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قال املصنف  -رمحه هللا تعاىل  [ :-كتاب الرضاع ]
[  - 253عن عبدهللا بن عباس – رضي هللا عنهما  -قال :قال رسول هللا  يف بنت
محزة  ( :ال حتل يل! حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ،وهي ابنة أخي من
الرضاعة ).
 - 252عن عائشة – رضي هللا عنها  -قالت :قال رسول هللا  ( :الرضاع حيرم ما
حيرم من الوالدة ) ].
يقول املصنف  -رمحه هللا  [ :-كتاب الرضاع ] الرضاع يف اللغة :مص اللنب من الثدي ،ويستوي
يف ذلك :أن يكون من اإلنسان ،أو من احليوان .وأما يف اصطالح الشريعة :فإنه وصول اللنب إىل
جوف اإلنسان ،وهذا الوصول يستوي أن يكون مبص الثدي ،أو يكون بوضع اللنب يف إناء مث يشربه
أيضا :يستوي أن
الرضيع  -كما هو موجود يف زماننا  -مبا يسمى "الرضاعات" وحنوها ،وكذلك ً
يدخل إىل جوف الرضيع عن طريق املص أو عن طريق الوجور أو عن طريق السعوط ،أي :سواء قُطر
يف للقه أو قطر يف أنهه أو مصه بهمه ،فما دا أنه سيصل إىل جوف الص،ي ،ويغتذي به ،وصحصل
به كهايته ،ويرتهق به :فإنه رضاع شرعي .وقد ذهب مجاهري العلماء  -رمحهم هللا  -واألئمة إىل أنه
جورا ،على
ال فرق يف الرضاع بني كونه ًّ
مصا ،وبني كونه شربًا من اإلناء ،وبني كونه َسعوطًا أو َو ً
تهصيل عندهم  -رمحة هللا عليهم أمجعني .-
وهذا الرضاع مشروع بدليل الكتاب والسنة واإلمجاع ،فقد شرع هللا  الرضاع بقوله :ﮋﮪ

ﮫ ﮬ ﮊ وقوله سبحانه :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ وبقوله سبحانه:
ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮊ.
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وكذلك ثبتت السنة عن رسول هللا  مبشروعيته ،وقد ارتضع  -عليه الصالة والسال  -يف بادية
بين سعد وأرضعته لليمة السعدية ،وأقر الن،ي  الرضاع ،وجاءت النصوص القولية عن رسول هللا
مخسا صحرمي عليه ) .وعنه  -عليه الصالة والسال  ( :-ائذين له؛ إنه
 بالرضاع ،فقال ( :أرضعيه ً
عمك من الرضاع ) .إىل غري ذلك من األلاديث اليت أمجع العلماء  -رمحهم هللا  -على ثبوهتا

