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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 دراسة فقهية –مدرات احلليب املعاصرة وأثرها يف نشر القرابة الرضاعية 

 هللا بن يوسف األمحد عبد

 هـ1438

 

 المطلب األول

 حقيقة مدرات الحليب

 أقرت الشريعة اإلسالمية للمرضع بفضلها فأسدلت عليها شرف األمومة كما يف قول احلق تعاىل:

ِتي أَْرَضْعَنُكمْ ﴿ وقد خلق هللا يف املرأة هندين، وهيأ هلما من الوظائف ، [23]سورة النساء:  ﴾َوأُُمَهاُتُكْم الالا
 .ما حيصل به إنتاج احلليب للطفل

إبدرار حليب املرأة؛ كحبوب احللبة والسمسم،  املعنيةأنواًعا من احلبوب الطَبعية ولقد عرف الطب 
ومثار اجلوز واللوز اجلبلي؛ غري أن املقصود هنا ما استجد من العقاقري واألدوية اليت تساهم يف زايدة إدرار 

 تنشئه من العدم.اليت احلليب واحملافظة عليه من النقص، أو 
لمستخدمة ل وحنوه أو كان أن تكون أمًّا من الرضاع ليتيم   غب يفتر و عاقرا ة املستخدمسواء كانت و 

من جمموعة من الفيتامينات   تتكون  املدرة حلليب املرأةواإلبر  تلك األقراص والعقاقري  ن  إغري ذلك، فغرٌض  
 من شأنو   .وم، واليودواملعادن املختلفة؛ كفيتامني ك، وفيتامني جـ، وفيتامني ه، والزنك، واحلديد، واملغنيسي

 كميات حمددة ومتوازنة لتوفري الدعم الكامل بأن تسهم يف توفري العديد من املواد الغذائية  هذه املكوانت
 .للمرضع

استشارية طب األسرة يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية للحرس ،  رذاذ حممد ويل  دكتورةال  أعلنت  مؤخراو 
اع ومتابعة األمومة وعالجياهتا يف دورته اخلامسة ابملدينة النبوية من خالل مؤمتر متعلقات اإلرض، الوطين

عن إمكان مساعدة العازابت والعقيمات على إدرار احلليب إلرضاع األطفال اليتامى، وأشارت إىل حاالت 
اثب فيها اللنب بنفس خصائص حليب األم الطَبعي؛ عن طريق إخضاع النساء الراغبات حبضانة األيتام 

وللتوسع   درات على اإلرضاع إلجراءات طبية وحقن معينة من أجل مساعدهتن على إدرار احلليب.وغري القا
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، وهو  للقضاءأو مكتبة املعهد العايل على املكتبة الشاملة يف هذا ميكن الرجوع إىل أصل هذا البحث
 : النوازل يف الرضاع.دراسة فقهية بعنوان

يف اجلملة؛   بالغنيخبلوها من األمور املانعة من استعماهلا لل  الصيادلة،  ذه املدرات يف وجهة نظره  وتتميز
 إال عند اإلفراط يف تعاطيها.

 

 

 ثايناملطلب ال
 أثر استخدام مدرات احلليب يف انتشار احملرمية

مانع وأنه  ه النسبتُ رضاع يُثبيت من احلرمة ما يثبي الاألمة قد اجتمع قوهلا واتفقت كلمتها على أن إن 
من موانع النكاح، كما قد حكي اإلمجاع على عدم وقوع احلرمة بدم املرضع، وال بلحمها، وإن أغذاي 

 الولد.  
ومن بعدهم يف هذا متوافرة وحاضرة؛  -صلى هللا عليه وسلم  -وتقريرات فقهاء املسلمني من أصحاب النيب 

، وبنحوه روي عن ابن ا.هـفمن ذلك ما روي عن عائشة قالـت: حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة 
عباس، وابن مسعود، وسويد بن َغَفلة، وعن علي: ال تنكح من أرضعته امرأة أخيك، وال امرأة أبيك، وال 

كي عن الزبري بن العوام، وما كان يفيت به عروة بن الزبري، واملنقول ، وهو املذهب العملي احملا.هـامرأة ابنك  
 عن ابن عمر، وجابر؛ رضي هللا عنهم مجيًعا.

، وبنحوه قال عطاء، ا.هـوكذلك جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب  
  وجابر بن زيد،  د بن أيب بكر الصديق،القاسم بن حمم، وابن جريج، و الشعيبو  ،جماهدوهو املنقول عن 

واألوزاعي، والليث    والنعمان، وأيب الشعثاء،  سفيان الثوري،و  ،واحلسن البصري   وجماهد، والزهري،  وطاوس،
داود   وأيب سليمانوأيب ثور، وأمحد، وإسحاق،    ، ومالك، والشافعي،وأصحاب الرأي  بن سعد، وأيب حنيفة

عبيد، والرتمذي، وعبيد هللا بن احلسن، وابن املنذر، وهو املشتهر عند أهل م، وأيب وأصحاهب الظاهري،
 املدينة ومكة الكوفة والشام وفقهاء األمصار من الصحابة والتابعني.

 
﴿ُحر يماْت َعَلْيُكْم أُماَهاُتُكْم َوبـَنَاُتُكْم وَأَخَواُتُكْم قول احلق تبارك وتعاىل:  الكتابمن ومستند اإلمجاع 

ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأْخَواُتُكْم ميَن الرََّضاَعةي َوَعمااتُُّكْم َوَخااَلُتُكْم َوبـَنَاُت اأَلخي َوبـَنَاُت اأْلُْختي    ﴾ َوأُمََّهاُتُكْم الَّلَّ
 .واألخت ،ومها: األم ،رم بسبب الرضاع اثنان، فهذه اآلية صرحية يف أن احمل[23]سورة النساء: 
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نظري احملرمات ابلنسب، إال أن هللا سبحانه وتعاىل اقتصر منهن على ،  ومع كون احملرمات ابلرضاع سبًعا
كما يف   األم واألخت؛ لداللتهما على البقية؛ ألنه إذا تقررت احملرمية يف الرضاع بنحو ما حيرم من النسب

فإن احملرمات ابلنسب قسمان؛    ،"حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"  مرفوعا، ونصه:احلديث املتفق عليه  
وهي:  ،وأما اآلخر فخمسة أصناف ،واآلخر ابألخوة؛ أما األول فيدخل حتته األم والبنت ،قسم ابلوالدة

 ر منوبنت األخت؛ فاقتصَ  ،، وبنت األخ–أخت األب  – والعمة ،–أخت األم  – واخلالة ،األخت
  ، ة فْلتحرم البنت ابملولودية يا مت األم ابلوالدي وحيث حرُ  ،وهي تدل على البنت ،األول على األم القسم

  ، واخلالة أخت األم ،واقتصر من الصنف الثاين على األخت؛ ألهنا عنوان ابقيه؛ إذ العمة أخت األب
صلى   -مل تكن نًصا يف غري األم واألخت إال أن النيب    وبنات األخت وبنات األخ فروع األخوة، واآلية وإن

بني املراد منها بقوله: "حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب" متفق عليه، وليس املراد حترمَي   -هللا عليه وسلم 
وهذا   ،وما يقصد به من التمتع هبن؛ ألن الذوات ال حترم، بل التحرمي لألفعال  ،بل حترمَي نكاحهن  ،ذواهتن

َتةُ ر يماْت َعَلْيُكمُ حُ ﴿من قبيل داللة االقتضاء، كما قال تعاىل:  ومن هذا  ،أي: أكلها [؛3]سورة املائدة:  ﴾ املَيـْ
 علم أن للرضاع مدخاًل يف التحرمي كالنسب.

ليست صاحلة لالستدالل؛ ألنه وإن كان ليس املقصود حترمي الذوات و  ،ولو قال قائل: إن اآلية جمملة
 وليس أحدها أبوىل من اآلخر. ،بل األفعال؛ إال أن األفعال كثرية

 وذلك ملا أيِت: ،فاجلواب: إن هذه الدعوى مدفوعة
 ،عدم التسليم بكون اآلية جمملة تدل على حترمي مجيع األفعال، بل هي تدل على حترمي النكاح  أوال:

َواَل تَنكيُحوْا َما َنَكَح آاَبؤُُكم ﴿والدليل على صحة هذا التقدير: اآلية السابقة هلا، وهي قول هللا: 
 .[22]سورة النساء:  ﴾ميَن النيَساءي إالا َما َقْد َسَلفَ 

ما ورد يف مثل هذا حيمل على املقصود منه عرفًا، كما محلت امليتة يف قول هللا تعاىل:   إن كل  اثنيا:
َتةُ ر يماْت َعَلْيُكمُ حُ ﴿  والدم على تناوله.  ،على األكل [3]سورة املائدة:  ﴾َوالدامُ   املَيـْ

 

 - النبي بني  النبوية حيثننتقل إىل السنة الكتاب العزيز،  وبعد بيان الدليل على التحرمي الرضاعي من

حلفصة من الرضاعة أن يدخل يف بيتها،   ،مبدأَ التحرمي الرضاعي  -صلى هللا عليه وسلم   وذلك حني استأذن عم  
: "الرضاعة حترم ما حترم الوالدة" متفق -رضي هللا عنهم  -حني استنكرت عائشة  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال 

