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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  پيشگفتار

  رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمدهللا رب العاملني والصالة والسالم على 
  :وبعد

سنت مطهره  ائل مهمي است كه قرآن كريم ويكي از مس خوارگيشير رضاعت و ى مسئله
سياري از مردم از آنجاى كه ب رسول خدا صلى اهللا عليه وآله وسلم به آن اهتمام داده است، و

كه ام  كوشش كرده سعى و ،از احكام آن آگاهي كافى ندارند دهند و به آن كم اهميت مي
با  روان بطور ساده و را خوارگيشير مسائل رضاعت و احكام و مختصر، در اين كتابچة

ورى نمايم تا مورد آ كتب مختلف جمع از مراجع و دارى همكاري دكتر حسين تاجي گله
ايان را در دعاهايشان ياد نمايند، در پما  يرد وخواهران مسلمانم قرار بگ ان وراستفاده براد

  دهد.در ميزان حسناتم قرار ب د وفرمايب قبول اميدوارم كه خداوند متعال اين عمل را
  التماس دعاى خير

  ام خزيمه

  ش1389خرداد  14 -شارجه
  ق1431 الثانيجمادي  21برابر با 

                          



 

  )ترضاع( تعريف شيرخوارگي

  »ةالرضاع«

  ن.پستا از نوشيدن) شير ن (ومكيد لغت: در -
يا رسيدن شير به  شير از پستان زن توسط بچه در وقت مخصوص، نمكيد :درشرع -

  ودك.معده ك
يك  و ادامه دارد، (دوسالگي) رضاعت از زمان تولد كودك تا پايان دوره شيرخواري او

از پستان  شود كه در همان دو سال اول عمرش يك زن مي در صورتي فرزند رضاعي كودك
  او شير خورده باشد.

  با شيرخوارگي محرميت) شروط حرمت (و

(در صورت وجود  ه استمعده كودك رسيد يقين داشته باشد كه شير به شكم و -1
  شود). برده يا خير حكم رضاعت ثابت نمي شك كه آيا شير را به شكم فرو

 رسيده باشد. زن شيرده به سن بلوغ -2

 شيرخالص باشد. -3

 سالگي باشد. تمام دو شيردادن قبل از -4

 .)1(نج بارشيرخورده باشدپ -5

  

                                                 

ن بعضـي ايـ   اهب فقهي ديگرالبته اكثر اين شروط از ديدگاه مذهب امام شافعي رحمه اهللا است، اما در مذ -1
يك بار شير خوردن رضاعت را  در مذهب حنفي، بار شير خوردن بلكه 5ها الزم نيست، از آنجمله،  شرط

  صحح)سازد. (م ثابت مي
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  با شير خوارگي حرمت داليل

  :فرمايد مي شمارد و انسان حرام هستند بر ميبر  كه در قرآن كريم كساني متعال خداوند

﴿ôM tΒÌh� ãm öΝà6ø‹ n= tã öΝ ä3çG≈ yγ̈Β é& öΝ ä3è?$oΨ t/uρ öΝ à6è?≡uθyzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tã uρ öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/uρ Ë F̂{$# 

ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{$# ãΝà6çF≈ yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9 $# öΝä3oΨ ÷è|Êö‘ r& Ν à6è?≡uθyzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê§�9 $# àM≈yγ̈Β é&uρ 

öΝ ä3Í←!$|¡ÎΣ ãΝà6ç6Í× ‾≈ t/ u‘ uρ ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2Í‘θàfãm ÏiΒ ãΝ ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÉL≈ ©9 $# ΟçFù= yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 (#θçΡθä3s? 

