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اهتمام السنة النبوية بالرضاعة الطبيعية
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اهتمام السنة النبوية ابلرضاعة الطبيعية دراسة (حد يثيه علميه )
مقدمة :ـ

إن الرضاعة الطبيعية هي النعمة الكربى اليت أنعم هللا هبا علينا وعلى الطفل الصغري
الذي نزل من رحم أمه ال ميلك لنفسه ضرا وال نفعا.

ومما ال شك فيه أن الرضاعة الطبيعية هامة ومفيدة للطفل واألم معا على حد سواء.
ولقد أثبت الطب احلديث ذلك ويعترب هذا من إعجاز التشريع اإلسالمي يف القرآن
والسنة النبوية ومن األمور اهلامة أيضا أن جتد بعض الدول احلديثة والغنية وضعت

تشريعا يف قوانينها احلديثة حتث على الرضاعة الطبيعية ,فتجد أن هذه القوانني اهتمت

مبيالد الطفل ورضاعته رضاعة طبيعية من أمه بل وأعطت ألمه العاملة إجازة وضع

(شهرين مدفوعة الراتب) ويف هذا التشريع اهتمام من املشرع الوضعي أهتم فيه ابملرأة
العاملة وطفلها املوضوع حديثا مث جنده أعطاها إجازة مدفوعة األجر أيضا ملدة أربع
أشهر أخرى ملدة ساعتني يوميا مدفوعة األجر أيضا وخصها ابلرضاعة الطبيعية

ويف هذا اهتمام ابلغ ابألمومة والطفولة وجند ذلك موافقا لكتاب هللا عز وجل وموافقا
لسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم.

وأيضا هذا فيه اهتمام ابألمومة والطفولة معا كما تنادي كثري من املنظمات احلقوقية
والعمالية على مستوى دول العامل أمجع.

وابلتايل جند أن نشأة هذا الطفل يف أحضان أمه ويف الرضاعة الطبيعية يؤثر على تغذية
هذا الطفل وعلى نفسية هذا الطفل مما يؤثر على نشأة األطفال وصحتهم اليت تنعكس

عليهم يف النواحي اجلسمانية والنفسية والصحية يف مرحلة الشباب فتؤثر يف نشأة

الشباب يف اجملتمع فينتج عن ذلك جيل قوي يف بدنه سليم يف صحته مستقر يف نفسيته
متوازن يف مزاجه وطباعه فيؤثر على صحة اجملتمع ككل وينتج جيل من الشباب قادر

على اإلنتاج الزراعي والصناعي والتجاري وقادر على العلم وقادر على محاية أرضه

وترابه ككل مما جيعل هذه الدولة املباركة يف مصاف الدول املتقدمة علميا وعقليا وصحيا
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ونفسيا واجتماعيا وغري ذلك ونسأل هللا أن حيفظ دولة اإلمارات العربية املتحدة

واملسلمني أمجعني من كل مكروه وسوء إنه ويل ذلك والقادر عليه.

وابلتايل أخذت موضوع حبثي هذا وهو (اهتمام السنة النبوية ابلرضاعة الطبيعية )
وكان سبب اختياري هلذا املوضوع عدة أسباب نوجزها فيما يلي.:

 -1حث القرآن الكرمي على الرضاعة الطبيعية يف أكثر من موضع.
 -2اهتمام الرسول العظيم يف أحاديث كثرية ابلرضاعة الطبيعية.

 -3أمهية الرضاعة الطبيعية للطفل من مجيع النواحي اجلسمانية والنفسية وإثبات
العلم احلديث ذلك.

 -4أمهية الرضاعة الطبيعية لألم أيضا وإثبات العلم احلديث لذلك.
 -5االهتمام ابلصحة العامة لألطفال يف الدولة وتقليل عدد الوفيات منهم .
 -6االهتمام بصحة اجملتمع فيما بعد ألن طفل اليوم هو رجل الغد.

 -7إظهار أتثري الرضاعة الطبيعية على ذكاء األطفال وصحتهم مما يؤثر على
الناحية التعليمية يف الدول عامة .

 -8إظهار اهتمام احلكومة بذلك يدل على اهتمامها ابألمومة والطفولة والصحة
والتعليم كمنظومة واحدة متكاملة يؤثر بعضها يف بعض مما يؤثر يف تقدم
الدولة ورقيها وحضارهتا وصحة أبنائها ووعي اجملتمع ككل .

 -9عدم االغرتار ابلدعوات احلديثة اليت تنادي برتك الرضاعة الطبيعية واجلري وراء
الرضاعة الصناعية بدعوى (احلداثة -التقدم -املدنية) وإثبات أن الرضاعة

الصناعية تؤثر أتثريا شديدا على صحة األم والطفل وابلتايل تؤثر على صحة
اجملتمع وتعليمه وقدرته على اإلنتاج والعمل والعطاء مما يؤثر سلبا على الدولة

ككل وعجلة التقدم واالزدهار فيها عامة.

 -11إظهار أن التمسك القوي والشديد ابلرضاعة الطبيعية إمنا هو متسك بطاعة هللا
وطاعة رسوله بتنفيذ ما جاء يف القرآن والسنة وال شك أن يف طاعة هللا ورسوله

اخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة للفرد واجملتمع ككل سواء إن أدرك اإلنسان ذلك أم
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مل يدرك ذلك.ألن يف طاعة هللا ورسوله ابالهتمام ابلطفولة واألمومة اخلري الكثري

الذي يظهر العلم احلديث يوما بعد يوم أن فيه أسرار كثرية تفيد األم والطفل معا
مما يؤثر على اجملتمع ككل.

ولقد قسمت حبثي هذا إىل ثالثة أبواب وخامتة كما يلي.:
الباب األول :وتكلمت فيه عن:

التعريف ابلرضاعة الطبيعية لغة وشرعا -ومدة الرضاعة وما يثبت به الرضاعة وطبيعتها

ووجوب الرضاعة وأجرهتا واختيار املرضعة للطفل إن كان هناك عذر شرعي ألم الطفل.
الباب الثاين :وتكلمت فيه عن:

حقوق الطفل يف السنة النبوية املطهرة عامة وحقوقه من الرضاعة الطبيعية وفوائد

الرضاعة الطبيعية ابلنسبة للطفل واألم وكيفية إرضاع الطفل رضاعة صحية.
الباب الثالث :وتكلمت فيه عن:

بعض األحباث العلمية احلديثة اليت تظهر اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية املطهرة يف إرضاع الطفل وفائدة ذلك للطفل واألم معا  .أمثله من اهتمام

السنة النبوية ابلرضاعة الطبيعية .

اخلامتة :وتكلمت فيها عن مبحثني:
املبحث األول :أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي هذا

املبحث الثاين :أهم التوصيات اليت أوصي هبا من خالل هذا البحث.
مث أهم املراجع واملصادر العلمية هلذا البحث.
وسوف نبدأ البحث على بركة هللا
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الباب األول

بدأت هذا الباب ابحلديث هنا عن كل ما يتعلق ابلرضاع من أحكام ,فبدأت بتعريف

الرضاع لغة واصطالحا مث أوضحت حق الولد يف الرضاع وما يستتبعه من أحكام ,مث
حبثت أتثري الرضاع يف حترمي الزواج بسبب القرابة الناشئة عنه ,وما يستلزمه من طرق

إثبات الرضاع .فكان هذا الباب مشتمال على مباحث أربعة هي -:
املبحث األول :تعريف الرضاعة لغة واصطالحا.

املبحث الثاين :حق الولد الصغري يف الرضاع.
املبحث الثالث :شروط الرضاع ِّ
احملرم للزواج.
املبحث الرابع :ما يثبت به الرضاع.

علما أبن أركان الرضاع يف اصطالح اجلمهور غري احلنفية ثالثة :وهي مرضع ,ولنب
للرضاعة  ,ورضيع)1( .

املبحث األول :تعريف الرضاعة لغة وشرعا.:
الرضاعة لغة :هي مص اللنب من الثدي .والرضاع والرضاعة بكسر الراء فيها وفتحها.

وأنكر األصمعي الكسر مع الرضاعة وفصله يف الفصيح .ومصدره رضاعا ورضاعة
ِّ
اضع:
ورضَّاع ,ك َ
ور ُ
شدَّاد أو الر ُ
ورضيعَ ,
ض َع ,ك َك ُرَم ومنَعَ ,رضاعة ,فهو راضع َ
ابلفتح َ
ِّ
نب ا ْعتَ َّل
رض َع اللُّ ْؤَم من ثَ ْد ِّي ِّأمه ,والراعي ال ميُْ ِّس ُ
اللئيم الذي َ
ك معه ْحملَبا ,فإذا ُسئِّ َل اللَّ ََ
الناس ,أي :يَ ْسأ ُهلُم.
وم ْن يَـ ْر َ
بذلكَ ,
ض ُع َ
ُ ِّ ِّ
وقَـوُهلُم لَئِّيم ر ِّ
ب
ض ُع إبِّلَهُ ,لئالَّ يُ ْس َم َع
أصلُهُ أن َر ُجال كان يَـ ْر َ
اضعْ :
ْ
صوت َحلْبه فَـيُطْلَ َ
الر ِّ
منهِّ .
ضاعة.
كَ :
أخوك من َّ
يع َ
ورض ُ
َ
ِّ
ِّ
وأر َ ِّ
ْت:
إبر ِّ
ضاع الولَ ِّد قُـل َ
وص ْفتَها ْ
ض َعت املرأةُ فهي ُم ْرضع :هلا َولَد تُـ ْرض ُعهُ ,فإن َ
ْ
اضع ابـنهَ :دفَـعه إىل ِّ
مر ِّ
الظْئ ِّر.
ض َعة.ور َ َ ْ َ
َُ
ْ
- 1هذا علي رأي اجلمهور فأركان الرضاعة عندهم ثالثة مرضع وهي املرأة اليت تقوم بعملية الرضاعة  .ولنب
هبذه املرأة كي ترضع منة الطفل  .ورضيع وهو الطفل الذي يقوم بعملية الرضاعة .
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ضع ِّ
ضع :طَلَب مر ِّ
الط ْف ُل َّأمهُ ويف بَطْنِّها ولَد,
ض َعة.واملُر َ
ْ
اض َعةُ :أ ْن يَـ ْر َ َ
واستَـ ْر َ َ
َ ُْ
1
آخرِّ ,
ضاع) ( .
كالر ِّ
وأ ْن يَـ ْر َ
ض َع معه ُ

الرضاعة شرعا :هي مص الرضيع اللنب من ثدي آدمية يف وقت خمصوص هو مدة

الرضاع .فيخرج بذلك الرجل والبهيمة(.)2

وقيل :مص من دون احلولني لبنا اثب عن محل أو شربه ,أو حنوه ( )3واألصل فيه من
ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اعةَ
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
(وال َْوال َد ُ ُ ْ
القرآن قوله تعاىل َ
ود لَه ِّرْزقُـه َّن وكِّسوتُـه َّن ِّابلْمعر ِّ
ِّ
ار َوالِّ َدة
ض َّ
وف َال تُ َكلَّ ُ
ف نَـ ْفس إَِّّال ُو ْس َع َها َال تُ َ
َو َعلَى ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ك فَِّإ ْن أَر َ ِّ
بِّولَ ِّد َها وَال مولُود لَهُ بِّولَ ِّدهِّ و َعلَى الْو ِّار ِّ
صاال َع ْن تَـ َراض ِّمْنـ ُه َما
ث ِّمثْ ُل ذَلِّ َ
ادا ف َ
َ َْ
َ
َ َ
َ
َ
ِّ
اح َعلَْي ُك ْم إِّذَا َسلَّ ْمتُ ْم
َوتَ َ
اح َعلَْي ِّه َما َوإِّ ْن أ ََر ْد ُُْت أَ ْن تَ ْستَـ ْرض ُعوا أ َْوَال َد ُك ْم فََال ُجنَ َ
ش ُاور فَ َال ُجنَ َ
ما َآتَـيـتم ِّابلْمعر ِّ
اَّلل ِّمبَا تَـ ْعملُو َن ب ِّ
اَّللَ َوا ْعلَ ُموا أ َّ
وف َواتَّـ ُقوا َّ
صري ) (.)4
َن ََّ
َ َ
َ ُْْ َ ُْ
فهذه اآلية واضحة الداللة على عدد من األحكام منها-:
ات
 -1وجوب الرضاعة على األم الوالدة هلذا الطفل وذلك يف قوله تعاىل ( َوال َْوالِّ َد ُ
يـر ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن).
ُْ
 -2أن تستحق األم األجرة على ذلك إذا قامت به وهناك نوع من الفرقة بينها
وبني زوجها أي مطلقة ابئن أو رجعي أو غري ذلك من أنواع الفرقة هلذا النكاح
الذي كان بسببه هذا الولد املولود .وذلك يف قوله تعاىل (و َعلَى الْمولُ ِّ
ود لَهُ
َْ
َ
ِّرْزقُـه َّن وكِّسوتُـه َّن ِّابلْمعر ِّ
وف) .ألنه إذا كان هناك زواج قائم فالزوج طبيعي
ُ َ ْ َ ُ َ ُْ
عليه أن ينفق على زوجته وأوالده كلهم الصغار والكبار وهذا شيء طبيعي

وعرف قائم واألم عليها إرضاع طفلها املولود.

- 1القاموس احمليط  .فصل الراء ج  1ص  , 722واتج العروس ابب رضع ج 21ص  , 53واملعجم
الوسيط ابب الراء ج 1ص 350وخمتار الصحاح ص 265

- 2فتح القدير للكمال بن اهلمام ج 3ص2
- 3اإلحكام يف أصول األحكام ج 4ص75
- 4سورة البقرة 233
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 -3املدة اليت تستحق األم فيها الرضاعة وهي على األرجح حولني كاملني فقط
ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اد أَ ْن
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
وذلك من قوله تعاىل ( َوال َْوال َد ُ ُ ْ
اعةَ).
يُتِّ َّم َّ
الر َ
ضَ
 -4مقدار هذا األجر عن الرضاعة يكون كما تعارف عليه الناس يف ذلك الوقت
ود لَه ِّرْزقُـه َّن وكِّسوتُـه َّن ِّابلْمعر ِّ
ِّ
وف).
وذلك واضح من قوله تعاىل ( َو َعلَى ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
أي مبا تعارف عليه الناس موافقا للزمان واملكان.

 -5تكون أجرة الرضاعة على املولود له وهو (األب) أو الوارث وذلك واضح من
قوله تعاىل (و َعلَى الْمولُ ِّ
ود لَهُ ِّرْزقُـ ُه َّن) وقوله تعاىل (و َعلَى الْو ِّار ِّ
ك).
ث ِّمثْ ُل ذَلِّ َ
َْ
َ
َ
َ
()1
املبحث الثاين ـ حق الولد الصغري يف الرضاع:
وفيه مطالب أربعة عن وجوب اإلرضاع على األم ,واستحقاق أجرة الرضاع ,وتقدمي األم

على املتربعة ابلرضاع ,واملكلف أبجرة الرضاع ومقدار األجرة.
املطلب األول ـ هل جيب اإلرضاع على األم؟

اتفق فقهاء اإلسالم على أن الرضاع واجب على األم داينة تسأل عنه أمام هللا تعاىل
حفاظا على حياة الولد ,سواء أكانت متزوجة أبيب الرضيع ,أم مطلَّقة منه وانتهت عدهتا.
واختلفوا يف وجوبه عليها قضاء ,أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم ال؟

قال املالكية ابلوجوب قضاء ,فتجرب عليه ,وقال اجلمهور أبنه مندوب ال جترب عليه ,وهلا

أن متتنع إال عند الضرورة ( .)2ومنشأ اخلالف هنا  :هو كيفية فهم املراد من قوله تعاىل:
- 1موسوعة األسرة -ج -2ص 346-345برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي -إعداد اللجنة
االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ط 1لعام 1425هـ 2004 -م.
-2أحكام القرآن البن العريب ,1828/2 ,206-204/1 :أحكام القرآن للجصاص , 403/1 :الدر

املختار وحاشية ابن عابدين 929/2 :وما بعدها ,تفسري القرآن البن كثري ,283/1 :فتح القدير:

 ,345/3املغين ,627/7 :البدائع ,40/4 :القوانني الفقهية :ص  ,222بداية اجملتهد ,56/2 :الشرح
الصغري ,754/2 :مغين احملتاج.449/3 :

3113

ِّ
اعةَ و َعلَى الْمولُ ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ود لَهُ
َْ
( َوال َْوال َد ُ ُ ْ
ضَ َ
ِّرْزقُـه َّن وكِّسوتُـه َّن ِّابلْمعر ِّ
ار َوالِّ َدة بَِّولَ ِّد َها َوَال َم ْولُود
ض َّ
وف َال تُ َكلَّ ُ
ف نَـ ْفس إَِّّال ُو ْس َع َها َال تُ َ
ُ َ ْ َ ُ َ ُْ
ك فَِّإ ْن أَر َ ِّ
لَهُ بِّولَ ِّدهِّ و َعلَى الْو ِّار ِّ
اح
صاال َع ْن تَـ َراض ِّمْنـ ُه َما َوتَ َ
ث ِّمثْ ُل ذَلِّ َ
ادا ف َ
ش ُاور فَ َال ُجنَ َ
َ
َ َ
َ
ِّ
اح َعلَْي ُك ْم إِّذَا َسلَّ ْمتُ ْم َما آتَـْيـتُ ْم
َعلَْي ِّه َما َوإِّ ْن أ ََر ْد ُُْت أَ ْن تَ ْستَـ ْرض ُعوا أ َْوَال َد ُك ْم فَ َال ُجنَ َ
ِّابلْمعر ِّ
اَّلل ِّمبَا تَـ ْعملُو َن ب ِّ
اَّللَ َوا ْعلَ ُموا أ َّ
وف َواتَّـ ُقوا َّ
صري ) ()1
َن ََّ
َ َ
َ ُْ
ذهب املالكية :إىل أنه جيب على األم إذا كانت زوجة أو معتدة من طالق رجعي إرضاع
ولدها ,فلو امتنعت من إرضاعه بدون عذر ,أجربها القاضي ,إال املرأة الشريفة لثراء أو
حسب فال جيب عليها اإلرضاع إن قبل الولد الرضاع من غريها ,وورد يف صحيح

علي وإال طلقين ,ويقول
البخاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :تقول لك املرأة :أنفق َّ
لك العبد :أطعمين واستعملين ,ويقول لك ابنك :أنفق علي ,إىل من تكلين؟!"(.)2

وذهب اجلمهور إىل أن اآلية أمر ندب وإرشاد من هللا تعاىل للوالدات أن يرضعن

أوالدهن ,ألن لنب األم أصلح للطفل ,وشفقة األم عليه أكثر ,وألن الرضاع حق لألم,
كما هو حق للوليد ,وال جيرب أحد على استيفاء حقه ,إال إذا وجد ما يستدعي اإلجبار.
ويفهم منه أن الفقهاء اتفقوا على وجوب اإلرضاع على األم يف ثالث حاالت وهي:

 -1أال يقبل الطفل الرضاع إال من ثدي أمه ,فيجب عندئذ إرضاعه إنقاذا له من
اهلالك ,لتعني األم ,كما جترب املرضعة على استدامة اإلجارة بعد مضي مدهتا ,إذا مل

يقبل ثدي غريها.

 -2أال توجد مرضعة أخرى سواها ,فيلزمها اإلرضاع حفاظا على حياته.

 -3إذا عدم األب الختصاصها به ,أو مل يوجد ألبيه وال للولد مال الستئجار
مرضعة ,فيجب عليها إرضاعه ,لئال ميوت.

 -1سورة البقرة 233

-2صحيح البخاري  -ابب وجوب النفقة على األهل والعيال -ج 7ص 63حديث رقم 5355
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وأوجب الشافعية على األم إرضاع اللَّبَأء :وهو اللنب النازل أول الوالدة؛ ألن الولد
ال يعيش بدونه غالبا ,وغريها ال يغين.

ويقول الدكتور يوسف قاسم يف كتابة :ـ ـ والرضاع حق من احلقوق الثابتة شرعا للولد,
ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اعةَ)()1
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
يقول هللا تعاىل ( َوال َْوال َد ُ ُ ْ
وقد أثبت العلم احلديث أمهية لنب األم ابلنسبة للطفل من الناحيتني اجلسمية والنفسية,
وقد أمجع العلماء على أن الرضاع واجب على األم داينة يف مجيع احلاالت.

ويكاد الفقهاء يتفقون على أن اإلرضاع واجب على األم قضاء وداينة مىت كانت

زوجيتها مع والد الطفل قائمة( .)2حيث يكون إرضاعها ألوالدها إحدى واجباهتا
ار َوالِّ َدة
ض َّ
الزوجية .مىت كانت قادرة على ذلك دون ضرر يلحقها لقوله تعاىل ( َال تُ َ
بَِّولَ ِّد َها َوَال َم ْولُود لَهُ بَِّولَ ِّدهِّ)(.)3
أما يف حالة انفصال املرأة عن والد الطفل فإن اإلرضاع ال يكون واجبا عليها إال يف
حالة الضرورة .أبن امتنع الطفل عن كل شيء إال لنب األم أو كان األب فقريا ال
يستطيع القيام بنفقات الطفل يف هذا الشأن)4( .
- 1سورة البقرة 233

- 2يقول العالمة ابن حزم رمحه هللا :الواجب على كل والدة :أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أهنا بنت
اخلليقة ,جترب على ذلك إال أن تكون مطلقة .فإن كانت مطلقة مل جترب على إرضاع ولدها من الذي طلقها إال

أن تشاء هي ذلك ,فلها هي ذلك أحب أبوه أم كره ,أحب الذي تزوجها بعده أم كره .فإن تعاسرت هي

وأبوه أمر الوالد أبن يسرتضع لولده امرأة أخرى والبد .إال أن يقبل الولد غري ثديها ,فتجرب حينئذ ,أحبت أم

كرهت .أحب زوجها إن كان هلا أم كره .فإن مات أتوا لرضيع أو حبس أو غلب حبيث ال يقدر عليه أجربت
األم على اإلرضاع .إال أن ال يكون هلا لنب ,أو كان هلا لنب يضر به فإنه سرتضع غريها ويتبع األب بذلك إن

كان حيا وله مال – احمللى ج 10ص .335
 - 3سورة البقرة 233

 - 4كتاب حقوق األسرة يف الفقه اإلسالمي – الناشر دار النهضة العربية – القاهرة – 1401هـ 1981م
 -د.يوسف قاسم – مكتبة جامعة اإلمارات العربية املتحدة ـ موضوع الرضاع
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استئجار املرضع :إذا امتنعت األم عن اإلرضاع يف غري هذه احلاالت الثالث السابقة ,

وجب على األب أن يستأجر مرضعة وتسمى (ظئرا) إلرضاعه ,حمافظة على حياة الولد.
ولكن على األب أو املسئول عن اختيار املرضعة أن تكون ذات دين وخلق ألن اللنب
يؤثر يف الطفل كما قال العلماء .

حيث كره اإلمام أمحد االرتضاع بلنب الفاجرات واملشركات ,وقال عمر بن اخلطاب
وعمر بن عبد العزيز :اللنب يشتبه فال تستق من يهودية وال نصرانية وال زانية ,ألنه رمبا
أفضى إىل شبه أمه املرضعة يف الفجور ,وألنه خيشى أن مييل إىل مرضعته يف الدين.

ويكره االرتضاع كذلك بلنب احلمقاء كيال يشبهها الولد يف احلمق ,فإنه يقال :إن الرضاع

يغري الطباع(. )1

وقال الغزايل " :ينبغي لألب أن يراقبه من أول مرة ,فال يستعمل يف حضانته وإرضاعه

إال امرأة صاحلة متدينة ,أتكل احلالل ,فإن اللنب احلاصل من احلرام ال بركة فيه " (.)2

املطلب الثاين ـ حالة استحقاق األم أجرة الرضاع ,ومدة االستحقاق وبدء االستحقاق:
أوال ـ حالة استحقاق األم أجرة الرضاع :إذا أرضعت األم ولدها بنفسها أو إبجبارها

على الرضاع قضاء ,فهل تستحق أجرة على الرضاع؟ يف األمر تفصيل وهو ما أييت (:)3

 -1ال تستحق األم أجرة الرضاع عند احلنفية والشافعية واحلنابلة يف حال الزوجية أو
أثناء العدة من الطالق الرجعي.