 ،: "إهنا ابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتين وأاب سلمة ثويبةُ -رضي هللا عنهم  -عليه، وقال يف بنت أيب سلمة 
، واملعىن: ال تعرضن علي نكاحهن وهن واللفظ ملسلم فال تعريْضَن علي بناتيكن وال أخواتيكن" متفق عليه
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للزواج منها، قال:  – مارضي هللا عنه –محزة  ابنةُ  -صلى هللا عليه وسلم  -عليه  رضتْ ، وملا عُ قريباِت من الرضاعة
وهو عمها  –"إهنا ابنة أخي من الرضاعة" متفق عليه، وملا جاء أفلح أخو أيب القعيس يستأذن على عائشة 

 –صلى هللا عليه وسلم  –عائشة أن أتذن له، فلما جاء رسول هللا  تْ بعد أن نزل احلجاب؛ أبَ  –من الرضاعة 

ويف رواية ملسلم يف املتابعات: أن عائشة قالت بعد ، فأمرها أن أتذن له. متفق عليهأخربته ابلذي صنعت،  
ذلك: إمنا أرضعتين املرأة، ومل يرضعين الرجل؟! فقال رسول هللا عليه الصالة والسالم: "إنه عمك؛ فليلج 

 عليك".
ما حُرم للمرتضعة  للمرتضع ومن الرجالفما تقدم من األحاديث دال على أن الرضاع حير يم من النساء 

 .ا تواترا معنوايتواتر م كونن يأب حقيقوهذا املعىن  ،ابلنسب
 

 :ما أيِته القضية يف هذا سطروه لذا، دون حمررو املذاهب املشتهرة ذلك، ومم
: وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب...، ولنب الفحل ـه428ت احلنفي يف الكتاب قال القدوري 

يتعلق به التحرمي، وهو: أن ترضع املرأة صبية، فتحرم هذه الصبية على زوجها، وعلى آابئه وأبنائه، ويصري 
 ا.هـالزوج الذي نزل هلا منه اللنب أاًب للمرضعة 

م؛ إن حصل يف احلولني، أو يف خمتصره: حصول لنب امرأة وإن ميتة...؛ حمر ي  ـه776وقال خليل ت 
 ا.هـ بزايدة الشهرين؛ إال أن يستغنني ولو فيهما = ما حرمه النسب 

: حترمي الرضاع يتعلق ابملرضعة والفحل الذي له اللنب على ولد منسوب إليه، ـه930وقال املزجاد ت 
وأخواهتما منهما ولو من وطء شبهة، مث تنتشر إىل أصوهلما وفروعهما من نسب أو رضاع، وإىل إخوهتما 

للخؤولة والعمومة، وأوالد أوالدمها أوالد إخوة وأخوات، وال حرمة بينهم وبني الرضيع...، وينتشر من 
الرضيع إىل أو الده من نسب أو رضاع دون آابئه وأمهاته وإخوته وأخواته...، وال تنقطع نسبة اللنب عن  

 ا.هـالفحل بفراق املرأة وإن طال الزمن 
 ا.هـ: وحترمي الرضاع يف النكاح وثبوت احملرمية كالنسب ـه1033رمي ت وقال مرعي الك

 مسألتني:  وقبل ختام هذا املبحث أشري إىل
يف  -زوج املرضع  –حكي عنه استثناء انتشار احملرمية من جهة األب  بعض السلفن إ املسألة األوىل:

؛ إذا قبال امرأًة، أو ابشرها، مث درات ابإلمجاعأاًب  ومع االتفاق على أن زوج املرضع ال يكون  اإلرضاع،
إىل األب وال من كان من جهته، بل يقصروهنا على   ال يرون أن القرابة الرضاعية تنتشر؛ إال أن هؤالء  اللنب
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حيث سبق واستفاضت هذه املسألة بني الفقهاء بعنوان: لنب الفحل، األم ومن كان من قبلها كاألخت، 
 –مها النيب يف قوهلا: إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل!، فعلا  ، وتقدم قريبا،اإلشكال إىل ذهن عائشة 

أنه عمها، وأنه ال مانع من ولوجه عليها؛ مقررًا عليه الصالة والسالم يف ذلك سراين  –صلى هللا عليه وسلم 
التحرمي إىل من نزل اللنب من مائه بفعل وطئه أصواًل وفروًعا وحواشَي، وقد طرح هذه القضية بتوسع ووضوح 

ا، وترضع امرأته ذكرً  رجل   أن ترضع امرأةُ  :لنب الفحل حيرم، وهو" أبو حممد ابن حزم، وذلك بعدما قرر أن
من السلف هذا ال حيرم   وقد رأى قوم، مث قال بعد ذلك: "فتحرم إحدامها على األخرى ؛األخرى أنثى

وابن الزبري، ورافع بن خديج، وزينب بنت أم سلمة، ،  ،  وهذا الرأي مروي عن عائشة، وابن عمرا.هـا  شيئً 
 وغريهم؛ رضي هللا عنهم.

  والشعيب،   سعيد بن املسيب،و   هللا بن عمر، وإبراهيم النخعي، وأيب قالبة،كما قد روي عن سامل بن عبد  
، وأيب بكر بن سليمان بن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف وأيب ،وعطاء بن يسار، وسليمان بن يسار

حثمة وإايس بن معاوية، والقاسم بن حممد بن أيب بكر، وطاوس، ونسب إىل ربيعة الرأي، وإبراهيم بن  
 . علية
ِتي أَْرَضْعَنُكْم َوَأْخَواُتُكْم ميَن قول هللا تعاىل: ك  ؛تغاية ما يستندون إليه عموماو  ﴿َوأُماَهاُتُكْم الالا

كقوهلم: إن اللنب ال ينفصل من الرجل وإمنا ينفصل من املرأة؛   ؛، وعقليات[23]سورة النساء:    الراَضاَعةي﴾
 فكيف تنتشر احلرمة إىل الرجل؟ 

وأبن سبب اللنب هو ماء الرجل واملرأة مًعا؛ فإنه  .فال يلتفت إليه ؛قياس يف مقابلة النصوجياب: أبنه 
كاجلد ملا كان سبب الولد أوجب حترمي   ،فوجب أن يكون الرضاع منهما ؛اثر بوطء األب واألم وعاء له

  ا.هـيف قول ابن عباس: اللقاح واحد  جاءولد الولد به لتعلقه بولده؛ كما 
ال تصمد أمام ما اتُّفق على صحته من السنة املبينة املصرحة، ولذلك قال أبو حممد العامة    وهذه األدلة

عمها من الرضاعة الذي أمرت ابإلذن له يف  -ابن قدامة بعدما ساق حديث عائشة مع أفلح أخي أيب القعيس 

وهذه العبارة الصرحية مل جير ، ا.هـ وهذا نص قاطع يف حمل النزاع، فال يعول على ما خالفه: -الدخول عليها 
 هبا قلم ابن قدامة بتمامها يف أي مسألة أخرى من كتابه املغين.
هو كما يرى ابن حجر، ف،  –رضي هللا عنها    –وما تقدم يف عدم االعتداد بلنب الفحل لو صح عن عائشة  

يف صحيح مسلم: إمنا ظاهر يف كونه قبل علمها ابحلكم، والدليل على أهنا مل تكن تعلم احلكم؛ قوهلا كما 
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أرضعتين املرأة، ومل يرضعين الرجل؟!، وليكن كذلك سبب ما جاء عن غريها، وإذا رأيت لبعضهم نقلني يف 
 . ، فإن اآلية بلغتهم قبل احلديثاملسألة؛ كطاوس؛ ظهر لك أن هذا هو السبب
حابنا ال يرون بلنب  قال: كان عمارة وإبراهيم وأص  ؛األعمشويشري إىل هذا ما روى ابن حزم بسنده إىل  

 ، حىت أاتهم احلكم بن عتيبة خبرب أيب القعيس. -أي: ال جيعلونه حمرًما من قيبَله  - االفحل أبسً 
: هكذا يفعل أهل العلم، ال كمن يقول: أين كان ابن حزم بقضية منهجية، فقال أبو حممد مث علق

 ا.هـ  فالن وفالن عن هذا اخلرب؟
أنه تكرر يف غري مسألة؛ فإنك جتد النقول عمن كان يف صدر اإلسالم وهذا ليس مبستغرب إذا علمت  

 أنه يقول بعدم تعلق التحرمي فيما دون الرضعات العشر، مع ورود نسخها صرحيًا صحيًحا.
طائفة من  توقف يف حكم لنب الفحل، ولذلك تفقهوعدم إدراك املسألة هبذا التسلسل قد يربك امل

 ي يروى عن جماهد، وابن سريين.الذك  الفقهاء يف صدر اإلسالم؛
أن أقوال املسلمني قد اجتمعت بعد ذلك على حترمي لنب الفحل، من دون خمالف  كما رأيتَ   والظاهر

 ى اإلمجاعمن ادعأن مؤكدا اإلمجاع يف هذه املسألة، يذكر، وإن كان ابن القيم قد قرر عدم إمكان دعوى 
إن ، مث نسب القول بتحرمي لنب الفحل إىل مجهور أهل اإلسالم، وأردف: إن لنب الفحل حيرم، و فهو كاذب

ينتشر من املرأة، وهذا هو احلق الذي ال جيوز أن يقال بغريه،  كما  -زوج املرضع  :الفحل –التحرمي ينتشر منه 
أحق أن تتبع  -صلى هللا عليه وسلم  -وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم، فسنة رسول هللا 