والعمل هبا سنة صحيحة عن رسول هللا .
وقد أمجع العلماء  -رمحهم هللا  -على مشروعية الرضاع وجوازه .إال أن هذا الكتاب "كتاب
الرضاع" املراد به :بيان مجلة من املسائل واأللكا واأللاديث اليت وردت عن رسول هللا  يف بيان
لكم الرضاع ،ومدى تأثريه يف النكاح ،ومدى تأثريه يف احملرمية ،وما يوجب من األلكا  ،وما يرتتب
على هذه األلاديث من املسائل الشرعية اليت اعتىن العلماء  -رمحهم هللا  -ببياهنا وتقريرها.
وقوله  -رمحه هللا  [ :-كتاب الرضاع ] أي :يف هذا املوضع سأذكر لك مجلة من ألاديث رسول
هللا  واليت تبني ألكا الرضاع ومسائله .وذكر املصنف  -رمحه هللا  -كتاب الرضاع بعد كتاب
مانعا من موانع النكاح ،ولذلك ال جيوز نكاح
النكاح واملناسبة يف هذا واضحة :فإن الرضاع يكون ً
األ من الرضاع ،وال نكاح األخت من الرضاع ،وال بنت األخ من الرضاع ،وال بنت األخت من
الرضاع ،وال األخت من الرضاع ،وكذلك ال جيوز نكاح البنت وإن سهلت من الرضاع .كل هذا
أثرا من آثار النكاح ،فإن الوطء يثوب به اللنب ولينئذ
متعلق بكتاب النكاح ،مث إن الرضاع يكون ً
يرتضع الرضيع ،وعلى هذا :ناسب أن يعتين املصنف  -رمحه هللا  -بذكر كتاب الرضاع بعد كتاب
النكاح ،وقد اعتىن العلماء واألئمة األعال من احملدثني والهقهاء  -رمحهم هللا برمحته الواسعة  -ببيان
ألكا هذا الباب العظيم الذي تعم به البلوى ،وتكثر فيه املسائل ،وتكثر منه الشكوى ،فالناس
حيتاجون إىل معرفة ألكا الرضاع ومسائله ،وما الذي يرتتب على رضاع الرضيع ،مىت ُحيكم بكون
مؤثرا ومىت ال حيكم؟ مث إذا ثبت أنه رضاع معترب فما الذي يرتتب عليه من األلكا ؟ كل
الرضاع ً
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هذا يذكره األئمة األعال وفقهاء اإلسال  -رمحهم هللا  -يف كتبهم؛ لكي يزيلوا عن الناس اللبس
واإلشكال يف مسائل هذا الباب العظيم.
مث ذكر املصنف  -رمحه هللا  -لديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -يف قصة ابنة محزة ،وهذه
البنت اختلف يف امسها :فقيل :أمامة ،وقيل :أمة هللا ،وقيل :عمارة ،وقيل :فاطمة ،وقيل :غري ذلك.
وعُرضت على الن،ي  ،وجاء يف بعض األلاديث األخر ما يبني سبب العرض :فإن عليًّا  -رضي

هللا عنه وأرضاه  -قال للن،ي  :أتنوق يف قريش وتدعنا؟! أي :أنك تنكح من نساء قريش وتدع
بنات عمك وقرابتك من بين هاشم؟! فقال  ( :وهل عندكم شيء؟ ) مث ذكر بنت محزة ،فقال:
[ ( إهنا ال حتل يل! إهنا ابنة أخي من الرضاعة ) ] فقال ( [ :حيرم من الرضاعة ما حيرم من

النسب ) ] يف هذا احلديث دليل على ثبوت التحرمي يف النكاح بالرضاع ،وهذا األصل دل عليه
دليل الكتاب :فإن هللا  -تعاىل  -ذكر احملرمات يف النكاح ،وذكر منهم :األ من الرضاعة ،واألخت
من الرضاعة ،فنبه باأل على األصول والهروع ،ونبه باألخت على فروع األصول وما ينبين على
ذلك :كبنت األخت من الرضاعة ،وبنت األخ من الرضاع ،كل هؤالء حمرمات .فبني الن،ي  تأثري
الرضاع يف النكاح ،وهذا  -كما ذكرنا  -قرره الكتاب ،وقررته السنة يف هذا احلديث ،وأمجع العلماء
 رمحهم هللا  -على أن الرضاع مينع من النكاح ،وأنه مانع من موانع النكاح :فال جيوز لإلنسان أنينكح أمه من الرضاع ،وال أن ينكح بنته من الرضاع ،وال أن ينكح أخته من الرضاع.
ويف هذا احلديث دليل على اعتبار الرضاع مؤثر ،فريد السؤال :ما هو الرضاع املؤثر؟ يشرتط يف
الرضاع املؤثر أن يكون لنب آدمية ،واملراد هبا :األنثى ،فخرج الرضاع من اخلنثى املشكل فهذا فيه كال
مشكال ال يثبت لكم
عند العلماء  -رمحهم هللا  ،-والذي عليه العمل عند اجلماهري :أنه إذا كان
ً
الرضاع إال إذا تبني أنه أنثى ،وأما بالنسبة لآلدمية :فيستوي أن يشرب لبنها لية أو ميتة ما دا أنه
لنب صا حل ،فإذا شرب منها لية :فباإلمجاع أن رضاع احلية من ليث األصل مؤثر ،فإن كانت ميتة،
مثل ما يقع يف بعض احلوادث :تتوىف املرأة ويكون معها الص،ي قد التقم ثديها ،أو لصل منه رضاع