Ο çFù= yzyŠ �∅ÎγÎ/ Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝà6ø‹ n= tæ ã≅ Í×‾≈ n= ymuρ ãΝ à6Í←!$oΨ ö/r& tÉ‹ ©9 $# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹r& βr&uρ 

(#θãèyϑ ôfs? š÷t/ È÷tG ÷zW{$# āωÎ) $tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 āχ Î) ©!$# tβ% x. # Y‘θà% xî $VϑŠÏm§‘ ∩⊄⊂∪ 

àM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9   ]٢٤ -٢٣[النساء:             .﴾.... #$

هايتان، و  حرام شده است بر شما: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه« 
 و و مادرانتان كه به شما شير داده اند،هايتان، و دختران برادر، و دختران خواهر،  خاله

ا پرورش ، و مادران زنانتان، و دختران همسرانتان كه در دامان شمخواهران رضاعي شما
ايد؛ بر  د، پس اگر با آنها همبستري نكردهاي همسراني كه با آنها همبستري كردهيافته اند از 

همچنين) زنان پسرانتان كه از پشت و ه با دخترانشان ازدواج كنيد) و (كشما گناهي نيست (
بر شما حرام است) مگر آنچه كه در (نيز) جمع ميان دو خواهر ( تان هستند، ودصلب خو

بر شما حرام و زنان شوهردار ( ي مهربان است. خداوند آمرزنده شته رخ داده باشد كهگذ
  .»است)

  ناميده است. دخترش را خواهر را مادر و در اين آيه زن شيرده خداوند بزرگ
 »يحرم من الرضاعِ ما يحرم من النسبِ«فرمايد:  خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم مي رسول و

   .»شود نيز حرام مي از رضاعت (شير خوردن) شود، حرام مي نچه از نسب،آ«

(خويشاوندي  آنچه را كه والدت« » يحرم من الرضاعِ ما يحرم من الْوِلَادة«ايد: فرم مي و 
  ».گرداند نيز حرام مي (شير خوارگي) كند؛ رضاعت حرام مي ،نسبي)
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 از نسب، خداوند آنچه را كه« .»رم من الرضاعة ما حرم من النسبِإِنَّ اللَّه ح« فرمايد: مي و

  ]صحيح بخاري[. »نموده است نيز حرام حرام گردانيده از رضاعت (شير خوردن)
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  گردد مترتب مي (شيرخوارگي) رضاعت احكامي كه بر

  .حرام بودن از ازدواج -
   .مباح بودن نگاه كردن جايز و -
  .خلوت نمودن -
  .محرم سفر بودن -

  شود. حق حضانت ثابت نمي و واليت ازدواج و توارث و گردد ه واجب نمياما نفق
  ذكر نموده است: »مادر« خداوند در قرآن كريم سه نوع

ôM﴿ :والده -1 tΒ Ìh�ãm öΝ à6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ̈Β é&﴾  )حرام شده است بر شما: « ).23 :ءنساال

  .»مادرانتان

(öΝä3à﴿ فرمايد: مي و   è= øƒs† ’Îû ÈβθäÜ ç/ öΝà6ÏG≈ yγ̈Β é&﴾ )شما را  (خداوند) خلق نمود« .)6 زمر:ال

  .»هاي مادرانتان  در شكم

ãΝ﴿ شير دهنده: -2 à6çF≈ yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9 $# öΝ ä3oΨ ÷è|Êö‘ r&﴾ )و (حرام شده است بر « )23 :ءنساال

    .»اند شما) مادرانتان كه به شما شير داده

’É<̈Ζ9$# 4÷﴿ :� همسران پيامبر -3 n< ÷ρr& šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ ôÏΒ öΝ ÍκÅ¦à%Ρr& ( ÿ…çµã_≡uρø— r&uρ öΝåκ çJ≈ yγ̈Β é&﴾ 

پيامبر به تصرف در امور مسلمانان از خودشان سزاوارتر است و « .)6 حزاب:أل(ا

  .»همسرانش، مادران مومنان هستند
شامل والده  ديت، و حضانت، واليت، نفقه، ميراث، ي احكام نسب از قبيل: پس همه