ولو تركت السنن خلالف من  ،كان  ا منويرتك ما خالفها ألجلها، وال ترتك هي ألجل قول أحد كائنً 
 ا وتركت احلجة إىل غريها، وقولُ ك سنن كثرية جدً لرتُ  ؛خالفها لعدم بلوغها له، أو لتأويلها، أو غري ذلك
نسأل هللا  ؛املعصوم إىل قول غري املعصوم، وهذه بلية من جيب اتباعه إىل قول من ال جيب اتباعه، وقولُ 

 كالمه رمحه هللا.  ا.هـ العافية منها، وأن ال نلقاه هبا يوم القيامة
ولكن قد نسب إىل اجلمهور القول جبواز اتفاق علماء العصر على حكم معني بعد اختالفهم يف ذلك  

اجلواز، احلكم؛ ألنه واقع من مجيع أهل العصر الذين يصنف خمالفهم متبًعا غري سبيل املؤمنني، والوقوع دليل  
 -رضي هللا عنه  -وإذا جاز وقوعه استلزم حجيته من عموم األدلة، كما أمجعت األمة على خالفة أيب بكر 

 بعد االختالف.
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، منها: اإلمجاع؛ هل خيتص ابلصدر األول؟ مبين على مسائل أخرىما ذكره أبو عبد هللا ابن القيم و  
يرتفع اخلالف املتقدم؟ وهل ينقرض القول مبوت وهل خيتص حكم اإلمجاع يف عصر دون عصر؟ وهل 

 من رام قدًحا يف اإلمجاع بعد االختالف، فرمبا تداعى ذلك إىل أصل االحتجاج ابإلمجاع. صاحبه؟
 

 ؟ لصهر واجلمعابهل حيرم من الرضاع ما حيرم املسألة الثانية: 
غريه، وامرأة  من الرضاع مما نزل بوطء زوج   ة الزوجمن الرضاع، وبنت امرأإذا كان هلا أم الزوجة  مثاله:

بني املرأة وعمتها  اجلمعمن الرضاعة، و  أخواهُتما إذا كانت، واجلمع بني األختني يارضاع إذا كان ابنااالبن 
 .من الرضاعة، وخالتها من الرضاعة

تها من الرضاعة  حكى ابُن حزم االتفاَق على "أن أم الزوجة من الرضاعة مبنزلتها من الوالدة، وأن ابن
القرطيبُّ اإلمجاَع على حرمة حليلة االبن من الرضاع، ونص على أن ذكر كابنتها من الوالدة، وال فرق"، و 

 ذا هو مشهور املذاهب، وهمستند اإلمجاع يف ذلك هو اخلرب املرفوع: "حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"،  
ال ما كان من تقي الدين ابن تيمية حني توقف، ومل أَر من خالف ذلك ممن قال بتحرمي لنب الفحل؛ إ
، والواقع أن الفقهاء مل يذكروا يف هذا قواًل آخر؛ ا.هـوقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحرمي؛ فهو أقوى 

 جازما ابن تيمية إىل تقي الديننسب  من مدرسة احلنابلة بل حكوا عدم علمهم ابخلالف؛ لكن املرداوي
بفتوى لإلمام أمحد من رواية ابن بدينا يقرر فيها   ذلك  أنه ال حير يم من الرضاع ما حيُرم من املصاهرة، وأردف

 ، مقررا أن املذهب هو ما حكي عن إمام املذهب.ةالتحرمي ابلرضاع نظري املصاهر 
 ابملصاهرة واجلمع يف أنه حيرم من الرضاع ما حيرم ما ذهبوا إليه  على عامة العلماء دليل وقد كان
: "حيرم من الرضاعة -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب  ما جاء يف صحيح البخاري منداخل في هو: أنه

ما حيرم من النسب"؛ ألنه أجرى الرضاعة جمرى النسب، وشباهها به؛ فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأيب 
  بت للرضاعة؛ كامرأة األب، واالبن، الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه؛ فما ثبت للنسب من التحرمي ث

 .وإذا حرم اجلمع بني أخيت النسب حرم بني أخيت الرضاعة، وابنتها من النسب ،وأم املرأة
بعد ذكر احملرمات  بعموم قول هللا تعاىلمتسك من مل حيرم ابلرضاع ما حيرم ابملصاهرة واجلمع  بينما

لُّ َلُكْم ماا َورَاَء َذليُكْم﴾: من الرضاعة ابلنسب مضيفني ما أي: أحل نكاحهن، ، [24]سورة النساء:  ﴿َوُأحي
 أيِت من األدلة واملناقشات:
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ا وإمنا  ا ابلصهر، ومعلوم أن حترمي الرضاعة ال يسمى صهرً ا ابلنسب وسبعً هللا سبحانه حرم سبعً : إن  أوال
: ما حيرم ابملصاهرة، وال ذكره هللا سبحانه يف كتابه كما يف احلديث منه ما حيرم من النسب، ومل يقلحيرم 

كم له جاء من إثباتو  ،، وال ذكر حترمي اجلمع يف الرضاع كما ذكره يف النسبمن النسب ذكر حترمي الصهر
الرضاعة جعلت   ، فإذي أضعاف اجلامعالفارق بني األصل والفرع أضعاف  غفلتم عن كون  القياس، وقد  طريق  

بل ما افرتقا فيه من األحكام  ؛النفكاك اجلهتني يلزم أن تكون مثله يف كل حكم كالنسب يف حكم مل
أضعاف ما اجتمعا فيه منها، وقد ثبت جواز اجلمع بني اللتني بينهما مصاهرة حمرمة، كما مجع احلسن بن 

وإن كان بينهما حترمي ، بد هللا بن جعفر بني امرأة علي وابنتهمجع عو  ،احلسن بن علي بني بنيت عم يف ليلة
ا، فهذا نظري األختني من الرضاعة؛ ألن سبب حترمي النكاح رً مينع جواز نكاح أحدها لآلخر لو كان ذكَ 

 .بينهما يف أنفسهما
 ؛يف احملرمية هن أمهات املؤمنني يف التحرمي واحلرمة فقط، ال -صلى هللا عليه وسلم  -هؤالء نساء النيب و 

فليس ألحد أن خيلو هبن وال ينظر إليهن، بل قد أمرهن هللا ابالحتجاب عمن حرم عليه نكاحهن من غري 
َجابي ﴿فقال تعاىل:  ؛ن بينهن وبينه رضاعأقارهبن ومَ  سورة ] ﴾َوإَذا َسألُتُموُهنا َمتَاًعا فَاسألُوُهنا مين َوَراءي حي

 ؛يتعدى إىل أقارهبن ألبتة، فليس بناهتن أخوات املؤمنني حيرمن على رجاهلممث هذا احلكم ال ، [53األحزاب: 
 .بل هن حالل للمسلمني ابتفاق املسلمني

  يكنومل ،للقطيعة اجلمع بني اللتني بينهما مصاهرة حمرمة؛ا وغريه قد كرهو جابر بن زيد  أبنوأجيب: 
لُّ َلُكْم ما ﴿عز وجل:  هللا فيه حترمي لقول  .[24النساء: سورة ] ﴾َورَاَء َذليُكمْ ا َوُأحي

َوُهَو الاذيي َخَلَق َمَن املاءي َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا ﴿الصهر قسيم النسب وشقيقه، قال هللا تعاىل:  وأبن
ْهرًا فالعالقة بني الناس ابلنسب والصهر، ومها سببا التحرمي، والرضاع فرع على   ،[54الفرقان: سورة ] ﴾َوصي

 . النسب، وال تعقل املصاهرة إال بني األنساب

لئال يفضي  ؛هللا تعاىل إمنا حرم اجلمع بني األختني، وبني املرأة وعمتها، وبينها وبني خالتهاإن  :نيااث
ومعلوم أن األختني من الرضاع ليس بينهما رحم حمرمة يف غري النكاح، وال ترتب   ،إىل قطيعة الرحم احملرمة

فال يعتق عليه ابمللك، وال يرثه،  ؛على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط غري حترمي أحدمها على اآلخر
ل عنه، وال يدخل يف الوصية ح وال املوت، وال يعقي وال يستحق النفقة عليه، وال يثبت له عليه والية النكا 

والوقف على أقاربه وذوي رمحه، وال حيرم التفريق بني األم وولدها الصغري من الرضاعة، وحيرم من النسب، 
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ا من احملرمات ابلرضاع مل يعتق عليه والتفريق بينهما يف امللك كاجلمع بينهما يف النكاح سواء، ولو ملك شيئً 
 .ابمللك

ومعلوم ، [23النساء: سورة ] ﴾َوَحاَلئيُل أَبـْنَائيُكُم الاذييَن ميْن َأصاَلبيُكمْ ﴿تعاىل يف احملرمات:  ال هللاق: لثااث
صلب، وقصد إخراج ابن  فكيف إذا قيد بكونه ابنَ  ؛أن لفظ االبن إذا أطلق مل يدخل فيه ابن الرضاع

   ؛ فال حترم على األب حليلة ابنه الرضاعي ي على التأبيد.التبين هبذا ال مينع إخراج ابن الرضاع
أبن هذا القيد إمنا كان إلسقاط اعتبار التبين وإبطاله، وأبن امرأة االبن من الرضاع حترم وأجيب عنه: 

 ابإلمجاع كما حترم امرأة االبن الصليب.
 يف مسألة حرمة نظري املصاهرة ابلرضاع؛ ما أيِت: أسباب اخلَّلفولعل من 

؛ مل -وهم أكثر احلنفية  -املعترب يف دليل اخلطاب؛ فمن مل حيتج مبفهوم املخالفة السبب األول: 
ل على حل ما يد[ 23]سورة النساء:  ﴾َوَحاَلئيُل أَبـْنَائيُكُم الاذييَن ميْن َأصاَلبيُكمْ ﴿يروا يف قوله تعاىل: 

وهو قول طائفة؛  -نكاح زوجة االبن من الرضاع، ومن احتج به يف بعض الصور دون اجلميع 
؛ أمكنه أن ال يَعد يي مفهوم املخالفة يف اآلية الكرمية إىل غري أبناء التبين، -كتقي الدين ابن تيمية  

؛ فأصوله حتمله - وهم اجلمهور؛ يف غري مفهوم اللقب -ومن احتج بعموم مجيع مفاهيم املخالفة 
 على القول حبل حالئل األبناء سوى أبناء الصلب.

