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مقدار الرضاع المحرم في الشريعة اإلسالمية
م0م0أحمد عبود عموان

جامعة ديالى  /كمية العموم
المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ عمػى سيدنا محمد (صمى اهلل عميو وسمـ
) وعمى الو وصحبو وسمـ تسميما كثي ار -:
أما بعد -:
فقد تدعوا الحاجة إلى الرضاع  ،كوفاة األـ مثال  ،أو لعدـ قدرتيا عمى
الرضاع إما مف عجز أو عدـ وجود المبف أصالً  ،أو ألسباب أخرى  .وبناءأً عمى
ذلؾ فأنو يترتب عمى ىذا الرضاع أحكاـ شرعية  ،ومف ىذه األحكاـ الشرعية -:

معرفة المقدار المحرـ مف الرضاع فكاف سبب اختياري لمموضوع اف كثي ار مف
المسمميف يجيموف عدد الرضعات التي يحرـ بيا الرضاع كما انني وجدت كثي ار مف
الناس يسألوف عف عدد الرضعات التي تحرـ ؛النو كثي اًر ما يحدث مف تمؾ المسائؿ

في مجتمعا تنا فيترتب عمى ذلؾ اثار واحكاـ شرعية ،ينشأمف ىذا الجيؿ مشكالت
اجتماعية .

وقد اتبعت في كتابة ىذا البحث اسموب الجمع والنقؿ والترجيح .ذاك ار رأي كؿ
فريؽ مع ما استدلوا عميو في ارائيـ .
فكاف تقسيـ البحث عمى النحو االتي:
بدأت بتمييد يبيف تعريؼ الرضاع لغة وشرعاً وذكرت بعدىا اراء الفقياء في المقدار
المحرـ مف الرضاع مقسما ذلؾ الى اربعة مذاىب فقيية .

واهلل ولي التوفيؽ
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تمهيد
في تعريف الرضاع لغة واصطالحاً

أوالً  -:لغة  -:رضع الصبي وغيره يرضع مثاؿ ضرب يضرب لغة نجدية ورضع

مثاؿ سمع يرضع  .رضع رضعا ورضاعا ورضيعا ورضاعا ورضاعة ورضاعة فيو
راضع والجمع رضع من باب ضرب()1
ثانيا  -:اصطالحا  -:مص الرضيع ثدي اآلدمي في مدة الرضاع ()2
وبعض الفقياء عرفوا الرضاع بعدة تعريفات -:
- 1الحنفية  /ىو مص مف ثدي آدمي في وقت مخصوص ()3
- 2المالكية  /وصوؿ لبف آدمي لمحؿ منطقة غذاء أخر ()4

- 3الشافعية  /حصوؿ لبف أمراة أو ما حصؿ منو في معدة طفؿ أو دماغو ()5
- 4الحنابمة  /وصوؿ لبف أدمية إلى جوؼ صغير ()6
ويرى الباحث بعد ىذا العرض الموجز لتعريؼ الرضاع لبعض الفقياء ارى واهلل
اعمـ اف تعريؼ الشافعية ىو التعريؼ الراجح لمرضاع ؛النو اشترط حصوؿ المبف
في المعدة او الدماغ .عمى الرغـ انو اليوجد خالؼ كبير بيف تعريؼ العمماء
االجالء؛النيـ اتفقوا عمى انو وصوؿ المبف الى الجوؼ لكف االختالؼ يكوف في
صياغة المفاظ.
مقدار الرضاع المحرم
وقد أختمؼ العمماء في المقدار المحرـ مف الرضاع عمى أربعة مذاىب ىي -:
المذهب األول
ذىب كثير مف الصحابة والتابعيف إلى أف قميؿ الرضاع وكثيره يحرـ واف كاف
مصة واحدة  ،فالشرط في التحريـ أف يصؿ المبف إلى جوؼ الطفؿ ميما كاف قدره .
( )7قميؿ الرضاع وكثيره في التحريـ سواء  ،فمتى يتيقف مف وصوؿ شيء إلى
جوؼ الرضيع فقد ثبت حكـ الرضاع في نشر الحرمة  .وىذا مذىب جميور الفقياء
وبو قاؿ أبو حنيفة  ،ومالؾ  ،والزيدية  ،واالماـ االوزاعي ،وىو رواية عف أحمد()8
واليو ذىب اإلماـ الثوري وأبف المسيب  .والحسف  .والميث ومكحوؿ والزىري (. )9
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أدلة أصحاب المذهب األول ومناقشتها
َّم ِت
ض ْرعَون ُأك ْرـ) ()10
- 1قولو تعالى ( َووأ َّم
ُأميَواتُأ ُأك ُأـ الالتي أ ْرَور َو
وجو الداللة  :أف األية مطمقة لـ يذكر فييا عددا  ،واألخبار قد أختمفت في ذكر
العدد  ،فوجب الرجوع إلى أقؿ ما ينطمؽ عميو األسـ ( )11
أحتجوا ببعض األحاديث المطمقة في الرضاع  ،منيا قولو عميو الصالة 2و
والسالـ (يحرـ مف الرضاع ما يحرـ مف النسب ) ()12