ووافق املالكية على هذا الرأي إذا كان الرضاع واجبا على األم ,وهو احلالة الغالبة ,أما
إن كان الرضاع غري واجب على األم كالشريفة القدر ,فإهنا تستحق األجرة على

الرضاع.

 - 2تستحق األم األجرة على الرضاع ابالتفاق بعد انتهاء الزوجية والعدة ,أو يف عدة
 - 1املغين ()155/8

 - 2إحياء علوم الدين ج  :3ص 71 ,70

 -3الدر املختار ورد احملتار 929/2 :وما بعدها ,أحكام القرآن البن العريب 1828/4 :وما بعدها ,أحكام

القرآن للجصاص ,463/3 :فتح القدير ,345/3 :بداية اجملتهد.56/2 :
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ورُه َّن ) ( )1فهي واردة يف املطلَّقات,
الوفاة ,لقوله تعاىل ( :فَِّإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
وألنه ال نفقة لألم بعد الزوجية ويف عدة الوفاة.

 - 3تستحق األم األجرة على الرضاع يف عدة الطالق البائن يف األصح عند بعض
وه َّن
احلنفية ,ألهنا كاألجنبية ,وكذا عند املالكية ,لقوله تعاىل ( :فَِّإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ

ورُه َّن ) ( )2فقد أوجب تعاىل للمطلقات ابئنا األجرة على الرضاع ,حىت لو كانت
أُ
ُج َ
حامال وهلا النفقة.

اثنيا ـ مدة االستحقاق:
اتفق الفقهاء على أن مدة استحقاق األجرة على الرضاع هي سنتان فقط ,فمىت أُت

الطفل حولني كاملني ,مل يكن للمرضع األم احلق يف املطالبة أبجرة الرضاع ( ,)3لقوله
ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اعةَ ) ( )4د
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
تعاىلَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
لت اآلية على أن األب يلزم بنفقة الرضاع يف مدة سنتني فقط.

اثلثا ـ بدء االستحقاق:

تستحق املرضع غري األم املسماة ظئرا وكذا األم بعد انتهاء الزوجية األجرة على الرضاع
من اتريخ العقد؛ ألهنا مستأجرة للرضاع.

وأما األم املرضع يف حال قيام الزوجية أو أثناء العدة من طالق رجعي ,فتستحق األجرة
ابإلرضاع يف املدة مطلقا بال عقد إجارة ,يف رأي املالكية ,وأما يف رأي احلنفية على

الراجح فمن اتريخ قيامها ابإلرضاع .وقيل عند احلنفية :من وقت طلبها األجر .وال

تسقط األجرة مبوت األب.

املطلب الثالث ـ التفضيل بني األم واملتربعة ابلرضاع:
اتفق الفقهاء على أن األم تقدم يف اإلرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجر ,أو مل تطلب
-1سورة الطالق 65

 -2سورة الطالق 65

 -3حاشية ابن عابدين ,931/2 :أحكام القرآن للجصاص.404/1 :
-4سورة البقرة 233
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زايدة على ما أتخذه األجنبية ولو دون أجر املثل ,أو مل توجد مرضعة إال أبجر ,رعاية

ملصلحة الصغري بسبب كون األم أكثر حناان وشفقة عليه من غريها ,وألن يف منع األم
ار َوالِّ َدة بَِّولَ ِّد َها) ()1
ض َّ
من إرضاع ولدها إضرارا هبا ,وهو ال جيوز ,لقوله تعاىلَ ( :ال تُ َ
ِّ
ات يـر ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
ني َك ِّاملَ ْني) ( )2دل النص على أن األم
وقوله سبحانهَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
أحق برضاع ولدها يف احلولني (.)3
املطلب الرابع ـ املكلف أبجرة الرضاع ومقدار األجرة:

األب :هو املكلف أبجرة الرضاع؛ ألنه هو امللزم ابلنفقة على الولد ,وتكون أجرة
ِّ
ات يـر ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
ني
الرضاع على من جتب عليه النفقة ,لقوله تعاىلَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
اعةَ و َعلَى الْمولُ ِّ
َك ِّاملَ ْ ِّ
ود لَهُ ِّرْزقُـ ُه َّن َوكِّ ْس َوتُـ ُه َّن ِّابل َْم ْع ُروف) ()4
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
َْ
ضَ َ
ورُه َّن) ()5
وقوله سبحانه( :فَِّإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
وعلى األب مخس نفقات للولد الصغري :أجرة الرضاع ,وأجرة احلضانة ,ونفقة املعيشة
من صابون ودهن وفرش وغطاء ,وأجرة مسكن احلضانة الذي حتضنه فيه األم ,وأجرة

خادم له إن احتاج إليه.ويف ذلك تفصيالت كثرية يف كتب الفقه ملن أراد املزيد .

واجب املرضع :وأما املرضع فال تكلف بشيء سوى اإلرضاع ,وما يوجبه عليها العرف
كإصالح طعام الولد وحفظه وغسله وغسل ثيابه (.)6

مقدار األجرة :األجرة اليت تستحقها األم هي أجرة املثل :وهي اليت تقبل امرأة أخرى أن

ترضع الولد يف مقابلها .وتقديرها مرتوك للعرف على حسب الزمان واملكان فإن اختلفوا
يف ذلك فيرتك التقدير للقاضي ,فلو طلبت األم أكثر من أجر املثل ال جتاب إىل طلبها.
-1سورة البقرة 233
-2سورة البقرة 233

-3ابن عابدين ,املكان السابق.
-4سورة البقرة 233
-5سورة الطالق 65

 -6تبيني احلقائق ,5/129 :البدائع.41/4 :
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املبحث الثالث ـ شروط الرضاع ِّ
احملرم للزواج عند الفقهاء:
اشرتط الفقهاء للتحرمي ابلرضاع الشروط الستة اآلتية (:)1

 - 1أن يكون لنب امرأة آدمية ,سواء أكانت عند اجلمهور بكرا أم متزوجة أم بغري زوج.
واشرتط احلنابلة أن يكون بلنب امرأة اثر هلا لنب من احلمل.

واشرتط الشافعية يف املرأة أن تكون حيَّة حياة مستقرة حال انفصال اللنب منها ,بلغت

تسع سنني قمرية تقريبا,وأن لنب امليتة والصغرية ال حيرم.

ومل يشرتط اجلمهور هذا الشرط ,فلنب امليتة ,والصغرية اليت مل تطق الوطء ,إن قدر أن هبا
لبناِّ ,
حيرم؛ ألنه ينبت اللحم ,وألن اللنب ال ميوت.

 - 2أن يتحقق من وصول اللنب إىل معدة الرضيع ,سواء ابالمتصاص من الثدي ,أم
بشربه من اإلانء أو الزجاجة .وهذا شرط عند احلنفية.

واكتفى املالكية ابشرتاط وصول اللنب حتقيقا أو ظنا أو شكا إىل اجلوف من الفم برضاع

الصغري ,فيثبت التحرمي ولو مع الشك .واشرتط الشافعية واحلنابلة وجود مخس رضعات
متفرقات ,واملرجع يف معرفة الرضعة إىل العرف ,واليشرتط كوهنا مشبعة ,وال بد من

وصول اللنب إىل اجلوف.

 - 3أن حيصل اإلرضاع بطريق الفم أو األنف :فقد اتفق أئمة املذاهب على أن التحرمي
وابلس ُعوط
حيصل ابلوجور (وهو صب اللنب يف احللق) حلصول التغذية به كاالرتضاعَّ ,
(وهو صب اللنب يف األنف ليصل الدماغ) حلصول التغذي به.
وال حيصل التحرمي عند احلنفية ,والشافعية يف األظهر ,واحلنابلة يف منصوص أمحد

ابحلقنة ,أو بتقطري اللنب يف العني أو األذن أو اجلرح يف اجلسم؛ ألن هذا ليس برضاع وال

يف معناه ,فلم جيز إثبات حكمه فيه ,والنتفاء التغذي.

 -1البدائع ,13-5/4 :القوانني الفقهية :ص  206وما بعدها ,مغين احملتاج ,419-414/3 :كشاف

القناع 515/5 :وما بعدها ,الشرح الصغري , 721-719/2 :املغين ,547-537/7 :بداية
اجملتهد.39-34/2:
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وقال املالكية :حيصل التحرمي حبقنة تغذي أي تكون غذاء ,ال جمرد وصول اللنب للجوف
عن طريق احلقنة .وحينئذ خيتلف ما وصل من منفذ عال ,فال يشرتط فيه الغذاء ,وما

وصل من منفذ سفلي وحنوه فيشرتط فيه التغذي.
 - 4أال خيلط اللنب بغريه :وهذا شرط عند احلنفية واملالكية .والفرق عند املالكية بني
اخللط ابملائع أو ابلطعام.

واعترب الشافعية يف األظهر واحلنابلة يف الراجح اللنب املشوب (املختلط بغريه) كاللنب

اخلالص الذي ال خيالطه سواه ,سواء شيب بطعام أو شراب أو غريه ,لوصول اللنب إىل

اجلوف ,وحصوله يف بطنه.

ورأى أبو حنيفة خالفا للصاحبني أن اللنب املخلوط ابلطعام ال حيرم عنده حبال سواء
أكان غالبا أم مغلواب.
وإذا خلط لنب امرأة بلنب امرأة أخرى :فاحلكم للغالب عند أيب حنيفة وأيب يوسف ,فإن

تساواي ثبت التحرمي من املرأتني مجيعا لالختالط.

وقال املالكية وحممد وزفر :يثبت التحرمي من املرأتني مجيعا ,سواء تساوى مقدار اللبنني

أوغلب أحدمها اآلخر ,وهذا هو الراجح لدي؛ ألن اللبنني من جنس واحد ,واجلنس ال

يغلب اجلنس.
 - 5أن يكون الرضاع يف حال الصغر ,ابتفاق املذاهب األربعة :فال حيرم رضاع الكبري:
وهو من جتاوز السنتني.

 - 6أن يكون الرضاع مخس رضعات متفرقات فصاعدا :وهذا شرط عند الشافعية
واحلنابلة ,واملعترب يف الرضعة العرف .وإن رضع أقل من مخس رضعات فال حترمي( ,

وهذا هو الراجح واملعمول به وما عليه الفتوى فيما أعلم يف غالب الدول اإلسالمية أن
الرضاعة احملرمة للزواج البد أن تكون مخس رضعات مشبعات متفرقات وأن تكون

خالل العامني فقط وهللا أعلم ) وإن شك يف عدد الرضعات بين على اليقني؛ ألن

األصل عدم وجود الرضاع احملرم ,لكن يف حالة الشك الرتك أوىل ,ألنه من الشبهات.

واستدلوا أبدلة ثالثة:
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أوهلا ـ ما روى مسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت" :كان فيما أنزل هللا من القرآن
عشر رضعات معلومات حيرمن ,فنسخن خبمس معلومات ,فتويف رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن" ( )1أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من مل يبلغه
النسخ لقربه .لكن قيل عنه :إنه مضطرب.

اثنيها ـ إن علة التحرمي ابلرضاع هي شبهة اجلزئية اليت حتدث ابللنب الذي ينبت اللحم
وينشز العظم ,أي ينميه ويزيده ,وهذا ال يتحقق إال برضاع يوم كامل على األقل ,وهو

مخس رضعات متفرقات.

اثلثها ـ حديث "ال حترم املصة واملصتان" ويف رواية "ال حترم املصة واملصتان ,وال
اإلمالجة واإلمالجتان" (.)2

واحلديث الذي عند البخاري بروايته قال :ـ
ِّ ِّ
ِّ
ادةَُ ,ع ْن َجابِّ ِّر بْ ِّن َزيْدَ ,ع ِّن ابْ ِّن َعبَّاس
يمَ ,ح َّدثَـنَا َمهَّامَ ,ح َّدثَـنَا قَـتَ َ
َح َّدثَـنَا ُم ْسل ُم بْ ُن إبْـ َراه َ
ر ِّ
َّيب صلَّى هللا َعلَْي ِّه وسلَّم ِّيف بِّنْ ِّ
ض َي َّ
ت محَْ َزةَ" :الَ َِّحت ُّل ِّيلَْ ,حي ُرُم
ال :قَ َ
اَّللُ َعْنـ ُه َما ,قَ َ
ُ
ال النِّ ُّ َ
َ
ََ َ
ِّ 3
ِّ
ِّ
ِّ
َّس ِّ
اعة"( ).
ت أَخي م َن َّ
ِّم َن َّ
الر َ
الر َ
بِّ ,ه َي بِّْن ُ
ضَ
ض ِّاع َما َْحي ُرُم م َن الن َ
والرأي األخر قال به املالكية واحلنفية :أن الرضاع احملرم يكون ابلقليل والكثري ,ولو

ابملصة الواحدة ,لألدلة الثالثة التالية:
أوهلا ـ عموم قوله تعاىلَ ( :وأ َُّم َهاتُ ُك ُم َّ
ض ْعنَ ُك ْم) ( )4فإنه علَّق التحرمي ابإلرضاع من
الالِّيت أ َْر َ
غري تقدير بقدر معني ,فيعمل به على إطالقه.

 -1نصب الراية.218/3 :

 -2روى مسلم احلديث األول ,وروى ابن حبان يف صحيحه احلديث الثاين عن عائشة (نصب الراية:

 .)317/3سبل السالم.213/3 :

 - 3رواه البخاري ابب الشهادة علي األنساب والرضاع ج 2ص  170حديث رقم .2645
-4سورة النساء 23
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اثنيها ـ حديث "حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب" ( )1فإنه ربط التحرمي مبجرد

الرضاع ,ويؤكده آاثر عن بعض الصحابة ,روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أهنم

قالوا :قليل الرضاع وكثريه سواء.
اثلثها ـ إن الرضاع فعل يتعلق به التحرمي ,فيستوي قليله وكثريه؛ ألن شأن الشارع إانطة
احلكم ابحلقيقة جمردة عن شرط التكرار والكثرة ,وتتحقق جزئية الرضيع من املرضعة

ابلقليل والكثري.

ويعمل هبذا الرأي يف بعض األماكن واألحيان ويعمل الغالبية ابلرأي األول ,وهو

الراجح ,ملا فيه من توسعة وتيسري على الناس والعباد .

املبحث الرابع ـ ما يثبت به الرضاع:

يثبت اإلرضاع أبحد أمرين :اإلقرار والبينة (.)2

 - 1أما اإلقرار :فهو عند احلنفية اعرتاف الرجل واملرأة معا أو أحدمها بوجود الرضاع
احملرم بينهما.

أ -فإذا أقر الرجل واملرأة ابلرضاع قبل الزواج ,أبن اعرتفا أبهنما أخوان من الرضاع ,فال
حيل هلما اإلقدام على الزواج ,وإن تزوجا كان العقد فاسدا.

وإن كان اإلقرار بعد الزواج وجب عليهما االفرتاق ,فإن مل يفرتقا اختيارا ,فرق القاضي
بينهما جربا؛ ألنه تبني فساد العقد.

ب ـ وإذا كان اإلقرار من جانب الرجل وحده :فإن كان اإلقرار قبل الزواج ,فال حيل له

التزوج هبا .وإن كان بعد الزواج ,وجب عليه أن يفارق املرأة ,فإن مل يفارقها اختيارا,

وجب على القاضي أن يفرق بينهما جربا.

 -1أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ,ورواه أمحد والرتمذي وصححه عن

حرم من الرضاع ما َح َّرم من النسب" (نصب الراية ,218/3 :نيل
اإلمام علي رضي هللا عنه بلفظ "إن هللا َّ
األوطار.)218-217/6 :

 -2البدائع ,14/4:القوانني الفقهية :ص  ,207مغين احملتاج ,425-423/3:املغين,562-558/7:

الشرح الصغري.727-725/2:
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جـ ـ وإذا كان اإلقرار من جانب املرأة وحدها :فإن كان قبل الزواج ,فال حيل هلا أن

تتزوجه ,ولكن حيل له أن يتزوجها إذا وقع يف قلبه كذهبا على املفىت به.وإن كان اإلقرار
منها بعد الزواج ,فال يؤثر اإلقرار على صحة الزواج إال إذا صدقها الزوج فيه .ويثبت
الرضاع عند املالكية إبقرار الزوجني معا ,أو ابعرتاف أبويهما ,أو ابعرتاف الزوج املكلف
وحده ولو بعد العقد؛ ألن املكلف يؤخذ إبقراره ,أو ابعرتاف الزوجة فقط إذا كانت

ابلغا قبل العقد عليها ,ال إن أقرت بعده ,ويفسخ الزواج بينهما يف كل هذه األحوال.

د ـ ـ و إذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية ,وهبذا قال
طاوس والزهري واألوزاعي وابن أيب ذئب ,وترجيح ابن قدامة .

ملا روى عقبة بن احلارث رضي هللا عنه قال :تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت:

قد أرضعتكما ,فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال" :كيف وقد

زعمت" (.)1

ويف رواية :قلت إهنا كاذبة ,قال" :كيف وقد زعمت أهنا أرضعتكما؟ دعها عنك" (.)2

ويقبل فيه شهادة املرضعة على نفسها حلديث عقبة أن املرأة قالت" :قد أرضعتكما
فقبل النيب صلى هللا عليه وسلم شهادهتا" ( )3وال تقبل الشهادة على الرضاع إال

مفسرة ببيان عدد الرضعات وسن الرضاع(. )4
َّ

ويفرق
قالوا :وإذا تزوج الرجل املرأة فأقر أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ النكاح َّ
بينهما(.)5
إذا شكت املرضعة هل أرضعت الطفل أم ال؟ أو هل أرضعته مخس رضعات أو أربع

- 1املغين ( )144 /8واجملموع ( . )223/18

- 2سنن الدارقطين-ابب الرضاع -ج 5ص 310حديث رقم4369
 - 3انظر :املغين (.)191/8
 - 4نفس املصدر.

 - 5نفس املصدر .
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رضعات ,مل يثبت التحرمي ,ألن األصل واليقني عدم الرضاع(. )1

 - 2وأما البينة :فهي الشهادة ,وهي اإلخبار يف جملس القضاء حبق الشخص على
الغري.
وقد اتفق فقهاء املذاهب األربعة على ثبوت الرضاع بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني من

أهل العدالة.

واختلفوا يف ثبوت الرضاع بشهادة رجل واحد ,أو امرأة واحدة ,أو أربع من النساء.
فقال احلنفية :ال تقبل هذه الشهادات ,ملا روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال" :ال

يقبل على الرضاع أقل من شاهدين" وكان قوله مبحضر من الصحابة ,ومل ينكر أحد,

فكان هذا إمجاعا.

قال املالكية :ال يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقط ولو فشا منها أومن غريها
الرضاع ,إال أم الصغري ,فتقبل شهادهتا ,مع الفشو ,وال يصح العقد معه.

ويثبت الرضاع بشهادة رجل وامرأة أو بشهادة امرأتني إن فشا الرضاع منهما أو من
غريمها بني الناس.

وقال الشافعية :يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة ,الختصاص النساء ابالطالع عليه
غالبا كالوالدة ,وال يثبت بدون أربع نسوة ,إذ كل امرأتني مبثابة رجل.
وتقبل شهادة املرضعة مع غريها ,إن مل تطلب أجرة عن رضاعها ,وال ذكرت فعلها ,بل
شهدت أن بينهما رضاعا ِّ
حمرما؛ ألهنا ال تريد هبذه الشهادة نفعا وال تدفع ضررا .أما إذا
طلبت األجرة فال تقبل شهادهتا؛ ألهنا متهمة.

وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غريمها حسبة بال تقدم دعوى ,ومن املتفق عليه أن

 - 1انظر اجملموع (.)218/18
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الرضاع مما تقبل فيه شهادة احلسبة ,فال تتوقف على الدعوى ,ألنه يتضمن احلرمة ,وهي

من حقوق هللا تعاىل)1( .

-1كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته (الشامل لألدلة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم النظرايت الفقهية وحتقيق

األحاديث النبوية وخترجيها)املؤلف :أ .د .وهبة بن مصطفى الزحيلي ,أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي

وأصوله جبامعة دمشق  -كلية الشريعة الناشر :دار الفكر  -سورية – دمشق الطبعة :الرابعة املنقحة املعدلة -
اجلزء السابع :األحوال الشخصية من ص  697ـ ـ وحىت ص  716بتصرف وتلخيص
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الباب الثاين

اهتمام السنة النبوية ابملولود عموما وابلرضاعة الطبيعية خصوصا :ـ

ملا كانت مرحلة الطفولة من املراحل املهمة واألساسية يف بناء شخصيَّة الفرد إجيااب أو
سلبا ,وفقا ملا يُالقيه من اهتمام ,جاء اإلسالم ليُـ َق ِّرَر أن هلؤالء األطفال حقوقا

وضع حقوق ومواثيق
وواجبات ,ال ميكن إغفاهلا أو التغاضي عنها ,وذلك قبل أن تُ َ

الطفل أبربعة عشر قران من الزمان!

كما سبق اإلسالم غريه من النظم يف االهتمام هبذه احلقوق يف مراحل متقدمة للغاية تبدأ
من اختيار األم الصاحلة ,مث االهتمام به يف حالة احلمل فأقر حترمي إجهاضه وهو

جنني
http://islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%82%D9%
88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81
%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84
 %D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 ,)1( _ftn1وإجازة الفطر يف رمضان للمرأة احلامل ,وأتجيل ِّ
حد الزان حىت يُولد
وينتهي من الرضاع,كما فعل الرسول صلى هللا علية وسلم ابلغامدية ,وإجياب الدية على
قاتل الطفل ألي سبب من األسباب .

وجعل من حقوقه مبجرد والدته االستبشار بقدومه ,والتأذين يف أذنيه ,واستحباب حتنيكه

و حلق شعر رأسه والتصدق بوزنه ,واختيار االسم احلسن للمولود ,والعقيقة ,و إمتام
الرضاعة ,واخلتان واحلضانة والنفقة والرتبية اإلسالمية الصحيحة.

كما راعى اإلسالم جوانب متعددة للرتبية منها الرتبية اإلميانية العبادية ,والرتبية البدنيَّة,
والرتبية األخالقية ,والرتبية العقلية ,والرتبية االجتماعية.
ومن طرق الرتبية اليت اعتمدها اإلسالم الرتبية ابملالحظة والرتبية ابإلشارة ,والرتبية
ابملوعظة وهدي السلف ,والرتبية ابلعادة ,والرتبية ابلرتغيب والرتهيب.
 - 1وذلك ال جيوز إال لعلَّة حمددة واضحة حددها الفقهاء ليس هذا موضع تفصيلها.
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كما أن من وسائل الرتبية اإلسالمية كذلك الرتبية ابلقدوة ,والرتبية ابجلليس الصاحل,
واإلفادة من العلم احلديث وخمرتعاته ,واإلفادة من الدوافع الفطرية .وغريها ...

وقسمت هذا الباب اىل ثالثة مباحث فيما يلي :ـ ـ
املبحث األول :اهتمام السنة النبوية ابألطفال قبل امليالد.
املبحث الثاين :اهتمام السنة النبوية ابألطفال بعد امليالد.

املبحث الثالث :اهتمام السنة النبوية ابلرضاعة الطبيعية لألطفال.

وسوف نتكلم عن كل مبحث فيما يلي :ـ ـ ـ

املبحث األول :ـ ـ اهتمام السنة النبوية ابألطفال قبل امليالد.

األطفال يف اإلسالم هم زهرة احلياة الدنيا وزينتها ,وهم هبجة النفوس وقُـ َّرة األعني ,وهم
شباب الغد الذي تنعقد عليهم آمال املستقبل.