ولقائل أن يقول: إذا كان اجلمهور يعتربون مفهوم املخالفة حجًة؛ فما ابهلم أغفلوا مفهوم املخالفة من 
اآلية، وحراموا حالئل أبنائنا الذين من أصالبنا وحالئَل أبنائنا من الرضاعة، مع كون اآلية نصت على 

 ئل أبناء الصلب، ومقتضى مفهوم املخالفة الذي حيتجون بعمومه حلُّ زوجاتي األبناء من الرضاعة؟حال
واجلواب: إن شروط االحتجاج مبفهوم املخالفة عندهم مل تتوافر يف هذا النص، وذلك أن ختصيص  

غالب كون  ؛ إذ الواحلال كذلك األبناء ذوي احلليالت بوصف الصلبية جرى جمرى الغالب، وال حيتج به
 االبن صلبيًّا، ومن الذي يكون له ابن من الرضاع إذا ما قورن مبن له ابن من النسب والصلب؟. 

لا فإن قيل: فما معىن قول احلق جل ذكره:  ، بعد قوله [24]سورة النساء:  َلُكْم ماا َورَاَء َذليُكْم﴾ ﴿َوُأحي
، إال أن [23]سورة النساء:  ﴿َوَحاَلئيُل أَبـْنَائيُكُم الاذييَن ميْن َأصاَلبيُكْم﴾سبحانه يف بيان من حيرم نكاحهن: 

 تكون حالئل أبناء غري الصلب مما أحل بنص اآلية؟ 
على من هو   كان اجلواب: إن هللا تبارك وتعاىل ملا ذكر يف اآلية اليت بني فيها احملرمات من ذكر؛ اقتصر

حمرم بكل حال؛ مثل: األم، واألخت، والعمة، واخلالة...، حىت ذكر حليلة ابنه الصليب، وهي من حترم 
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عليه ابالتفاق ولو طلقها االبن، فأما من مل حيرم نكاحه إبطالق؛ كأخت الزوجة، أو عمتها، أو األجنبية 
، وكذلك الشأن يف حليلة ابن الرضاع؛ اخلامسة؛ فلم يكن هذا حملها؛ ألن نكاحها ليس حراًما بكل حال

 حترم على أبيه ما مل يطلقها، ولذلك كان التقدير: وأحل لكم ما وراء ذلكم ابحلال اليت أحلها به.

 
اليت أثرى   املسائل  مطالعة، من  أثر استخدام مدرات احلليب يف انتشار احملرميةعد ذلك، لبيان  البد بو 

كما   قد فتشت عنها فوجدهتاهبا العلماء املكتبة اإلسالمية الفقهية واليت هلا اتصال من وجه  ما مبسألتنا، و 
 :أيِت

 / هل يعد رضاع البكر اليت مل تتزوج انشرا للمحرمية؟1
ية ؛ من حيث نشر احملرماملرأة البكر إذا أرضعت وهي يف ذمة زوج ولكن ال تزال بكرًاحكم رضاع  /2

 وعدمه.
 ./ إذا اثب للرجل لنب يف صدره3
 .ال تلداليت عجوز واليائسة رضاع ال/ 4
 رضاع املطلقة./ 5
 رضاع املتوىف عنها زوجها./ 6
 ملن لزمها اإلرضاع. ويصلحه تناول ما يدر اللنب/ 7
 إذا خرج من الثدي ماء أصفر./ 8
 .رضاع اخلنثى املشكل/ 9

املعاصرة قد تكون صغرية أو ابلغة أو كبرية ايئسة، وقد تكون بكرا أو  فمن تتعاطى مدرات احلليب 
ثيبا، وقد تكون حائال أو حامال، وقد تكون عزابء أو ذات زوج أو مطلقة أو أرملة، وقد تكون أنثى أو 

 مشكلة اجلنس بسبب عيب َخلقي أو هرموين.
 
 :ا يف املسائل اآلتيةنتظيمً م الفقهاء ما ذكرإليك و 

 رضاع البكر. وىل: املسألة األ
 لنب، فأرضعت به صبيًّا؛ فهل يتعلق به حترمي؟ ذا نزل للبكرإ صورة املسألة:

 اختلف فقهاء اإلسالم يف تعلق التحرمي بلنب البكر، على ما أيِت:
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إذا نزل للبكر بنت تسع سنني لنب، فأرضعت به صبيًّا؛ تعلق به التحرمي، وصارت أمًّا القول األول: 
 كانت صبية ال يوطأ مثلها، أو نقصت عن سن احمليض، وال أب له.للصيب، ولو  

وأظهر الروايتني عند  ،وهو قول للحنفية، واملذهب عند املالكية، وأبو ثور، يوبه قال الثوري، والشافع
وابن حامد؛   ومشس الدين ابن قدامة  احلنابلة اليت عليها مجاهري األصحاب، وصححها أبو حممد ابن قدامة

 ية املنصوصة غري ذلك، وهو قول كل من حيفظ عنه ابن املنذر.لكن الروا
 حيرم؛ إذا بلغت التاسعة عُمرًا.  القول الثاين:

 وهو إطالق بعض احلنفية، ووجه للحنابلة.
 حيرم؛ إن كان يوطأ مثلها. القول الثالث:

 وهو قول بعض املالكية.
 حيرم؛ إن مل تنقص عن سن احمليض؛ سواء كان يوطأ مثلها، أو ال. القول الرابع:

 وهو قول عند املالكية.
رضاعيا حيرم إن كانت حمتملة الوالدة؛ أبن تبلغ تسع سنني، وال يكون املرتضع ابنًا  القول اخلامس:

تسع سنني لنب؛ أما إن مل حيكم ببلوغها، فلو ظهر لصغرية دون  لرجل، وإمنا هو ابن للمرأة اليت أرضعته،
 مل حيرم.

 وهو مذهب الشافعية. 
 ال حيرم لنب البكر.  القول السادس:

وهو قول عند الشافعية، والرواية املنصوصة عند احلنابلة؛ استظهرها صاحب الفروع، وصححها بعض 
 األصحاب.
 األدلة: •

القائلون ابنتشار احلرمة الرضاعية بلنب البكر إذا   استدل أصحاب القول األول :أدلة القول األول
 مبا أيِت: بلغت التاسعة ولو مل يكن مثلها يوطأ أو نقصت عن سن احمليض

 كتاب هللا تعاىل وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم.  الدليل األول:
ِتي وَ ﴿تعاىل:  احلق لو يف قوذلك  ؛ حيث مل يفصل فيه بني [23]سورة النساء:  أَْرَضْعَنُكْم﴾أُماَهاُتُكْم الالا

 بكر وثيب. 



12 

  : "الرضاعة ما أنبت اللحم" اخلرب، و متفق عليه: "الرضاعة من اجملاعة" -صلى هللا عليه وسلم  -ول النيب وق
وهذا اخلرب وإن مل يثبت رفعه إال أنه جاء مبعناه عدد من اآلاثر عن الصحابة رضي هللا عنهم؛ ومنهم: 

   وذلك عام، وهو موجود يف لنب البكر. ابن مسعود، وأبو موسى األشعري، وعائشة، وابن عباس.

 املعىن املعقول. الدليل الثاين:
 لبان النساء إمنا خلقت لغذاء األطفال.ن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وأوذلك أ

 ندرته، واحلكم يف الشريعة للغالب. ب :ونوقش
 أبن جنسه معتاد.وأجيب عنه: 

 القياس. الدليل الثالث: 
 إنه لنب امرأة فتعلق به التحرمي؛ كما لو اثب بوطء.حيث 

 الوقوع. :القول الثاين دليل
 ، وينشر احلرمة. شبهة البعضية ه؛ فتثبت باللنب ءسبب نشو هو  ذلك أن العمر

 القياس.: القول الثالث دليل
. ثوابن جبامع على الوالدةحيث قاسوا الوطء   اللنب يف كل  
 استدل أصحاب القول اخلامس مبا أيِت: :أدلة القول اخلامس

: والوالدة توجد الولد قائم،  والدةن احتمال الأب على نصب البلوغ عالمة للنب احملرم: استدلوا أوًلا
 والرضاع كالنسب، فكفى فيه االحتمال.النسيب، 

إمنا  احلرمة نأب على أن املرتضع ال يكون ابًنا لرجل، وإمنا هو ابن للمرأة اليت أرضعته: ستدلواا اثنياا:
 . أبن ينتسب إليه الولد الذي نزل عليه اللنب ؛ إىل الفحلبني الرضيع والفحل إذا كان منسوابً  تثبت

 القائلون أبن لنب البكر ال ينشر احلرمة الرضاعية   استدل أصحاب القول السادس  :أدلة القول السادس
 مبا أيِت:

 وال تعتربه يف النادر. القواعد الفقهية اليت تنصب احلكم على الغالبالدليل األول: 
 األطفال؛ فأشبه لنب الرجال والبهيمة.تغذية يف مل جتر العادة به  و اندر، ثوابن اللنب يف البكر  نذلك أ

 ن جنسه معتاد.أب :ونوقش

 خروج ما اثب يف البكر عن مسمى احلليب. الدليل الثاين: 
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العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس   ما أنشرفيالرضاع و  .إنه ليس بلنب حقيقة، بل رطوبة متولدةحيث 
 كذلك. 