وقولو عميو الصالة والسالـ(اف الرضاعة تحرـ ما تحرـ الوالدة)()13

وقولو عميو الصالة والسالـ لعائشة( رضي اهلل عنها )(انظرنا مف اخوانكف فأنما
الرضاعة مف المجاعة)()14
فقد عمؽ عميو الصالة والسالـ التحريـ عمى مطمؽ الرضاع مف غير ذكر عدد (

)15

- 3وصح عف عقبة بف الحارث (( أنو تزوج أـ يحي بنت أبي إىاب  ،فجاءت أمة
سوداء فقالت  :قد أرضعنكما  ،قاؿ  :فذكرت ذلؾ لمنبي (

صمى اهلل عميه

وسمم ) فأعرض عني  ،قالت :فتنحيت فذكرت ذلؾ لو  ،فقاؿ  :وكيؼ وقد
زعمت أنيا قد أرضعتكما )) (. ) 16

فقد أمر عميو الصالة والسالـ عقبة بفراؽ زوجتو بمجرد أخبار المرأة بأنيا

قد أرضعتيما مف غير أف يستفصؿ عف مرات أرضاعيا ليما  ،فمو كاف العدد
مشترط الستفصؿ قبؿ الحكـ ()17
وأجيب بأف ىذه كميا إطالقات قيدت باألحاديث التي أشترطت العدد ()18
. .4واف اهلل سبحانو وتعالى عمؽ التحريـ بأسـ الرضاع  ،فحيث وجد وجد حكمو
()19

الـــمــذهـــب الـثــانـــي
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الكمية المحرمة  :ثالث رضعات فصاعدا  .وبذلؾ قاؿ داود  ،واحمد في رواية .واليو
ذىب ابف المنذر وبو قاؿ ابو عبيدة وابو ثور)20(.
أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها

.1أستدلوا بقولو عميو الصالة والسالـ ( التحرـ المصة وال المصتاف ) ()21

 .2صح عف أـ الفضؿ ( :أف رجال مف بني عامر قاؿ  :يا نبي اهلل  ،ىؿ تحرـ
الرضعة الواحدة ؟ قاؿ ال) وعنيا أنو قاؿ عميو الصالة والسالـ قاؿ ( -:ال تحرـ
الرضعة وال الرضعتاف) ()22
وفي رواية الـ الفضؿ بنت الحارث قالت(:قاؿ نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:
التحرـ االمالجة واالمالجتاف )()23
فيذه االدلة صريحة عمى اف مطمؽ الرضاع اليحرـ ،وانما يجب اشتراط العدد في
الرضاع .
ولكف يرد عميو  :أف ىذا االستدالؿ بالمفيوـ  ،يعارضو منطوؽ احاديث أخرى،
فال يصح األحتجاج بو )24( .
الــمــــذهـــب الـثـالـــــــث
خمس رضعات فصاعدا يحرمف  .وروي ىذا عف عائشة وابف مسعود
وابف الزبير ( رضي اهلل عنهم

) .وبو قاؿ عطاء وطاوس )25( .وبو قاؿ

الشافعي  ،وابف حزـ .وىو الصحيح مف مذىب احمد )26(.
أدلة أصحاب المذهب الثالث ومناقشتها
- 1بما صح عف أـ المؤمنيف عائشة ( رضي اهلل عنها ) قالت (( كاف فيما نزؿ
مف القرآف عشر رضعات معمومات يحرمف  ،ثـ نسخف بخمس معمومات ،
فتوفي رسوؿ اهلل صمى اهلل وعميو وسمـ وىف فيما يق أر مف القرآف)()27

