 ‐ 153809ﻫﻞ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎع ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﻌﺴﻞ أو ﺑﺤﻠﻴﺐ آﺧﺮ؟
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﻔﻠ اﻟﺜﺎﻧ وأﻧﺎ أود أن أﻗﻮم ﺑﺈرﺿﺎع اﺑﻨﺔ أﺧ اﻟﺮﺿﻴﻌﺔ اﻟﺘ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ .واﺑﻨﺔ أﺧ
ﺳﺘﻮن ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ إن ﺷﺎء اﻟﻪ وأﻧﺎ اﻋﺘﺰم أن أرﺿﻌﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻟﺒﻨ ﻓ زﺟﺎﺟﺔ ﻷﻧ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﺮﺿﻊ ﻣﻨ ﻣﺒﺎﺷﺮة .وأﻧﺎ اﻋﻠﻢ اﻧﻪ ﻻ ﻣﺸﻠﺔ ﻓ ذﻟﻚ ﻟﻨ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ إﻻ ﻳﻌﺠﺒﻬﺎ ﻣﺬاق ﻟﺒﻨ وﻟﻬﺬا ﻓﺄﻧﺎ أﺗﺴﺎءل ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺠﻮز أن
أﺿﻴﻒ ﻣﻘﺪار ﻣﻦ ﻟﺒﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌ إﻟ ﻟﺒﻦ ﺛﺪﻳ ﺣﺘ ﻳﻌﺠﺒﻬﺎ ﻣﺬاﻗﻪ وﺗﺸﺮﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ؟ ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ أن ﻧﻀﻴﻒ أي ﺷء إﻟ ﻟﺒﻦ اﻟﺜﺪي
ﻟ ﻧﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺬاﻗﻪ؟ وإذا ﻗﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻞ ﺗﻮن ﻣﻊ ﻫﺬا اﺑﻨﺘ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎع )إذا أرﺿﻌﺘﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﻣﺮات(؟ وآﻣﻞ أن ﻳﻮن ﻟﺴﺆاﻟ
ﻣﻌﻨ وﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻪ ﺧﻴﺮا
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﻳﺠﻮز أن ﺗﺮﺿﻌ اﺑﻨﺔ أﺧﻴﻚ  ،وأن ﺗﻤﺰﺟ اﻟﻠﺒﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﺬاﻗﻪ أو ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﻠﺮﺿﻴﻌﺔ  .وﺳﻮاء ﻣﺰﺟﺘﻪ ﺑﻠﻦ أﻣﻬﺎ  ،أو ﻣﺰﺟﺘﻪ
ﺑﺪواء  ،أو ﺑﻌﺴﻞ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ إذا رﺿﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺧﻤﺲ رﺿﻌﺎت  ،ﺻﺎرت اﺑﻨﺔ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع .
وﻻ ﺣﺮج ﻓ إرﺿﺎع اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺤﺮﻣﻴﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺒﺎح  ،وﻗﺪ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ .
وﻗﺪ ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ  :إذا أﺧﺬ اﻟﻄﻔﻞ دواء ﻣﻤﺰوﺟﺎً ﺑﺤﻠﻴﺐ اﻣﺮأة أﺧﺮى ﻏﻴﺮ أﻣﻪ وﻛﺮر ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ أو ﺳﺖ ﻣﺮات  ،ﻓﻬﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا ﺣﻢ اﻟﺮﺿﺎع اﻟﺸﺮﻋ؟
ﻓﺄﺟﺎب " :ﻻ رﻳﺐ أن اﻟﺮﺿﺎع ﻳﺤﺮم ﺑﺸﺮﻃﻪ اﻟﺸﺮﻋ وﻫﻮ أن ﻳﻮن ذﻟﻚ ﺧﻤﺲ رﺿﻌﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺄﻛﺜﺮ  ،ﻓ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ  ،ﻓﺈذا
ﻣﺰج اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺸء آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ أﺛﺮه اﻟﻤﻌﺮوف  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺧﻤﺲ ﻣﺮات أو أﻛﺜﺮ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻓ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻮن ﻟﻪ ﺣﻢ ﻣﻦ ارﺗﻀﻊ ﺧﻤﺲ رﺿﻌﺎت ﻓﺄﻛﺜﺮ .
إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻪ أﺛﺮه ﺑﺘﺤﻘﻖ أﻧﻪ ﺣﻠﻴﺐ ووﺻﻞ إﻟ ﺟﻮﻓﻪ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺪواء أو ﻣﻔﺮداً ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻢ ﺷﻴﺌﺎً  ،ﻓﺈن
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ ﻧﺼﻮا ﻋﻠ أن ﻣﺎ ﻳﺤﻠﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻳﺴﻘ إﻳﺎه ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻀﻌﻪ ﻣﻦ ﺛﺪي اﻟﻤﺮأة  ،ﻓﻠﻪ ﺣﻢ اﻟﺮﺿﺎع إذا ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ " اﻧﺘﻬ
ﻣﻦ "ﻓﺘﺎوى ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب" ). (1867 /3
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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