2688

هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل

رقم احلديث ()252/253

مخسا معلومة :فإهنا مؤثرة يف قول مجهور العلماء .يستوي
بعد وفاة األ  ،فهذه الرضعات إذا كانت ً

يف الرضاع أن تكون املرأة لية أو ميتة ،وذلك ألن اللنب ال يوصف باملوت ،بدليل أنه لو ُللب لنب

املرأة يف إناء مث توفيت مث شرب منه :فإنه يثبت لكم الرضاع ،ولينئذ ال تأثري للموت يف اللنب،

فاللنب ال يوصف مبوت ولياة ،مث تبقى قضية هل املوت يقتضي التنجيس أو ال؟ فالصحيح :أن
امليت ال ينجس باملوت ،وقد قال  ( :إن املؤمن ال ينجس ) .ولىت ولو كانت مشركة أو كانت
كافرة وقيل بنجاسة ميتة الكافر :فإن هذا الوصف ال يؤثر يف الرضاع ،أال ترى لو أنه كان يف وعاء
أخذ لكمه! هذا اللنب يكون من املرأة سواء كانت
جنس مث شرب منه :أنه يوجب ثبوت الرضاع و ْ
بكرا ،واختلف العلماء ..اتهقوا على أهنا لو كانت ذات زوج وثاب اللنب من
ذات زوج أو كانت ً
ووجد فيها لنب فرضعه :فإنه
بكرا وارتضع منها ُ
وطء امرأة :ال إشكال أنه رضاع مؤثر ،وأما إذا كانت ً
ينسب إىل أمه ،ويؤثر وهذا اللنب وهو آخذ لكم الرضاع ،وقد ارتضعه الرضيع وهي أمه من الرضاع.

واستشكل العلماء قضية النكاح ،إذا قلنا إنه إذا ثاب بالبكر :فال إشكال ،وأما إذا كانت ثيبًا أو
منكولة :فإن الولد ينسب إىل صالب اللنب وإىل األ املرضعة ،ينسب إىل األ املرضعة بال إشكال،
وينسب إىل صالب اللنب وهو الزوج ،سواء طلق أو مات ،أو كان ليًّا واملرأة يف عصمته .فلو أن
طهال ارتضع من امرأة ذات زوج وهي يف عصمته :فال إشكال يف نسبة هذا الطهل إىل هذا الزوج،
ً
ولكنه لو طلق رجل امرأة ،وكانت املرأة ال زال فيها اللنب وجاء الطهل وارتضع منها ،سواء عقد عليها
غريه ،وسواء وطئها قبل أن صحمل منه :فإن اللنب لألول والتأثري للواطئ األول ،وهو أبوه من الرضاعة
سواء بقيت يف عصمته أو طلقها أو مات عنها ،فإن هذا اللنب لبنه وينسب الولد يف الرضاع ،ويعطى
نكالا شرعيًّا أو وطء شبهة ،أما إذا كان الوطء  -والعياذ
لكم األب من الرضاع إذا كان النكاح ً