اعترض عمى ىذا االحتجاج بيذا الخبر  :باف عائشة ( رضي اهلل عنها ) لـ ترو
ىذا عمى أنو حديث حتى يتـ االحتجاج بو،وانما روتو عمى انو قراف ،والقرآف ال
يثبت بخبر األحاد  ،وأنما ال بد فيو مف التواتر  ،فيذا الخبر ليس بحديث وليس
بقرآف فكيؼ يحتج بو ؟ ()28
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وأجيب بأف عائشة ( رضي اهلل عنها ) قد ذكرت أف ىذا صادر عف رسوؿ اهلل
عميو الصالة والسالـ والصادر عنو إذا لـ يثبت قرآنا فال أقؿ مف أف يكوف سنة
أحاد  ،أف صح أسنادىا وجب العمؿ بيا  .وىي ىنا صحيحة اإلسناد ()29

 -2روت أـ المؤمنيف عائشة ( رضي اهلل عنها ) في قصة سالـ مولى أبي
حذيفة حديثا ذكرت فيو  -:أف أبا حذيفة كاف قد تبنى سالما في الجاىمية  ،فنسخ
اهلل تعالى التبني  ،ثـ قالت (فجاءت سيمة فقالت  :يارسوؿ اهلل إنا كنا نرى سالما
ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة  ،وقد أنزؿ اهلل فيو ما عممت  ،فقاؿ النبي عميو
الصالة والسالـ (( أرضعيو خمس رضعات  ،وكاف بمنزلة ولدىا مف الرضاعة )
رواه عبدالرزاؽ وصححو ابف حزـ()30
وجو الداللة  -:في قولو (( أرضعيو خمس رضعات )) فيي دليؿ عمى أف
الخمس يحرمف وأف ما دونيف ال يحرـ  ،واال لما كاف لمتحديد بيذا العدد معنى ()31
المذهب الرابع

عشر رضعات يحرمف  ،وىو رواية عف االمامية  .وىناؾ رواية أخرى وىي

خمس عشرة رضعة فصاعدا أو رضاع يوـ وليمة ىذا ىو االصحيح عند اإلمامية ،
وقوليـ برضاع يوـ وليمة يجعؿ مذىبيـ قريبا مف مذىب الشافعي  ،الف الشافعي
أشترط خمس رضعات مشبعات  ،واليرتضع الطفؿ في اليوـ والميمة أكثر منيا

.

()32
واحتج مف أشترط العشر بنفس حديث أـ المؤمنيف عائشة  ،فقد جاء في
أحدى رواياتو  -:أنو عميو الصالة والسالـ قاؿ لسيمة
(( أرضعيو عشر رضعات )) لكنو دفع اإلحتجاج بو  :بأف الحدبث مروي عف
الزىري  :وقد روى عنو رواية العشر محمد بف اسحؽ  ،وروى عنو رواية الخمس أبف
جريج  ،وال شؾ أف أبف جريج أحفظ وأكثر ضبطا مف أبف اسحؽ  ،لذلؾ تقدـ رواية
أبف جريج  )33( .ولـ أعثر عمى حديث فيو ذكر لخمس عشرة رضعة .
الترجيح

أقوى المذاىب مف حيث الدليؿ ىو ماذىب اليو االإماـ الشافعي ومف وافقو .

ولكف أقوؿ واهلل أعمـ إف التحريـ يحصؿ بالرضاع بقميمو وكثيره وىو ماذىب اليو
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أصحاب المذىب األوؿ ؛والسبب في ىذا الترجيح اف الطفؿ ينمو ويكبر بمجرد
وصوؿ المبف الى جوفو قميال كاف اوكثي ار ،والف المذىب االوؿ استدلو بآية قرانية لـ
تقيد التحريـ بعدد معيف وانما كانت مطمقة مف غير ذكر عدد 0

الخاتمة
الحمد هلل حمدا يوافي نعمو ويكافىء مزيده  ،ياربنا لؾ الحمد كما ينبغي
لجالؿ وجيؾ وعظيـ سمطانؾ  ،وأصمي واسمـ عمى سيدنا محمد ( صمى اهلل عميه
وسمم) ،واترضى عف الو الطيبيف الطاىريف ،وصحابتو الغر المياميف.
اما بعد:

