
 الشرط الثالث : 
لػال أف يمتص الطفؿ اللبف مف الثدي ولو االستعانة بآلة، أما إذا صب فػ  للهػال ال ينػوف 

 أثرًا لنشر اللرمة .
 الشرط الرابع : 

أف ينوف اللبف خالصًا غير مخلوط بش ء آخر، غذاء أو لبنًا مف امػرأة أخػر ، أي تػوال  
 الرضعات بليث ال يفصؿ بينهما رضاع مف امرأة أخر .

 الشرط الخامس : 
 أف ينوف اللبف مف زوج والد )أي اتلاد الفلؿ( .

 الشرط السادس : 
 لطفؿ اللبف بسبب مرض .اف ال يتهيأ ا

 الشرط السابع : 
ولدة المرضعة، أي فلو ناف لرجػؿ والػد زوجػات ولػدتا منػال فارتضػل الطفػؿ مػف الػدا ما 

 سبل رضعات ومف اأُلخر  ثماف رضعات مثال،  نا لـ نتشر اللرمة.
 الشرط الثامن : 

لػوليف،  وقت الرضاع، أرضاع الطفؿ ينوف ف  أثناء اللػوليف وقبػؿ اسػتنمالها وارضػا ال
والمػػراد بهمػػا اربعػػة و شػػروف شػػهرًا مػػف لػػيف الػػوالدة، فػػال  بػػرة برضػػا ة بعػػد السػػنتيف فػػال نتشػػر 

 اللرمة.
د فػػ  نشػػر اللرمػػة بالرضػػاع بهػػاء المػػرأة فػػ   صػػمة الرجػػؿ، فلػػو طلههػػا تمػػال يع : الشرررط الساسررع

صػػؿ ومػػات الػػزوج و ػػ  لامػػؿ منػػال أو مرضػػل فارضػػعت ولػػدًا انتشػػرت اللرمػػة، واف تزوجػػت ول
 الدخوؿ ولملت وناف اللبف بلالال لـ ينهطل بشرط أف يتـ الرضا ة قبؿ أف تضل لملها.

 الشرط العاشر : 
)بلػػػوغ الرضػػػاع( مػػػف خػػػالؿ األثػػػر، أي م لػػػد أنبػػػات الللػػػـ وشػػػد العظػػػـ، وامػػػا الزمػػػاف أف 
 يرتضػػل مػػف المػػرأة يومػػا وليلػػة مػػل اتصػػالها، بػػاف ينػػوف غػػداؤا فػػ   ػػذا المػػدة منلصػػرا بلػػبف المػػرأة
المرضػعة فهػط، أمػا العػددم فهػو أف يرتضػل منهػا خمػس  شػر رضػعة ناملػة مشػبعة، فػال تتلسػػب 

 )وهنا اخسمف العمماء في مقدار المبن الموجب لمحرمة(.الناقصة م 
 م ير  اللنفية والمالنية م )أف قليؿ اللبف ونثيرا سواء ف  التلريـ(. الرأي األوؿ
ف الرضػػاع الموجػػب لللرمػػة  ػػو خمػػس رضػػعات مشػػبعات م الشػػافعية واللنابلػػة م )أ الػػرأي الثػػان 

 فأنثر(.



م للشػػػيعة األماميػػػة م )أف المهػػػدار الموجػػػب للرمػػػة  ػػػو خمػػػس  شػػػر رضػػػعة ناملػػػة  الػػػرأي الثالػػػث
متتالية دوف فصلهما بش ء، ما  ػدا المػاء والػدواء، وخػالؿ يػـو وليلػة ناملػة بالمهػدار المشػبل )أي 

 عظـ(.الرضاع المفض  إلى أنبات الللـ وشد ال
 
 مسحريم بالرضاع :ل االلهية حكمةال

نشػار  ظمػال بعػد أف  قدمنا أف المرأة الت  ترضل طفؿ بلبنها قػد أسػهمت فػ  بنػاء للمػال وا 
دخػػؿ منهػػا فػػ  تنوينػػال فيصػػبه نهطعػػة منهػػا يشػػبال إلػػى لػػد نبيػػر ولػػد ا الػػذي لملتػػال فػػ  بطنهػػا 