باهلل  -وطء زنا ،فلو أنه بغى على امرأة فوطئها بالزنا وثاب اللنب من وطء الزنا :فجمهور العلماء
على أن ولد الزنا ينسب إىل أمه وال ينسب إىل أبيه ،مبعىن :أنه ال يعطى األلكا الشرعية  -على
تهصيل عندهم يف ذلك -؛ ألن الرضاع شأنه شأن النسب.
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يشرتط يف هذا الرضاع :أن يكون مخس رضعات معلومات ،وقد اختلف العلماء  -رمحهم هللا  -يف
هذه املسألة :فذهب احلنهية واملالكية ورواية عن اإلما أمحد إىل أن قليل الرضاع وكثريه سواء ،فلو أن
صبيًّا التقم الثدي ومص منه مصة والدة :ثبت الرضاع هبذه املصة يف قوهلم .وذهب الظاهرية ومن
وافقهم إىل القول باشرتاط الثالث رضعات ،وأن ما دون الثالث ال يوجب التحرمي .والقول الثالث يف
املسألة :أن العربة خبمس رضعات معلومات مشبعات .استدل الذين قالوا :إن قليل الرضاع وكثريه
سواء بظاهر الكتاب والسنة ،أما الكتاب :فقوله  -تعاىل  :-ﮋﮎﮏ ﮐ ﮊ

ووجه الداللة من هذه اآلية الكرمية :أن هللا  -تعاىل  -مل يهرق بني رضاع وآخر ،وأنه اعترب األ
قليال .وكذلك السنة ،فإن الن،ي  قال:
كثريا أو ً
مرضعة حمرمة على ابنها من الرضاع سواء رضع ً
[ ( حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ) ] قالوا :ومل يقيد بعدد معني ،فلم يقل" :حير خبمس
رضعات ما حير من النسب" وال "بثالث رضعات" ،فقالوا :هذا يدل على أن القليل والكثري سواء.
واستدل الذين قالوا :إن العربة بثالث رضعات مبا ثبت يف الصحيح عن الن،ي  أنه قال ( :ال صحر
املصة وال املصتان ،وال اإلمالجة وال اإلمالجتان ) ووجه الداللة من هذا احلديث :أن الن،ي  بني
أن املصتني ال صحر  ،وهذا يدل على أن الثالث حمرمة؛ ألهنا لو كانت الثالثة غري حمرمة لقال" :وال
الثالث" فكونه يقف عند الرضعتني يدل على أن العربة بثالث رضعات ،فإذا رضع ثالث رضعات
معلومات مشبعاتُ :لكم بثبوت الرضاع ،وإال فال .واستدل الذين قالوا خبمس رضعات حبديث أ

املؤمنني عائشة  -رضي هللا عنها وأرضاها  -يف الصحيح :أهنا قالت" :كان فيما أنزل على رسول

هللا  :عشر رضعات معلومات حيرمن ،مث نُسخن خبمس معلومات ،فتويف رسول هللا  وهن مما
يتلى من القرآن" قالوا :إن عائشة  -رضي هللا عنها  -بينت أن اخلمس هي املعتربة يف إثبات لكم
الرضاع ،وأن رسول هللا  تويف وهي حمكمة ،فدل على أن العربة باخلمس وأن ما دون اخلمس ال
يوجب التحرمي ،فلو ارتضع أربع رضعات معلومات مشبعات :مل حيكم بثبوت الرضاع إال إذا ارتضع
الرضعة اخلامسة.
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والذي يظهر  -والعلم عند هللا  :-رجحان هذا املذهب ،وهو :أن العربة خبمس رضعات  -وهو
مذهب الشافعية واحلنابلة رمحة هللا على اجلميع  ،-وذلك لثبوت السنة عن رسول هللا  ثبوت
السنة هبذا احلديث عن أ املؤمنني عائشة  -رضي هللا عنها وأرضاها  .-وجياب عن استدالل
أصحاب القول األول بإطالق القرآن :بأنه مقيد بالسنة ،والقاعدة" :أن املطلق حيمل على املقيد".
أما االستدالل حبديث ( :ال صحر املصة وال املصتان ) فهذا احلديث االستدالل به مبين على مههو
العدد ،والقاعدة يف األصول" :أنه ال لجة يف املههو إذا كان جوابًا لسؤال" فقد سئل  -عليه
الصالة والسال  -عن رجل ارتضع رضعة أو رضعتني ،فقال  ( :ال صحر املصة وال املصتان ) فهذا
جواب لسؤال .الوجه الثاين يف اجلواب عن هذا احلديث :أننا نقول :إن االستدالل به جاء من باب
املههو  ،ولديث اخلمس رضعات منطوق ،والقاعدة يف األصول" :أنه لو تعارض املنطوق واملههو :
قُد املنطوق على املههو ".
وقد ناقش بعض العلماء لديث أ املؤمنني عائشة الذي ذكرنا ،فقالوا :إن عائشة  -رضي هللا عنها
 قالت" :كان فيما أنزل على رسول هللا  "فهي مل تعترب اخلمس رضعات مل تذكرها على وجهكونه لديثًا وإمنا ذكرته على أنه قرآن ،والقرآن ال يثبت إال بالتواتر ،فأنتم ال تستطيعون إثباته تالوة،
ولينئذ :ال ينبين احلكم على هذا احلديث؛ ألنه ال ميكن إثباته على وجه السنة ،ليث أن عائشة