فاف اىـ النتائج التي توصمت الييا في ىذا البحث ،ىي:
.1ليس الرضاع بصورة عامة كمو محرـ ؛وانما ىناؾ نصوص وضحت انواع وشروط
واحكاـ ومقدار الرضاع المحرـ.
 .2يجب وصوؿ المبف الى جوؼ الطفؿ الرضيع ألثبات التحريـ بالرضاع .ومعرفة
االثار الشرعية المترتبة عمى ذلؾ.
.3تحديد مقدار معيف لعدد الرضعات المحرمات كما ىو موضح في البحث واالراء
المختمفة بيف المذاىب ؛ىي اختالؼ في تحديد قابمية الطفؿ عمى االشباع والنمو
،فميذا ظيرت ىذه االراء المختمفة في مقدار عدد الرضعات المحرمات.
واهلل سبحانو وتعالى ىو المعيف عمى الصواب

الهوامش

 .1لساف العرب،محمد بف مكرـ بف منظور .125/8،والمصباح المنير ،احمد بف
محمد بف عمي المقري الفيومي.229/1،
 .2التعريفات،الجرجاني ،ص .116
 .3حاشية رد المختار عمى الدر المختار،البف عابديف .209/3،
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 .4شرح منح الجميؿ عمى مختصر العالمة الخميؿ،ألحمد الدردير.419/2،
 .5حاشية قميوبي وعميرة ،لمشيخ القميوبي وعميرة .62/4،
 .6المبدع في شرح المقنع،ابو اسحؽ بف مفمح.160/8،
 .7الموسوعة الفقيية الكويتية،و ازرة االوقاؼ الكويتية.244/22،
 .8مسائؿ مف الفقو المقارف،د.ىاشـ جميؿ،

.143/2و فقو االماـ االوزاعي

،عبداهلل الجبوري.129/2،
.9ينظر:بداية المجتيد ( .)35/2اليداية ،لممرغيناني( .)243/2والمغني( 137/8ػ
.)138
.10سورة النساء:االية23.
.11مسائؿ مف الفقو المقارف ،مصدر سابؽ144./2،
.12رواه البخاري )2645(:في الشيادات (باب الشيادة عمى االنساب والرضاع).
.13البخاري،1960/5:رقـ الحديث ( .)4811
.14البخاري ،936/3:رقـ الحديث (.)2504مسمـ:رقـ الحديث (.)1455
.15مسائؿ مف الفقو المقارف ،مصدر سابؽ144./2،
.16رواه البخاري 198/5:و123.
.17الفقو المقارف ،مصدرسابؽ 144./2،
.18المصدر السابؽ.
.19الموسوعة الفقيية الكويتية ،مصدر سابؽ 244./22،
.20سببؿ السالـ ،لمصنعاني(

،)437/3بداية

المجتيد(،)35/2المغني(.)138/8الفقو المقارف .143/2،
.21رواه مسمـ()1450في الرضاع .
.22رواه مسمـ 28./10،
 .23مسمـ:رقـ الحديث ()1451في الرضاع .االمالجة:الرضعة.
.24الفقو المقارف ،مصدر سابؽ 145./2
.25الموسوعة الفقيية،مصدر سابؽ 244./22،
.26بداية المجتيد(،)35/2المغني (137/8ػ ،)138الفقو المقارف (.)143/2
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 .27مسمـ:الرضاع رقـ الحديث (
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.)1452النسائي :النكاح( .)3307ابو