  باشد. مي
  شود: شير دهنده دو حكم شامل وي مي و
  .تحريم ازدواج -1
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جايز  ي اينها مباح و مسافرت رفتن همه و خلوت نمودن، كه نگاه كردن، محرميت، -2

  باشد. مي
  گردد. نها ميآاما همسران رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم فقط حكم تحريم شامل  و
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  شود مي ثابت (محرميت) شيري كه حرمت مقدار (رضاع)

پنج بار از  اگر كودكي در دوران شيرخوارگي در حالي كه سنش كمتر از دو سال باشد و
مادر  گردد وآن زن مه آن كودك فرزند آن زن محسوب ميزني شير بنوشد، به اتفاق ائ

آيد (اين مسئله  شوهر آن زن پدر آن كودك بشمار ميبه اتفاق فقها  و باشد، او ميرضاعي 
  شود). ناميده مي »حللبن الف«در فقه 

  مثال:

 يك خواهر به نام فايزه و نام مادرش زينب است، كودكي بنام احمد كه نام پدرش علي و
شيرخوارگي از پستان زني به نام حليمه بيش از پنج  محمد دارد، در دوران يك برادر به نام

ري به نام زهرا ي ازدواجشان دخت حليمه محمود نام دارد كه از ثمرهشوهر  خورد، شير مي بار
محمود  دارند، پس در اين صورت احمد فرزند رضاعي حليمه و پسري به نام سعيد و

برادرش  و سعيد خواهر زهرا و پدر رضاعي اوست،محمود  و حليمه مادر رضاعي و باشد، مي
متولد شده  يا بعد نها همراه او شير خورده باشند يا پيشتر متولد شده باشند وآ خواه هستند؛

محرم او هستند.  محمود كه بعد متولد خواهند شد همه همچنين ديگر فرزندان حليمه و د.باشن
 زينب) هيچ نوع مادري احمد (فرزندان علي و برادر پدر و ، خواهر ومحمد اما فايزه و
محرميت  اج كنند؛ازدو توانند با دختر و پسر محمود محمود ندارند و مي با خانوادهمحرميت 

  د.گرد ط به احمد منحصر ميمحمود فق خانواده

≈ãΝà6çF﴿آمده است: مطلق  در قرآن كريم رضاعت بطور yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9 $# öΝä3oΨ ÷è|Êö‘ r&﴾ )ءنساال: 

  .»اند و (حرام شده است بر شما) مادرانتان كه به شما شير داده« )23
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  شود ثابت مي ي مقدار شيري كه حرمت ائمه در باره اختالف فقها و

اختالف نظر دارند، پس  شود؛ ابت ميي مقدار شيري كه حرمت ث باره ائمه در فقها و
  توان آنان را به سه دسته تقسيم نمود: مي

  دسته اول:

  شود. چه بسيار حرمت ثابت مي شير خوارگي چه كم باشد و

≈ãΝà6çF﴿: آنان از مطلق آيه ها بر اين قول هستند. ها و مالكي حنفي yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9 $# 

öΝ ä3oΨ÷è|Êö‘ r&﴾ )كيفيت شير  عدد و لق است،اند اين مط اند وگفته استدالل كرده )23 :ءنساال

بلكه در هر جا رضاعت (شيرخوارگي) وجود داشته باشد حكم  دادن را ذكر ننموده است،
  آن نيز وجود دارد.

 عبداهللا بن مسعود و عبداهللا بن عمر و اين قول از برخي صحابه همانند اميرالمؤمنين علي و
  نيز نقل شده است. � باسابن ع

  دسته دوم:

تر از سه اگر كم و شود، حرمت ثابت مي بيشتر باشد؛ هرگاه دفعات شيرخوارگي از سه بار
  گردد. بار باشد حرمت ثابت نمي

اينها  بر اين قول هستند. (مذهب ظاهريه) اهل ظاهر در يك روايت) و( امام احمد بن حنبل
الَ تحرم اِإلمالَجةُ « حديث: و »م الْمصةُ والْمصتانالَ تحر«ي حديث  از مفهوم مخالفه