أوردته على سبيل أنه من القرآن وقالت" :تويف رسول هللا  وهن مما يتلى من القرآن" .وال
تستطيعون إثباته قرآنًا؛ ألن القرآن ال يثبت إال بالتواتر ،وهذا ليس مبتواتر .واجلواب عن ذلك :أن
القراءة اليت ذكرهتا عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت" :تويف رسول هللا  وهن مما يتلى من القرآن"
أي :أن بعض الصحابة كان يقرأ هذه اخلمس الرضعات بتالوهتا ظانًّا أهنا باقية ،ومل يعلم بنسخ
العرضة األخرية هلا بني رسول هللا  وجربيل ،ولينئذ :ال إشكال يف لكايته على سبيل القرآن.
وثانيًا :إن هذا احلديث  -كما يقول األئمة وأجابوا عن هذا اإلشكال  -بأن هذا احلديث فيه لكم
التالوة وفيه لكم الرضاع ،وأما التالوة :فإننا ال نقول إنه قرآن؛ ألنه نسخ بالعرضة األخرية ،وإمنا
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نثبت احلكم ،وجيوز إثبات احلكم بالقراءة لىت ولو كانت شاذة؛ ألن املعىن موجود ،وهذا املعىن
يثبت باآللاد كما تثبت سائر األلكا  .وقد أطال اإلما شيخ اإلسال  -رمحه هللا  -النهس يف
نهيسا ،وبني أن اخلمس هي األَوىل باالعتبار.
هذه املسألة ،وتكلم عليها يف "جمموع الهتاوى" ً
كالما ً

كثريا من ألكا الشريعة فيها الثالث ،فرد
وهناك أدلة أخرى ذكروها ،قال أصحاب الثالث :إن ً
كثريا من ألكا الشريعة فيها اخلمس :فأركان اإلسال مخس ،والصلوات
عليهم  -رمحه هللا  -بأن ً
اخلمس ( ،وليس فيما دون مخس أواق صدقة ) فهذه من املعاين العامة .والصحيح :ما ذكرناه،
ويكهي ما أوردناه من األدلة املعتربة اليت هي يف صلب احلكم الشرعي.
إذا ثبت أن العربة خبمس رضعات :فالرضعة تكون بالتقا الص،ي والرضيع للثدي ،فإذا التقم الثدي
وارتوى منه ،أو مصه وشرب لبنه مث تركه باختياره :فهذه رضعة تامة ،فإذا ترك الص،ي الثدي باختياره
لكم بكوهنا رضعة تامة؛ ألنه ال يرتكه  -غالبا  -إال عند ارتوائه من الرضعة ِ
وشبَعه منها واستغنائه
ً
هبا ،ولو عاد مرة ثانية فهي رضعة ثانية .أما لو أن األ مزعت ثديها من فم الص،ي :فإهنا ال تعترب
رضعة ،وإمنا لو عادت مرة ثانية أحلقت بالرضعة السابقة ،وعلى هذا :فال بد وأن تكون الرضعة
مشبعة بأن يرتك الص،ي الثدي باختياره  -طال الزمان أو قصر  ،-وعلى هذا :فيمكن أن تكون يف
اجللسة الوالدة رضعة ،وقد تكون يف اجللسة الوالدة أكثر من رضعة ،فالعربة برتك الص،ي والرضيع
للثدي باختياره.
بني رسول هللا  يف هذا احلديث أنه حير من الرضاع ما حير من النسب ،فأثبت أن هذه البنت
"بنت محزة" هي بنت عمه من النسب وبنت أخيه من الرضاعة؛ ألن ثويبة أرضعت الن،ي 
أخا له من
وأرضعت محزة ،فأصبح محزة " محزة بن عبداملطلب" ًّ
عما للن،ي  من جهة النسب و ً
جهة الرضاعة .فهذه البنت عرضها علي  على الن،ي ؛ ألهنا ابنة عم من النسب ،ولينئذ جيوز