داود:النكاح(.)2062ابف ماجة:النكاح(.)1942
ومالؾ:الرضاع(.)1293
.28الفقو المقارف .145/2،
.29المصدر السابؽ145/2 .ػ 146.
.30مصنؼ عبدالرزاؽ .46/7:المحمى.15/10:
.31الفقو المقارف 145/2:ػ 146.
.32الفقو المقارف 143/2،ػ 144.
.33الفقو المقارف.147/2 :
المصادر
القراف الكريـ
أ
.1المحمى ،البف حزـ الظاىري ،نشر المكتب التجاري،بيروت لبناف .
ب
.2بداية المجتيد ونياية المقتصد ،لالماـ الحافظ ابي الوليد محمد بف احمد بف
محمد بف احمد بف رشد القرطبي(ت595ىػ)،مطبعة االستقامة ،القاىرة ػ 1952ـ.
ت
.2التعريفات ،البي الحسف عمي بف محمد بف عمي الجرجاني المعروؼ بػ
(السيدالشريؼ)(،ت816ىػ) ،مكتبة لبناف ط 1985ـ.
ح
 .3حاشية رد المختار عمى الدر المختار ،محمد اميف بف عمر بف عبدالعزيز بف
عابديف الدمشقي (،ت1252ىػ)دار الفكرػ بيروت  ،ط1966 2ـ.
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.4حاشية قميوبي وعميرة عمى منياج الطالبيف  ،لمشيخ شياب الديف القميوبي
والشيخ عميرة ،عمى شرح العالمة جالؿ الديف المحمى عمى منياج الطالبيف
،لمشيخ محي الديف النووي في فقو مذىب الشافعي ،دار احياء الكتب العربية ػ
مصر.
س
.5سنف ابي داود ،البي داود سميماف بف االشعث السجستاني
االزدي(ت275ىػ)،تحقيؽ :محي الديف عبدالحميد،طبعة المكتبة العصرية ،بيروت
ػ لبناف.
.6سنف النسائي بشرح جالؿ الديف السيوطي وحاشية السندي،لمحافظ ابي
عبدالرحمف احمد بف شعيب بف عمي النسائي(ت

303ىػ)،دار احياء التراث

العربي ػ بيروت .
.7سنف ابف ماجة ،لمحافظ ابي عبداهلل محمد بف يزيد القزويني (ت 273ىػ)تحقيؽ:
محمد فؤاد عبدالباقي ،دار الفكرػ بيروت .
.8سبؿ السالـ ،لمسيد االماـ محمد بف اسماعيؿ الكحالني ثـ الصنعاني ،دار
احياء التراث العربي ػ بيروت،ط1379 4ىػ ػ 1960ـ.
ش
.9شرح منح الجميؿ عمى مختصر العالمة الخميؿ ،ألحمد بف الدردير،دار
صادر.

ص
.10صحيح البخاري ،محمد بف اسماعيؿ البخاري (،ت 256ىػ) تحقيؽ الدكتور
مصطفة ديب البغا ،ط3ػ ،1987دار ابف كثير بيروت.
.11صحيح مسمـ :لألماـ ابي الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيري
النيسابوري (ت261ىػ) ط1ػ دار احياء التراث العربي ػ بيروت .1929
ؼ
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.12فقو االماـ االوزاعي،الدكتور عبداهلل الجبوري ،مطبعة االرشاد ػ بغداد،
1397ىػ ػ 1977ـ.
ؿ
.13لساف العرب ،لمحمد بف عمي بف احمد االنصاري المعروؼ بػ (ابف
منظور)(ت 711ىػ) .دار صادر ػ بيروت ػ لبناف1956،ـ.
ـ
.14المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،لمدامغي ،تأليؼ احمد بف محمد بف
عمي المقري القيومي.
.15المبدع في شرح المقنع ،ابواسحؽ ابراىيـ بف محمد بف
مفمح(،ت884ىػ)،المكتبة االسالمية ػ بيروت.
.16الموطأ،لألماـ ابي عبداهلل مالؾ بف انس بف مالؾ بف عامر االصبحي
(ت179ىػ)،دار المعرففة ػ بيروت 1977ـ.
.17مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنياج ،لمشيخ محمد الشربيني
الخطيب (ت977ىػ)شركة مكتبة ومطبعة البابي الحمبي واالوالده ػ القاىرة
1958ـ.
.18الموسوعة الفقيية ،و ازرة االوقاؼ والشؤف االسالمية ػ الكويتية،مطبعة
الموسوعة الفقيية ،ط1ػ 1410ىػ 1990ـ.
.19مسائؿ مف الفقو المقارف ،د.ىاشـ حميؿ عبداهلل االستاذ في كمية الشريعة قسـ
الدراسات االسالمية ػ جامعة بغداد ،ط1ػ 1989ـ.
.20مصنؼ عبدالرزاؽ ،مطابع دار القمـ ،بيروت ػ .1970
ىػ
.21اليداية شرح بداية المبتدىء ،لشيخ االسالـ برىاف الديف ابي الحسف عمي بف
ابي بكر بف عبدالجميؿ الرشداني المرغيناني(.ت 593ىػ) شركة مكتبة ومطبعة
البابي الحمبي واالوالده ػ مصر ،الطبعة االخيرة 0