والطفولة عند اإلنسان هي املرحلة األوىل من مراحل عمره ,وتبدأ منذ ميالده وتنتهي

صبِّح
ببلوغه َّ
سن الرشد ,حيث يكمل منو عقل اإلنسان ويقوى جسمه ويكتمل متييزه ,ويُ ْ

خماطَبا ابلتكاليف الشرعيَّة ,يقول األستاذ سيد قطب" :والطفل اإلنساين هو أطول
األحياء طفولةُّ ,
متتد طفولته أكثر من أي طفل آخر لألحياء األخرى؛ ذلك أن مرحلة
الطفولة هي فرتة إعداد وهتيُّؤ وتدريب للدور املطلوب من كل حي بقية حياته ,وملا

كانت وظيفة اإلنسان هي أكرب وظيفة (وهي عبادة هللا واالستخالف يف األرض) ,ودوره
سن
ُ
إعدادهُ وتدريبُهُ
يف األرض هو أضخم دور ,امتدَّت طفولته فرتة أطول ,ليَ ْح ُ
للمستقبل"(.)1

مهمة حفظها اإلسالم للطفل ,فاقت يف مشوهلا ومراحلها كل
وعلى هذا فثَ َّمة حقوق َّ

األنظمة والقوانني الوضعيَّة قدميها وحديثها ,حيث اهتم اإلسالم به يف كل مراحل حياته:
شااب ,إىل أن يصل إىل مرحلة الرجولة ,بل اهتم
جنينا ,ورضيعا ,وصبيًّا ,وايفعا ,مث ًّ

 - 1سيد قطب :يف ظالل القرآن .214 /1
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اإلسالم ابلطفل قبل أن يكون جنينا!! وذلك كله هبدف إخراج رجال أسوايء ,قادرين
على ِّ
حتدي كل املستحداثت احلضاريَّة.

وهذه احلقوق اليت كفلها اإلسالم متعددة اجلوانب ,فمنها حقه فبل والدته ,وأثناء فرتة
احلمل والوالدة ,مث بعد وضعه إىل بلوغه.

وملا كان الدور األكرب يف رعاية وتنشئة الطفل تنشئة سليمة يتمثَّل يف دور الوالدين ,فقد
حرص اإلسالم على أن تنشأ األسرة يف األساس بزوج تقي وزوجة صاحلة ,ويف ذلك أمر

النيب صلى هللا عليه وسلم الزوج ابختيار الزوجة الصاحلة ذات الدين فقال" :تُـْن َك ُح
ات ِّ
الْمرأَةُ ِّألَربع لِّم ِّاهلَا و ِّحلسبِّ َها و َمجَ ِّاهلَا ولِّ ِّدينِّ َها فَاظْ َفر بِّ َذ ِّ
الد ِّ
اك"(.)1
ت يَ َد َ
ين تَ ِّربَ ْ
ْ
َ
َ ْ َْ َ َ َ َ َ
ويف ذلك مل يَِّقف اإلسالم يف وجه من أراد املرأة اجلميلة ,أو ذات املال أو احلسب,

ولكن بشرط أال تتعارض مع األخالق والدين .واختيار الزوجة الصاحلة اليت ستكون أما
هلذا الطفل (املولود اجلديد) ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال" :ختريوا لنطفكم

وانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم"( .)2وقوله عليه الصالة والسالم" :انظر يف أي نصاب
تضع ولدك فإن العرق دساس"(.)3

وكذلك أمر النيب صلى هللا عليه وسلم الزوجة ابختيار زوجها على نفس املعيار

واألساس؛ فعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إِّ َذا

 - 1البخاري عن أيب هريرة :كتاب النكاح ,ابب األكفاء يف الدين ج 7ص 7حديث رقم ,5090ومسلم:

كتاب الرضاع -ابب استحباب نكاح ذات الدين ج 2ص 1086حديث رقم1466

 - 2سنن ابن ماجة-ابب األكفاء -ج 1ص 633رقم  -1968السنن الكربى للبيهقي -ابب اعتبار
الكفاءة -ج 7ص 214حديث رقم 13758

- 3مسند الشهاب القضاعي -ابب أقل من الدين تكن حرا ,وأقل من الذنوب يهن عليك املوت ,وانظر يف
أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس-ج 1ص 370حديث رقم  -638ومعجم ابن األعرايب ج2

ص 501حديث رقم  -964السلسلة الضعيفة لأللباين ج 5ص 38حديث رقم 2023
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ض ْو َن ِّدينَهُ َو ُخلُ َقهُ فَـ َز ِّو ُجوهُ ,إِّالَّ تَـ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فِّْتـنَة ِّيف األ َْر ِّ
ساد
ب إِّلَْي ُك ْم َم ْن تَـ ْر َ
َخطَ َ
ض َوفَ َ
َع ِّريض"(.)1
وكذلك هنا مل يَِّقف اإلسالم مانعا من زواج املرأة للرجل الغين بشرط أال يكون ذلك
على حساب الدين.
وال ريب يف أن هذا االختيار وذاك األساس من شأنه أن يعود ابلنفع ِّ
التام واملصلحة
املباشرة على الطفل الذي يكون مثرة هذين الزوجني الصاحلني ,لينشأ بعد ذلك يف أسرة
ودودة متحابَّة ,تعيش يف ِّ
ظل تعاليم اإلسالم.

ومن اهتمام السنة ابلطفل أيضا قبل والدته ذاك التوجيه النبوي الشريف يف الدعاء عند

اجلماع ,والذي حيفظ اجلنني من الشيطان؛ فعن ابن عباس رضي هللا عنه أن النيب صلى
الِّ :ابس ِّم َِّّ
هللا عليه وسلم قال" :لَْو أ َّ
اَّلل ,اللَّ ُه َّم َجنِّْبـنَا َّ
الشْيطَا َن,
َح َد ُك ْم إِّ َذا أَتَى أ َْهلَهُ قَ َ ْ
َن أ َ
الشْيطَا َن ما رَزقْـتَـنَا ,فَـ ُق ِّ
َو َجنِّ ِّ
ب َّ
ض ُّرهُ"(.)2
ض َي بَـْيـنَـ ُه َما َولَدَ ,ملْ يَ ُ
َ َ
ومن اهتمام السنة النبوية ابلطفل قبل ميالده استشعار املسئولية من الوالدين جتاه هذه
األسرة اليت سيولد فيها هذا الطفل قبل جميئه إيل الدنيا  :ـ

فاهتمت السنة النبوية كثريا ابملواليد الصغار وجعلت السنة النبوية هناك مسئولية كثرية

ومن هذه املسئولية االجتماعية واملسئولية الدينية وهذه املسئولية أوال على الوالدين
وذلك يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم حيث روى البخاري يف صحيحه عن عبد

هللا بن عمر رضي هللا عنهما ,أنه :مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :كلكم

راع ومسئول عن رعيته ,فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته ,والرجل يف أهله راع وهو

مسئول عن رعيته ,واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها ,واخلادم يف

مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته" ,قال :فسمعت هؤالء من رسول هللا صلى هللا
 - 1الرتمذي :كتاب النكاح عن رسول هللا ,ابب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ج 3ص386
حديث رقم  ,1084وحسنه األلباين ,انظر :السلسلة الصحيحة (.)1022

- 2البخاري :النكاح-ابب التسمية على كل حال وعند الوقاع -ج 1ص 40حديث رقم  -141ومسلم:
كتاب النكاح ,ابب ما يستحب أن يقوله عند اجلماع -حديث رقم.1434
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عليه وسلم ,وأحسب النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :والرجل يف مال أبيه راع وهو
مسئول عن رعيته ,فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"( .)1ويثبت النيب صلى هللا

عليه وسلم مسئولية كبرية على الوالدين يف تربية املولود الدينية والفكرية والعقلية
فيقول فيما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ما من

مولود إال يولد على الفطرة ,فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه .... ,مث يقول :أبو
ِّ
ت َِّّ َّ
يل ِّخلَل ِّْق َّ
اَّلل)
هريرة واقرءوا إن شئتم ( :فِّط َْر َ
اَّلل ال ِّيت فَطََر الن َ
َّاس َعلَْيـ َها َال تَـْبد َ
[الروم.)2()]30 :

وكذلك من هذه املسئولية العامة قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :كفى ابملرء إمثا أن
يضيع من يعول"(.)3

ومن اهتمام السنة ابلطفل أيضا رخص الرسول صلي هللا عليه وسلم للمرأة احلامل
واملرضع اإلفطار يف هنار رمضان إذ كان صومها يؤثر عليها أو على جنينها أو على

رضيعها واألدلة علي ذلك كثرية من سنة النيب صلى هللا عليه وسلم وذلك مفصل ىف

كتب الفقه تفصيال شامال وموضحا .

املبحث الثاين :ـ ـ اهتمام السنة النبوية ابألطفال بعد امليالد.
على الوالدين أو املسئولني عن الطفل أمام هللا عز وجل وأمام الناس أن يهتموا ابلسنن
النبوية الواردة عند ميالد الطفل واليت أرشدان الرسول صلى هللا عليه وسلم اليها وهي

كثرية منها-:

- 1صحيح البخاري ابب :العبد راع يف مال سيده ,وال يعمل إال إبذنه رقم 2409

- 2صحيح مسلم -ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني-

ج 4ص 2047حديث رقم  – 2658صحيح البخاري -ابب إذا أسلم الصيب فمات ,هل يصلى عليه,
وهل يعرض على الصيب اإلسالم -ج 2ص 95حديث رقم 1359

- 3مسند احلميدي -ابب أحاديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه -ج 1ص 508حديث رقم

 -610مسند الشهاب القضاعي -ابب كفى ابملرء إمثا أن يضيع من يقوت -ج 2ص 304حديث رقم
 -1413املستدرك على الصحيحني للحاكم -ج 4ص 525حديث رقم 8526
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 1ـ ـ اهتمام السنة النبوية ابلبشارة والتهنئة ابلطفل ذكرا كان أو أنثى :ألن يف البشارة

إظهار االحتفال والفرح بقضاء هللا وقدره ومسرة للوالدين والدعاء ابخلري للطفل
والوالدين وإظهار الفرح بنعمة هللا على الوالدين والناس قال تعاىل ( فَـبَ َّ
ش ْرَانهُ بِّغُ َالم َحلِّيم
)( .)1وقوله تعاىل ( َوبَ َّ
ش ْرَانهُ ِّإبِّ ْس َحا َق نَبِّيًّا )( .)2و استحباب االستبشار ابملولود عند
والدته سنه ,وذلك على حنو ما جاء يف قوله تعاىل عن والدة سيدان حيىي بن زكراي عليهما
َن َّ ِّ
ِّ
ِّ
صلِّي ِّيف ال ِّْم ْحر ِّ
اب أ َّ
ص ِّدقا
السالم ( :فَـنَ َ
اَّللَ يُـبَش ُر َك بِّيَ ْح َىي ُم َ
ادتْهُ ال َْمالَئ َكةُ َو ُه َو قَائم يُ َ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اَّلل وسيِّدا وحصورا ونَبِّيًّا ِّمن َّ ِّ
ني ) ( ,)3وهذه البشارة للذكر واألنثى
الصاحلِّ َ
ب َكل َمة م َن َّ َ َ َ َ ُ َ
َ
على السواء من غري تفرقة بينهما.ألنه من عادات اجلاهلية قبل اإلسالم الفرح ابلذكر
والغضب مليالد األنثى فلما أتى اإلسالم حرم ذلك فكان واجبا على املسلم واملسلمة

الفرح ابملولود ذكرا كان أو انثى وعدم التفريق يف هذا الفرح بينهما ألن كالمها نعمة من
هللا تعاىل .واإلنسان اليعرف قيمة النعمة إال عند زواهلا .

 2ـ ـ اهتمام السنة ابلتأذين يف أذن الطفل اليمىن وإقامة الصالة يف األذن اليسرى:
ومنها أيضا األذان يف أذنه اليمىن واإلقامة يف أذنه اليسرى عند والدة الطفل مباشرة,
ويف هذا اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم؛ فقد أذَّن النيب صلى هللا عليه وسلم يف أذن
احلسن بن علي رضي هللا عنهما عند والدته ,روى ذلك عبيد هللا بن أيب رافع ,عن أبيه,
ِّ ِّ
ول َِّّ
ِّ
صلَّى َّ ِّ َّ
ت َر ُس َ
قالَ " :رأَيْ ُ
ني َولَ َدتْهُ
س ِّن بْ ِّن َعلي ح َ
اَّلل َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم أَذَّ َن ِّيف أُذُن ا ْحلَ َ
فَ ِّ
لصالَةِّ")4(.
اط َمةُ ِّاب َّ
- 1سورة الصافات 101
- 2سورة الصافات 112
- 3سورة آل عمران 39

- 4صحيح وضعيف سنن أيب داود لأللباين كتاب اآلداب -ابب يف الصيب يولد فيؤذن يف إذنه-ج 1ص2

حديث رقم – 5105صحيح وضعيف سنن الرتمذي لأللباين ج 4ص 14حديث رقم  .1514ويف ذلك
ِّ
لصالَةِّ أَ ْدبَـ َر
ي لِّ َّ
روى البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,قال" :إِّ َذا نُود َ
ِّ
َّ
ين ." ...البخاري :كتاب األذان ,ابب فضل التأذين (.)573
الش ْيطَا ُن َولَهُ ُ
ض َراط َح َّىت الَ يَ ْس َم َع التَّأْذ َ
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وسر التأذين  -وهللا
ويف األذان واإلقامة يف أُذُن املولود فوائد ذكرها ابن القيِّم فقالُّ " :
ِّ
املتضمنة لكربايء ِّ
الرب وعظمته,
أعلم  -أن يكون َّأول ما يَقرع مسع اإلنسان كلماتُه

والشهادة اليت َّأول ما يدخل هبا يف اإلسالم ,فكان ذلك كالتلقني له شعار اإلسالم عند
دخوله إىل الدنيا ,كما يُـلَ َّقن كلمة التوحيد عند خروجه منها ,وغري مستن َكر وصول أثر
التأذين إىل قلبه وأتثريه به وإن مل يشعر ,مع ما يف ذلك من فائدة أخرى؛ وهي هروب

الشيطان من كلمات األذان ,وهو كان يرصده حىت يُولد فيقارنه للمحنة اليت قدَّرها هللا
وشاءها ,فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلُّقه به ,وفيه معىن آخر؛ أال
وهو أن تكون دعوتُه إىل هللا وإىل دينه اإلسالم وإىل عبادته سابقة على دعوة الشيطان,

كما كانت فطرة هللا اليت فطر عليها سابقة على تغيري الشيطان هلا ونقله عنها ,ولغري
ذلك من احلِّكم")1(.
قال أبو عيسى :هذا حديث صحيح .وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن يف

اليمىن ويقيم يف اليسرى إذا ولد الصيب (.)2

 3ـ اهتمام السنة النبوية بتحنيك الطفل ابلتمر والدعاء له ابلربكة :والتحنيك سنة عن

النيب صلى هللا عليه وسلم وصحة للطفل والدعاء يف طلب الصالح واخلري للطفل
ولوالديه.

كما يف صحيح البخاري عن أيب موسى رضي هللا عنه ,قال" :ولد يل غالم ,فأتيت به
النيب صلى هللا عليه وسلم فسماه إبراهيم ,فحنكه بتمرة ,ودعا له ابلربكة ,ودفعه

إيل"( .)3وكما يف صحيح مسلم رضي هللا عنه عن أم املؤمنني عائشة زوج النيب رضي

- 1حتفة املودود أبحكام املولود -ابن قيم اجلوزية ص31

- 2شرح السنة للبغوي -ابب األذان يف أذن املولود-ج 11ص 273حديث رقم 2822

- 3صحيح البخاري -ابب تسمية املولود غداة يولد ,ملن مل يعق عنه ,وحتنيكه -ج 7ص 83حديث رقم

5467
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هللا عنها قالت" :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يؤتى ابلصبيان فيربك عليهم
وحينكهم".)1(.

والتحنيك هو :أن ميضغ مترة أو شيئا حلوا وجيعله يف فم املولود وحيك به حنكه أبصبعه
حىت يتحلل يف حنكه واحلنك أعلى داخل الفم ويفعل ذلك ليكون احللو أول ما يدخل

جوف املولود ويستحسن أن يقوم بذلك مؤمن صاحل تقي تربكا وتفاؤال (.)2
ويف توضيح ذلك يقول النووي" :اتَّفق العلماء على استحباب حتنيك املولود عند
والدته بتمر ,فإن تعذر فما يف معناه وقريب منه من احللو ,فيَمضغ احملنِّك التمر حىت
تصري مائعة حبيث تُـْبـتَـلَع ,مث يفتح فم املولود ويضعها فيه؛ ليدخل شيء منها جوفه,
ستحب أن يكون احملنِّك من الصاحلني وممن يُتربَّك به ,رجال كان أو امرأة ,فإن مل
ُّ
ويُ
يكن حاضرا عند املولود ُِّ
مح َل إليه")3(.
 4ـ ـ اهتمام السنة النبوية حبلق رأس الطفل والتصدق مبقدار وزنه فضة والعق (أي ذبح

عقيقة عن الطفل) يوم السابع من ميالده فإن مل يتمكن يوم السابع ففي غريه من أسابيع
الحقة ألن هذا من سننه صلى هللا عليه وسلم أوال مث حلق رأس الطفل نظافة لرأسه

وتقوية للحواس ويف التصدق شكر هلل وإقرار بنعمته سبحانه وتعاىل ويف العقيقة شكر هلل
وفداءا للمولود وأجرا للوالدين وهي نوع من الفرح والسرور هبذا املولود ,ويف احللق
ول َِّّ
ت ر ُس ِّ
فقد روى حممد بن علي بن احلسني أنه قال" :وَزنَ ْ ِّ ِّ
صلَّى َّ
اَّللُ
اَّلل َ
ت فَاط َمةُ بْن ُ َ
َ
4
ِّ َّ
ت بِّ ِّزنَتِّ ِّه فِّضَّة"( ) ,ويف العق فقد سئل رسول هللا
ص َّدقَ ْ
س ْني فَـتَ َ
سن َو ُح َ
َعلَْيه َو َسل َم َش َع َر َح َ
ِّ
صلى هللا عليه وسلم عن العقيقة فقال" :الَ أ ِّ
ب أَ ْن
َح َّ
ُح ُّ
ب ال ُْع ُقو َقَ ,وَم ْن ُول َد لَهُ َم ْولُود فَأ َ
- 1صحيح مسلم -ابب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه -ج 3ص1691
حديث رقم 2147

 - 2تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري ج 2ص130
 - 3شرح النووي على مسلم .123 ,122 /14

 - 4مالك :املوطأ ,كتاب العقيقة ,ابب ما جاء يف العقيقة ( – )1840السنن الكربى للبيهقي-ابب العقيقة
سنة -ج 9ص 504حديث رقم 19269
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ك َعْنهُ فَـلْيَـ ْف َع ْل َع ِّن الْغُالَِّم َش َاات ِّن ُم َكافَأ ََات ِّن َو َع ِّن ا ْجلَ ِّ
اريَِّة َشاة")1(.
سَ
يَـْن ُ
ول َِّّ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم
ت َر ُس َ
وروى البخاري عن سلمان بن عامر الضيب ,قالَِّ :مس ْع ُ
اَّلل َ
ولَ " :م َع الْغُالَِّم َع ِّقي َقة فَأَ ْه ِّري ُقوا َعْنهُ َدما َوأ َِّميطُوا َعْنهُ األَذَى" ,وعن وقتها قيل يف اليوم
يَـ ُق ُ
السابع أو احلادي والعشرين)2(.
 5ـ ـ اهتمام السنة النبوية بتسمية الطفل ابالسم احلسن :فاالسم احلسن له أتثري يف
صاحبه وسلوكياته فيما بعد ولقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :إِّنَّ ُك ْم
3
َمسائِّ ُكم وأ ْ ِّ
ِّ ِّ
س َّم ْوا
َح ِّسنُوا أ ْ
آابئِّ ُك ْم فَأ ْ
َمسَاء َ
تُ ْد َع ْو َن يَـ ْوَم الْقيَ َامة ِّأب َْ ْ َ
اء ُك ْم"( ) .وقال أيضا" :تَ َ
َمسَ َ
ب األ ْ ِّ
ِّ
ِّأب ْ ِّ
اَّلل :عب ُد َِّّ
ِّ
َص َدقُـ َهاَ :حا ِّرث َو َمهَّام,
َح ُّ
اَّلل َو َعْب ُد َّ
الر ْمحَ ِّنَ ,وأ ْ
َمسَاء إِّ َىل َّ َ ْ
َمسَاء األَنْبِّيَاءَ ,وأ َ
َوأَقـْبَ ُح َهاَ :ح ْرب َوُم َّرةُ")4(.
فالواجب على الوالدين أن خيتارا للطفل امسا حسنا يُنادى به بني الناس ,وميَُيَّز به عن
َّ
أشقائه وأقرانه ,وأوجب اإلسالم أن حيمل االسم صفة حسنة أو معىن حممودا ,يبعث

الراحة يف النفس والطمأنينة يف القلب؛ وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يسمي
ويتخري هلم األمساء احلسنة واجلميلة ,كما أحب صلى هللا
أبناء أهله وأقاربه وأصحابه,
َّ

عليه وسلم األمساء اليت حتمل معىن العبوديَّة هلل ,واألمساء اليت حتمل معاين اخلري واجلمال
ِّ
واحلب والكمال؛ فاالسم الذي حيمل أحد هذه املعاين يُوقظ يف وجدان صاحبه املعاين
ابلعزة والفخار ابمسه واحرتام ذاته ,ويُـْب ِّع ُده عن سخرية
السامية واملشاعر النبيلة ,ويُشعره َّ
الناس واستهزائهم ,وعلى النقيض من ذلك ,فاألمساء القبيحة تُثري يف نفس صاحبها عدم
الرضا عن النفس ,وتدفعه لالنطواء على الذات ,واالنعزال عن اآلخرين ,هذا من جهة,
ومن جهة أخرى ,فاألمساء القبيحة تُثري السخرية واالستهتار من قِّبَ ِّل اآلخرين ,مما يُـ َولِّد
 - 1أبو داود :كتاب الضحااي -ابب العقيقة -ج 3ص 107حديث رقم  ,2842وقال األلباين :حسن.
 - 2البخاري :كتاب العقيقة ,ابب إماطة األذى عن الصيب يف العقيقة (.)5154

 - 3أبو داود :كتاب اآلدب ,ابب يف تغيري األمساء ( ,)4948والرتغيب والرتهيب  47/3بسند منقطع.
 - 4أبو داود :كتاب اآلداب ,ابب يف تغيري األمساء ( ,)4950وقال األلباين :صحيح دون قوله :تسموا
أبمساء األنبياء .وانظر :صحيح الرتهيب والرتغيب ( ,)1977وأمحد.)19054( :
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يف نفس صاحبها َم َرارة ,وجرحا غائرا ,وقد يدفعه ذلك إىل اخلجل الشديد ,وعدم القدرة

على مواجهة الناس ومواقف احلياة ,وقد يدفعه أيضا إىل كراهية الناس واالبتعاد عنهم؛
لذا فقد حبَّب اإلسالم تسمية األوالد ابألمساء اليت حتمل معاين العبودية هلل تعاىل ,أو
أبمساء األنبياء.

ومن أصدق ما جاء يف ذلك أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه جاء إليه رجل يشتكي
ابنه ويقول :اي أمري املؤمنني ,إن ابين هذا يعقين .فقال عمر لالبن :أما ختاف هللا يف

عقوق والدك؟ قال االبن :اي أمري املؤمنني ,أ ََما لالبن حق على والده؟ قال عمرُّ :
حقه

عليه أن يستنجب أ َُّمه ,وحيسن امسه ,ويعلمه كتاب هللا .فقال االبن :فوهللا ما استنجب
أمي ,وما هي إال أمة مشرتاة ,وال أحسن امسي ,بل مساين جعال ,وال علَّمين من كتاب
هللا آية واحدة!! فالتفت عمر إىل الرجل ,وقال :تقول ابين يعقين؟ فقد عققته قبل أن
َّ
يعقك!!()1

 6ـ ـ ختان الطفل :ألن يف اخلتان فوائد جسمية وصحية ونفسية للطفل ألن اخلتان من

سنن األنبياء واملرسلني ومن السنن اليت دعت إليها الفطرة ومن األحاديث اليت ثبت هبا
اخلتان ما رواه أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :ال ِّْفط َْرةُ مخَْس:
الش ِّ ِّ ِّ
اال ْختِّتَا ُن و ِّ
ِّ
ف ِّ
يم األَظْ َف ِّ
ص َّ
اإلبِّ ِّط")2(.
اد َوقَ ُّ
ار َونَـْت ُ
اال ْستِّ ْح َد ُ
َ
ارب َوتَـ ْقل ُ
واخلتان(,)3اثبت يف السنة وإمجاع العلماء ,وهو من حقوق الطفل أيضا بعد الوالدة وهو
وإن كان من سنن الفطرة إال أن من العلماء من قال بوجوبه(,هناك تفصيالت كثرية
يف كتب الفقه عن هذا املوضوع ملن أراد املزيد)

واحلكمة من ذلك أنه تشريع إهلي شرعه هللا لعباده ليكمل به فطرهتم ,وألنه بواسطته
ميكن التخلُّص من اإلفرازات الدهنية ,كما أنه يُـ َقلِّل من إمكان اإلصابة ابلسرطان,

 - 1انظر حممد رواس قلعجي :موسوعة فقه عمر بن اخلطاب ,ص .100
- 2مسلم كتاب الطهارة ابب خصال الفطرة رقم 257

 - 3معناه :قطع ال ُقلْ َفة (أي اجللدة) اليت على رأس الذكر ابلنسبة للطفل .
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وأيضا ُجيَنِّب األطفال من اإلصابة بسلس البول الليلي ,وهو أيضا :جيلب النظافة,
والتزيني ,وحتسني اخلِّْل َقة ,وتعديل الشهوة.