نفتاق األمعاء اب ابتداءً ن معىن التغذية املوجود يف حليب َمن اثب لبنها عن محل أب :يناقشميكن أن و 
يف احلكم بني أنواع لنب البكر، فال معىن للتفريق يف حتقق  إذاوسد اجملاعة مث نشوز العظم ونبات اللحم؛ 

املؤثر؛ ألن األبوة الرضاعية ، وال ينبغي أن ينعكس األثر على ؛ إذا كان ثوابن لبنها عن زوج أو الاملراضع
 ليست شرطا يف انتشار احملرمية.

 مقتضى االحتياط. القول بعدم نشر احملرمية بلنب البكر  إنالدليل الثالث: 
ال كما من جانب دون جانب،  إليه املستدل به  أبنه مقتضى االحتياط قد نظريناقش: وميكن أن 

 االستدالل.أمر خارج عن موارد يسوغ استصحاب 
 تعود األقوال الستة يف اجلملة إىل قولني؛ التحرمي بلنب البكر، وعدم التحرمي. الرتجيح:  •

وعامة قيودات أرابب التحرمي ترجع إىل أمور ظنية، غلب على الظن معها عندهم أن احلليب يكون 
 معها شبيًها ابحلليب الثائب عن احلمل أو الوطء يف خصائصه وصفاته.

التحرمي؛ يفهم مما استدل به أن ما خرج من ثدي البكر لو كان يشبه ما اثب عن احلمل أو ومن مل ير 
 .عنده الوطء من األلبان يف صفاته ومكوانته؛ أنه يثبت به التحرمي

وإذا كان ذلك كذلك؛ مل يعد بد  من القول بتحرمي لنب البكر إن مسي حليبًا؛ حبيث يشبه احلليب الثائب 
تضى محل نصوص الشريعة يف الباب على ما تسعه من املعاين وتقتضيه من املقاصد؛ عن احلمل، وهذا مق

بلبنها ففتقت به أمعاءه وشدات عظامه، وهلا ته ت جوعسدا إذا اثب لبنها وأرضعت الصيب فقد  البكر فإن
ليها: عليه حق  إبرضاعه من لبنها؛ حيث صار جزء من بدهنا فيه، وتقدم قريبًا من املرفوعات املتفق ع

"الرضاعة من اجملاعة"، واملقصود من هذا احلديث: أنه ال حيرم من حليب املرضع إال ما كان يسد جوعة 
 الرضيع من دون أن جيتمع معه غريه من الطعام.

ه: كل امرأة اثب هلا لنب، فأرضعت به طفاًل مخس رضعات يف احلولني؛ فإنه 1420قال ابن ابز ت
أة حامل، أو ثيب، أو بكر متزوجة أو غري متزوجة، أو كبرية السن؛ فإنه حمرم، حير يم؛ سواء كان اللنب من امر 

   ا.هــوكالم الفقهاء أن اللنب احملرم هو ما اثب عن محل ال دليل عليه؛ ألن احلديث َعمم، ومل خيصص 
 : جمتمعان، ومها أمرانيف ابب الرضاع ابلتحرمي  واملراد

 . حترمي النكاح األمر األول:
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 .احملرمية اليت جتيز وضع احلجاب واخللوة الثاين:األمر 
ثبوت احملرمية، وإال جلاز   مل جيتمع معه –رضي هللا عنهن  –أمهات املؤمنني  بينما جند أن حترمي نكاح

: إهنن أمهات هـ728ت  ابن تيمية تقي الدينولذلك قال  .هلن وضع احلجاب أمام املؤمنني، واخللوة هبم
 هـ.ا التحرمي دون احملرميةاملؤمنني يف 

مل يتفقوا على عبارة تبني املقصود من البكر؛ فأطلق وا هذه املسألة  طرحعلى أن الفقهاء رمحهم هللا الذين  
وطأ بنكاح أو سفاح ولو زالت العذرة بنحو وثبة، وقصر آخرون مفهوم البكارة هنا تاحلنفية ذلك فيمن مل 

مذهب املالكية، أو من ال محل فيها يف مذهب الشافعي، أو من مل على معان  أخرى؛ كمن ال زوج هلا يف 
وجيمع ما تقدم أال يكون يف يدها صيب   .من مل توطأ  وقال آخرون من احلنبلية: هي،  عند بعض احلنابلة  حتمل

 .اثب لبنها من محلها به

 
 رضاع البكر إذا تزوجت. املسألة الثانية: 
؛ فهل يكون الزوج أاًب للرضيع إىل جانب أمومة فنكحت وهلا لنب، لنبٌ  نزل هلا بكرصورة املسألة: 

 على ما أيِت: املذاهب املشتهرة املرضعة؟ اختلف يف ذلك فقهاء
 .هو هنا للمرأة وحدها وال أب للرضيع القول األول:

وبه قال احلنفية بقيد عدم الدخول، وبعض الشافعية؛ إال أن حتمل من زوجها وال يكون للرضيع أب 
 حىت ينفصل املولود.

 أاًب إزاء كون املرضع أمًّا. لزوجايكون  القول الثاين:
 وبه قال املالكية، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقول للشافعية، واختاره ابن ابز.

 يكون الزوج أاًب إذا محلت منه.القول الثالث: 
 وهو قول للشافعية، واحلنابلة.

 األدلة: •
على أن رضاع البكر إذا تزوجت ال ينشر احملرمية إىل استدل أصحاب القول األول    :أدلة القول األول

 مبا أيِت: زوجها 
 ختلف ركن من أركان احلكم بنشر احملرمية إىل الزوج. الدليل األول:

 إمنا تكون بسبب الوالدة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة.   الزوجإىل ة لنب املرضعإن نسبحيث 
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 لقياس. ا الدليل الثاين:
 اليت در هلا حليب ومل ُيدخل هبا. قياًسا على البكروذلك 

على أن زوج البكر اليت اثب هلا لنب قبل الزواج أنه  استدل أصحاب القول الثاين :أدلة القول الثاين
  مبا أيِت: يكون أاب رضاعيا
بثالثة أسباب: أن يوجده، للنب يكون للفحل  ، وذلك أن اكون اللنب بسبب وطء الزوجالدليل األول:  

أو يكثره، أو يباشر منيه الولَد يف البطن، وهو هنا قد أوجده أو كثره بوطئه؛ ألن الوطء يكثر احلليب،  
 وهو من أسباب إدراره.

 إنه مل حيدث هلا زوج غريه.الدليل الثاين: 
حانه احلكم ابلتحرمي يف هللا سبلعموم األدلة املوجبة لنشر القرابة الرضاعية إىل زوج املرضع حيث أطلق 

ِتي أَْرَضْعَنُكْم﴾وَ ﴿قوله:  : "حيرم من -صلى هللا عليه وسلم  -، مع قول النيب [23]سورة النساء:  أُماَهاُتُكْم الالا
،  من الرضاعة: "ائذين له؛ فإنه عمك"  -رضي هللا عنها    -ل يف عم عائشة   االرضاعة ما حيرم من النسب"، وق

 وتقدم يف بداية البحث.
القائل بنشر احملرمية إىل  يظهر مما تقدم من األدلة واملناقشات وجاهة القول الثاينالرتجيح:  •

؛ ألن االبن الصليب زوج املرضع اليت در هلا لنب وهي حتته ومل يتصل ثوابن اللنب بزوج قبله حيث كانت بكرا
ينسب مبحض العقد مع اإلمكان؛ ألن العقد مظنة حصول موجب احلمل، وليكن كذلك ما قيس عليه 

 حصول ما ينشئه أو يكثره.يف الشريعة، وهو االبن من الرضاع؛ فإن الزوج مظنة 
األصل يف البكر اليت در هلا لنب مث تزوجت أهنا توطأ إذا دخل هبا زوجها، والوطء يكثر اللنب يقويه: أن  

النشوة  أن    هذا الصدد  حيث يذكر األطباء يف،  فيما قرره الفقهاء قدميًا وأشارت إليه الدراسات الطبية حديثًا
 وهو -املؤثر يف إفراز احلليب عند املرضع  رموناهلإىل ارتفاع  تؤدي أو االستمناء اليت تعقب اجلماع

أو تكرر  ة اجلماع،كان عليه قبل اجلماع، ويكون أعلى ما يكون إذا طالت مد  عما -الربوالكتني يف الدم 
وجد  ؛ فقداملرأة إىل النشوة يف اجلماع مل تصل إذا من ذلك على العكس، و حصول النشوة أكثر من مرة

 أنه يقلل هرمون الربوالكتني يف الدم عما قبل اجلماع.
على من أرضعته وهي يف عصمته؛ ألن الرضاع أخذ نصيبًا من بدهنا ووقتها حقا وج املرضعة زَ ن لي كما أ

ن زوُجها أاًب من ، فإذي الشريعة وضعت املرضعة منزلة األم ملن أرضعت، فألن يكو ة بدهناوعموم منفع
 فعلى ذلك القانون جرى.  ؛الرضاعة
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، فهذا الرتجيح جار على األصل يف الباب، وهو أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب،  وعلى كل  
 وابلرجوع إىل القواعد العامة يف كل ابب تنضبط أحكام املسائل وتستقر.

