6
  واالجتماعية.الصحية والنفسية شتى الجوانب حياته  ويفيده في

"إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له : ، --اهلل -7
ِن رضاعه في الجنة". ال    (2)لظئرين ت ك ّمِ

م  »: ق ا    وري عن ابن مسعود -8 ب ت  اللَّح  أ ن  ظ م  و  ع  دَّ ال  ا ش  اع  ِإالَّ م  ، «ال  ِرض 
ى وس  ا   أ ب و م  ر  ِفيك م  »: ف ق  ب  ا ال ح  ذ  ه  أ ل ون ا و   (3)«.ال  ت س 

 : كالتالي وهيصت الدراسة بعدة توصيات مهمة وأ

وزارة الصحة والجهات المعنية باألمومة والطفولة بعمل "بنوك  اتفاق  -1
يذكر فيها اسم المرضعة والرضيع ، توثقه ب "شهادة نسب " ،للبن األم"

حتى يتثنى ، وعدد الرضعات وومدتها وإثبات ذلك واإلشهاد عليه
  الرجوع إليه عند اللزوم لمنع اختالط األنساب.

، "ة الصحة والهيئة القضائيةر"وزا المسؤوليةتنسيق بين الجهات  -2
إلزامها بالرضاعة ور منها عليه األم بإقرا عشهادة ميالد توقي باستخراج

                                                

ح 2/1075لتحريم بخمس رضعات باب ا -كتاب النكاح  -أخرجه مسلم في صحيحه ( 1)
(1452). 

ن والعيا  وتواضعه الصبيا --ب: رحمته -ك: الفضائل-صحيح مسلم  (2)
 (. 2316ح رقم ) 4/1808وفضل ذلك 

(. صححه 2059ح رقم )  2/222-ب: في رضاع الكبير  -ك: النكاح  -سنن أبو داود (3)
  األلبانى
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توقع عليها العقوبة و أو مرضي صحيحالة عدم وجود مانع  يالطبيعة ف
 . حين مخالفة ذلك القانونية

تعزيز دور اإلعالم بعمل إعالنات تبرز الدور الهام للرضاعة الطبيعة  -3
  والمجتمع.وأثرها على الفرد 

 

 

 

 

 

h 
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 صادر واملراجع العلميةقائمة امل

موسى بن  عليبن  الحسينبن  جمع البيهقي لإلمام أحمد -آن للشافعيأحكام القر -1
عبد الغني : هـ( كتب هوامشه458: أبو بكر البيهقي )ت، الخسر وجردي الخراساني

مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة : محمد زاهد الكوثري الناشر: عبد الخالق قدم له
 م.1994 -هـ 1414: 2ط

عبد السالم : هـ( تحقيق370: علي أبو بكر )تن ب )الجصاص( أحمد: أحكام القرآن -2
عام ، (1ط)، لبنان -دار الكتب العلمية بيروت ، محمد علي شاهين

 م.1994هـ/1415
هـ( 543: العربي )تبن  عبد اهلل أبو بكربن  )ابن العربي( محمد: أحكام القرآن -3

، العلمية دار الكتب، محمد عبد القادر عطا: راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه
 م. 2003-هـ  1424عام ، (3ط)، لبنان -بيروت 

: محمد ناصر الدين األلباني )ت: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -4
: بيروت الطبعة -المكتب اإلسالمي : زهير الشاويش الناشر: هـ( إشراف1420
 .م1985 -هـ  1405الثانية 

 حاق العراقى.أبى إس: أسباب الشفاء من األسقام واألهواء -5
اهتمام السنة النبوية بالرضاعة الطبيعية دراسة حديثية علمية محمد صابر عرفة  -6

 م.2017المجلة العلمية كلية أصو  الدين والدعوة جامعة األزهر بالزقازيق عام 
أبو : الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  -7

الشهير بالماوردي ، حبيب البصري البغداديبن  محمدبن  محمدبن  الحسن علي
الشيخ عاد  أحمد عبد الموجود  -الشيخ علي محمد معوض : هـ( تحقيق450: )ت
 م. 1999-هـ  1419لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر، 1ط