أن ينكح اإلنسان ابنة عمه ،وقد ألل هللا  لنبيه  -عليه الصالة والسال  -أن ينكح بنات عمه
ﮋﮩﮪﮊ فألل هللا له نكاح بنت العم ،فعرض عليه بنت محزة  -رضي هللا عنه وأرضاه ،-
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فامتنع الن،ي  من نكالها وقال ( [ :إهنا ال حتل يل! ) ] فهذا نص يدل على أن الرضاع مانع من
موانع النكاح.
أيضا :يف قوله  -عليه الصالة والسال  ( [ :-إهنا ابنة أخي من الرضاع ) ] يدل على أن
وكذلك ً
بنت األخ من الرضاع ال جيوز نكالها [ ( وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ) ] كما سيأيت

أيضا  -تقريره يف األلاديث األخر صرحيًا ،فتحر األ من الرضاع كما صحر األ من النسب،
 ًشخصا :لرمت عليه ،ولرمت عليه أمها وأ أمها وإن علت ،سواء متحضت
فكل امرأة أرضعت
ً

بالذكور أو متحضت باإلناث أو مجعت بينهما  -كما تقد معنا يف تهصيل احملرمات بالنسب أول

كتاب النكاح  .-كما صحر عليه صحر على اإلنسان بنته من الرضاع :فكل أنثى رضعت من زوجة
اإلنسان من لبنه فإهنا لرا عليه ،سواء كانت مباشرة :كبنته اليت رضعت مباشرة ،أو بنت بنته من
الرضاع وإن سهلت ،متحضت باإلناث :كبنت بنت من الرضاع ،أو متحضت بالذكور :كبنت االبن
من الرضاع ،أو مجعت بني الذكور واإلناث :كبنت ابن البنت من الرضاع ،فهؤالء كلهن لرا .
أيضا :صحر األخت من الرضاع ،وهي :كل أنثى شاركت الرضيع يف أبيه من الرضاعة أو أمه
وكذلك ً
معا ،ولينئذ :حير عليه  -على هذا الرضيع  -أن ينكح أخته من الرضاع من
من الرضاعة أو فيهما ً
حممدا تزوج خدجية وثاب اللنب بوطئه :فإن
نهس الزوجة ومن نهس الزوج الذي ارتضع لبنه ،فلو أن ً
حممدا نكح قبل
بنات حممد من خدجية لرا على الرضيع ،وهن أخوات من الرضاعة أشقاء .ولو أن ً
خدجية أو نكح بعد خدجية امرأة وأجنبت له :فهي أخت له من الرضاع ألب ،يستوي أن تكون
مثال  -كانت الزوجة خدجية
سابقة أو اللقة .وكل من ولدته األ املرضعة ،فلو أن خدجية ً -
تزوجت قبل هذا الزوج أو بعد هذا الزوج :فجميع ما تنجبه أخوات هلذا الرضيع ،أخوات له أل ،
ولينئذ :يكون يف الرضاع الشقيق ،ويكون يف الرضاع األخ ألب واألخت ألب ،ويكون يف الرضاع
األخ أل واألخت أل  .كل هؤالء النسوة لرا على الرضيع :فال جيوز له أن ينكح أخته الشقيقة من
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الرضاع ،وال أخته من أبيه من الرضاع ،وال أخته من أمه من الرضاع؛ ألن الن،ي  جعل الرضاع
كالنسب.
أيضا :حير عليه أن ينكح بنت أخته من الرضاع ،وبنت أخيه من الرضاع  -كما يف لديثنا