 7ـ ـ اهتمام القرآن الكرمي والسنة النبوية ابلرضاعة الطبيعية لألطفال :ألهنا من حقوق

الطفل املولود وحق ألم الطفل وال جيوز حرمان الطفل من هذا احلق وال حرمان أمه من
هذا احلق أيضا.

والرضاعة عملية هلا أثرها البعيد يف التكوين اجلسدي واالنفعايل واالجتماعي والنفسي
يف حياة اإلنسان وليدا مث طفال ,وهو ما أدركته الشريعة اإلسالميَّة ,فكان على ِّ
األم أن

تُرضع طفلها حولني كاملني ,وجعل ذلك ًّ
حقا من حقوق الطفل ,قال تعاىل( :
ِّ
اعةَ و َعلَى الْمولُ ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
الد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ض ْع َن أ َْو َ
ود لَهُ
َْ
َوالوال َد ُ ُ ْ
ضَ َ
ِّرْزقُـ ُه َّن َوكِّ ْس َوتُـ ُه َّن املعروف ))1(.
ولقد أثبتت البحوث الصحيَّة والنفسيَّة يف الوقت احلاضر أن فرتة عامني ضروريَّة لنمو

األمة
منوا سليما من الوجهتني الصحيَّة والنفسيَّة ,بَـْي َد أن نعمة هللا وكرمه على َّ
الطفل ًّ
ِّ
والتجارب اليت ُجتْ َرى يف معامل علم النفس وخالفها
اإلسالميَّة مل تنتظر نتائج البحوث
من قِّبَ ِّل العلماء النفسيِّني والرتبويِّني ,بل سبقت ذلك كله ,ونالحظ مدى اهتمام

الشريعة ابلرضاعة وجعلها ًّ
حقا من حقوق الطفل إال أن ذلك احلق مل يكن مقتصرا على
ِّ
األم فقط ,إذ إن هناك مسئولية تقع على كاهل األب ,وتتمثل هذه املسئولية يف وجوب
تتفرغ لرعاية طفلها وتغذيته ,وبذلك فكل منهما ِّ
يؤدي
إمداد األم ابلغذاء والكساء حىت َّ
واجبه ضمن اإلطار الذي رمسته له الشريعة السمحة ,حمافظا على مصلحة الرضيع

يتم ذلك يف حدود طاقتهما وإمكانيتهما ,قال
املسندة إليه رعايته ومحايته ,على أن َّ
ف نَـ ْفس إِّالَّ ُو ْس َع َها ))2(.وهذا هو موضوع البحث وسوف نتكلم عنه
تعاىل ( :الَ تُ َكلَّ ُ

ابلتفصيل فيما بعد.
- 1سورة البقرة .233
- 2سورة البقرة 233
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 8ـ اهتمام السنة النبوية حبق الطفل يف احلياة وحترمي قتل األطفال إاناث كانوا أو ذكراان:
من احلقوق اليت كفلها اإلسالم للطفل واهتمت به السنة النبوية حقه يف احلياة

وصيانتها وحترمي االعتداء عليها ابلقتل سواء وهو جنني يف بطن أمه أو بعد والدته ,
قال تعاىل ( َوَال تَـ ْقتُـلُوا أَ ْوَال َد ُك ْم َخ ْشيَةَ إِّ ْم َالق َْحن ُن نَـ ْرُزقُـ ُه ْم َوإِّ َّاي ُك ْم إِّ َّن قَـْتـلَ ُه ْم َكا َن ِّخطْئا
َكبِّريا)( )1وقال تعاىل ( َوَال تَـ ْقتُـلُوا أ َْوَال َد ُك ْم ِّم ْن إِّ ْم َالق َْحن ُن نَـ ْرُزقُ ُك ْم َوإِّ َّاي ُه ْم)(.)2
وقضى اإلسالم على العادة اجلاهلية الذميمة اليت كانت معروفة عند العرب قبل

اإلسالم وهي وأد البنات خوفا من العار أو السيب وقال صلى هللا عليه وسلم " إن هللا
حرم عليكم :عقوق األمهات ,ووأد البنات ,ومنع وهات ,وكره لكم قيل وقال ,وكثرة

السؤال ,وإضاعة املال"( )3وقد روي يف السنة أحاديث كثرة تنهى عن قتل األطفال

بصفة عامة وتعد قتلهم من أعظم الكبائر بعد اإلشراك ابهلل ففي الصحيحني عن عبد
هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي الذنب
أعظم عند هللا؟ قال" :أن جتعل هلل ندا وهو خلقك" قال :قلت له :إن ذلك لعظيم,

قال :قلت :مث أي؟ قال" :مث أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك" قال :قلت :مث أي؟

قال" :مث أن تزاين حليلة جارك"()4

 9ـ اهتمام السنة ابلرعاية اجلسمية والصحية للمولود :

من أبرز املظاهر اليت تدل على عناية اإلسالم ابلطفل منذ مولده وال سيما فيما يتعلق
ابجلانب البدين والصحي أن اإلسالم قد وجه إىل ضرورة أن تكون الرضاعة من ثدي

- 1سورة اإلسراء 31

- 2سورة األنعام 151

- 3صحيح البخاري ابب ما ينهى عن إضاعة املال رقم 2408

- 4صحيح مسلم يف اإلميان ابب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم  -141صحيح
البخاري يف ابب قوله تعاىل( :فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون) رقم 4477
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ِّ
ات يـر ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
ني
أمه وأن تكون ملدة عامني كاملني ,قال تعاىل ( َوال َْوال َد ُ ُ ْ
َك ِّاملَ ْ ِّ
اعةَ)()1
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ

وملا للرضاعة الطبيعية من ثدي األم من أثر على صحة الطفل اجلسمية والنفسية فقد
حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على أن حيصل كل طفل على حقه من هذا اللنب

خالل فرتة الرضاعة ومن مث فقد أخر النيب صلى هللا عليه وسلم إقامة حد الزان على

الغامدية حىت ترضع ولدها رضاعة كاملة حىت الفطام فلما فطمته وجاءت ابلصيب ويف
يده كسرة خبز داللة على انه بدأ أيكل الطعام سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الطفل إىل رجل من املسلمني ليقوم على رعايته مث أقام عليها احلد.

أما من حيث النفقة على الطفل بعد الفطام فقد ألزمت السنة النبوية املطهرة الوالد أو
الوارث ابإلنفاق على الطفل سواء فيما يلزم طعامه وشرابه أو فيما يلزم نفقته العامة
كامللبس واملسكن والدواء وغريها ال سيما وأن الطفل يف سنواته األوىل يكون يف حالة
من الضعف أو العجز الكلي عن تلبية حاجاته املادية بل إن السنة النبوية الشريفة

أشارت إىل أن اإلنفاق على العيال مقدم ومفضل على غريه من أوجه اإلنفاق األخرى

وروي يف ذلك أحاديث كثرية منها ما روي عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عله

وسلم قال "خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول"( )2وما روي عن ثوابن
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على
عياله"()3

 10ـ ـ اهتمام السنة النبوية إباتحة الفرصة للطفل يف احلركة واللعب:

إن أبرز ما مييز الطفل يف السنوات األوىل من حياته حركته ونشاطه املستمر فاألطفال
يف السنوات األوىل ميلكون قدرا من النشاط الزائد سواء داخل املنزل أو خارجه ويلعب
- 1سورة البقرة 233

- 2صحيح البخاري ابب وجوب النفقة على األهل رقم  -5356صحيح اجلامع الصغري لأللباين رقم

.3281

- 3صحيح مسلم ابب فضل النفقة على العيال رقم  -38صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين رقم .1952
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هذا النشاط يف حياة الطفل دورا هاما يف مساعدته على النمو اجلسمي والنفسي

واالجتماعي فهو طريق الطفل إىل املعرفة وإدراك العامل اخلارجي.

ومن مث تتسم مرحلة ما قبل املدرسة ابلذات يف حياة الطفل أبن أهم ما يسودها هو جو
اللعب واملالعبة من الوالدين واملربني .

وقد أكدت البحوث الرتبوية احلديثة على أمهية اللعب ونتائجه اإلجيابية يف استمتاع
طفل ما قبل املدرسة حبياة سعيدة مليئة ابلنشاط ومثرية تنمي لديه حب االستطالع يف
البحث والتجريب واالختيار واالستكشاف ومن مث فاللعب وسيلة هامة لبناء شخصية
الطفل السوية بصفة عامة ووسيلة للتعلم والتعليم واالستمتاع ابلوقت بصفة خاصة ؟.

وقد قدرت السنة النبوية الشريفة حاجة الطفل إىل احلركة واللعب ابعتبارمها وسيلة

هامة للنمو اجلسمي واالجتماعي والنفسي  .وأعطى الرسول صلى هللا عليه وسلم من
نفسه املثل األعلى يف تقدير ذلك فقد روي عن عبد هللا بن شداد عن أبيه قال" :خرج

علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إحدى صاليت العشاء وهو حامل حسنا أو

حسينا فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه مث كرب للصالة فصل فسجد بني

ظهراين صالته سجدة أطاهلا قال أيب :فرفعت رأسي وإذا ابلصيب على ظهر رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إىل سجودي فلما قضى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم الصالة قال الناس اي رسول هللا :إنك سجدت بني ظهراين صالتك سجدة
أطلتها حىت ظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال :كل ذلك مل يكن ولكن ابين
ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته)1( ".

وروي عن عبد هللا بن احلارث قال " :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصف عبد
هللا وعبيد هللا وكثريا بين العباس مث يقول  :من سبق إيل فله كذا وكذا قال :فيسبقون

- 1حديث صحيح  -سنن النسائي -ابب هل جيوز أن تكون سجدة أطول من سجدة -ج 2ص229
حديث رقم 1141
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إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم "( )1وهذا دليل على أن النيب صلى

هللا عليه وسلم كان يتيح للصبيان فرصة اللعب أمامه ويشجعهم عليه.

وروي عن يعلي بن مرة " أهنم خرجوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل طعام دعوا إليه
فإذا حسني يلعب يف السكة قال  :فتقدم النيب صلى هللا عليه وسلم أمام القوم وبسط

يديه فجعل الغالم يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أخذه

فجعل إحدى يديه حتت ذقنه واألخرى يف فأس رأسه فقبله وقال  :حسني مين وأان من
حسني أحب هللا من أحب حسينا حسني سبط من األسباط)2( ".

وتتعدد يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم املواقف اليت يقدر الرسول صلى هللا عليه

وسلم ميل األطفال للحركة وحاجتهم للعب كطريق من طرق النمو الشامل ويبني فيها
أن مراعاة هذه احلاجة آية من آايت الرمحة يف قلوب الكبار على الصغار.
 11ـ اهتمام السنة النبوية مبعاملة الطفل ابحلب والرمحة وجتنب القسوة والعقاب:

إذا كان الطفل حيتاج إىل الطعام والشراب كحاجات بيولوجية أساسية فانه يف نفس
الوقت يف حاجة إىل احلب واحلنان والعطف والقبول من اآلخرين حىت تنمو شخصيته يف

االجتاه السليم نفسيا واجتماعيا.

ومن أبرز املظاهر اليت تعرب عن احلب لألطفال ضمهم وتقبيلهم ومعانقتهم وقد روى يف
ذلك أحاديث عدة منها ما روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال" :قبل رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم احلسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالسا فقال األقرع:

إين يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث

- 1كتاب فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل-ابب فضائل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه -ج 2ص975

حديث رقم  -1922ومسند أمحد حديث متام بن العباس بن عبد املطلب عن النيب صلى هللا عليه وسلم-

ج 3ص 335حديث رقم .1836

- 2حديث حسن -سنن ابن ماجة -فضل احلسن واحلسني ابين علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم -ج1

ص 51حديث رقم  -144والسلسلة الصحيحة لأللباين -ج 3ص 229حديث رقم .1227
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قال" :من ال يرحم ال يُرحم"( .)1وروى عن عائشة قالت" :جاء أعرايب إىل النيب صلى

هللا عليه وسلم فقال :تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم أو

أملك لك أن نزع هللا من قلبك الرمحة"( )2وقال أنس" :أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم

إبراهيم (ابنه) فقبله ومشه"( .)3وروى عن أنس قال" :ما رأيت أحدا كان أرحم ابلعيال
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إبراهيم مسرتضعا له يف عوايل املدينة فكان

ينطلق وحنن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن ,وكان ظئره قينا ,فيأخذه فيقبله مث يرجع"()4
 ,وروي عن أنس أيضا قال" :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولد يل الليلة غالم

فسميته ابسم أيب إبراهيم مث دفعه إىل أم سيف امرأة قني يقال له أبو سيف فانطلق أيتيه

واتبعته فانتهينا إىل أيب سيف  .........فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم ابلصيب فضمه

إليه"( ,)5وقال أبو هريرة رضي هللا عنه "عانق النيب صلى هللا عليه وسلم احلسن"(.)6

ومن مظاهر احلب لألطفال أن جيلس االبن يف حجره أو على فخذه وروى يف ذلك عن

بريدة عن أبيه قال "خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقبل احلسن واحلسني عليهما
قميصان أمحران يعثران ويقومان فنزل فأخذمها فصعد هبما على املنرب مث قال "صدق هللا"

- 1صحيح البخاري -ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته -ج 8ص 7حديث رقم .5997

- 2صحيح البخاري -ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته -ج 8ص 7حديث رقم  -5998صحيح الرتغيب
والرتهيب -ابب الرتغيب يف الشفقة على خلق هللا تعاىل من الرعية واألوالد والعبيد وغريهم -ج 2ص274
حديث رقم .2263

- 3صحيح البخاري -ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم« :إان بك حملزونون» -ج 2ص 83حديث رقم

1303

- 4صحيح مسلم -ابب رمحته صلى هللا عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك -ج4

ص 1808حديث رقم .2316

- 5صحيح مسلم -ابب رمحته صلى هللا عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك -ج4

ص 1807حديث رقم 2315

- 6صحيح البخاري -ابب مناقب احلسن واحلسني رضي هللا عنهما ج 5ص.26
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( إِّ َّمنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوَال ُد ُك ْم فِّْتـنَة)( .)1رأيت هذين فلم أصرب مث أخذ يف اخلطبة"( ,)2وروى

عن أم سلمة قالت" :بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بييت يوما إذ قالت اخلادمة:
إن عليا وفاطمة ابلسدة قالت :فقال يل :قومي ففتحي يل عن أهل بييت فقمت فتنحيت
يف البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما احلسن واحلسني وهم صبيان صغريان فأخذ
الصبيني فوضعهما يف حجره فقبلهما  .)3(" .....وروي عن أسامة بن زيد قال" :كان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذين فيقعدين على فخذه ويقعد احلسن على فخذه

األخرى مث يضمنا مث يقول "اللهم ارمحهما فإين أرمحهما "( ,)4وروي عن سهل بن سعد
فقال" :أيت ابملنذر بن أيب أسيد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني ولد فوضعه

النيب صلى هللا عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهى النيب صلى هللا عليه وسلم
بشيء بني يديه ,فأمر أبو أسيد اببنه فحمل من على فخذ رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم)5(."....

ومن مظاهر احلب لألطفال محلهم على العنق أو العاتق وروي يف ذلك عن الرباء قال:
"رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم واحلسن ابن علي على عاتقه يقول :اللهم إين أحبه

فأحبه"( ,)6وروي عن عقبه ابن احلارث قال" :رأيت أاب بكر رضي هللا عنه محل احلسن

وهو يقول أبيب شبيه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ليس شبيها بعلي وعلي يضحك")7(.
- 1سورة التغابن .15

- 2حديث صحيح -سنن أيب داود -ابب اإلمام يقطع اخلطبة لألمر حيدث -ج 1ص 290حديث رقم
 -1109صحيح وضعيف سنن أيب داود لأللباين ج 1ص 2حديث رقم 1109

- 3مسند أمحد -حديث أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم -ج 44ص 161حديث رقم -26540

فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل -فضائل علي رضي هللا عنه -ج 2ص 583حديث رقم .986
- 4صحيح البخاري -ابب وضع الصيب على الفخذ -ج 8ص 8حديث رقم 6003

- 5صحيح مسلم -ابب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه -ج 3ص1692
حديث رقم 2149

- 6صحيح البخاري -ابب مناقب احلسن واحلسني رضي هللا عنهما -ج 5ص 26حديث رقم .3749
- 7صحيح البخاري -ابب مناقب احلسن واحلسني رضي هللا عنهما -ج 5ص 26حديث رقم .3570
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وروي يف صحيح البخاري عن أيب قتادة" :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان

يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا سجد

وضعها وإذا قام محلها"( .)1وىف مسلم عن أيب قتادة قال" :رأيت النيب صلى هللا عليه
وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أىب العاص وهى ابنة زينب بنت النيب صلى هللا عليه وسلم

على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها"( ,)2وىف رواية أخرى ملسلم
"وأمامة بنت أيب العاص على عنقه فإذا سجد وضعها"( ,)3وىف سنن أيب داود عن أيب

قتادة قال" :بينما حنن ننتظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للصالة يف الظهر أو العصر
وقد دعاه بالل للصالة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أيب العاص بنت ابنته على عنقه فقام
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مصاله وقمنا خلفه وهى يف مكاهنا الذي هي فيه

فكرب فكربان حىت إذا أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يرجع أخذها فوضعها مث
ركع وسجد حىت إذا فرغ من سجوده مث قام أخذها فردها يف مكاهنا فما زال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يصنع هبا ذلك يف كل ركعة حىت فرغ من صالته")4(.

ومن مظاهر احلب لألطفال املسح على رؤوسهم ووجوههم رمحة هبم ومداعبه هلم ,ومن
ذلك ما رواه جابر بن مسرة قال" :صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة

األوىل مث خرج إىل أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل ميسح خدي احدمها واحدا
واحدا")5(.

ومن مظاهر احلب لألطفال إيثار الكبار هلم ابلطعام ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة
قالت" :جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا فسألتين فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة
فأعطيتها إايها فأخذهتا فقسمتها بني أبنتيها ومل أتكل منها شيئا مث قامت فخرجت

- 1صحيح البخاري -ابب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة -ج 1ص 109حديث رقم .516
- 2صحيح مسلم -ابب جواز محل الصبيان يف الصالة -ج 1ص 385حديث رقم .543
- 3صحيح مسلم -ابب جواز محل الصبيان يف الصالة -ج 1ص 386حديث رقم .543

- 4ضعفه الشيخ األلباين يف سنن أيب داود ابب العمل يف الصالة -ج 1ص 242حديث رقم .920

- 5صحيح مسلم -ابب طيب رائحة النيب صلى هللا عليه وسلم -ج 4ص 1814حديث رقم .2329
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وابنتاها فدخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النيب صلى هللا

عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سرتا من النار"( ,)1ويف
رواية أخرى ملسلم عن عائشة أهنا قالت" :جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها
ثالث مترات فأعطت كل واحدة منهم مترة ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها

ابنتاها فشقت التمرة اليت كانت تريد أن أتكلها بينهما ,فأعجبين شأهنا ,فذكرت اليت
صنعت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :إن هللا قد أوجب هلا اجلنة أو أعتقا هبا من

النار"( ,)2وروي عن أيب هريرة قال" :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يؤتى أبول
الثمر فيقول :اللهم ابرك لنا يف مدينتنا ويف مثاران ويف مدان ويف صاعنا بركة مع بركة مث

يعطيه أصغر من حيضره من الولدان")3(.

ومن مظاهر احلب لألطفال استقباهلم والبدء هبم عند القدوم من السفر ,وروي يف ذلك
عن عبد هللا بن جعفر قال" :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قدم من السفر

تلقى بصبيان أهل بيته ,قال :وإنه قدم من سفر فسبق يب إليه فحملين بني يديه مث جئ
أبحد ابين فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا املدينة ثالثة على دابة")4(.

ومن مظاهر احلب لألطفال التقدير هلم وعدم التقليل من شأهنم وإلقاء السالم عليهم,
وروي يف ذلك عن أنس رضي هللا عنه قال" :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على
غلمان فسلم عليهم"( ,)5وروي عن أنس رضي هللا عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم
قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفعله" ,وروي عن سيار قال " كنت أمشي مع

اثبت البناين فمر على صبيان فسلم عليهم وحدث اثبت أنه كان ميشي مع أنس فمر
- 1صحيح مسلم -ابب فضل اإلحسان إىل البنات -ج 4ص 2027حديث رقم .2629
- 2صحيح مسلم -ابب فضل اإلحسان إىل البنات -ج 4ص 2027حديث رقم .2630

- 3صحيح مسلم -ابب فضل املدينة ,ودعاء النيب صلى هللا عليه وسلم فيها ابلربكة -ج 2ص1000
حديث رقم.1373

- 4صحيح مسلم -ابب فضائل عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنه -ج 4ص 1885حديث رقم .2428
- 5صحيح مسلم -ابب استحباب السالم على الصبيان -ج 4ص 1708حديث رقم .2168
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على بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان ميشي مع النيب صلى هللا عليه وسلم
فمر بصبيان فسلم عليهم".

ومن مظاهر احلب لألطفال والرمحة دعاء الوالدين هلم وجتنب الدعاء عليهم وروي يف
ذلك أيضا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على

أوالدكم"( ,)1وقال أيضا" :ثالث دعوات يستجاب هلن الشك فيهن :دعوة املظلوم,
ودعوة املسافر ,ودعوة الوالد لولده"( )2ويف رواية" :دعوة الوالد على ولده")3(.

ومن مظاهر حب النيب صلى هللا عليه وسلم لألطفال ورمحته هبم أنه كان خيفف الصالة
من أجلهم وروي يف ذلك عن أيب قتادة رضي هللا عنه ,عن النيب صلى هللا عليه وسلم
قال" :إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت

كراهية أن أشق على أمه")4(.

ومن مظاهر احلب لألطفال تكنيتهم أبحب الكىن واأللقاب مداعبة هلم وروي يف ذلك

عن أنس قال" :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان يل أخ

يقال له أبو عمري قال :أحسبه كان يل فطيما قال :فكان إذا جاء رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم فرآه قال :أاب عمري ما فعل النغري فكان يلعب به ")5(.

- 1صحيح مسلم -ابب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر -ج 4ص 2304حديث رقم -3009
صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين -كتاب الدعاء -ابب الرتهيب من دعاء اإلنسان على نفسه وولده
وخادمه وماله -ج 2ص 133حديث رقم .1654

- 2حديث حسن -سنن ابن ماجة -ابب دعوة الوالد ودعوة املظلوم -ج 2ص 1270حديث رقم

 -3862صحيح اجلامع الصغري وزايدته لأللباين -ج 1ص 582حديث رقم .3033

 - 3صحيح اجلامع الصغري وزايدته لأللباين -ج 1ص 582حديث رقم  -3031مسند أمحد -ابب مسند
أيب هريرة رضي هللا عنه -ج 16ص 413حديث رقم.10708

- 4صحيح البخاري -ابب من أخف الصالة عند بكاء الصيب -ج 1ص 143حديث رقم .707

- 5صحيح البخاري -ابب الكنية للصيب وقبل أن يولد للرجل -ج 8ص 45حديث رقم  -6203صحيح
مسلم -ابب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه -ج 3ص 1692حديث رقم

.2150
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ومن مظاهر احلب لألطفال والرفق هبم عدم اللجوء إىل عقاهبم أو زجرهم وتعنيفهم وقد
تساحمت الشريعة اإلسالمية مع الكبار يف بعض األمور رمحة ابلصغار وكان النيب صلى

هللا عليه وسلم يضع الصيب يف حجره حينكه فيبول عليه فلم يؤاخذه أو يضيق به وإمنا
يدعو ابملاء فيتبعه أثر البول ,وروى البخاري يف ذلك عن عائشة أهنا قالت" :أيت رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم بصيب فبال على ثوبه فدعا مباء فأتبعه إايه"( ,)1وروي عن أم

قيس بنت حمصن "أهنا أتت اببن هلا صغري مل أيكل الطعام إىل رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فأجلسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجره فبال على ثوبه فدعا مباء
فنضحه ومل يغسله")2(.