 ما أيِت:اخلالف فييرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل  سبب اخلَّلف: •
 أصول الفقه، وهي مبسوطة يف كتايب: أصول الكالم الفقهي.مسائل يف  أوًل:
ا تتحقق به فرعا واحدا، وهو: اخلالف فيم  هذا النوع، ولنأخذ من  الفقه  مسائل يف فروع  اثنيا:

وهم  -أبوة زوج املرضع؛ فمن أانطه ابنفصال الولد من احلمل ومل ير يف غريه موجًبا لثيابة اللنب 

؛ مل ير يف الوطء ما يثيب اللنب، ومن رأى يف احلمل ما حيقق نسبة اللنب إىل أيب -بعض الشافعية 
 الرضيع والزوج إىل جانب ؛ أثبت احلرمة بني-وهو مذهب الشافعي وبعض أتباعه واحلنابلة  –احلمل 
؛ أحلق ابلزوج كل مرضع –وهم املالكية  –، ومن رأى يف الوطء مثيبًا للنب -وهي الزوجة  -املرضع 

 وطئها من زوجاته.
 

 ؛ فهل ينشر رضاعه احلرمة؟. إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبيااملسألة الثالثة: 
هذه املسألة: إرضاع الذكور، وقد اختُلف يف تصو ر هذه املسألة وقوًعا، فقال علال  يطلق بعض الفقهاء  

 ، مث بني حكم املسألة إذا نزل. ا.هـ الشافعي: وال أحسبه ينزل للرجل لنب 
سنة بسبب  27يف دراسة أجراها أحد الباحثني؛ قام فيها بتحليل احلليب الذي خرج من رجل عمره و 

دم، ووجد أن معدل تركيز الربوتني وسكر احلليب )الالكتوز( واألمالح هو زايدة هرمون الربوالكتني يف ال
 نفسه املوجود يف حليب املرأة املرضعة ولبئها.

 وقد اختلف الفقهاء الذين أوردوا هذه املسألة على قولني مشهورين:
 إذا نزل للرجل لنب، فأرضع به صبياً؛ مل يتعلق به التحرمي. القول األول:

وهو قول عامة أهل العلم؛ من احلنفية، وأحد قويل مالك، وقول الشافعي، والصحيح عند الشافعية،  
 والصحيح من مذهب احلنابلة. 

 على أن الشافعي كره للرجل وولده نكاح الصبية إذا ارتضعت منه، وتبعه املنتسبون إىل مذهبه. 
 تقع احلرمة به. القول الثاين:

 افعية؛ كالكرابيسي. وبه قال املالكية، وبعض الش
 األدلة: •
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عدم تكامل أركان حكم نشر احلرمة الرضاعية مما استدل أصحاب القول األول ب :أدلة القول األول
 خيرج من صدر الرجل، وبيان ذلك يف األوجه التالية:

إمنا اللنب و  ألن هللا مل خيلق للرجل لبنا يغتذي منه الرُّضاع، إنه ليس بلنب على احلقيقةالوجه األول: 
 يتصور ممن تتصور منه الوالدة.

 حممول على الغالب. قولكم هذان أب :ونوقش

وذكر الوالد    ،والوالدون غري الوالدات  .والوالدات إانث  ،ن هللا تعاىل ذكر رضاع الوالداتإالوجه الثاين:  
لـَمْعُرْوفي َوَعَلى الـَمْولُْودي َلُه ﴿: فقال سبحانه ،أبن عليه مؤنة الرضاع البقرة: سورة ] ﴾ريْزقـُُهنا وَكيْسَوهُتُنا ابي

ِتي وَ ﴿وقد خصهن هللا بقوله:  فلم جيز أن يكون حكم اآلابء حكم األمهات ؛[233 أُماَهاُتُكْم الالا
 وقد فرق هللا عز وجل بني أحكامهم. ؛وال حكم األمهات حكم اآلابء ،[23]سورة النساء:  أَْرَضْعَنُكْم﴾

 نواع من األقيسة واألشباه، وهي كما يلي:استدل أصحاب القول الثاين أب :أدلة القول الثاين
 إن احلرمة إذا وقعت ابللنب عن وطئه، فبيَلبنه أوىل.  القياس األول:

 إنه لنب آدمي؛ فأشبه لنب اآلدمية. القياس الثاين: 
الشرعي املشتمل على نشر القرابة الرضاعة مبين على أركان، وأول أركانه  إن احلكم الرتجيح:  •

؛ فال [23]سورة النساء:  ﴾وأمهاتكم الالِت أرضعنكم ﴿األنثى، وقلنا أنثى ألن هللا مساها أُمًّا يف قوله:  املرضع
 .وإن مسي لبنا ،علق التحرمي مبا خيرج من صدور الرجاليت
قد يدخل يف التعدي على سنة هللا الكونية فيما فطر الرجال والنساء عليه من اخلصائص جتاوز ذلك و 

وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب ﴿وألزمهم به من الواجبات، قال هللا تعاىل: 
يف ابب  ثبوت احملرميةلأنثوية املرضع شرط ف؛ [32]سورة النساء:  ﴾مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب 

 . الرضاع
اختلت رجولته لعيب َخلقي أو مرض هرموين؛ فقد خرج هذا إذا ثبت أن من اثب له اللنب رجل، فأما إذا  

إبخصائه، مث إجراء عملية جراحية وكذا لو مسخ جسد رجل إىل أنثى  الكالم عليه من حدود هذه املسألة.  
طائه هرموانت األنوثة كي تنمو أثداؤه وينعم صوته، ويتوزع الدهن يف جسمه على  إلجياد فرج ومهبل، مث إع

 . هيئة األنثى
معرفة جنس املعيب، ومعاجلة املريض ابضطراب هرموانت   الطبيةمن خالل إجراء الفحوصات   وميكن اليوم

ه.   الرجولة واألنوثة ومتييز جنسي
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قد حرمتم لنب البكر والغالب يف مثلها عدم اللنب حبجة حتقق معىن التغذية؛ فكيف : إن قيلف
 اضطرب ميزانكم هنا؟ 

 نه ملا كان الغالب يف النساء ظهور اللنب املغذي من أثدائهن عند سببه اعترب جنسهن،أب: أجيب
 .وعلى العكس من ذلك الرجل يف الغالب، والنادر ال حكم له على حنو ما جاء به النص،

 
 إدرار اآليسة. املسألة الرابعة: 

صورة املسألة: إذا درت ايئسة من احمليض أو عجوز ال تلد لبنًا، فأرضعت صبيًّا؛ فهل تكون أمًّا له؟ 
   طرح بعض الفقهاء هذه املسألة، وكانت األقوال فيها على ما أيِت:

 . -  ن وطءعولو مل يكن احلليب اثئًبا  :عيني -تكون أمًّا له، وإن كانت اليائسة ال توطأ  القول األول:
ابن ابز، وابن عثيمني،  هاختار و ظاهر اختيار ابن إبراهيم، هو وبه قال املالكية، ونسب للحنفية، و 

 ومجاعة من املعاصرين.
 إذا كان يوطأ مثلها؛ حير يم. القول الثاين:

 وهو قول بعض املالكية؛ كابن عبدالرب.
تنبيه: قد ضربت صفًحا يف هذه املسألة وغريها عن الشروط اليت يذكرها بعض الفقهاء ضمن أقواهلم، 

؛ كاشرتاط املالكية كون اللنب ليس ماًء من هذه الرسالة وهي داخلة يف مسائل أخرى؛ حررهتا يف مواضعها
  أو إنه يف احلولني؛ درءًا لإلطالة، وتوحيًدا للمبحوث. أصفَر،
أبن لبنها يغذي فيصدق عليه تعريف الرضاع شرًعا، وأبهنا أم مرضعة   :أصحاب القول األول  استدلو

 .[23]سورة النساء:  ﴾وأمهاتكم الالِت أرضعنكم﴿يشملها عموم قول هللا تعاىل: 
القول األول إن مسي حليبًا؛ لتحقق خاصية الغذاء اليت تنبت حلم الرضيع وتشد عظمه، وهو  الراجحو

 سببًا للتحرمي الرضاعي.املعىن الذي نصبه الشارع 
 ذلك وفق املرتجح: مثرة ومن 

 ما لو در ليائس حليًبا بفعل عقار طيب، فأرضعت منه صبيًّا؛ ثبت به التحرمي ولزوجها الثمرة األوىل:
 ، ولو مل يكن يطؤها.اليت هي يف ذمته

 ينتشر هبا التحرمي. جة قبيل سن اإلايس؛ ملإذا خرج من ثدي اآليسة إفرازات ملونة ولزي  الثمرة الثانية:
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 رضاع املطلقة.املسألة اخلامسة: 
به طفاًل قبل أن تنكح  فرتضعن يطلق رجل زوجته اليت دخل هبا، ويكون هلا لنب منه، أصورة املسألة: 

 زوًجا غريه؛ فهل يصري الرضيع ابنًا للمطلق؟ أو أن نسبة اللنب له تنقطع بطالقه؟  
 تناول الفقهاء هذه املسألة، واختلفوا فيها على ما أيِت:

يف كان اإلرضاع بطالقه؛ فاملولود ابنها، وابن الزوج الذي طلقها؛  ال تنقطع نسبة اللنب  القول األول:
 .العدة، أو بعدها