انتالَجاِإلمپس با سه بار ثابت  شود؛ دو بار حرمت ثابت نمي اند كه اگر با استدالل كرده »و
  گردد. مي

  دسته سوم:

اگر كمتر از پنج بار  شود كه دفعات شير دادن پنج بار برسد، حرمت هنگامي محقق مي
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همچنين روايتي از امام احمد بن  باشد، اين مذهب امام شافعي مي ود؛حرمت ثابت نمي شود،ب
   باشد. حنبل مي

  حديث عايشه رضي اهللا عنها استدالل كرده اند. به ايشان و
 معلُومات عشر رضعات« :زلَ من الْقُرآنكَانَ فيما ن[ فرمايد: عايشه رضي اهللا عنها مي

رحينم« اتلُومعسٍ ممبِخ نِسخن ثُم...[ .  
: ده بار يعني«بود.  »يحرمن معلُومات عشر رضعات« ةينازل شده در قرآن، آ اتياز جمله آ[

) بِخمسٍ معلُومات( هيبا آ هيآ ني. سپس لفظ و حكم ا»كند يدادن معلوم (نكاح را) حرام م ريش
نسخ شد و حكم آن  ردادني(تالوت پنج بار ش». معلوم ردادنيه با پنج بار شك يعني«نسخ شد. 

  ].ماند) يباق
استدالل كرده اند كه پيامبر خدا صلي اهللا عليه  ل همچنين از حديث سهله بنت سهيل و

  ».(سالم) شير بده پنج بار به« وآله وسلم فرمود:
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  شوند كه با شيرخوارگي حرام ميزناني 

 دو تا در قرآن آمده و باشند، هفت تا مي شوند؛ خوارگي برانسان حرام مي ه با شيرزناني ك
  بيان شده است. بقيه در سنت پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم

≈ãΝà6çF﴿مادر رضاعي:  - yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9 $# öΝ ä3oΨ ÷è|Êö‘ r&﴾.  

≈Νà6è?≡uθyzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπyè﴿: خواهر رضاعي  - |Ê§�9 $#﴾. 

  :وبقيه عبارتند از
  دختر خواهر. و دختر برادر، خاله، عمه، دختر،

 ،شود حرام مي ؛دختر دخترانش دخترانش و زن شير دهنده و پس بر كودك شيرخوار:
  زيرا كه خواهران شيري او دختران خواهرانش هستند.

همچنين مادر آن زن  و شود، و ميا زيرا كه خاهر وي حرام است، خواهر آن زن شير ده بر
  مادر بزرگ اوست. زيرا كه جده و است، شير دهنده بر وي حرام
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  مدت و زمان شيرخوارگي

ارگي كه مدت شير خو گفته اند: امام شافعي) امام احمد و جمهور فقها (امام مالك و
  دو سال است. شود؛ قايم مقام نسب مي گيرد و حكم تحريم به آن تعلق مي

$ßN≡t﴿ بقره ةسور 233 ةآي و به Î!≡uθø9 $# uρ z÷èÅÊö� ãƒ £èδ y‰≈ s9÷ρr& È÷,s!öθym È÷n= ÏΒ% x. ( ôyϑ Ï9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ Éãƒ 

sπtã$|Ê§�9 …﴿ :ةوآي ،»مادران، بايد فرزندانشان را دو سالِ كامل شير دهند« ﴾ #$ çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû 

È÷tΒ% tæ﴾ :استدالل كرده اند.  »و از شير گرفتن فرزند، در دو سال است« )14 (لقمان  

باقي مانده آن دو سال براي  ماه تخمين زده شده و مل ششترين مدت ح ، كمبنابر اين
شير دادن است، همچنين از حديثي كه ابن عباس رضي اهللا عنهما از رسول خدا صلي اهللا عليه 