وروي عن أم خالد بنت خالد بنت سعيد قالت" :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مع أيب وعلي قميص أصفر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنه سنه وهي ابحلبشية
حسنة قالت  :فذهبت العب خباُت النبوة فزبرين أيب (أي زجرين ) فقال رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم دعها )3(."....

وبصفة عامة تلفت السنة النبوية الشريفة النظر إىل ضرورة التسامح مع األطفال يف

السنوات األوىل من حياهتم ألن القيود الصارمة واملسئوليات الدقيقة ليست من طبيعة

الطفل يف هذه املرحلة وهذا ما يشري إليه قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :رفع القلم

عن ثالثة :عن النائم حىت يستيقظ ,وعن املبتلى حىت يربأ ,وعن الصيب حىت يكرب")4(.
 -12اهتمام السنة النبوية ابحلضانة والنفقة والرتبية اإلسالمية لألطفال:

ومن حقوق الطفل على أبويه كذلك حق يف احلضانة والنفقة؛ فقد أوجبت الشريعة

ف
للطفل على األبوين رعايته واحملافظة على حياته وصحته وتربيته وتثقيفه ,وهو ما يُـ ْع َر ُ
- 1صحيح البخاري -ابب بول الصبيان -ج 1ص 54حديث رقم .222
- 2صحيح البخاري -ابب بول الصبيان -ج 1ص 54حديث رقم .223

- 3صحيح البخاري -ابب من ترك صبية غريه حىت تلعب به ,أو قبلها أو مازحها -ج 8ص 7حديث رقم

.5993

 - 4صحيح اجلامع الصغري وزايدته لأللباين -ج 1ص 659حديث رقم .3513
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مبرحلة احلضانة ,وقد جعلت الشريعةُ ِّ
لألم َّ
احلق يف حضانة طفلها يف حالة وقوع
اخلالفات الزوجيَّة حىت ِّ
سن السابعة من العمر ,اليت يكون الطفل قد اجتاز فيها
املرحلتني ,مرحلة املهد ومرحلة الطفولة ِّ
املبكرة؛ إذ تُـ ْعتَـ َرب هااتن املرحلتان من ِّ
أهم
املراحل يف حياة الطفل ,حيث يُـ َق َّرر بعدها بقاءه مع أ ُِّمه أو أبيه ,وتُـْتـ َر ُك له حرية االختيار
بينهما ,وهذا منتهى العدل والرمحة اإلهلية .وابإلضافة إىل ِّ
حق الطفل يف احلضانة أيضا له
ُّ
احلق يف النفقة ,والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن .قال تعاىل(:لِّيُـْن ِّف ْق ذُو َس َعة ِّم ْن
ف َّ
َس َعتِّ ِّه َوَم ْن قُ ِّد َر َعلَْي ِّه ِّرْزقُهُ فَـ ْليُـْن ِّف ْق ِّممَّا آ ََاتهُ َّ
اَّللُ نَـ ْفسا إَِّّال َما آ ََات َها َسيَ ْج َع ُل
اَّللُ َال يُ َكلِّ ُ
َّ
اَّللُ بَـ ْع َد ُع ْسر يُ ْسرا) ()1
وهذا ابإلضافة أيضا إىل رعايته وجدانيًّا؛ وذلك ابإلحسان إليه ورمحته ومالعبته وإدخال
داي ,وهذه الرعاية من إميان ,وتعليم القراءة
السرور عليه ,وكذلك رعايته علميًّا وتعبُّ ًّ
والكتابة ,والصالة والصيام ,وأعمال ِّ
السنَّة ,إمنا هي أسباب احلياة احلقيقية؛
الرب وآداب ُّ
والروح والسعادة األبديَّة ,وأخريا رعايته سلوكيًّا واجتماعيًّا؛ وذلك بتعويده
حياة القلب ُّ

وجتَنُّب الدعاء
وحسن اختيار صحبته ,والدعاء له َ
على الفضائل ومكارم األخالقُ ,
عليه ,وكذلك احرتامه وتشجيعه على الصراحة ِّ
ابحلق.
فترتسخ مبادئ اإلسالم يف
وهذه احلقوق تكفل للطفل أن ينشأ يف أسرة تُطَبِّق تعاليم هللاَّ ,
قلبه ,فينشأ حمبًّا لإلسالم مطبِّقا لتعاليمه.

على أنه بقي واجب وحق مهم بعد هذه احلقوق ,ويتمثَّل يف الرتبية اإلسالمية؛ فهي
عامة الناس,
األمل املنشود يف تكوين جيل من املصلحني الذين حيملون هذا الدين إىل َّ
وابلرتبية خيرج العلماء والقادة ,وابلرتبية الصحيحة تتقدَّم األمم.

العدَّة
ولقد أوىل اإلسالم عناية َّ
خاصة برتبية األطفال ,واليت فطن إليها أعداؤان فأعدُّوا ُ
ليُ ْج ِّهزوا على أطفالنا ,فقد ابتت املعركة اآلن على األطفال فهم املقصد والغاية ,ولقد
جنَّد أعداؤان كثريا من الوسائل هلذه املعركة؛ لي ِّ
هد ُروا القيم واألخالق النبيلة .
ُ
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ومن معاين الرتبية أيضا تنمية قوى الطفل الدينية والفكرية واخللقية والنفسية تنمية
مت ِّ
َّس َقة متوازنة.
املبحث الثالث  -:اهتمام القرآن الكرمي والسنة النبوية ابلرضاعة الطبيعية:

ولقد ذكر القرآن الكرمي موضوع الرضاعة يف مخسة مواضع فيه هي-:

سورة البقرة اآلية  233وسورة النساء اآلية  23وسورة القصص موضعني اآلية  7واآلية

 12وسورة الطالق اآلية  6ويف سورة احلج اآلية  1,2ويف كل موضع له داللة معينة

وله توجيهات وله معاين كثرية رمبا ختتلف عن معناها يف املواضع األخرى .وهذه املواضع

هي-:

ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اد أَ ْن
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
1ـ ففي سورة البقرة قال تعاىلَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
ود لَه ِّرْزقُـه َّن وكِّسوتُـه َّن ِّابلْمعر ِّ
ِّ
ف نَـ ْفس إَِّّال ُو ْس َع َها َال
يُتِّ َّم َّ
وف َال تُ َكلَّ ُ
الر َ
ضَ
اعةَ َو َعلَى ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ك فَِّإ ْن أَر َ ِّ
ار والِّ َدة بِّولَ ِّد َها وَال مولُود لَهُ بِّولَ ِّدهِّ و َعلَى الْو ِّار ِّ
صاال َع ْن
ث ِّمثْ ُل ذَلِّ َ
تُ َ
ادا ف َ
َ َْ
َ
َ َ
ض َّ َ
َ
َ
ِّ
اح
تَـ َراض ِّمْنـ ُه َما َوتَ َ
اح َعلَْي ِّه َما َوإِّ ْن أ ََر ْد ُُْت أَ ْن تَ ْستَـ ْرضعُوا أ َْوَال َد ُك ْم فَ َال ُجنَ َ
ش ُاور فَ َال ُجنَ َ
علَي ُكم إِّذَا سلَّمتم ما َآتَـيـتم ِّابلْمعر ِّ
اَّلل ِّمبَا تَـ ْعملُو َن ب ِّ
اَّللَ َوا ْعلَ ُموا أ َّ
وف َواتَّـ ُقوا َّ
صري (
َن ََّ
َ َ
َ ْ ْ َ ُْْ َ ُْْ َ ُْ
()233
 - 2ويف سورة الطالق قال تعاىل( :أ ِّ
ث َس َكْنـتُ ْم ِّم ْن ُو ْج ِّد ُك ْم َوَال
وه َّن ِّم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
ُوال ِّ
ض ْع َن محَْلَ ُه َّن فَِّإ ْن
ضيِّ ُقوا َعلَْي ِّه َّن َوإِّ ْن ُك َّن أ َ
ض ُّ
ت محَْل فَأَنْ ِّف ُقوا َعلَْي ِّه َّن َح َّىت يَ َ
وه َّن لِّتُ َ
تُ َ
ار ُ
وه َّن أُجورُه َّن وأْ َمتِّروا بـْيـنَ ُكم ِّمبَْعروف وإِّ ْن تَـعاسرُُتْ فَستُـر ِّ
ض ُع لَهُ أُ ْخ َرى )
أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فََآتُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
()6

 - 3ويف سورة القصص موضعني مها اآلية  7واآلية  12فقال تعاىلَ ( :وأ َْو َحْيـنَا إِّ َىل أُِّم
موسى أَ ْن أَر ِّ
ت َعلَْي ِّه فَأَل ِّْق ِّيه ِّيف الْي ِّم وَال َختَ ِّايف وَال َحتْزِّين إِّ َّان رادُّوهُ إِّلَْي ِّ
ض ِّع ِّيه فَِّإذَا ِّخ ْف ِّ
ك
َ َ
ْ
ُ َ
َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َل فِّ ْر َع ْو َن لِّيَ ُكو َن َهلُْم َع ُد ًّوا َو َح َزان إِّ َّن فِّ ْر َع ْو َن
ني ( )7فَالْتَـ َقطَهُ آ ُ
َو َجاعلُوهُ م َن ال ُْم ْر َسل َ
ِّ
ني ( )8وقَالَ ِّ
ت ْام َرأَةُ فِّ ْر َع ْو َن قُـ َّرةُ َع ْني ِّيل َولَ َ
َو َه َاما َن َو ُجنُ َ
ك َال تَـ ْقتُـلُوهُ
ود ُمهَا َكانُوا َخاطئِّ َ
َ
ِّ
وسى فَ ِّ
ارغا إِّ ْن
َصبَ َح فُـ َؤ ُ
سى أَ ْن يَـْنـ َف َعنَا أ َْو نَـتَّخ َذهُ َولَدا َو ُه ْم َال يَ ْش ُع ُرو َن (َ )9وأ ْ
اد أُِّم ُم َ
َع َ
ِّ
ِّ
ِّ
اد ْ ِّ ِّ
ت ِّألُ ْختِّ ِّه
ني (َ )10وقَالَ ْ
َك َ
ت لَتُـْبدي بِّه لَْوَال أَ ْن َربَطْنَا َعلَى قَـ ْلبِّ َها لتَ ُكو َن م َن ال ُْم ْؤمنِّ َ
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ِّ ِّ
ت بِّ ِّه َعن جنُب و ُهم َال ي ْشعرو َن ( )11وح َّرْمنَا َعلَْي ِّه الْمر ِّ
اض َع ِّم ْن قَـْب ُل
ص َر ْ
قُصيه فَـبَ ُ
ََ
ََ
ْ ُ َ ْ َ ُُ
َدلُّ ُكم َعلَى أ َْه ِّل بـْيت ي ْك ُفلُونَهُ لَ ُكم و ُهم لَهُ َان ِّ
ص ُحو َن ( )12فَـ َر َد ْد َانهُ إِّ َىل أ ُِّم ِّه
فَـ َقالَ ْ
َ َ
َْ ْ
ت َه ْل أ ُ ْ
ِّ
َن و ْع َد َِّّ
اَّلل َحق َولَ ِّك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َال يَـ ْعلَ ُمو َن) ()13
َك ْي تَـ َق َّر َعْيـنُـ َها َوَال َحتْ َز َن َولتَـ ْعلَ َم أ َّ َ
ِّ
ِّ ِّ
س ِّاء إَِّّال َما قَ ْد
 4ـ ويف سورة النساء قال تعاىلَ ( :وَال تَـْنك ُحوا َما نَ َك َح آ ََاب ُؤُك ْم م َن الن َ
ف إِّنَّه َكا َن فَ ِّ
ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَـنَاتُ ُك ْم
اء َسبِّيال (ُ )22ح ِّرَم ْ
اح َ
َسلَ َ ُ
شة َوَم ْقتا َو َس َ
ات ْاألُ ْخ ِّ
ت َوأ َُّم َهاتُ ُك ُم َّ
ض ْعنَ ُك ْم
ات ْاأل ِّ
الالِّيت أ َْر َ
َخ َوبَـنَ ُ
َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخ َاالتُ ُك ْم َوبَـنَ ُ
َوأ َ
الالِّيت ِّيف حج ِّ ِّ ِّ
اع ِّة وأ َُّم َه ُ ِّ
سائِّ ُك ُم َّ
سائِّ ُك ْم َوَرَابئِّبُ ُك ُم َّ
الالِّيت
َخ َواتُ ُك ْم ِّم َن َّ
الر َ
َوأ َ
ُُ
ضَ َ
ورُك ْم م ْن ن َ
ات ن َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِِّّ
ِِّّ
ين ِّم ْن
َد َخلْتُ ْم هب َّن فَِّإ ْن َملْ تَ ُكونُوا َد َخلْتُ ْم هب َّن فَ َال ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم َو َح َالئ ُل أَبْـنَائ ُك ُم الذ َ
ني ْاألُ ْختَـ ْ ِّ
ف إِّ َّن َّ
اَّللَ َكا َن غَ ُفورا َرِّحيما) ()23
ني إَِّّال َما قَ ْد َسلَ َ
أْ
َص َالبِّ ُك ْم َوأَ ْن َجتْ َم ُعوا بَـ ْ َ
اع ِّة َش ْيء َع ِّظيم
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ْم إِّ َّن َزل َْزلَةَ َّ
الس َ
 5ـ ويف سورة احلج قولة تعاىلَ ( :اي أَيُّـ َها الن ُ
ِّ
( )1يـوم تَـرونَـ َها تَ ْذ َهل ُك ُّل مر ِّ
َّاس
ض َع ْ
ت َوتَ َ
ض َعة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ
ُ ُْ
ض ُع ُك ُّل ذَات محَْل محَْلَ َها َوتَـ َرى الن َ
س َكارى وما هم بِّس َكارى ولَ ِّك َّن ع َذاب َِّّ
اَّلل َش ِّديد ) ()2
َ َ
ُ َ ََ ُ ْ ُ َ َ
ويف كل موضع هلذه اآلايت ذكر املفسرون أقاويل كثرية وأحاديث كثرية تدعم أرائهم
التفسريية هلذه اآلايت ونظرا لكثرة األحاديث الواردة يف موضوع الرضاعة فإين اخرتت

فقط بعض األحاديث واخرتت فقط بعض التفاسري الواردة أيضا يف هذا األمر ولو سردان
كل التفاسري وكل األحاديث املتكلمة علي موضوع الرضاعة الطبيعية ما كفاان مراجع
كبرية وسوف نقتصر فقط على موضع واحد هو موضع سورة البقرة وتفسريه عند

العالمة احلافظ بن كثري فقط وما أورده من أراء وأحاديث يف تفسريه فقال العالمة بن

كثري يف تفسري اآلية  233سورة البقرة ما يلي-:
ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوالَ َد ُهن َح ْولَ ْ ِّ
اعةَ َوعلَى
اد أَن يُتِّم الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
قوله تعايلَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
ود لَه ِّرْزقُـهن وكِّسوتُـهن ِّابلْمعر ِّ
ِّ
ضآر َوالِّ َدة بَِّولَ ِّد َها
وف الَ تُ َكل ُ
ف نَـ ْفس إِّال ُو ْس َع َها الَ تُ َ
ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ك فَِّإ ْن أَر َ ِّ
والَ مولُود لهُ بِّولَ ِّدهِّ و َعلَى الْو ِّار ِّ
ش ُاور
صاال َعن تَـ َراض مْنـ ُه َما َوتَ َ
ث ِّمثْ ُل َذلِّ َ
ادا ف َ
َ َْ
َ
َ َ
َ
ِّ
اح َعلَْي ُك ْم إِّذَا َسل ْمتُم مآ
اح َعلَْي ِّه َما َوإِّ ْن أ ََر ْ
دُت أَن تَ ْستَـ ْرض ُع َواْ أ َْوالَ َد ُك ْم فَالَ ُجنَ َ
فَالَ ُجنَ َ
ِّ
وف واتـ ُقواْ اَّلل وا ْعلَمواْ أَن اَّلل ِّمبَا تَـ ْعملُو َن ب ِّ
صري ) األية 233البقرة
َ
َ َ
آتَـْيـتُم ِّابل َْم ْع ُر َ
َ َ َُ
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قال احلافظ بن كثري يف تفسريه ما يلي:

هذا إرشاد من هللا تعاىل للوالدات أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة ,وهي سنتان فال
اعةَ) وذهب أكثر األئمة
اد أَن يُتِّم الر َ
اعتبار ابلرضاعة بعد ذلك ,وهلذا قال (لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
إىل أنه ال حيرم من الرضاعة إال ما كان دون احلولني ,فلو ارتضع املولود وعمره فوقهما مل

حيرم .قال الرتمذي" :ابب ما جاء أن الرضاعة ال حترم إال يف الصغر دون احلولني" حدثنا

قتيبة ,حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة ,عن فاطمة بنت املنذر ,عن أم سلمة,

قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء يف

الثدي وكان قبل الفطام" ( )1هذا حديث حسن صحيح ,والعمل على هذا عند أكثر

أهل العلم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغريهم ,أن الرضاعة ال حترم إال

ما كان دون احلولني ,وما كان بعد احلولني الكاملني ,فإنه ال حيرم شيئا ,وفاطمة بنت
املنذر بن الزبري بن العوام ,وهي امرأة هشام بن عروة( .قلت) تفرد الرتمذي برواية هذا
احلديث ورجاله على شرط الصحيحني ,ومعىن قوله "إال ما كان يف الثدي" أي يف حمال

الرضاعة قبل احلولني ,كما جاء يف احلديث الذي رواه أمحد عن وكيع ,وغندر عن شعبة,

عن عدي بن اثبت ,عن الرباء بن عازب ,قال :ملا مات إبراهيم بن النيب صلى هللا عليه

وسلم ,قال" :إن ابين مات يف الثدي ,إن له مرضعا يف اجلنة" ( ,)2وهكذا أخرجه

البخاري من حديث شعبة وإمنا قال عليه السالم ذلك ,ألن ابنه إبراهيم عليه السالم,

مات وله سنة وعشرة أشهر ,فقال :إن له مرضعا ,يعين تكمل رضاعه ,ويؤيده ما رواه

الدارقطين من طريق اهليثم بن مجيل عن سفيان بن عيينة ,عن عمرو بن دينار ,عن ابن

عباس ,قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف

احلولني" ( )3مث قال :ومل يسنده عن ابن عيينة غري اهليثم بن مجيل ,وهو ثقة حافظ.

 - 1سنن الرتمذي ابب ما جاء يف الرضاعة ال حترم إال ما كان يف احلولني ج 2ص  450حديث رقم 1152

وقال عنة األلباين حديث صحيح
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(قلت) وقد رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن ثور بن يزيد ,عن ابن عباس مرفوعا ,ورواه

الدراوردي عن ثور ,عن عكرمة ,عن ابن عباس ,وزاد "وما كان بعد احلولني فليس

بشيء" ( )1وهذا أصح.

وقال أبو داود الطيالسي ,عن جابر ,قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال

رضاع بعد فصال ,وال يتم بعد احتالم" ومتام الداللة من هذا احلديث يف قوله تعاىل:
ِّ
(وفِّصالُهُ ِّيف َعام ْ ِّ ِّ
صالُهُ ثََالثُو َن َش ْهرا) والقول أبن
ني أَن ا ْش ُك ْر ِّيل) ,وقولهَ ( :ومحَْلُهُ َوف َ
َ َ
َ

الرضاعة ال حترم بعد احلولني ,يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأيب هريرة

وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن املسيب وعطاء واجلمهور ,وهو مذهب الشافعي وأمحد

وإسحاق والثوري وأيب يوسف وحممد ومالك يف رواية , ,قال مالك :ولو فطم الصيب

دون احلولني ,فأرضعته امرأة بعد فصاله ,مل حيرم ألنه قد صار مبنزلة الطعام ,وهو رواية

عن األوزاعي ,وقد روي عن عمر وعلي أهنما قاال :ال رضاع بعد فصال )2( ,فيحتمل

أهنما أرادا احلولني ,كقول اجلمهور :سواء فطم أو مل يفطم وحيتمل أهنما أرادا الفعل كقول
ود لَه ِّرْزقُـه َّن وكِّسوتُـه َّن ِّابلْمعر ِّ
ِّ
وف) أي وعلى والد
مالك ,وهللا أعلم وقولهَ ( :و َعلَى ال َْم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
الطفل نفقة الوالدات وكسوهتن ابملعروف ,أي مبا جرت به عادة أمثاهلن يف بلدهن من
غري إسراف وال إقتار ,حبسب قدرته يف يساره ,وتوسطه وإقتاره ,كما قال تعاىل( :لِّيُـْن ِّف ْق
ف َّ
آاتهُ َّ
اَّللُ نَـ ْفسا إَِّّال َما
اَّللُ َال يُ َكلِّ ُ
ذُو َس َعة ِّم ْن َس َعتِّ ِّه َوَم ْن قُ ِّد َر َعلَْي ِّه ِّرْزقُهُ فَـ ْليُـْن ِّف ْق ِّممَّا َ
آات َها َسيَ ْج َع ُل َّ
اَّللُ بَـ ْع َد عُ ْسر يُ ْسرا) قال الضحاك :إذا طلق زوجته وله منها ولد,
َ

فأرضعت له ولده ,وجب على الوالد نفقتها وكسوهتا ابملعروف.
ار َوالِّ َدة بَِّولَ ِّد َها) أي أبن تدفعه عنها لتضر أابه برتبيته ,ولكن ليس هلا
ض َّ
وقولهَ ( :ال تُ َ
دفعه إذا ولدته حىت تسقيه اللنب الذي ال يعيش بدون تناوله غالبا ,مث بعد هذا هلا دفعه
عنها إذا شاءت ,ولكن إن كانت مضارة ألبيه ,فال حيل هلا ذلك ,كما ال حيل له انتزاعه
 - 1مسند األمام أمحد مسند عبدهللا بن مسعود ج7ص  187حديث رقم 4114
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منها جملرد الضرار هلا ,وهلذا قالَ ( :وَال َم ْولُود لَهُ بَِّولَ ِّدهِّ) أي أبن يريد أن ينتزع الولد منها

إضرارا هبا ,قاله جماهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغريهم.
وقوله تعاىل( :و َعلَى الْو ِّار ِّ
ك) قيل :يف عدم الضرار لقريبه ,قاله جماهد والشعيب
ث ِّمثْ ُل ذَلِّ َ
َ
َ
والضحاك ,وقيل :عليه مثل ما على والد الطفل من اإلنفاق على والدة الطفل والقيام

حبقوقها وعدم اإلضرار هبا ,وهو قول اجلمهور ,وقد استقصى ذلك ابن جرير يف تفسريه,

وقد استدل بذلك من ذهب من احلنفية واحلنبلية إىل وجوب نفقة األقارب بعضهم على
بعض ,وهو مروي عن عمر بن اخلطاب ومجهور السلف ,ويرجح ذلك حبديث احلسن

عن مسرة مرفوعا "من ملك ذا رحم حمرم  ,عتق عليه" ( )1وقد ذكر أن الرضاعة بعد

احلولني رمبا ضرت الولد إما يف بدنه أو يف عقله .وقال سفيان الثوري ,عن األعمش ,عن

إبراهيم ,عن علقمة :أنه رأى امرأة ترضع بعد احلولني ,فقال :ال ترضعيه.
وقوله( :فَِّإ ْن أَر َ ِّ
اح َعلَْي ِّه َما) أي فإن اتفق والدا
صاال َع ْن تَـ َراض ِّمْنـ ُه َما َوتَ َ
ادا ف َ
ش ُاور فَ َال ُجنَ َ
َ
الطفل على فطامه قبل احلولني ,ورأاي يف ذلك مصلحة له ,وتشاورا يف ذلك وأمجعا عليه,
فال جناح عليهما يف ذلك ,فيؤخذ منه أن انفراد أحدمها بذلك دون اآلخر ال يكفي,