وسواء واملالكية، ومذهب الشافعي، ومذهب أتباعيه الشافعيةي، وأردفوا:  ،وهو ظاهر مذهب احلنفية
 ، وصححه النووي.قصرت املدة أم طالت كعشر سنني وأكثر، وسواء انقطع اللنب مث عاد، أم مل ينقطع

ضي أربع سنني من وقت الطالق مل وعاد بعد ماللنب انقطع كالقول األول؛ غري أنه إن   القول الثاين:
 .  إليهيكن منسوابً 

 وهو قول عند الشافعية؛ اختاره البغوي.
 األدلة: •

مور تعود إىل القواعد الفقهية اليت تقرر أن األصل استدل أصحاب القول األول أب :أدلة القول األول
 .ال اللنب عليهحيدث ما حيُ مل ، كما إنه مل حيدث هلا زوج غريه :بقاء ما كان على ما كان، حيث قالوا

ق مبا استدل به أصحاب استدل أصحاب القول الثاين على ثبوت التحرمي للمطل ي  :أدلة القول الثاين
وعاد بعد مضي أربع سنني من وقت  من املطلقة انقطع القول األول، مث استدلوا على أن اللنب إن 

فإنه   ؛–أربعة أعوام    –  تت بولد بعد هذه املدةما لو ألقياس على   املطل يق اب إىلالطالق مل يكن منسوابً 
 .ال يلحقه
، وابن ملن طالقها  ومل تتزوج بعداملدخول هبا  الراجح أن الرضيع ابن للمرضعة املطلاقة  الرتجيح:   •

كان ثوابن اللنب بسببه، وهو الزوج املطلق، وال يعود االنقطاع أو الضعف الذي يتخلل الثوابن 
 ابإلبطال.  -وهو الزوج    -ابلنقض، أو سبب الثوابن    -انتشار التحرمي  وهو    -على أصل احلكم  

 عدة فروع، يعنينا منها الفرع اآلِت:ترتب على اخلالف يف هذه املسألة أثر يف  مثرة اخلَّلف: •
ال من   قت مرضع، فضعف لبنها أو انقطع، مث عاد ثوابنه بفعل مدرات احلليب املنشطةل ي إذا طُ 

فقط حبيث ال يكون للرضيع أب رضاعي ،    احلرمة الرضاعية إىل املرضع  فهل تنتشر؛  تلقاء نفسه
 ؟مطل يقها الذي اثب اللنب بسببهأو ينضم معها 
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 ما ميكن معه اجلزم برأي. وعلماء احليوان األطباء  أتوصل فيه معهذا حمل حبث مل 
 

 رضاع املتوىف عنها زوجها.املسألة السادسة: 
صورة املسألة: إذا تويف رجل عن زوجته، وهلا لنب منه، فأرضعت به طفاًل قبل أن تنكح؛ فهل يصري  

 الرضيع ابنًا للمتوىف؟ أو أن نسبة اللنب له تنقطع مبوته؟  
ملا  ؛القوالن املتقدمان يف املسألة اخلامسة، والراجح ثبوت األبوة الرضاعية للزوج املتوىف ه املسألةيف هذ
 تقدم.
 ترتب على اخلالف يف هذه املسألة أثر يف الفروع اآلتية: اخلَّلف: مثرة •

من رجل  -من وفاة زوج صحيح أو فاسد أو طالقه  -مرأة يف عدهتا إذا نكحت ا الفرع األول:
؛ فلمن آخر  ابذلك اللنب مولودً   وأرضعت  ،نزل هلا لنبو   ،حبمل  وجاءت  ،هبااصأف  ،دخل هبا يف عدهتا

 اآلِت:   التفصيله فيه وفق رأييكون االبن؟ حتدث الشافعي عن هذه املسألة، وكان 
؛   ق القافُة الولَد به من الرجلني، لحي وابن الذي تُ   ،ابنها  الرضيع  ن و كيفأ ـــــــ أن خيرج الولد النسيبُّ اتمًّا سوايًّ

 أبوة الذي سقط عنه نسب الولد. وتسقط 
ْ ا مل يَ طً قْ ن محل املرأة سي و كب ـــــــ أن ي   مل يكن املولود ؛ ا فمات قبل أن يراه القافةأو ولدت ولدً  ،هخلقُ  نبي

  .واحد منهما دون اآلخر يف احلكم ابنَ  عُ املرضَ 
هكذا قرر الشافعي  .ارً سا وأال يرى واحد منهما بناته حُ  ،إن كانت جارية أحدمها هاال ينكحأوالورع 

 رمحه هللا، واستأنَف:
ينتسب إىل و   ،فأمر املولود موقوف؛  اهو ابنهما معً :  فقالوا  ،ن املولود عاش حىت تراه القافةو كج ـــــــ أن ي

انقطع عنه أبوة الذي ترك االنتساب إليه، وال يكون له أن يرتك  ؛فإذا انتسب إىل أحدمها ؛أيهما شاء
  .جيرب أن ينتسب إىل أحدمها ؛االنتساب إىل أحدمها دون اآلخر

أو بلغ  ،مات قبل أن ينتسب ا، مثهو ابنهما معً : فقالوا ،ن املولود عاش حىت تراه القافةو كد ـــــــ أن ي
هذا هو  .فيقوم ولده مقامه يف أن ينتسبوا إىل أحدمها ،ه ولدمل يلحق بواحد منهما حىت ميوت ول ؛معتوها

 . مبا ورد يف الفقرة )ب(مذهب الشافعي، غري أنه مل جيزم 
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، مث عاد ثوابنه بفعل لبنها انقطعفإذا تويف عن مرضع زوجها الذي اثب اللنب بسببه،  الفرع الثاين:
مل تنكح إذا  احلرمة الرضاعية إىل املرضع وزوجها املتوىف عنهافهل تنتشر مدرات احلليب املنشطة؛ 

 ؟غريه
 الكالم يف هذا الفرع كالكالم يف نظريه من املسألة اخلامسة، وتقدم قريبا.

 
 تناول ما يدر اللنب ملن لزمها اإلرضاع. املسألة السابعة:
املذاهب من الشافعية واحلنابلة على أن من وجب عليها الرضاع؛ فعليها أن أتكل  نص بعض فقهاء

 فتُلزم.بذلك أنه مكلفة وتشرب ما يديرُّ به لبنها ويكثره، وَيصُلُح به، وتطالب بذلك، وصرح بعضهم 
 واستندوا يف ذلك إىل ما أيِت:

 إنه من متام التمكني من الرضاع.الدليل األول: 
 إن يف تركه إضرارًا ابلصيب. الدليل الثاين: 

 مبا أيِت: موميكن أن يستدل هل
ْعَن أَْواَلَدُهنا َحْوَلنْيي ﴿إن اإلرضاع إذا كان واجبًا؛ لقول هللا تعاىل: الدليل الثالث:    ﴾ َوالَواليَداُت يـُْرضي

؛ فإن ما ال يتوصل الواجب إال به، وهو فعل املكلف؛ فهو واجب، وهذا مما أتخذ [233]سورة البقرة: 
 الوسائل فيه أحكام املقاصد. 

 :الفروع اآلتية ذلك يفأمثر وقد 
ما مل يغلب ضررها على نفعها  -املصنعات فوجوب تناول ما يدر احلليب من الطَبعيات  :الفرع األول

 ع.إلرضا ؛ إذا كانت املرضع ممن جيب عليها ا-
جيب على من واله هللا أمر املسلمني توفري ما يدر احلليب من املصنعات اليت ال يغلب : الفرع الثاين

 ضررها على نفعها إذا توقف عليها در احلليب عند طائفة ممن جيب عليهن اإلرضاع.
 

 إذا خرج من الثدي ماء أصفر.املسألة الثامنة: 
األصفر؛ خيرج من ثدي املرأة، وقرروا أنه ال يتعلق به حترمي إذا أرضعت حبث بعض فقهاء املالكية املاء 

 به صبيًّا؛ ألنه ال يغذي، وعلى ذلك جاءت فتيا ابن ابز.
 وميكن اآلن فحصه خمرباي والكشف عن مكوانته؛ هل هو ماء أو لنب؟
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 ذلك يف الفروع اآلتية: أمثر وقد 
ابلسرطان أو املصابة ابلتهاابت الثدي أو الصدر: دم أمحر، أو إذا خرج من ثدي املريضة    الفرع األول:

 صديد؛ مل ينتشر ابإلرضاع منه التحرمي.
إذا خرج من احلامل قبيل والدهتا ماء أبيض ال حيمل صفات احلليب وخصائصه؛ فإنه ال  الفرع الثاين:

 ينشر التحرمي. 
ضرعها ماء أصفر؛ مل يتعلق به حترمي؛ ما دام   امرأة تتعاطى مدرًّا طبيًّا للحليب، فخرج من  الفرع الثالث:

 ماًء.
 