شير خوارگي « »الْحولَينِ يما كَانَ ف الَ رضاع إِالَّ«روايت كرده كه مي فرمايد:  وآله وسلم
  اند. ه تدالل كرد، اس»سال مگر در دو نيست؛

  :همچنين در حديث صحيح آمده است
وارد  صلى اهللا عيه وآله وسلمعايشه رضي اهللا عنها روايت است كه نبي اكرم حضرت از 

اش تغيير  اي ناپسند دانست كه چهره اش شد و مردي را در آنجا ديد. و آنرا به اندازه خانه
صلى اهللا عليه وآله من است. رسول خدا كرد. عايشه رضي اهللا عنها گفت: او برادر (رضاعي) 

خوب دقت كنيد چه كساني برادران شما هستند زيرا رضاعت، زماني به ثبوت «فرمود:  وسلم
  يعني در دوران شير خوارگي باشد.  ».رسد كه گرسنگي را برطرف نمايد مي

  اكثر صحابه كرام بجز حضرت عايشه رضي اهللا عنها بر اين قول هستند.
  د:گوين علما مي

 علت محرم شدن اين است كه در اين سنين شير مادر عامل اصلي در تكوين استخوان و
به  و شود، كودك جزيي از وجود مادر محسوب ميبه عبارت ديگر  گوشت كودك است،

انجام  هر رضاعتي كه پس از مرحله شيرخوارگي (دوسال) گردد. و همين خاطر محرم او مي
  شود. باعث محرميت نمي شود؛
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شود سي  يمدت شير خوارگي كه در آن حرمت ثابت م - رحمه اهللا-در نزد امام ابوحنيفه 

امام ابويوسف مدت  امام محمد و ولي نزد شاگردان امام ابوحنيفه، است، نيم) سال و ماه (دو
  شيرخوارگي دوسال تمام است.

  ام المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها به رضاعت شخص بزرگسال معتقد هستند.

  م لبن الفحل (شوهر زن شير دهنده)كح

آن  خواهران ي فرزندان شوهر آن زن شيردهنده، برادران و گويند: همه جمهور علما مي
برادر آن  پدر او و شوهر زن؛ و هستند. )بر او حرام (و محرمش كودك شير خوار هستند و

در باره افلح برادر  احديثي كه ام المؤمنين عايشه رضي اهللا عنه به گردد. و عموي او مي مرد؛
  استدالل كرده اند. ،نموده ابوالقعيس روايت

ورود  ةاجاز، عايشه رضي اهللا عنها مي گويد: افلح برادر ابوالقعيس بعد از نزول حجاب
خدا صلي اهللا ر دهم تا اينكه از پيامب گند به خدا اجازه ورود به او نميسو من گفتم: خواست،

 ش به من شير نداده بلكه همسر ابوالقعيسربراد (همسر) ا كهزير عليه وآله وسلم اجازه بگيرم،
عرض  آنگاه رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم بر من وارد شد، ه است،دبه من شير دا

به « فرمود: آن مرد به من شير نداده بلكه همسرش به من شير داده است،اي رسول خدا!كردم: 
  ».زيرا او عموي توست او اجازه ورود بده،

  :در روايت ديگري آمده 
گيري، در  آيا از من حجاب مي او گفت: افلح اجازه ورود خواست من به او اجازه ندادم،

  همسر برادرم تو را شير داده است. حالي كه من عموي تو هستم؟! گفتم: چگونه؟ او گفت:
خويشاوندان زن شيردهنده داللت  اين حديث بر ثبوت حكم رضاعت نسبت به شوهر و

  دارد.
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اهب اينست كه حرمت از دو طرف ائمه مذ تابعين و مهور صحابه و، مذهب جبنابراين
او سبب ايجاد  زيرا كه مرد صاحب شير است و كند، مي(يعني از طرف شوهر و زن) سرايت 

  زن بوجود آمده است). (چونكه شير از آب مرد و است شير در پستان زن بوده
ط از طرف زن به آن كودك كه محرميت فق اهل ظاهر معتقدند گروه اندكي از علما و