وال جيوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غري مشاورة اآلخر ,قاله الثوري وغريه ,وهذا
فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر يف أمره ,وهو من رمحة هللا بعباده حيث حجر على
الوالدين يف تربية طفلهما ,وأرشدمها إىل ما يصلحهما ويصلحه ,كما قال يف سورة
ِّ
اس ْرُُْت
الطالق( :فَِّإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
ورُه َّن َوأْ َمت ُروا بَـْيـنَ ُك ْم ِّمبَْع ُروف َوإِّ ْن تَـ َع َ
وه َّن أ ُ
ُج َ
فَستُـر ِّ
ض ُع لَهُ أُ ْخ َرى).
َْ
ِّ
اح َعلَْي ُك ْم إِّذَا َسلَّ ْمتُ ْم َما آتَـْيـتُ ْم
وقوله تعاىلَ ( :وإِّ ْن أ ََر ْد ُُْت أَ ْن تَ ْستَـ ْرض ُعوا أ َْوَال َد ُك ْم فَ َال ُجنَ َ
ِّابلْمعر ِّ
وف) أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو
َ ُْ
العذر له ,فال جناح عليهما يف بذله ,وال عليه يف قبوله منها إذا سلمها أجرهتا املاضية

ابليت هي أحسن ,واسرتضع لولده غريها ابألجرة ابملعروف ,قاله غري واحد .وقوله:
 - 1سنن الرتمذي ابب من ملك ذا رحم حمرم ج  3ص  -639حديث رقم 1365
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اَّلل ِّمبَا تَـ ْعملُو َن ب ِّ
اَّللَ) أي يف مجيع أحوالكم ( َوا ْعلَ ُموا أ َّ
( َواتَّـ ُقوا َّ
صري) أي فال خيفى عليه
َن ََّ
َ َ

شيء من أحوالكم وأقوالكم)1( .
شةَ ر ِّ
َ ِّ
صلَّى َّ
ض َي َّ
اعةُ ُحتَ ِّرُم َما ُحتَ ِّرُم
اَّللُ َعْنـ َها َع ِّن النِّ ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم قَ َ
الَّ :
"الر َ
ضَ
َّيب َ
وع ْن َعائ َ َ
ال ِّ
ْوَال َدةُ" ( )2خرجه البخاري ومسلم.
يث َخ َّرجاهُ ِّيف َّ ِّ
ِّ
يح ْ ِّ
شةََ ,و َخ َّر َج ُم ْسلِّم أَيْضا ِّم ْن
ني" ِّم ْن ِّرَوايَِّة َع ْم َرةَ َع ْن َعائِّ َ
"الصح َ
َه َذا ا ْحلَد ُ َ
صلَّى َّ
ض ِّاع َما َْحي ُرُم
شةََ ,ع ِّن النِّ ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ,قَ َ
"حي ُرُم ِّم َن َّ
ِّرَوايَِّة ُع ْرَو َةَ ,ع ْن َعائِّ َ
الر َ
الَْ :
َّيب َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
شةَ ِّمن قَـوِّهلَا ,و َخ َّرجاهُ ِّمن ح ِّد ِّ
َّس ِّ
يث
ب" َ ,و َخ َّر َجاهُ أَيْضا م ْن ِّرَوايَة ُع ْرَوةَ َع ْن َعائ َ ْ ْ َ َ ْ َ
م َن الن َ
اَّلل َعلَي ِّه وسلَّم ,و َخ َّرجهُ ِّ ِّ ِّ
ي ِّمن ح ِّد ِّ
َّيب
يث َعلِّي َع ِّن النِّ ِّ
ابْ ِّن َعبَّاس َع ِّن النِّ ِّ
صلَّى َُّ ْ َ َ َ َ َ ْ
َّيب َ
الرتمذ ُّ ْ َ
َمجَع الْعلَماء َعلَى الْعم ِّل ِّهب ِّذهِّ ْاألَح ِّ
اد ِّ
صلَّى َّ ِّ َّ
يث ِّيف ا ْجلُ ْملَ ِّة.
ََ َ
َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َمَ .وقَ ْد أ ْ َ ُ َ ُ

 - 1تفسري ابن كثري لإلمام احلافظ ابن كثري اجلزء األول ـ تفسري سورة البقرة اآلية رقم  233من السورة.
 - 2تفسري ابن كثري لإلمام احلافظ ابن كثري اجلزء األول ـ تفسري سورة البقرة اآلية رقم  233من السورة.
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الباب الثالث

املبحث األول :ـ األحباث العلمية اجلديدة يف العصر احلاضر واليت تظهر إعجاز القرآن
والسنة يف الرضاعة الطبيعية.
واحلقيقة لقد وجدت أحبااث علمية طبية حديثة وكثرية جداَ تتكلم عن موضوع االهتمام
ابلرضاعة الطبيعية والعودة إليها وترك الرضاعة الصناعية  .وهذه األحباث نشرت يف
جمالت وحوليات وعلى الشبكة العنكبوتية ولكين مل أسرتح إيل نشرها لعدم توثيقها من

الناحية العملية والطبية ألن هذا ليس من اختصاصنا ولكين اسرتحت إيل حبث نشر من
موقع إسالمي مشهور ومشهود لصاحبة ابحليدة والنزاهة كونه من أعضاء جلنة اإلعجاز

العلمي يف الكتاب والسنة وهو:ـ

"موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة" وذكر يف هذا املوقع عدة
أحباث تتعلق ابلرضاعة الطبيعية منها-:

1ـ ـ عاجلي طفلك ابلرضاعة الطبيعية:

نتأمل ما هي آخر األحباث العلمية اليت أجريت حول الرضاعة الطبيعية وأثرها على

الطفل واألم ,وكيف ينادي الغرب اليوم مبا اندى به اإلسالم قبل  14قران.

سوف نتناول فيا يلي بعض األخبار العلمية من مواقع شهرية مثل  BBCوغريها حول
أمهية الرضاعة الطبيعية وما كشفه العلماء حديثا يف أحباثهم ودراساهتم حول اإلرضاع

الطبيعي وأن املدة املثالية هي عامني كاملني ,لنقرأ مث نقارن بني ما يقوله العلماء اليوم

وبني ما جاء به القرآن والسنة النبوية قبل أربعة عشر قران.
العلماء ينادون ابلرضاعة الطبيعية:

يرى العلماء أنه من اخلطأ إبعاد الطفل عن أمه بعد الوالدة ألن وضع الطفل ابلقرب
منها يدفعه إىل التوجه حنو ثديها ابلفطرة الطبيعية! وجاء ذلك يف سياق متابعة صندوق

رعاية الطفولة وهو يعىن أساسا مبشاريع صحية يف الدول النامية ,موضوع رضاعة

األطفال يف بريطانيا حيث تسجل نسبة الرضاعة الطبيعية مستوى منخفضا هلا ,وكذلك
يف العديد من بلدان العامل.
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يقول املختصون إن تدين نسبة اعتماد الرضاعة الطبيعية يف بريطانيا ينطوي على انتشار

أمراض خطرية بني األطفال ,فعلى سبيل املثال يصاب األطفال الذين ال يرضعون حليب
األم الطبيعي أبمراض التهاب األمعاء أكثر من أقراهنم الذين حيصلون على رضاعة طبيعية

بكثري .وهذا العالج يكلف النظام الصحي يف بريطانيا وحدها حنو مخسة وثالثني مليون

جنية إسرتليين يف العام.

واألطفال الذين ال يرضعون حليب أمهاهتم أكثر عرضة لإلصابة أبمراض احلساسية
واألمراض املزمنة مثل الربو الذي يصاحبهم طوال حياهتم! واحلل كما يراه برانمج

أصدقاء الطفولة يكمن بتدريب القابالت واملمرضات إلعطاء النصح واإلرشاد لألمهات
يف األايم األوىل من الوالدة ,ويقول املسئولون يف الربانمج إن مهمتهم هي نشر الرضاعة
الطبيعية والتقليل من نسبة جلوء األمهات إىل قنينة احلليب .وقد حقق هذا الربانمج
نتائج جيدة خالل سنوات قليلة فقد ارتفعت نسبة األمهات الاليت يعتمدن الرضاعة

الطبيعية يف املناطق اليت نشط فيها.

أصدرت احلكومة الربيطانية إرشادات توضح أمهية الرضاعة الطبيعية يف أول ستة أشهر
من عمر الرضيع وذلك يف بداية أسبوع قومي للتوعية ابلرضاعة الطبيعية يف بريطانيا..

وقال هازل بلريز وزير الصحة العامة "نريد أن نبعث رسالة واضحة واثبتة لألمهات
والعاملني يف جمال الصحة والناس بوجه عام ,فالرضاعة الطبيعية يف أول ستة أشهر متنح
الرضع أفضل بداية .إهنا تضع األساس لتحسني الصحة على املدى القصري والبعيد

وبعمل ذلك ميكن املساعدة يف احلد من التفاوت الصحي ,نسعى لدعم النساء الختاذ

قرار ابلرضاعة الطبيعية ومساعدهتن على االستمرار يف ذلك.
 2ـ امنحي طفلك الثقة:

أظهر علماء ,وألول مرة ,كيفية نشوء ما أمسوه هبرمون "الثقة" يف أدمغة األمهات

املرضعات عند إرضاع صغارهن .وقال العلماء إن الرضيع عندما يبدأ يف مص احلليب
من ثديي أمه ,تنطلق سلسلة متصلة من العمليات يف دماغ األم تؤدي إىل نشوء هرمون

الثقة .وقال العلماء إن هذا الكشف يشكل دليال إضافيا على أن الرضاعة الطبيعية
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تعزز الرابطة بني األم املرضعة ورضيعها من خالل عمليات كيميائية حيوية.

وقال فريق العمل يف جامعة ورويك الذي أجنز البحث إن اهلرمون املسمى "أوكسيتوسني"

كان معروفا أنه عند إطالقه يف الدم يسبب يف انسكاب احلليب من الغدة الثديية .لكن
ما مل يكن معروفا أنه عند إطالق اهلرمون "أوكسيتوسني" يف الدماغ ,فإنه يساعد على

تعزيز الرابطة بني األم والرضيع من خالل الثقة اليت تنشأ بني الطرفني .ويؤدي هرمون
"أوكسيتوسني" أيضا إىل حدوث انقباضات خالل أوجاع املخاض ويسبب يف "انسكاب"

احلليب من الغدد الثديية.

وينشأ اهلرمون يف جزء الدماغ املسئول عن التحكم يف حرارة اجلسم والعطش واجلوع

والغضب والتعب .وخلص فريق البحث إىل أن اهلرمون املذكور يفرز مشاعر ثقة الرضيع
يف أمه واتكاله عليها ,إضافة إىل تقليص خوفه من العامل اجلديد الذي وفد إليه.
وهنا نتذكر موضوع حرمة الرضاعة عندما قال النيب األعظم صلى هللا عليه وسلم" :حيرم

النسب" )1(.ففي كل يوم تثبت الدراسات أن املرضعة تؤثر على
من الرضاع ما حيرم من َ
الطفل الذي ترضعه وتتأثر به أيضا .وال ننسى أن علماء الغرب يؤكدون حىت هذه

اللحظة أهنم جيهلون الرتكيب الدقيق حلليب األم .ولكن الدكتور سريغان يقول يف حبث
جديد :إننا وللمرة األوىل ندرك أن حليب األم حيوي خالاي جذعية (جنينية) ,وهذه
اخلالاي معقدة لدرجة كبرية ال نزال جنهلها .وهي تؤثر على الطفل الذي يرضع حليب أمه

بشكل كبري .إن اخلالاي اجلذعية املوجودة يف حليب األم تشبه بل تطابق متاما خالاي

اجلنني الذي حتمله يف بطنها! أي أن الطفل الذي يرضع من ثدي امرأة غري أمه يكتسب

خصائص تشبه خصائص إخوته.

ويقول الدكتور  Mark Creganوابحلرف الواحد :إن اخلالاي اجلنينية املوجودة يف
حليب األم حتوي برانجما يؤثر على من يتناول هذا احلليب ,وتساهم يف بناء األنسجة يف
جسده ,بل وتؤثر على سلوك هذا الطفل يف املستقبل ويستمر أتثريها إىل ما بعد مرحلة

- 1صحيح البخاري -ابب الشهادة على األنساب والرضاع -ج 3ص 170حديث رقم .2645
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البلوغ! ولذلك فإن هللا حرم علينا األمهات الاليت أرضعننا ,يقول تعاىلَ ( :وأ َُّم َهاتُ ُك ُم
َّ
ض ْعنَ ُك ْم )( .)1وهذا من إعجاز القرآن الكرمي.
الالِّيت أ َْر َ
وهناك صور كثرية تدل على أن اجلنني منذ أن يكون يف بطن أمه يعود نفسه على مص
أصابعه استعدادا لريضع من ثدي أمه بعد الوالدة مباشرة! وتؤكد الدراسة املنشورة يف

جملة  PLoS Computational Biologyإىل أن الرضيع عندما يرضع من

ثديي أمه ,فإن خالاي عصبية خاصة يف دماغ األم املرضعة تبدأ يف إطالق هرمون الثقة.

لكن فريق البحث فوجئ أبن هرمون "أوكسيتوسني" يُطلق أيضا من جزء اخللية املسماة
الزوائد املتشجرة واليت عادة ما تكون هي نفسها جزء اخللية العصبية الذي يتلقى

املعلومات وليس الذي يرسلها .واعتمد العلماء على عمليات حسابية دقيقة من أجل
التوصل إىل أن إطالق الزوائد املتشجرة هلرمون "أوكسيتوسني" يتيح زايدة التواصل بني
اخلالاي العصبية.

جتنيب السرطان:

يقول العلماء إن األمهات ميكن أن يتجننب مضاعفات ومشاكل سرطان الثدي إن هن

حرصن على إطالة أمد إرضاع أطفاهلن بدل تقصريها أو حتديدها ,كما هو شائع حاليا.
فقد اظهر حبث جديد أن كل سنة إرضاع متر هبا األم تقلص من نسب تعرضها لسرطان
الثدي بنحو  4,3يف املائة .وهذه النسبة تضاف إىل معدل تراجع تعرضها للمرض بنسبة
سبعة يف املائة لكل طفل تنجبه .ومعروف بني األوساط العلمية ,ومنذ زمن طويل ,أن

سرطان الثدي شائع يف احلاالت اليت تنجب فيها املرأة عددا أقل من األطفال,

وترضعهم لفرتات قصرية.

3ـ ـ علماء الغرب يطالبون بزايدة فرتة اإلرضاع ألطول مدة ممكنة:
إال أن الباحثني يقولون إن عدد األمهات اللوايت يرضعن أطفاهلن قليل يف بلدان مثل

بريطانيا ,والسبب جزيئا يتمثل يف عدم تلقيهن املساعدة الالزمة للبدء يف فرتة اإلرضاع.
- 1سورة النساء .23

3147

وتشري بليندا فيبس رئيسة صندوق اإلجناب والطفولة الربيطاين إىل أن واحد فقط من كل

مخس أمهات بريطانيات حيرصن على إرضاع أطفاهلن بعد الشهر السادس وحنن ندرك أن
هناك الكثري منهن يوقفن الرضاعة قبل انتهاء هذه الفرتة.
ودعت هذه املسئولة إىل ضرورة الرتاجع عن النزعة السائدة يف إرضاع األطفال من

الرضاعات االصطناعية ,وطالبت ابلعودة إىل طريقة الرضاعة الطبيعية ألطول فرتة ممكنة.

وتوضح الدراسة اإلحصائية التحليلية ,اليت أجراها صندوق حبوث السرطان الربيطاين

ونشرت مقتطفات منها يف جملة النسيت الطبية ,أن اختالف العادات بني البلدان

املتطورة والنامية هو الذي يفسر اخنفاض اإلصابة بسرطان الثدي يف البلدان النامية .إذ

تكثر يف البلدان النامية عادات اإلجناب الكثري ,وكذلك الرضاعة الطبيعية للطفل
ولفرتات أطول بكثري من تلك يف البلدان املتطورة.

وتؤكد الدراسات أنه يبلغ املعدل العام لفرتة رضاعة الطفل يف البلدان النامية حنو عامني,

ومبعدل ستة إىل سبعة أطفال لالم الواحدة ,مقابل شهرين وطفلني أو ثالثة لألم يف بلدان
متطورة مثل بريطانيا .ويقول األخصائي الربوفيسور فالريي بريال :معروف بني األوساط

العلمية ,ومنذ زمن طويل ,أن سرطان الثدي شائع يف احلاالت اليت تنجب فيها املرأة
عددا أقل من األطفال ,وترضعهم لفرتات قصرية .ويؤكد أن األحباث تظهر أن هذه
العوامل وحدها هي اليت تقف وراء ارتفاع معدالت اإلصابة هبذا النوع من األمراض

السرطانية ,وهو من أكثر السرطاانت شيوعا بني نساء الغرب.

وأقول اي أحبيت انظروا معي إىل روعة اإلسالم عندما أمران النيب األعظم ابحلرص على
ِّ
ات يـر ِّ
ض ْع َن
الزواج وإجناب األوالد وإرضاعهن حولني كاملني ,يقول تعاىلَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اعةَ ) ( ,)1انظروا إىل من يبتعد عن الفطرة
اد أَ ْن يُتِّ َّم ا َّلر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
اإلهلية ,فالغرب وعلى الرغم من تطوره الطيب املذهل إال أنه يعود ملبادئ اإلسالم ,فبعد

الدعاية الكبرية اليت تغىن هبا الغرب لسنوات طويلة وهو يشجع اإلرضاع االصطناعي أو

- 1سورة البقرة .233
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احلليب اجملفف ولفرتة قصرية ,جنده اليوم يصرخ ويطالب ابلعودة لإلرضاع الطبيعي ويؤكد
حرصه على ضرورة االستمرار يف الرضاعة الطبيعية ملدة سنتني كاملتني!

جنيب نفسك مرض السكر:
الفوائد اجلمة لإلرضاع الطبيعي تزداد يوما بعد يوم ,ففي دراسة جديدة نشرت مؤخرا

ثبت دور اإلرضاع الطبيعي يف التقليل من نسبة اإلصابة ابلداء السكري من النمط .2
ومما الشك فيه أن اإلرضاع الطبيعي مفيد للطفل واألم على حد سواء ,حيث أظهرت

هذه الدراسة اليت نشرت يف العدد األخري من جملة The Journal of The

 ,American Medical Associationأنه كلما طالت فرتة الرضاعة كلما

نقصت فرص التعرض لإلصابة ابلسكري .

وقد أشارت أليسون ستوب الباحثة يف طب األسرة من مستشفى بوسطن بريغهام إىل أن
كل سنة إرضاع تنقص من نسبة اإلصابة خالل  15سنة التالية مبقدار  15يف املائة ,
وابلتايل جند أن األم لطفلني ميكن أن تقلل من نسبة إصابتها ابلداء السكري ما يعادل

الثلث من خالل إتباع نصيحة الطبيب إبرضاع كل طفل طبيعيا ملدة سنة.

وتضيف ستوب يف دراستها :األمر اجليد هو أنه ليس هناك حد أدىن لإلرضاع الطبيعي,
ومن الثابت أنه مفيد للطفل ,وتؤكد هذه الدراسة فائدته على األم يف حتسني ضبط
نسبة السكر يف الدم .وبعد ضبط مشكلة البدانة ,التدخني ,منط احلياة ,وعوامل خطورة

اإلصابة ابلنمط الثاين من الداء السكري ,اعتربت ممارسة اإلرضاع الطبيعي عامال وقائيا
جيدا من اإلصابة هبذا املرض  ,وكلما طالت فرتة اإلرضاع ازدادت معها الوقاية.
إال أن الفوائد مل تشمل السيدات املتقدمات ابلسن اللوايت مل يرضعن ملدة مخس عشرة
سنة مضت ,أما النساء اللوايت كن قد أصنب ابلداء السكري احلملي فقد كانت نسبة
اإلصابة لديهن أعلى .ومما استنتجه الباحثون أنه ال بد من القيام بدراسات سريرية

إضافية تدعم تلك الدراسة وتشرح بصورة أوضح السبب الذي جيعل من اإلرضاع

الطبيعي عامال واقيا من اإلصابة ابلداء السكري .وتعترب هذه الدراسة اليت قامت هبا
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ستوب وزمالؤها من كلية هارفارد بريغهام الطبية األوىل من نوعها ومشلت  160ألف

امرأة مرضعة.

يذكر أن كال من األكادميية األمريكية لطب األطفال واألكادميية األمريكية لطب النساء
والتوليد توصيان بضرورة اإلرضاع الطبيعي للطفل ملدة سنة على األقل وتشجع عليه

لفوائده الصحية على األم والطفل يف الوقت نفسه .ويذكر أن الرضاعة الطبيعية تعطي
الطفل تغذية مثالية خالل األشهر األوىل احلرجة من احلياة ,ابإلضافة إىل إمدادها اجلسم

ابملناعة الضرورية ضد أمراض قاتلة كذات الرئة .وهلذا فمن الضروري أن حيصل األطفال
على رضاعة طبيعية خالصة منذ والدهتم ,وحىت تصبح أعمارهم ستة أشهر ,وبعد ذلك

تدعم الرضاعة الطبيعية بغذاء مكمل يناسب أعمارهم.
 4ـ ـ امنحي طفلك ذكاء أكثر:

أجرى ابحثون من النرويج والدامنارك دراسة على حنو  350طفال ترتاوح أعمارهم بني

 13شهر و  5سنوات ملعرفة الفرتة اليت حصلوا خالهلا على رضاعة طبيعية وعالقتها

مبستوايت الذكاء والقدرة على التحصيل ,وأظهرت الدراسة أن األطفال الذين حصلوا
على رضاعة طبيعية ملدة تقل عن ثالثة أشهر كانوا عرضة الخنفاض مستوى الذكاء إىل

أدىن من املتوسط عن األطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية ملدة ستة أشهر أو
أكثر.

الدراسة تقول إنه ينبغي االستمرار يف الرضاعة الطبيعية للعام الثاين:
وحىت عند أخذ عوامل أخرى مثل عمر األم ,ومستوى تعليمها وإذا ما كانت تدخن أم

ال يف االعتبار ,استمرت تلك االختالفات يف الظهور!! ولكن مل تظهر الدراسة وجود

اختالفات بني األطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية ,ومن مل حيصلوا عليها فيما
يتعلق ابلتوافق العضلي العصيب للطفل .ويقول الدكتور تورشتاين فيك من إدارة الطب

األسري ابجلامعة النروجيية للعلوم والتكنولوجي إن نتائج الدراسة تشري إىل أن طول فرتة

الرضاعة الطبيعية مفيد لزايدة قدرة الطفل على التعلم.

ويضيف أن السبب قد يعود إىل قوة الرابطة اليت متنحها الرضاعة الطبيعية بني األم
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والطفل أو ما حيتويه لنب األم من مواد مغذية ضرورية للنمو .ويشري إىل احتماالت أن

تكون تلك األمحاض الدهنية هي السبب وراء زايدة فعالية الغذاء الالزم لنمو الطفل.

وقد تكون هذه هي حلقة الوصل بني آاثر التغذية من خالل الرضاعة الطبيعية والنمو
العقلي للطفل .وتقول بليندا فيبس رئيسة مجعية املواليد الوطنية إن الدراسة ,اليت نشرت
يف جريدة أرشيف أمراض الطفولة املتخصصة ,تؤكد ما تدعو إليه اجلمعية منذ زمن

طويل ,وهو أن الرضاعة الطبيعية هي األفضل ,ألهنا األسلوب الذي حبته الطبيعة لألم

إلطعام طفلها!!!