 رضاع اخلنثى املشكل.املسألة التاسعة: 
يعرف فقهاء املسلمني اخلنثى أبنه الذي يف قبله فرجان؛ ذكر وفرج امرأة؛ فإن ظهرت فيه عالمات 

ال وال الرجال، أو عالمات النساء؛ حكم له هبا، ومل يكن مشكاًل، وإن مل تظهر فيه عالمات الرج
النساء؛ كان مشكاًل؛ كما لو كان مباله مستواًي من املخرجني يف أصل اخلروج منهما، والسبق يف 

 اخلروج، وكثرة اخلارج.
أما أهل الطب احلديث فيعرفونه أبنه من غمضت أعضاؤه اجلنسية الظاهرة، ولتحديد نوع اخلنثى؛ يَنظر  

النسيجي؛ فإن كانت الغدة خصية، واألعضاء الطبيب إىل الغدة التناسلية حسب نتيجة فحصها 
اخلارجية تشبه تلك املوجودة لدى األنثى؛ فهو خنثى ذكر كاذب، وإن كانت الغدة مبيًضا، واألعضاء 
التناسلية الظاهرة ذكرية؛ فهي خنثى كاذبة، وإن كان له مبيض وخصية، أو مها مًعا ملتحمان؛ فهو 

 ظاهرة اليت قد تشبه الذكر أو األنثى أو كليهما مًعا.خنثى حقيقة، وال عربة عندئذ ابألعضاء ال
 

 اختلف الفقهاء يف اخلنثى إذا أرضع؛ هل يتعلق به حترمي أو ال؟، وكانت آراؤهم كما أيِت:وقد 
 ال يتعلق به حترمي؛ إال إذا قال النساء: إنه ال يكون على غزارته إال للمرأة. القول األول:

 .وبه قال احلنفية
 ال خيلو من حالني: القول الثاين:

 األول: إذا كان األغلب عليه أنه رجل؛ فال يتعلق برضاعه حترمي. 
 الثاين: إذا كان األغلب عليه أنه امرأة؛ تعلق برضاعه التحرمي.
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 افعي.وهو مذهب الش
لنب اخلنثى ال يقتضي أنوثته، فلو ارتضعه صغري تـُُوقي َف يف التحرمي حىت ينكشف أمر  القول الثالث:

 اخلنثى؛ فإن ابن أنثى؛ حرم، وإال؛ فال. 
 وهو املذهب عند الشافعية، وابن حامد من احلنابلة.

 ال ينشر احلرمة مطلًقا.القول الرابع: 
 وهو مذهب احلنابلة.

 يتعلق به التحرمي.القول اخلامس: 
 وهو وجه عند احلنابلة، واملالكية خترجيًا على قوهلم بتحرمي رضاع الرجل.

 
 :بعضهم، وهم كما أيِتمل أر من استدل من أصحاب األقوال إال األدلة:  •

إنه يف احلالة ، حيث  ة الفقهية )العربة ابلغالب(لقاعداستدل أصحاب القول الثاين اب  :أدلة القول الثاين
إذا  –مثل لنب الرجل، ويف احلالة الثانية يكون لبنه  –رجل  ى اخلنثى أنهلب علإذا كان األغ –األوىل 

 كما حترم املرأة إذا أرضعت. لبنه  حيرم  –كان األغلب عليه أنثى 
وهم القائلون ابلتوقف حىت تبني أنوثة اخلنثى املرضع   استدل أصحاب القول الثالث  :أدلة القول الثالث

 ن كونه حمرًما.بقوهلم: إنه ال يؤمَ  من ذكورته
 مبا أيِت: أبن لنب اخلنثى ال ينشر احلرمة نالقائلو  استدل أصحاب القول الرابع :أدلة القول الرابع

 الدليل األول: القاعدة الفقهية )اليقني ال يزول ابلشك(.
 فال يثبت التحرمي مع الشك. واألصل عدم وجود األم الرضاعية؛ يثبت كونه امرأة،إنه مل حيث 

 الدليل الثاين: القياس. 
 إذا كان لنب املرأة الذي حدث من غري محل ال ينشر احلرمة، فهنا ال ينشر بطريق  أوىل وأحرى. ف

ري محل أوصاف لنب واملقيس عليه يف هذا الدليل حمل نظر عند غريهم إذا كان للنب الذي حدث من غ
 الرضاعة. 

يف اجلملة إىل قائل ابلتحرمي من رضاع اخلنثى، وانف  له؛ غري   عودإن األقوال اآلنفة ت الرتجيح: •
، مث إن املقيدين اختلفوا يف القيد؛ فمن مقي يد  أن مثبيت التحرمي اختلفوا؛ فمنهم من أطلق، ومنهم من قيد
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 ؛ اخلنثى  انكشاف أمرمقيد ابلرتيث حىت    على اخلنثى، ومن  ي  ثعالمات األان  مقيد بغلبة  غزارة احلليب، ومنب
 فإن ابن أنثى؛ حرم، وإال؛ فال. 

أن مرجع احلكم يف ثبوت التحرمي بلنب اخلنثى هو احلليب نفسه؛ فإن كانت له عالمات  قربواأل
 يلتحق مبا تقرر يف املسألة الثالثة، وهي رضاع الرجل حليب اإلانث من املراضع؛ ثبت به التحرمي، وما ال؛ ف

احلليب دارت علة التحرمي معه إذ كان به نشوز وجدت أوصاف  ما، وحيثورضاع مضطرب اهلرموانت
؛  وثةاألن  وثوابن احلليب عالمةُ العظم ونبات اللحم، وهو املعىن الذي نصبه الشارع سببا للتحرمي الرضاعي.  

 ـا.هـه: ال أحسبه ينزل للرجل لنب 204قال الشافعي ت
إذا تعاطى اخلنثى مدرًّا صناعيًّا  ماترتب على اخلالف يف هذه املسألة أثر فيمثرة اخلَّلف:  •

 صفته عن حليب اإلانث. وافقتللحليب، فدر له لنب، وأرضع به صبيًّا؛ تعلق به التحرمي إن 
مسائل أصولية بينتها يف كتايب أصول يعود سبب اخلالف يف هذا املسألة إىل سبب اخلَّلف:  •

 الكالم الفقهي، ومسائل فروع، منها:
 ؛ - وهم السواد األعظم -ن مل جيعل من حليب الرجل انشرًا للحرمة اخلالف يف رضاع الرجل؛ فم

ر قرينة إىل  كثري منهم مل يَر فيه ، و يف رضاع اخلنثىاختلفوا  ما يوجب التحرمي؛ ما مل يدل دليل أو تشي
؛ مل يشكل -وبعض الشافعية  وهم املالكية -، ومن أثبت التحرمي يف رضاع الرجل ة اخلنثىأنثوي

 اخلنثى. عليه أن يثبت التحرمي برضاع 
 

 
 اخلامتة: •

ن خالل عرض املسائل اآلنفة إىل النتائج اآلتية خبصوص مدرات احلليب املعاصرة وأثرها يف م خنرج
  ، وهي كما أيِت:اطيها وتصنيعهاوحكم تع انتشار احملرمية

للحليب؛ فنشأ يف ضرعها حليب، أو عاد ثوابن احلليب   تعاطت املرأة عقارًا مدرًّاإذا  :النتيجة األوىل
 -إليها إابن جفافه، أو تضاعف، فأرضعت به صبيًّا؛ انتشرت به احلرمة إىل أصول املرضعة وأصول زوجها  

وفروعهما وحواشيهما، وإىل الرضيع وفروعه، ويستوي يف ذلك   - على التفصيل املذكور يف املسائل إن كان مثا زوجٌ 
اثب اللنب بسبب   إذاكون املرضعة حائاًل أو حاماًل، بكرًا أو ثيبًا، ولو كانت آيسة، أو خنثى، أو مطلاقة 
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متوىف عنها زوجها الذي اثب اللنب بسببه ومل تنكح غريه؛ ما دام اخلارج  أرملة مطل يقها ومل تنكح غريه، أو
 ة.روفسمى حليبًا، أبوصافه املعي

 أما إن خرَج من الثدي ماء، أو دم، أو صديد، أو إفراز ملون ولزج؛ فال ينتشر من اإلرضاع به حترمٌي.
إذا تعاطى رجٌل املدراتي الصناعية للحليب؛ فدرت له لبنًا، أو كثرته، أو أوجدته بعد : النتيجة الثانية

 جفافه؛ مل يثبت برضاعه حترمي.
؛  فعليها أن أتكل وتشرب ما يَديرُّ به لبنها، وَيصُلُح به إذا وجب الرضاع على امرأة، : النتيجة الثالثة

رعاية هذا الشأن بذلك، وعلى من ويل أمر املسلمني  تهاطالبلويل الصيب ممن الطبعيات واملصنعات، و 
 .وهتيئة ما يلزم له

ليب مع وجود احلهنار رمضان بتعاطي مدرات لألم املرضع أن ترتخص ابلفطر يف : النتيجة الرابعة
 املختصة،  نيا على توجيه الطبيبةمبعاطاة  املتاملدرات    مقدارويكون    ،األلبان الصناعية؛ إذا خافت على ولدها

وبيان ما تشتمل عليه األلبان الصناعية من األضرار اآلتية املذكورة يف النتيجة وحبث هذه املسألة واملسألة 
 : النوازل يف الرضاع.دراسة فقهية بعنوان، وهو قاليف أصل هذا امل بسوطماآلاثر املستقبلية ما ختل يفه من و 

الصيديل إذا ترتب على الدواء املدر للحليب ضرر على متعاطيه؛ ضمن الطبيب أو : ةالنتيجة اخلامس
والعاملني يف هيئات ، هو ومن اشرتك معه يف اجلرم من التجار هأو تفريط يهتعد ي ذا ثبت الذي صرفه له؛ إ

 ذات االختصاص.املسؤولة الغذاء والدواء واجلهات 
 

 اللهم صل على نبينا حممد وسلم تسليما.
 
 
 اجستري لنيل درجة املعبدهللا بن يوسف بن عبدهللا األمحد    قدمها الباحثدراسة علمية  املرجع:   •
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