فرح األنصاري بن  أبي بكربن  أحمدبن  الجامع ألحكام القرآن أبو عبد اهلل محمد -8
أحمد البردوني وإبراهيم : هـ( تحقيق671: دين القرطبي )المتوفىالخزرجي شمس ال

 م.1964 -هـ 1384، الثانية: القاهرة الطبعة -دار الكتب المصرية : أطفيش الناشر
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 م.1999أبريل  26جريدة ، الجمعية األمريكية لطب األسنان -9
 .مكتبة األنجلو المصرية القاهرة، د. كلير فهيم: اإلضطرابات النفسية للطفل -10
، دار المعرفة الجامعية، د مجدى أحمد عبداهلل: اإلضطرابات النفسية لألطفا  -11

 م.2003القاهرة 
عبد بن  شافعبن  عثمانبن  العباسبن  إدريسبن  الشافعي أبو عبد اهلل محمد: األم -12

 -دار المعرفة : هـ( الناشر204: عبد مناف المطلبي القرشي المكي )تبن  المطلب
 م.1990هـ/1410: بيروت سنة النشر

موسوعة شاملة لألم والطفل ما قبل الوالدة حتى  -محمد السروجى : األم والطفل -13
 م.1989الطبعة الثانية ، القاهرة، علم الكتاب، البلوغ

مكتبة الفالح ، فريا  عبد العزيز: الرعاية الغذائية والتربوية األمومة والطفولة -14
 .الكويت

: أحمد )تبن  ( أبو الوليد محمد)ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد -15
 م.2004 -هـ 1425: القاهرة تاريخ النشر -دار الحديث : هـ( الناشر595

دار الكتب : الناشر -لعالء الدين الكاساني -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -16
 م.1986 -هـ 1406، الثانية: العلمية الطبعة

: أحمد )تبن  يد محمد)ابن رشد( أبو الول: بداية المجتهد ونهاية المقتصد -17
 م.2004 -هـ 1425: القاهرة تاريخ النشر -دار الحديث : هـ( الناشر595

عبد الرّزاق بن  محّمدبن  )الزبيدى( محّمد: تاج العروس من جواهر القاموس -18
 دار الهداية.، مجموعة من المحققين: هـ(تحقيق1205: الحسيني)ت

ل   -19 محجن بن  عليبن  ِبّيِ عثمانتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الّشِ
المطبعة الكبرى : الناشر، هـ( 743: فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت، البارعي
 .ه1313عام1القاهرة ط، بوالق -األميرية 

كثير الدمشقي بن  )الحافظ ابن كثير( عماد الدين إسماعيل: تفسير القرآن العظيم -20
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عام -(1ط)، تب العربيةلكإحياء ا، محمد حسين شمس الدين: هـ(تحقيق774: )ت
 هـ 1419

مكتبة جامعة اإلمامرات ، د.يوسف قاسم: حقوق األسرة فى الفقه اإلسالمى -21
 م.1981-ـه1401القاهرة عام -الناشر دار النهضة العربية ، العربية المتحدة

حكمة تحديد مدة الرضاعة بحولين كاملين من منظور علمى مقا  أ.د مجاهد  -22
 .أستاذ األمراض الباطنية والسكر بكلية طب المنصورة: و المجدمحمد أب

 -ـه1439جمادى األولى 9الجمعة ، دراسات جديدة حو  فوائد الرضاعة الطبيعية -23
 (. 14304م عدد رقم )2018يناير 26

مدرس بكلية الشريعة ، د.جاسميه محمد أحمد: الرضاعة فى ضوء الشرع والطب -24
 مجلة الشريعة والقانون.، ويتجامعة الك، والدراسات اإلسالمية

العدد -مجلة الطب اإلسالمي ، د. إحسان دوعرى: الرضاعة الطبيعية فى اإلسالم -25
األبحاث وأعما  المؤتمر الدولي العلمي الثالث عن الطب اإلسالمي  -الثالث 

 م. 1984أكتوبر  2يوليو /  28الكويت ، 411ص
لجنة تشجيع الرضاعة ، حةوزراة الص، الرضاعة الطبيعية هبة الخالق لمولودك -26

 .الطبيعية الصندوق الوقفى للتنمية الصحية
بن  محمد زهير: تحقيق، إسماعيل أبو عبداهللبن  البخارى محمد: صحيح البخاري -27

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد ، ناصر الناصر
 هـ.1422عام ، (1ط)، عبد الباقي(

: لحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )تابن  مسلم: صحيح مسلم -28
 بيروت. -دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: هـ(تحقيق261

الطبعة الرابعة ، الكويت، دار البحوث العلمية، سعيدة بهادر: علم نفس النمو -29
1986. 