وهنا أتوقف قبل أن نكمل نتائج الدراسة وينبغي أن نقول إن هللا تعاىل هو الذي هيَّأ
لألم هذا احلليب الصايف السائغ ,وليست الطبيعة! يقول تعاىلَّ ( :
اَّللُ َخالِّ ُق ُك ِّل َش ْيء
َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْيء َوكِّيل ) (.)1

وتقول بليندا فيبس :إن هذه الدراسة ستكون هلا آاثر رادعة على األمهات الراغبات يف

العودة للعمل مبكرا بعد الوالدة ,وتؤكد أن النصيحة املقدمة إليهن ستكون الرتيث
واستمرار الرضاعة الطبيعية ألطفاهلن حىت السنة الثانية من العمر!
 5ـ ـ خلِّصي طفلك من السمنة الزائدة:

خلصت دراسة أمريكية حديثة إىل أن حليب األم حيتوي على بروتني رمبا يقلل من خطر
اإلصابة ابلسمنة املفرطة .ووجد فريق من الباحثني ابملركز الطيب ملستشفى األطفال يف

سيسينايت أن هناك عالقة بني مستوى الربوتينات واإلصابة ابلسمنة .ويعتقد الباحثون أن

احتواء حليب األم على نسب عالية من هذا النوع من الربوتينات قد يؤثر على إصابة

الشخص ابلسمنة يف وقت الحق من حياته .وعرضت نتائج الدراسة يف االجتماع
السنوي لألكادميية األمريكية لطب األطفال يف سان فرانسيسكو.

ويقول الباحثون إن هذه اخلطوة تعد األوىل يف فهم العالقة بني حليب األم وعمليات
األيض .واكتشفت الدكتورة ليزا مارتني وزمالؤها احتواء حليب األم على مستوايت

- 1سورة الزمر .62
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عالية من الربوتينات اليت تنتجها اخلالاي الدهنية واملسئولة عن تنظيم عمليات األيض يف

اجلسم واملعروفة ابسم "اديبونيكتني".

وتقوم اخلالاي الدهنية إبفراز هذا النوع من الربوتينات اليت تؤثر على كيفية معاجلة اجلسم
للمواد السكرية والدهنية يف الدم .وهناك عالقة بني اخنفاض مستوى هذا الربوتني

واإلصابة ابلسمنة املفرطة إضافة إىل النوع الثاين من مرض السكري ومقاومة األنسولني
وأمراض الشرايني التاجية .وهناك عالقة عكسية بني مستوى هذا النوع من الربوتينات
وخطر اإلصابة ابألمراض حيث أن ارتفاع مستوايت هذه الربوتينات يرتبط ابخنفاض

معدل اإلصابة ابملرض.

ينادي العلماء اليوم بضرورة االبتعاد عن زجاجات احلليب اجملفف ويؤكدون وجود عالقة

بني السمنة الزائدة وبني التغذية غري الطبيعية للطفل! وتقول روزمريي دودز ,من مجعية
الوالدة الوطنية :إن اجلمعية حريصة على دعم الرضاعة الطبيعية وإننا نؤيد النساء يف

أخذ قرار أبن الرضاعة الطبيعية هي األفضل هلن .ويقول الدكتور مارتني :إن مستوى

الربوتينات خالل فرتة النمو يف املراحل املبكرة رمبا يكون له أتثري على اإلصابة ابألمراض

الحقا يف فرتة الشباب .ويقول الدكتور ااين كامبل ,رئيس منتدى السمنة القومي :نعرف
أن هناك عالقة بني الرضاعة الطبيعية واخنفاض خطر اإلصابة ابلسمنة لكننا لسنا
متأكدين من السبب .إن خطر اإلصابة ابلسمنة املفرطة يقل مع زايدة مدة الرضاعة

الطبيعية .وهذا أتثري تراكمي فكلما طالت مدة تناول حليب األم كلما حتسنت احلالة.
امحي طفلك من املوت املفاجئ:

توصل حبث علمي جديد إىل أن الرضاعة الطبيعية قد حتمي الطفل من وفاة املهد .ومع

أن دور الرضاعة الطبيعية مل يعرف بعد لكن االعتقاد يرتكز على أن االتصال القريب بني
األم والطفل هو العامل الرئيسي .وتقول الدراسة إن الرضاعة الطبيعية لفرتة أربعة أشهر
على األقل هلا عالقة ابحلد من خماطر وفاة األطفال املفاجئة .إال أن دراسات كانت قد

أجريت يف السويد وإجنلرتا واسكوتلندا مل جتد صلة بني الرضاعة الطبيعية ووفاة السرير,

على العكس من دراسة أخرى أجريت يف نيوزيلندا أشارت إىل وجود مثل هذه الصلة.
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ويقول الدكتور برينت آمل وزمالؤه الذين أجروا الدراسة اجلديدة إن الرضاعة الطبيعية

تبعد خطر اإلصاابت اجلرثومية وقد يكون ذلك االحتمال األرجح .لكنهما يضيفان أن

تكرار الرضاعة واالتصال املباشر قد يقلالن من اخلطر .وتضمنت الدراسة اليت أجريت
يف معهد صحة األم والطفل يف السويد استطالعا مشل  244من آابء األطفال ضحااي
هذه احلالة يف كل من الدامنرك والنرويج والسويد .وقارن الباحثون النتائج ابستطالع

أجري مع آابء  800طفل .ووجدوا أن األطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية ملدة تقل
عن مثانية أسابيع أكثر تعرضا لوفاة املهد من الذين رضعوا لفرتة أربعة أشهر فما فوق

مبقدار ثالث إىل مخس مرات.

الرضاعة غري الطبيعية انتشرت بشكل كبري مما قد يؤثر على اجليل القادم!! ويقول
متحدث ابسم مؤسسة حبوث األطفال يف بريطانيا إن الدراسة اجلديدة مثرية لالهتمام
لكن دراسة مماثلة جيب أن جترى يف بريطانيا حيث ينخفض مستوى الرضاعة الطبيعية إىل

أدىن مستوى .تنصح املؤسسة األمهات ابلركون إىل الرضاعة الطبيعية ابعتبارها انفعة

لصحة األطفال وتساعد على رفع مناعتهم ضد األمراض .وتشري اإلحصاءات إىل وقوع

وفاة مهد واحدة يف اليوم يف بريطانيا وتقع الوفيات عادة يف السنة األوىل من عمر

الطفل)1( .

هذا هو ديننا احلنيف!

إن النتائج السابقة تزيدان حبا هلذا الدين وثقة ويقينا مبا جاء به سيد البشر سيدان حممد
صلى هللا عليه وسلم  .فقد أكد النيب على أمهية الرضاعة الطبيعية قبل علماء الغرب

حرم األم اليت ترضع طفال وجعل أوالدها إخوة له! أليس هذا
أبربعة عشر قران لدرجة أنه َّ

اهتماما ابلغا من النيب الكرمي ابلرضاعة الطبيعية؟

مث إن هللا تعاىل عندما أمر األمهات أن يرضعن أوالدهن عامني كاملني ,أليس فيه مصلحة

لألم املرضع وللطفل على حد سواء؟ وسؤالنا :ملاذا ال نفتخر هبذا الدين الرائع؟! وملاذا
 - 1موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة على الشبكة العنكبوتية .

3153

نلجأ إىل غريه وقد وفَّر هللا علينا عناء البحث والدراسة وأخربان ابملدة املثالية لإلرضاع

وهي سنتان فقال:
ِّ
ات يـر ِّ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اعة) ( , )1حىت يف
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
( َوال َْوال َد ُ ُ ْ
حال حدوث نزاع أو مشكلة مل أيمران هللا ابللجوء إىل الرضاعة حبليب البقر مثال ,بل
ورُه َّن َوأْ َمتُِّروا بَـْيـنَ ُك ْم
مبرضعة أخرى غري أمه ,يقول تعاىل( :فَِّإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فََآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
ِّمبَْعروف وإِّ ْن تَـعاسرُُْت فَستُـر ِّ
ض ُع لَهُ أُ ْخ َرى) (.)2
ُ َ َ َْ َ ْ
املبحث الثاين :ـ ـ فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل واألم معا :
إن الرضاعة الطبيعية تكفي احتياجات الطفل يف الشهور  6 -4األوىل من حياته .

والرضاعة الطبيعية حتمي الطفل من األمراض املعدية واحلساسية .وهي تساعد على
اكتمال النمو والتطور العاطفي والنفسي واالجتماعي والسلوكي والذهين.
وحليب األم حيتوي على عوامل منو تساعد على منو األجهزة واألنسجة جبسم الطفل.

والرضاعة الطبيعية تقوي الرابطة بني األم والطفل .وهلا فوئد كثرية وعظيمة منها :ـ
الفوائد الطبية للرضاعة الطبيعية:

وقد حث األطباء على لنب األم ال سيما يف األشهر األوىل.
وقد ظهرت لنا حكمة هللا الكونية حني جعل غذاء الطفل من لنب أمه ابلتجارب وبتقارير

األطباء ونصائحهم.

ِّ
ات يـر ِّ
ض ْع َن
وللرضاعة الطبيعية فوائد عظيمة ,وقد أمر هللا به يف كتابه بقولهَ ( :وال َْوال َد ُ ُ ْ
ني َك ِّاملَ ْ ِّ
أ َْوَال َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِّ
اعة) .فيقرر هللا تعاىل حق الطفل يف
اد أَ ْن يُتِّ َّم َّ
الر َ
ني لِّ َم ْن أ ََر َ
ضَ
الرضاعة.وبعد مضي أربعة عشر قران من نزول اآلية الكرمية اندت املنظمات الدولية
واهليئات العاملية ,مثل هيئة الصحة العاملية اليت تصدر البيان تلو البيان تنادي األمهات
أن يرضعن أوالدهن ,بينما أمر اإلسالم به منذ أربعة عشر قران من الزمان.
- 1سورة البقرة .233
- 2سورة الطالق .6
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فوائد الرضاعة الطبيعية لألم:

 تقي األم من اإلصابة بسرطان الثدي. تتمتع األم بتوازن هرموين حيول دون االضطراابت املبكرة لسن اليأس. -إن إرضاع الطفل يستهلك يوميا  800سعرة حرارية ,وذلك يساهم يف استعادة األم

لرشاقتها بعد الوالدة.

 -تعمل على تنظيم احلمل ,حيث يبدأ التبويض عند املرضعات بعد  115يوما يف حني

لدى  -غري املرضعات بعد  50يوما تقريبا وهبذا ميكن لألم تنظيم اإلجناب يف حالة
إرضاع الطفل بصورة مطلقة دون إضافة أي بدائل حلليب األم.

 -تساعد الرضاعة الطبيعية على عودة الرحم إىل وضعه وحجمه الطبيعي.

 فالرضاعة الطبيعية إذن هي السبيل لتلبية حق الطفل يف احلصول على الغذاء املالئمِّ
والكاف وبلوغ أفضل املستوايت الصحية.
 -كما أهنا تسهم يف حصول األم على حقها يف حتقيق الصحة من خالل تقليل خماطر

اإلصابة بسرطان الثدي والرحم.
ومن فوائد الرضاعة للوليد:

 -1لنب األم معقم جاهز ليس به مكروابت.

 -2لنب األم ال مياثله أي لنب حمضَّر من البقر أو الغنم أو اإلبل ,فقد ِّ
وركب ليفي
ُ
صمم ُ

حباجات الطفل يوما بعد يوم ,منذ والدته حىت سن الفطام.

 -3حيتوي لنب األم على كميات كافية من الربوتني والسكر بنسب تناسب الطفل متاما,
بينما الربوتينات املوجودة يف لنب األبقار واألغنام واجلواميس عسرية اهلضم على معدة

الطفل ألهنا أُعدت لتناسب أوالد تلك احليواانت.
 -4منو األطفال الذين يرضعون من أمهاهتم أسرع وأكمل من منو أولئك األطفال الذين
يُعطون القارورة.

 -5االرتباط النفسي والعاطفي بني األم وطفلها.
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 -6حيتوي لنب األم على العناصر املختلفة الضرورية لتغذية الطفل وفق الكمية والكيفية
اليت حيتاجها جسمه ,واليت تناسب قدرته على اهلضم واالمتصاص .وعناصر التغذية غري

اثبتة ,وتتغري يوما بعد يوم وفق حاجات الطفل.
ُ -7حيفظ لنب األم حتت درجة من احلرارة معقولة يستجيب تلقائيا حلاجيات الطفل,
وميكن احلصول عليه يف أي وقت.

 -8اإلرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية ملنع محل األم ,وهي سليمة من
املضاعفات اليت تصحب استعمال حبوب منع احلمل أو اللولب أو احلقن)1( .

وتؤكد الدراسات الدينية ,والطبية ,والنفسية ,أن الرضاعة الطبيعية هلا قيمة لدى الطفل,

حيث حيس الطفل من خالهلا ابلدفء واحلب واحلنان ,ألن لنب األم أقوى غذاء جسمي,

وأشهى غذاء نفسي ,فالطفل حني يرضع من أمه ,ال ميأل معدته فحسب ,ولكنه ميأل
نفسه سرورا واطمئناان وأمنا " ,عالوة على أن الرضاعة الطبيعية تعطيه مناعة ضد كثري

من أمراض الطفولة ,وتقي األم نفسها من أمراض الثدي السرطانية " (. )2

وله فوائده النفيسة إذ يشبع عاطفة األمومة ويبعث يف الطفل األمان واالستقرار ,وهو

عالج الفزع ( )3وجيعل الطفل يف املستقبل معطاء ذا ألفة ومودة ,ولذا تنصح األم اليت

ترضع الرضاعة الصناعية ابتباع القواعد ومحل الطفل إىل صدرها وضمه حبنان (. )4
وللرضاعة فوائدها الرتبوية إذ ِّ
تعود على الصرب ألن الرضاعة تتطلب جهدا يبذله الطفل

وبعدها يدر احلليب قليال مث يتدفق.

وما أمجل كلمة عمرو بن عبد هللا  -رضي هللا عنه -حني قال المرأته " :ال يكونن
رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها ,قد عطفت عليه من الرمحة ابلرحم ,ولكن

 - 1توضيح األحكام  107/5و اإلسالم سؤال وجواب (جزء  – 6ص  ) 1537وجملة االبتسامة الربيدية
الطبية يف عددها  354لعام  2008م .

 - 2علم نفس النمو ,ألستاذان د .حامد زهران ص 119
 :- 3حتفة املودود ,ابن القيم ,ص 165 -164

 - 4كيف نريب أوالدان إسالميا ,حميي الدين عبد احلميد ,ص 79 -66
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أرضعيه تتوخني ابتغاء ثواب هللا ,وأن حيىي برضاعك خلق عسى أن يوحد هللا ويعبده"

()2()1

فوائد مهمة وسريعة:
 -الرضاعة من الثدي تقوي العالقة احلميمة بني األم والرضيع .

 جيب عدم إعطاء الطفل أية سوائل خارجية بعد الوالدة مثل :املاء ,اجللوكوز ,الشاي,النعناع ,وغريه  ,..فهذا يعرضه للعدوى ,وجيعله يشعر ابلشبع فال يرضع من األم,

وابلتايل يقل إدرار لنب الثدي.

 -لنب األم وحده كايف للطفل حىت عمر  6شهور تقريبا.

 يبدأ إضافة الوجبات اخلارجية بعد عمر  6شهور تقريبا مع االستمرار يف الرضاعة منالثدي حىت عمر سنتني أو أكثر .
 -الرضاعة من الزجاجة – حىت لو كانت مرة واحدة -جتعل الطفل يكره الرضاعة من

الثدي مرة أخرى .

 الرضاعة الصناعية جتعل الطفل عرضة لإلصابة ابألمراض املعدية . -الرضاعة الصناعية تكلف الكثري من اجلهد واملال .

 -فصل الطفل عن أمه أثناء النوم ,وعدم إرضاعه ليال يقلل إدرار اللنب من الثدي .

 - 1انظر :نصيحة امللوك ,املاوردي ص  ,166نقال عن منهج الرتبية النبوية :حممد نور سويد ص 72

 - 2كيف نريب أوالدان -ليلى بنت عبد الرمحن اجلريبة – وزارة األوقاف السعودية – ج – 1ص . 60
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املبحث الثالث :ـ

أمثله من اهتمام النيب ابلرضاعة الطبيعية يف السنة النبوية :ـ ـ ـ

الذي ينظر يف سنة النيب جيد قمة االهتمام من النيب صلى هللا عليه وسلم ابلرضاعة
الطبيعية للطفل الصغري لدرجة أنه أخر تنفيذ حكم الرجم ابملرأة الغامدية ملدة ثالثة

أعوام تقريبا حيت وضعت وليدها و أتت به أمه وهي حتمله ويف يده كسرة خبز أيكل .

فعند اإلمام مسلم يف صحيحه أنه قال  :ـ ـ ـ
ِّ
وح َّدثَـنَا أَبُو بَك ِّ
وح َّدثَـنَا
ْر بْ ُن أَِّيب َشْيـبَةََ ,ح َّدثَـنَا َعْب ُد هللا بْ ُن ُمنَْري ,ح َ
َ )1695( - 23
ُحمَ َّم ُد بن عب ِّد ِّ
يث ,ح َّدثَـنَا أَِّيب ,ح َّدثَـنَا ب ِّشري بْن الْم َه ِّ
هللا بْ ِّن ُمنَْري ,وتَـ َقاراب ِّيف لَْف ِّظ ا ْحل ِّد ِّ
اج ِّر,
ْ ُ َْ
َ
َ
َ َ ُ ُ ُ
َ ََ
اعز بن مالِّك ْاألَسلَ ِّم َّي ,أَتَى رس َ ِّ
هللا بن بـري َد َة ,عن أَبِّ ِّيه ,أ َّ ِّ
ِّ
ْ
صلَّى هللاُ
ول هللا َ
َح َّدثَـنَا َعْب ُد ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
َُ
َن َم َ ْ َ َ
ول ِّ
تَ ,وإِِّّين أ ُِّري ُد أَ ْن تُطَ ِّه َرِّين,
الَ :اي َر ُس َ
َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ,فَـ َق َ
ت نَـ ْف ِّسيَ ,وَزنَـْي ُ
هللا ,إِِّّين قَ ْد ظَلَ ْم ُ
ول ِّ
ت ,فَـ َردَّهُ الثَّانِّيَةَ ,فَأ َْر َس َل
الَ :اي َر ُس َ
فَـ َردَّهُ ,فَـلَ َّما َكا َن ِّم َن الْغَ ِّد أ ََاتهُ ,فَـ َق َ
هللا ,إِِّّين قَ ْد َزنَـْي ُ
ِّ
رس ُ ِّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم إِّ َىل قَـ ْوِّم ِّه ,فَـ َق َ
ال« :أَتَـ ْعلَ ُمو َن بِّ َع ْقل ِّه َأبْسا ,تُـْن ِّك ُرو َن مْنهُ
ول هللا َ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يما نُـ َرى ,فَأ ََاتهُ الثَّالثَةَ ,فَأ َْر َس َل إِّلَْي ِّه ْم
َشْيـئا؟» فَـ َقالُواَ :ما نَـ ْعلَ ُمهُ إَِّّال َوِّ َّ
يف ال َْع ْق ِّل م ْن َ
صاحلينَا ف َ
الرابِّ َعةَ َح َف َر لَهُ ُح ْف َرةُ ,مثَّ
ْس بِّ ِّهَ ,وَال بِّ َع ْقلِّ ِّه ,فَـلَ َّما َكا َن َّ
سأ ََل َعْنهُ ,فَأَ ْخبَـ ُروهُ أَنَّهُ َال َأب َ
أَيْضا فَ َ
ول ِّ
ال ,فَجاء ِّ
ِّ ِّ ِّ
تَ :اي َر ُس َ
ت الْغَ ِّام ِّديَّةُ ,فَـ َقالَ ْ
هللا ,إِِّّين قَ ْد َزنَـْي ُ
ت فَطَ ِّه ْرِّينَ ,وإِّنَّهُ
أ ََم َر به فَـ ُرج َم ,قَ َ َ َ
ول ِّ ِّ
ت م ِّ
اعزا,
تَ :اي َر ُس َ
َّها ,فَـلَ َّما َكا َن الْغَ ُد ,قَالَ ْ
هللا ,ملَ تَـ ُردُِّّين؟ لَ َعلَّ َ
َرد َ
ك أَ ْن تَـ ُردَِّّين َك َما َر َد ْد َ َ
فَـو ِّ
لصِّ ِّيب ِّيف ِّخ ْرقَة,
هللا إِِّّين َحلُْبـلَى ,قَ َ
ت أَتَـْتهُ ِّاب َّ
ال« :إِّ َّما َال فَا ْذ َهِّيب َح َّىت تَلِّ ِّدي»  ,فَـلَ َّما َولَ َد ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لصِّ ِّيب
تَ :ه َذا قَ ْد َولَ ْدتُهُ ,قَ َ
ال« :ا ْذ َهِّيب فَأ َْرضعيه َح َّىت تَـ ْفطميه»  ,فَـلَ َّما فَطَ َمْتهُ أَتَـْتهُ اب َّ
قَالَ ْ
ت :ه َذا اي نَِّ َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يب
ام ,فَ َدفَ َع َّ
الصِّ َّ
يب هللا قَ ْد فَطَ ْمتُهَُ ,وقَ ْد أَ َك َل الطَّ َع َ
ِّيف يَده ك ْس َرةُ ُخْبز ,فَـ َقالَ ْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وها ,فَـيُـ ْقبِّ ُل
َّاس فَـ َر َمجُ َ
إِّ َىل َر ُجل م َن ال ُْم ْسل ِّم َ
نيُ ,مثَّ أ ََم َر هبَا فَ ُحف َر َهلَا إِّ َىل َ
ص ْد ِّرَهاَ ,وأ ََم َر الن َ
يب ِّ
ِّ ِّ
َخالِّ ُد بن الْولِّ ِّ
يد ِّحبَ َجر ,فَـ َرَمى َرأْ َس َها فَـتَـنَ َّ
هللا
س ِّم َع نَِّ ُّ
ض َح الد ُ
ُْ َ
سبَّـ َها ,فَ َ
َّم َعلَى َو ْجه َخالد فَ َ
ت
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم َسبَّهُ إِّ َّاي َها ,فَـ َق َ
الَ « :م ْهال َاي َخالِّ ُد ,فَـ َوالَّ ِّذي نَـ ْف ِّسي بِّيَ ِّدهِّ لََق ْد َاتبَ ْ
َ
تَـوبة لَو َاتبـها ِّ
ِّ
ت
صلَّى َعلَْيـ َهاَ ,و ُدفِّنَ ْ
ب َمكْس لَغُف َر لَهُ» ُ ,مثَّ أَ َم َر ِّهبَا فَ َ
َْ ْ ََ َ
صاح ُ

3158

أخرجه مسلم يف صحيحه ابب من أعرتف على نفسه ابلزين ج  3ص  1323حديث
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وعند اإلمام النسائي يف الكربي :ـ ـ ـ ـ ـ
ِّ ِّ
ار ِّ
الَ :ح َّدثَـنَا َْحي َىي بْ ُن يَـ ْعلَى بْ ِّن ا ْحلَ ِّ
ث,
وب ا ْجلَْوَز َج ِّاينُّ ,قَ َ
يم بْ ُن يَـ ْع ُق َ
 - 7148أَ ْخبَـ َرِّين إبْـ َراه ُ
الَ :ح َّدثَـنَا غَيْ َال ُن بْ ُن َج ِّامعَ ,ع ْن َع ْل َق َمةَ بْ ِّن َم ْرثَدَ ,ع ْن ُسلَْي َما َن بْ ِّن
الَ :ح َّدثَـنَا أَِّيب قَ َ
قَ َ
ول ِّ
ِّ ِّ
ال :جاء ِّ
ال:
هللا طَ ِّه ْرِّين قَ َ
تَ :اي َر ُس َ
ت ْام َرأَة غَ ِّام ِّديَّة ِّم َن ْاألَ ْزِّد ,فَـ َقالَ ْ
بُـ َريْ َد َةَ ,ع ْن أَبيه قَ َ َ َ
ت م ِّ
«وْحي ِّ ِّ
استَـ ْغ ِّف ِّري هللاَ َوتُ ِّ
اع َز
ويب إِّلَْي ِّه» فَـ َقالَ ْ
ت :لَ َعلَّ َ
ك ْارِّجعي فَ ْ
ََ
ك تُ ِّري ُد أَ ْن تَـ ُردُِّّين َك َما َر َد ْد َ َ
ال« :أَثَـيِّب أَنْ ِّ
ت إِّنَّـ َها ُحْبـلَى ِّم َن ِّ
ت :نَـ َع ْم
الزَان قَ َ
بْ َن َمالِّك؟ قَ َ
الَ « :وَما ذَ َ
ت؟» قَالَ ْ
اك؟» قَالَ ْ
ِّ
ض ِّعي ما ِّيف بطْنِّ ِّ
ِّ
ص ِّ
ارَ ,ح َّىت
ك» قَ َ
قَ َ
ال :فَ َك َفلَ َها َر ُجل م َن ْاألَنْ َ
ال« :فَ َال نَـ ْر ُمجُك َح َّىت تَ َ َ َ
ضع ِّ
ال« :إِّذا َال
ت َوأَتَى إِّ َىل النِّ ِّ
ت الْغَ ِّام ِّديَّةُ ,فَـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ض َع ْ
َو َ
ال :قَ ْد َو َ َ
َّيب َ
ِّ
ع ولَ َد َها ِّ
ِّ
ص ِّ
ار ,فَـ َق َ
ال :إِّ ََّ
يل َر َ
ضُ
اعهُ
ام َر ُجل م َن ْاألَنْ َ
س لَهُ َم ْن يُـ ْرض ُعهُ» فَـ َق َ
َ
نَـ ْر ُمجُ َها َونَ َد ُ َ
صغريا لَْي َ
يب ِّ
هللا ,فَـ َر َمجَ َها
َاي نَِّ َّ
السنن الكربي للنسائي ابب نوع أخر من األعرتاف ج 6ص  426حديث رقم 7148

والشاهد من هذه الرواايت كيف أخر النيب صلي هللا عليه وسلم تنفيذ حكم هللا يف احلد
وهو الرجم حيت تضع الغامدية ابنها مث يقول النيب  :ـ ـ
ع ولَ َد َها صغِّريا لَْيس لَهُ من يـر ِّ
ض ُعهُ»
َ
َ َ ْ ُْ
«إِّذا َال نَـ ْر ُمجُ َها َونَ َد ُ َ
فهذا هو قمة االهتمام من النيب صلى هللا عليه وسلم ابلرضاعة الطبيعية
للطفل الصغري لدرجة أنه أخر تنفيذ احلكم حيت أتت به أمه وهي حتمله ويف يده كسرة

خبز أيكل منها لتربهن للنيب أبن الولد قد أُت الرضاعة وصار أيكل اخلبز .