أخػوات لػال، فنشػأت بينهمػا رابطػة  سما ا الهرآف أما لهذا الرضيل وجعؿ بناتهػا بغدائها لذلؾوتغذ  
نرابطػػة النسػػب، وتلػػؾ رابطػػة نريمػػة تسػػتعدي اللفػػاظ  ليهػػا والبعػػد بهػػا  مػػا يػػؤدي إلػػى قطعهػػا أو 

 تشويال جمالها.
ولما نانت رابطة الػزواج ال تتفػؽ معهػا منػل الشػارع اجتما همػا فنػاف أف جعلهػا سػببا مػف 

)صػػلى ا   ليػػال لها وفصػػلها رسػػوؿ ا  أسػػباب تلػػريـ الػػزواج نمػػا لػػـر بالنسػػب ، وضػػل الهػػرآف أصػػ
بهولال م ))يلـر مف الرضا ة ما يلـر مف النسب((، نعـ إف  ذا الرابطة ال تتساو  مػل  وآلال وسلـ(

رابطة النسب ف  نؿ جوانبها لذلؾ اخذت مف الناـ النسب بعضها نتلريـ الزواج دوف باقيها مف 
تلػؾ الرابطػة بػيف  بإيجاد انفردتإلسالمية الت  التوارث ووجوب النفهة وغير ما،  لى أف الشريعة ا

المرضػعة والرضػيل وجعلتهػػا سػببًا للتلػريـ تهػػدؼ بػذلؾ إلػى تلهيػػؽ غػرض إنسػان  نبيػػؿ، فهػد نػػزؿ 
منػػال بينمػػا  تأنػػؿفاشػػية  نػػد العػػرب تهػػوـ بػػال طائفػػة مػػف النسػػوة نظيػػر اجػػر  اإلرضػػاعالهػػرآف و ػػادة 

م تجػػوع اللػػرة وال تأنػػؿ بثػػدييها، فػػأراد الشػػارع يمتنػػل  نػػال اللرائػػر وترفعػػا لتػػى جػػر  فػػ  امثػػالهـ 
نماليس مهانة للمرأة  اإلرضاعالهضاء  لى تلؾ العادة مبينا للمترفعات  نال منهف اف   و تنريـ  وا 

 لها وتوسيل لدائرة امومتها الت     اسمى ما تعتز بال المرأة وتسعى جا دة  إلى تلهيهال.
رضػػػاع مػػػف لػػػـر اؿ فيهػػػبلف راضػػػيات  لػػػى وبػػػذلؾ تنفػػػته قلػػػوب النسػػػاء لهػػػذا العمػػػؿ الجليػػػ

االرضاع بوفاة امال أو  جز ا  نال ألي سبب ما داـ ف  ذلؾ ارتفاع بهف إلى تلؾ المنانة السامية 
فتصػػير بػػال المرضػػعة أمػػا للرضػػيل بعػػد أمػػال التػػ  ولدتػػال لػػؽ يهػػؼ منهمػػا موقفػػا سػػواء فػػ  التنػػريـ 

يمف ارضعتهـ وتعيش مل األمومة رغـ وااللتراـ، وقد تصلب المرضل بموت اوالد ا فتجد العزاء ف
 فهد ا لمف ولدتهـ.

ونػػـ لللنػػيـ سػػبلانال مػػف لنػػـ واسػػرار وراء نػػؿ لنػػـ مػػف ألنامػػال تسػػعى العهػػوؿ جا ػػدة 
إلػى العجػػز والتسػليـ فتهتػؼ قائلػة م سػػبلانؾ ال  لػـ لنػا إال مػػا  ؼللنشػؼ  نهػا فينتهػ  بهػػا المطػا
  لمتنا إنؾ أنت العليـ اللنيـ.

 
 



 