: د )تمحمبن  )النيسابوري( نظام الدين الحسن: غرائب القرآن ورغائب الفرقان -30
 .هـ1416 عام، (1بيروت ط) ،زكريا عميرات دار الكتب العلمية: تحقيق هـ(850
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بن  رجببن  أحمدبن  زين الدين عبد الرحمن: فتح الباري شرح صحيح البخاري -31
المي، الحسن مكتب : تحقيق، هـ(795: الحنبلي)ت، ثم الدمشقي، البغدادي، الس 

المدينة  -مكتبة الغرباء األثرية : الناشر، (1): القاهرة ط -تحقيق دار الحرمين
 م. 1996 -هـ  1417عام ، النبوية

 بيروت. -دار ابن حزم  -محمد رشيد العويد : الفروق -32
مكتب تحقيق التراث في : تحقيق، هـ( 817: الفيروزآبادي )ت: القاموس المحيط -33

وسي: بإشراف، مؤسسة الرسالة مؤسسة : الناشر، 8: ط، محمد نعيم العرقس 
 م. 2005 -هـ  1426 لبنان عام -بيروت ، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

 .1959(لسنة 188رقم ) 1959قانون األحوا  الشخصية لعام  -34
دار : ط، حسين الحربيبن  عليبن  حسين: قواعد الترجيح عند المفسرين د -35

 م.1996 -1418عام ، 1ط، الرياض ـ، القاسم
 م.2008لسنة 126 م والمعد  بالقانون1996لسنة 12قانون الطفل المصرى رقم  -36
بن  )الزمخشري( أبو القاسم محمود: عن حقائق غوامض التنزيلالكشاف  -37

 .هـ1407عام ، (3بيروت ط) -عربي دار الكتاب ال، هـ(538: أحمد )تبن  عمرو
أستاذ ورئيس قسم ، مصطفى الزحيلىبن  أ.د هبة: كتاب الفقه اإلسالمى وأدلته -38

-دار الفكر : الناشر 4ط، كلية الشريعة، وله بجامعة دمشقالفقه اإلسالمى وأص
 سوريا.

بن  صالح الدين ابن حسنبن  يونسبن  منصور: كشاف القناع عن متن اإلقناع -39
 دار الكتب العلمية.: هـ( الناشر1051: إدريس البهوتى الحنبلى )ت

 .لكالرضاعة الطبيعية األفضل لك ولطف، الكويت: لجنة تشجيع الرضاعة الطبيعية -40
 -دار صادر  -منظور األفريقي المصريبن  مكرمبن  محمد -لسان العرب  -41

 .ـه1414 -الثالثة : الطبعة، بيروت -دار صادر : االناشر -بيروت
دار ، شرف النوويبن  أبي زكريا محيي الدين يحيى -المجموع شرح المهذب -42
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 الفكر.
قدامه بن  حمدأبن  عبد اهلل: -حنبل الشيبانيبن  المغنى في فقه اإلمام أحمد -43

 ه (.1405عام) ، 1ط -بيروت -دار الفكر  -المقدسي أبو محمد
-أبي سهل السرخسيبن  شمس الدين أبو بكر محمد -المبسوط للسرخسي -44

، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -خليل محي الدين الميس -تحقيق
 م(.2000هـ 1421عام) ، 1ط-لبنان 

عبد الحليم بن  الحراني( تقي الدين أبو العباس أحمد) ابن تيمية : مجموع الفتاوى -45
مجمع الملك فهد لطباعة ، قاسمبن  محمدبن  عبد الرحمن: هـ( تحقيق728: )ت
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