ويف مصنف عبد الرزاق الصنعاين
جند أن أمري املؤمنني فرض للصغري عطائه يف رضاعه رمحته به حيت يتم رضاعه وهو قرير

العني فقال عبد الرزاق  :ـ ـ ـ
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ال :أَ ْخبـرِّين عبـي ُد َِّّ
اَّللَ ,ع ْن َانفِّع ,أ َّ
ت
َن ابْ َن عُ َم َر قَ َ
ال :عُ ِّر ْ
ضُ
َ - 9717ع ِّن ابْ ِّن ُج َريْج قَ َ َ َ َُ ْ
َّيب صلَّى هللا َعلَْي ِّه وسلَّم يـوم أُحد وأ ََان ابْن أَربع َع ْشرةَ سنَة ُمثَّ ذَ َكر َْحنو ح ِّد ِّ
يث
ُ
َعلَى النِّ ِّ َ
َ َ َ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ
عب ِّد َِّّ
ال :فَ َكا َن ُعمرَ :ال يـ ْف ِّر ِّ
َحد َح َّىت يَـْبـلُ َغ َوَْحيتَلِّ َم إَِّّال ِّمائَةَ ِّد ْرَهم,
اَّلل بْ ِّن ُع َم َر قَ َ
َْ
َُ َ ُ
ض أل َ
ال
صِّيب فَـ َق َ
ض لِّ َم ْولُود َح َّىت يُـ ْفطَ َم ,فَـبَـْيـنَا ُه َو يَطُ ُ
وف ذَ َ
َوَكا َن َال يَـ ْف ِّر ُ
ات لَْيـلَة ِّابل ُْم َ
صلَّى بَ َكى َ
ت :إِّ َّن أ َِّمري الْم ْؤِّمنِّني َال يـ ْف ِّر ِّ
ِّأل ُِّم ِّه« :أَر ِّ
ض ِّع ِّيه» فَـ َقالَ ْ
ض ل َم ْولُود َح َّىت يُـ ْفطَ َمَ ,وإِِّّين قَ ْد فَطَ ْمتُهُ
َ ُ َ َ ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض
فَـ َق َ
ني َس ْو َ
ال ُع َم ُر« :إِّ ْن ك ْد ُ
ض لَهُُ ,مثَّ فَـ َر َ
ف يَـ ْف ِّر ُ
ري ال ُْم ْؤمن َ
ت َألَ ْن أَقْـتُـلَهُ ,أ َْرضعيه ,فَإ َّن أَم َ
ك لِّل ِّ ِّ
ِّ
ني يُولَ ُد»
ْم ْولُود ح َ
بَـ ْع َد ذَل َ َ
مصنف عبد الرزاق الصنعاين ابب الفرض ج 5ص  310حديث رقم 9717

انظر كيف غري أمري املؤمنني قانون الفرض أي فرض العطاء للمولود حني يولد رمحة

ابألطفال حيت يتموا الرضاعة كل ذلك يعد أهتمام من الرسول وصحابته املباركني
وخلفائه الراشدين ابلرضاعة الطبيعية للطفل

3161

اخلامتة :ـ

وتنقسم إىل مبحثني مها :ـ
املبحث األول :ـ ـ أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي هذا :ـ

1ـ الرضاعة الطبيعية فيها طاعة هلل يف قرآنه وفيها طاعة للرسول صلى هللا عليه وسلم يف
سنته املباركة سواء عرفنا حكمتها اإلهلية أم مل نعرف حكمتها .

2ـ الرضاعة الطبيعية حق للوليد الصغري جيب االهتمام به وإعطائه هذا احلق.
3ـ الرضاعة الطبيعية حق لألم أيضا جيب االهتمام به وإعطائها هذا احلق.

4ـ األب واألم عليهما مسئولية مشرتكة جتاه هذا املولود اجلديد جيب القيام هبما أمام هللا
وأمام الناس وأمام القانون .

5ـ االهتمام ابلرضاعة الطبيعية مسئولية مشرتكة بدءا من األب واألم مث اجلهات املسئولة
عن الطفولة واألمومة ووزارة الصحة ووزارة التعليم وغريها مما يؤثر يف اجملتمع كله.

6ـ على املرأة اليت تريد أن ترضع ولدا من غريها أن تستأذن زوجها أوال ,فإن علمت أنه
ال يرضى بذلك فعليها االمتناع؛ ألن طاعة الزوج واجبة ,وال سيما إذا كان اللنب اثب

من وطئه .

فإن أرضعت املرأة رضيعا مع علمها بعدم رضا زوجها بذلك ,أتمث ويرتتب على هذا
الرضاع آاثره من ثبوت احملرمية إذا حصل الرضاع بشروطه؛ ألن العربة من التحرمي

وصول اللنب إىل اجلوف وقد وصل .

7ـ ينبغي ملن تُرضع طفال من غريها أن تسجل كل رضعة على دفرت خاص مع بيان

التاريخ ,وتزيد ذلك كلما كررت الرضعات ,فإذا بلغت الرضعات مخسا ,فال ضري بعد
ذلك برتك التسجيل ,لثبوت احملرمية .

8ـ األفضل اإلشهاد على الرضاع ,مع إثبات ذلك يف الدفرت أو على الورق؛ وذلك لئال
يُنسى أو ُجيحد يف املستقبل.

9ـ األفضل ملن أرضعت طفال رضاعا حمرما أن تسعى لتسجيل ذلك يف سجل للرضاعة
يف سجالت وزارة الصحة إن أمكن ذلك.
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 10ـ أابح اإلسالم الرضاع وحث عليه ألمهيته  ,واشرتط لتحرمي النكاح به وإابحة اخللوة
واملسافرة شروطا ,وهي على الراجح من أقوال أهل العلم-:

1ـ أن يكون الرضاع يف سن احلولني ,فإن حصل بعد احلولني فال حترمي به .
2ـ أن تكون مخس رضعات معلومات ,كل رضعة منفصلة عن الثانية انفصاال بينا.

3ـ أن وصول اللنب إىل اجلوف وصوال حيصل معه إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ حيصل به
التحرمي ,كالسعوط والوجور.

11ـ ويثبت التحرمي ابلرضاع من املرأة امليتة سواء احتُلب اللنب منها يف حياهتا أو بعد
موهتا؛ ألنه لنب امرأة يصل إىل اجلوف ,وحيصل االغتذاء به.

12ـ ال يثبت حكم الرضاع بلنب غري اآلدمية ,وال بلنب الرجل.
13ـ أن الرضاع من لنب امرأة اثب من غري وطء ينشر احلرمة ابلشروط املعتربة يف
الرضاع.

14ـ أنه يكفي يف الشهادة على الرضاع امرأة واحدة ,مرضية يف دينها ,غري متهمة يف
صدقها.

15ـ أن الشك يف عدد الرضعات ,أو يف أصل الرضاع ,ال يثبت به التحرمي؛ ألن األصل
عدم الرضاع ,والشك ال يُزيل اليقني.

16ـ اهتمام القانون ابلرضاعة الطبيعية مما يؤثر يف ازدايد الوعي هبذه األمهية وأتثريها
على الصحة والتعليم ابجملتمع كله والنشأ والشباب وازدهار اجملتمع ورقيه وتقدمه

ورفاهيته .
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املبحث الثاين :ـ أهم التوصيات اليت أوصي هبا من خالل حبثي هذا :ـ

1ـ أن تقوم كل دولة من دول العامل وخاصة الدول اإلسالمية من خالل وزارة الصحة
والسكان فيها بعمل ( سجالت النسب من الرضاعة) وتثبت فيها كل طفل وأمه من
الرضاعة وعمل واستخراج شهادة تسمي شهادة ( النسب من الرضاعة) حىت ال ختتلط

األنساب وهذه السجالت تشبه سجالت املواليد احلالية يف الدول .

وهذا العمل ليس صعبا اآلن وخاصة بعد استخدام الكمبيوتر يف تسجيل ذلك اآلن.

2ـ أن تقوم كل أم قامت أو تقوم برضاعة طفل غري األم احلقيقية (الوالدة ) بعمل سجل
خاص هبا بكل طفل أرضعته أو ترضعه ,وتراعي فيه وقت الرضاعة ومدهتا وعدد

الرضعات واثبات ذلك واإلشهاد عليه حىت يرجع له عند اللزوم ملنع اختالط
األنساب .

3ـ أن تقوم كل الدول بعمل إعالانت يف أجهزة التلفزة تشجع على الرضاعة الطبيعية
وتثبت أمهيتها ابلنسبة لألم والطفل معا واجملتمع ككل .

4ـ أن تقوم وزارة الصحة والسكان أو املؤسسات املسئولة عن األمومة والطفولة بعمل

ما يسمى (بنوك لنب األم الطبيعي ) تقوم على أخذ اللنب الزائد من األمهات املتربعات به

وإعادته بصورة طبية وشرعية صحيحة لألطفال الذين حرموا من أمهاهتم أو حالت
الظروف بينهم وبني الرضاعة الطبيعية من أمهاهتم واثبات ذلك يف سجالت خاصة

ابلوزارة املسئولة عن ذلك لعدم اختالط األنساب فنقع فيما هو حمظور شرعا وقانوان .
 5ـ أن تقوم كل املستشفيات املسئولة عن عمليات الوالدة بعمل نشرات أو كتيبات
وتقوم بتوزيعها على األمهات (الوالدات ) وتوضح فيها أمهية الرضاعة الطبيعية لألم

والطفل معا وكيفية القيام ابلرضاعة الطبيعية واألوضاع الصحيحة أثنا عملية الرضاعة
والنوم وغريها مما حتتاجه األم الوالدة حديثا .

 6ـ أن تقوم كل املستشفيات املسئولة عن عمليات الوالدة أو وزارة الصحة والسكان
عند استخراج شهادات امليالد أن تقوم بتوقيع األمهات (الوالدات) على إقرار توقع
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فيه األم على التعهد ابلقيام ابلرضاعة الطبيعية للطفل ما مل يكن هناك أي مانع من ذلك

صحي أو مرضي أو غري ذلك تراه اجلهة املسئولة عن ذلك سبب مقنع .

وهللا تعاىل أعلى وأعلم وأحكم ,وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه .أمجعني.
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-1القرآن الكرمي

املراجع واملصادر هلذا البحث

-2أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي  -أحكام القرآن  -الناشر:دار
إحياء الرتاث العريب .بريوت – 1405هـ  -حتقيق حممد صادق القمحاوي  -عضو
جلنة مراجعة املصاحف ابألزهر الشريف.

-3ابن عابدين ,حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي -رد احملتار

على الدر املختار -الناشر :دار الفكر-بريوت -الطبعة :الثانية1412 ,هـ 1992 -م

«الدر املختار للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمراتشي» أبعلى الصفحة يليه -
مفصوال بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه ,املسماه «رد احملتار»

-4أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي -تفسري القرآن
العظيم -الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع -الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م-
احملقق :سامي بن حممد سالمة

-5حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين -فتح القدير -الناشر :دار ابن
كثري ,دار الكلم الطيب  -دمشق ,بريوت -الطبعة :األوىل  1414 -هـ

-6أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث
الدمشقي احلنبلي ,الشهري اببن قدامة املقدسي -املغين -مكتبة القاهرة -اتريخ النشر:

1388هـ 1968 -م

-7عالء الدين ,أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي -بدائع الصنائع يف

ترتيب الشرائع -الناشر :دار الكتب العلمية -الطبعة :الثانية1406 ,هـ 1986 -م
-8أبو القاسم ,حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا ,ابن جزي الكليب الغرانطي-
القوانني الفقهية-دار الكتب العلمية-بريوت-لبنان

-9أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد
احلفيد -بداية اجملتهد وهناية املقتصد -الناشر :دار احلديث – القاهرة1425 -هـ -

 2004م
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-10مشس الدين ,حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي -مغين احملتاج إىل معرفة
معاين ألفاظ املنهاج -الناشر :دار الكتب العلمية -الطبعة :األوىل1415 ,هـ -

1994م
«-11-املنهاج للنووي» أبعلى الصفحة يليه  -مفصوال بفاصل  -شرحه «مغين احملتاج»

للخطيب الشربيين

-12ابن عابدين ,حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي -رد

احملتار على الدر املختار -الناشر :دار الفكر-بريوت -الطبعة :الثانية1412 ,هـ -

1992م

«الدر املختار للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمراتشي» أبعلى الصفحة يليه -
مفصوال بفاصل « -حاشية ابن عابدين» عليه ,املسماه «رد احملتار»
-13عثمان بن علي بن حمجن البارعي ,فخر الدين الزيلعي احلنفي -تبيني احلقائق شرح
كنز الدقائق وحاشية ِّ
ْيب -الناشر :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ,القاهرة-
الشلِّ ِّ
الطبعة :األوىل 1313 ,هـ -احلاشية :شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس
بن إمساعيل بن يونس ِّ
ْيب (املتوىف 1021 :هـ)-
الشلِّ ُّ

-14منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى -كشاف
القناع عن منت اإلقناع -دار الكتب العلمية

-15حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين -نيل األوطار -الناشر :دار
احلديث ,مصر -الطبعة :األوىل1413 ,هـ 1993 -م -حتقيق :عصام الدين

الصبابطي

-16حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ,الكحالين مث الصنعاين ,أبو إبراهيم,
عز الدين ,املعروف كأسالفه ابألمري -سبل السالم -الناشر :دار احلديث

-17مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي -نصب الراية ألحاديث
اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي -الناشر :مؤسسة الراين للطباعة

والنشر  -بريوت -لبنان /دار القبلة للثقافة اإلسالمية -جدة – السعودية -الطبعة:
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األوىل1418 ,هـ1997/م -قدم للكتاب :حممد يوسف البَـنُوري-صححه ووضع
احلاشية :عبد العزيز الديوبندي الفنجاين ,إىل كتاب احلج ,مث أكملها حممد يوسف

الكاملفوري-احملقق :حممد عوامة
-18العالمة أيب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير -الشرح الصغري على أقرب

املسالك إىل مذهب اإلمام مالك -الناشر :وزارة العدل والشئون اإسالمية واألوقاف-

اإلمارات1410 -هـ1989-م -خرج أحاديثه وقرر عليه ابملقارنة ابلقانون احلديث
د.مصطفى كمال وصفي

-19حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي -اجلامع املسند الصحيح املختصر
من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه (صحيح البخاري) -الناشر :دار
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) -الطبعة:
األوىل1422 ,هـ -احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر-مع الكتاب :شرح وتعليق د.

مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة  -جامعة دمشق -كالتايل:
رقم احلديث (واجلزء والصفحة) يف ط البغا ,يليه تعليقه ,مث أطرافه

-20مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري -املسند الصحيح املختصر
بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(صحيح مسلم) -الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت -احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي

-21أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
ِّ
الس ِّج ْستاين -سنن أيب داود -املكتبة العصرية ,صيدا – بريوت -احملقق :حممد حميي
الدين عبد احلميد
-22حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ,الرتمذي ,أبو عيسى -سنن

الرتمذي -الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  -مصر-الطبعة :الثانية,

 1395هـ  1975 -م -حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر -حممد فؤاد عبد الباقي-
إبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف
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-23أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ,النسائي -اجملتىب من السنن

(السنن الصغرى للنسائي) -الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب -الطبعة:

الثانية -1986 – 1406 ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة
 -24ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ,وماجة اسم أبيه يزيد -سنن ابن

ماجه -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب -حممد فؤاد عبد الباقي
-25أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين -مسند اإلمام

أمحد بن حنبل -الناشر :مؤسسة الرسالة -الطبعة :األوىل 1421 ,هـ  2001 -م-

احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ,وآخرون -إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي

-26مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين -املوطأ -الناشر :مؤسسة زايد
بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية  -أبو ظيب – اإلمارات -الطبعة:

األوىل 1425 ,هـ  2004 -م -احملقق :حممد مصطفى األعظمي

-27أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي املصري-
مسند الشهاب -الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت -الطبعة :الثانية– 1407 ,

 -1986احملقق :محدي بن عبد اجمليد السلفي
-28سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب -يف ظالل القرآن -الناشر :دار الشروق -
بريوت -القاهرة -الطبعة :السابعة عشر  1412 -هـ

-29أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف505 :هـ) -إحياء علوم الدين-
دار املعرفة – بريوت

-30زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي -خمتار
الصحاح -الناشر :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ,بريوت – صيدا -الطبعة:
اخلامسة1420 ,هـ 1999 /م -احملقق :يوسف الشيخ حممد

 -31جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر /
حممد النجار)
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 -32املعجم الوسيط -الناشر :دار الدعوة

الزبيدي-
-33حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ,أبو الفيض ,امللقب مبرتضىَّ ,
اتج العروس من جواهر القاموس -الناشر :دار اهلداية -احملقق :جمموعة من احملققني

-34جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى -القاموس احمليط -الناشر:

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ,بريوت – لبنان -الطبعة :الثامنة 1426 ,هـ

 2005 -م -حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة -إبشراف :حممد نعيم

العرقسوسي
ُ

-35أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ,بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ,األشقودري

األلباين -سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -الناشر :مكتبة
املعارف للنشر والتوزيع ,الرايض

-36أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ,بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ,األشقودري

األلباين -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة -دار النشر:
دار املعارف ,الرايض  -املمكلة العربية السعودية -الطبعة :األوىل 1412 ,هـ /

 1992م

-37أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْس َرْو ِّجردي اخلراساين ,أبو بكر البيهقي-

السنن الكربى -الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت – لبنان -الطبعة :الثالثة1424 ,

هـ  2003 -م -احملقق :حممد عبد القادر عطا

-38أبو سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم البصري الصويف-
معجم ابن األعرايب -الناشر :دار ابن اجلوزي ,اململكة العربية السعودية -الطبعة:

األوىل 1418 ,هـ  1997 -م -حتقيق وختريج :عبد احملسن بن إبراهيم بن أمحد
احلسيين

-39أبو بكر عبد هللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد هللا القرشي األسدي احلميدي
املكي -مسند احلميدي -الناشر :دار السقا ,دمشق – سوراي -الطبعة :األوىل,
َّاراين
 1996م -حقق نصوصه وخرج أحاديثه :حسن سليم أسد الد َ
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-40أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ,بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ,األشقودري

األلباين -صحيح اجلامع الصغري وزايداته -الناشر :املكتب اإلسالمي-

 -41أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ,بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ,األشقودري
األلباين -ضعيف الرتغيب والرتهيب -الناشر :مكتبة املعارف – الرايض

 -42أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ,بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ,األشقودري

األلباين -صحيح الرتغيب والرتهيب -الناشر :مكتبة املعارف – الرايض -الطبعة:
اخلامسة

-43أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب
الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع -املستدرك على الصحيحني -الناشر :دار

الكتب العلمية – بريوت -الطبعة :األوىل -1990 – 1411 ,حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا

-44أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي
النيسابوري -صحيح ابن خزمية -الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت -احملقق :د.
حممد مصطفى األعظمي

-45أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار
البغدادي الدارقطين -سنن الدارقطين -الناشر :مؤسسة الرسالة ,بريوت – لبنان-
الطبعة :األوىل 1424 ,هـ  2004 -م -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب
االرنؤوط ,حسن عبد املنعم شليب ,عبد اللطيف حرز هللا ,أمحد برهوم

-46سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ,أبو القاسم الطرباين-
الروض الداين (املعجم الصغري) -الناشر :املكتب اإلسالمي  ,دار عمار  -بريوت ,
عمان -الطبعة :األوىل -1985 – 1405 ,احملقق :حممد شكور حممود احلاج أمرير
-47حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية -حتفة املودود
أبحكام املولود -الناشر :مكتبة دار البيان – دمشق -الطبعة :األوىل– 1391 ,

 -1971احملقق :عبد القادر األرانؤوط
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-48أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري -اإلحكام
يف أصول األحكام -الناشر :دار اآلفاق اجلديدة ,بريوت -احملقق :الشيخ أمحد حممد

شاكر -قدم له :األستاذ الدكتور إحسان عباس
-49كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام -فتح القدير-
الناشر :دار الفكر

-50أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين -فضائل

الصحابة -الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت -الطبعة :األوىل-1983 – 1403 ,
احملقق :د .وصي هللا حممد عباس

-51أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي -شرح السنة-
الناشر :املكتب اإلسالمي  -دمشق ,بريوت -الطبعة :الثانية1403 ,هـ 1983 -م-
حتقيق :شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش

 -52أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي -املنهاج شرح صحيح مسلم بن
احلجاج -الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت -الطبعة :الثانية1392 ,

-53أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي -اجملموع شرح املهذب -الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب1415-هـ1995-م-حققه وعلق عليه حممد جنيب املطيعي

-54أ .د .وهبة الزحيلي ,أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله جبامعة دمشق –
(الشامل لألدلة َّ
الشريعة -الفقه اإلسالمي وأدلته َّ
كلية َّ
الشرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهم
َّظرايت الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وخترجيها) -الناشر :دار الفكر  -سوريَّة –
الن َّ

دمشق-الطبعة الرابعة 1418هـ1997-م

-55أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر اخلرائطي السامري -مكارم
األخالق ومعاليها وحممود طرائقها -الناشر :دار اآلفاق العربية ,القاهرة -الطبعة:

األوىل 1419 ,هـ  1999 -م -تقدمي وحتقيق :أمين عبد اجلابر البحريي
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-56موسوعة األسرة -برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي -إعداد اللجنة

االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ط 1لعام

1425هـ 2004 -م.
-57د.يوسف قاسم -حقوق األسرة يف الفقه اإلسالمي -دار النهضة العربية –

القاهرة – 1401هـ1981 -م – مكتبة جامعة اإلمارات العربية املتحدة
-58جملة االبتسامة الربيدية الطبية يف عددها  354لعام  2008م .
-59علم نفس النمو ,ألستاذان د .حامد زهران

-60موقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
-61حميي الدين عبد احلميد  -كيف نريب أوالدان إسالميا
-62املاوردي -نصيحة امللوك
-63حممد نور سويد -منهج الرتبية النبوية

-64ليلى بنت عبد الرمحن اجلريبة -كيف نريب أوالدان -وزارة األوقاف السعودية
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