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 هو مص َمْن دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه ونحوه.الرضاع : 

اـَما لَااَق: لَااَق النَّبِا    ـم ِضاَ  ع َعْنـ ََ   ٍ ََ َ:  ×َعِن اْبِن َعبَّاا ال »فِا  بِْناِ  َحاـْم

َم ِمااَن النََّةااِ ـ ِهااَ  اْبنَاا م  َضاااعِ َمااا َْااـْحرم َم ِمااَن الرَّ أِخاا  ِمااَن تَااـِحل  ِلاا ـ َْااـْحرم

َضاَع ِ   .(1)متفق عليه«. الرَّ

 المحرم من الرضاع: 

 خمس رضعات في الحولين:  المحرم من الرضاع

إذا أَضع  المرأ  الطفل خمس َضعات لبل استكماق الحولين صاَ ولدها 

وولاااد هو،ـااااـ ومحااااََ الاااَوح محاَماااهـ ومحااااََ المرضاااع  محااااََ 

 .للمرتضعـ وأوالدهما إخوانه

ع وأصولـما وفروعـما فال تنتشر الحرم  علايـ،ـ فيواوه أما أبوي المرتض

 إلخوته من الرضاع أن ْتَو،وا بأخواته من النة  وبالعكس.

 :حد الرضعة 

أن ْمص الثدي ث، ْتركه باختياَه من غير عااَ  فاكلر َضاع ـ أو انت ال 

من ثدي آلخر فكلر َضع ـ فإن عاد فثنتانـ وْمر،اع فا  ذلار إلاع العار ـ 

لق والدْن. واألفضل أن ْرض  عه حةن  الَخلق والخم

 ع:ما يثبت به الرضا 

 ـأو بشاـاد  امارأ  واحاد  ـأو َ،ل وامارأتين ـْثب  الرضاع بشـاد  َ،لين

 سواء كان  المرضع  أو غيرها.  ـمرضيَّ  ف  دْنـا
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 :آثار الرضاع 

إذا أَضااع  اماارأ   فااالً سااواء كاناا  بكااراً أو ثيباااً صاااَ ولاادها فاا  تحاارْ،  -1

إباح  النظرـ والخلو ـ وف  المحرمي ـ دون و،وب النف   والوالْ  النكاحـ و

 واإلَث. 

َ كلاابن الماارأ ـ فلااو َضااع  فااالن ماان بـيماا  لاا، ْنشاار  -2 لاابن البـيماا  ال ْحااربِ

الحرم  بينـماـ ون ل الدَ من َ،ل إلع امرأ  أو العكاس لايس برضااعـ فاال 

 ْنشر الحرم  بينـما.

إذا شر أحد ف  و،اود الرضااعـ أو شار فا  كمالاه خماس َضاعاتـ ولايس  -3

 هناك بين  فال تحرْ،؛ ألن األصل عدَ الرضاع.

 :حكم إرضاع الكبير 

َ خمس َضعات فأكثر ف  الحولينـ فإن دعا  الحا،ا  إلاع  الرضاع المحربِ

إَضاااع الكبياار الااكي ال ْمةااتخنع عاان دخولااه البياا  وْشااق االحتواااب عنااه 

 ،اه.

ِ َعااْن عَ  ْيل  إِلَااع النَّبِاا ب ـَ اا لَ م بِْناا م سم ـْ ا لَالَااْ : َ،اااَءْت َساا ـَ ِضااَ  ع َعْنااـ ََ  ×ائَِشاا َ 

سموَق ع ََ اوِق َساِلاـ،  )َوهماَو فَ َالَْ : َْا  فَا َ ِماْن دمخم ْْ كَ ى فِ  َوْ،اِه أبِا  حم ََ ! إِنبِ  أ

 : ِضِعيهِ » ×َحِليفمهم(. فَ َاَق النَّبِ   َْ ٌل َكبِيٌر؟ لَالَْ : َوَكْيَف أم «. أ ،م ََ ِضعمهم؟ َوهمَو  َْ

سموقم ع  َولَاَق:  ََ ٌل َكبِيرٌ »فَتَـبَةََّ،  ،م ََ هم   «.لَْد َعِلـْم م أنَـّ

ا. متفق عليه ًَ دَ بَْد ـِ َهادَ َعْمٌرو فِ  َحِدْثِِه: َوَكاَن لَْد َش
(1). 

                                                           

 ( واللفظ له.1453(ـ ومةل، برل، )4000ـ أخر،ه البخاَي برل، )متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