كذلك ً
 ،فبنت األخت حير عليه نكالها؛ ألنه خال هلا من الرضاع ،سواء كانت هذه األخت من الرضاعشقيقة أو ألب أو أل  -كاحلال يف النسب  ،-وكذلك بنت األخ من الرضاع  -كما ذكرنا ،-
سواء كان شقي ًقا أو ألب أو أل  ،ولديثنا يف بنت األخ من الرضاع ،وهو أخ للن،ي  من الرضاع
الشقيق ،أي :مجع بني األب واأل يف من ارتضع منه.
أيضا :حير أن ينكح عمته من الرضاع ،وعمته من الرضاع هي :كل أنثى شاركت أباه من
وكذلك ً
معا .فهناك عمة من الرضاع شقيقة ،وهناك عمة من الرضاع ألب،
الرضاع يف ألد أصليه أو فيهما ً
وهناك عمة من الرضاع أل  -كاحلال يف النسب  .-وكذلك حير عليه أن ينكح خالته من الرضاع،
سواء كانت شقيقة أو ألب أو أل  -على التهصيل الذي تقد يف النسب  ،-واألصل يف ذلك :أن
الن،ي  قال ( [ :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ) ] .وقد بني هللا احملرمات من النسب،
وهن السبع :األمهات ،والبنات ،واألخوات ،وبنات األخ ،وبنات األخت ،والعمات ،واخلاالت،
فقال  :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ هؤالء سبع ،فكما هن حمرمات من جهة النسب كذلك هن لرا
من جهة الرضاع.
يشرك بني الرضاع والنسب يف لكم احلرمة واحملرمية ،كما يثبت صحرمي
وظاهر هذا احلديث :أنه ّ
النكاح تثبت احملرمية ،فكل هؤالء النسوة جيوز لإلنسان أن يسافر هبن ،وأن خيتلي معهن ،وأن
يصافحهن فهن حمرمات وحمار  .فيجوز للمرأة أن تسافر مع ابنها من الرضاع ،ومع أخيها من
الرضاع ،ومع أبيها من الرضاع ،ومع ابن أخيها من الرضاع ،ومع ابن أختها من الرضاع ،ومع عمها
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من الرضاع ،ومع خاهلا من الرضاع ،وهؤالء كلهم حمار وحمرمون حير عليها نكالهم .وكذلك إذا
كان األمر بالعكس يف النساء ،فكما يكون ْحم ًرما يف النسب يكون ْحم ًرما يف الرضاعة .هذان لكمان
متعلقان بالرضاع ،لكن بقية ألكا النسب :من التوارث ،والعقل ،ووجوب النهقة ،فهذا ال يثبت يف

الرضاع :فال يثبت لالبن الرضيع املرياث من أمه املرضعة ،وال يثبت لأل املرضعة املرياث ،وال ألبيه من
الرضاع؛ ألن هذا مل يدل الدليل على ثبوت لكمه ،إمنا بني الن،ي  أن الرضاع يأخذ لكم النسب
من جهة التحرمي ،ولذلك قال ( [ :حيرم ) ] ومل يقل" :الرضاع كالنسب" بأن يسوي بينهما يف
خاصا بالتحرمي واحملرمية ،وعلى هذا :فإهنا تثبت احلرمة واحملرمية
األلكا كلها ،وإمنا جعل احلكم ًّ
على ظاهر هذا احلديث يف هؤالء النسوة مجيعهن.
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