نها زن ت هيچ نسبتي با آن كودك ندارد، مرد (يعني شوهر آن زن) اند: وگفته كند، سرايت مي

ãΝ﴿: ةآي به و شود. مادر رضاعي او مي à6çF≈ yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9$# öΝä3oΨ ÷è|Êö‘ r&﴾ .استدالل كرده اند  

ãΝ﴿ ةكه آي در جواب بايد گفت à6çF≈ yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9$# öΝ ä3oΨ÷è|Êö‘ r&﴾  با هيچ گونه تعارضي

  باشد. مي قرآن ةآي ةبلكه حديث بيان كنند ندارد،حديث 
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  حكم شير دادن به شخص بزرگ

خوارگي) محرم (كه محرميت ائمه بر اين قول هستند كه رضاعت (شير و جمهور صحابه
تقويت  رشد و در زماني كه كودك براي و شود) آن است كه در خورد سالي باشد ثابت مي

اما ام المؤمنين  گردد، لذا شخص بزرگ شامل اين حكم نمي بدنش به شير احتياج دارد،
 سالم آمده است؛ اساس حديث صحيحي كه در مورد داستان سهله و ي اهللا عنها برعايشه رض

حكم محرميت شامل او نيز نيز شير بنوشد  معتقد به اين است كه اگر شخص بزرگي
  گردد. مي

  :اين قرار است حديث از
! اي رسول خدا :عرض كرد رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم آمد ونزد  سهله دختر سهيل

 به سن بلوغ شده و ياكنون مرد ودر خانه ماست  ويفه با ماست ذسالم موالي ابو ح اهمان
  رسيده است.

ست، او مردي اشود در حالي كه  مي سالم بر من وارد اهمان :ديگر آمده دربرخي روايات 
به او شير بده تا «پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود:  مسئله نگران است،ابوحذيفه از اين  و

  ».بر او حرام گردي

  ».به او شير بده تا بر تو وارد شود« :ودر روايت ديگر 

  ».پنچ بار به او شير بده« در يك روايت فرمود: 
گويند: حكمش به  مي و اند، نستهمه اين حكم را مخصوص سالم داائ ولي ساير صحابه و

ي  انهبخاطر اينكه سالم در خ سالم، تنها رخصتي بود براي سهله و و كند، سرايت نمي ديگران
  .)1( پسر خوانده آنها بود و شده بود، آنها بزرگ

                                                 

و راي عايشه رضي اهللا عنها استدالل نموده بر اهل سنت  فوق روايت به رافضيابل ذكر است كه شيعيان ق -1
انـد،   كه علماي اهل سنت بر رد آنها گفته ردودي، و از دنماين مينها طعن و ام المؤمنين عايشه رضي اهللا ع
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 www.islamtxt.net اي ذيل است كه در سايت اسالم تكس (سايت پاسخ بـه شـبهات روافـض    مقاله
  نشر شده است:

  .كند ي) را قوتا مذهب خود (مذهب طعن و لعن زند يربط م يب يحرفها يدر هر موضوع عهيش[
 نطـور ينازل شد كه ا هيتا آ دانستند يم يقيها پسر خوانده را پسر حق عربصورت بود كه  نيبه ا انيجر اما

 ميمثـل تحـر   درسـت . خوانـده داشـتند بوجـود آورد   كـه فرزند  يهـا  خانواده يرا برا يمشكالت نيا .ستين
حـاال بـا    و  .زنان را طالق دهنـد  هيرا مجبور كرد، بق شتريزنه و ب 5 هايچهار زن كه عرب از شيازدواج با ب

آن طـرف حـس    از، كه پسر خوانده بعد از بلوغ در خانـه آنهـا باشـد    كردند يها قبول نممرد د،يجد حكم
 يراه بـرا  كيباال  ثيحد .گرفت دهيناد شد ينم زيها را نر و برادرها و خواهربچه و مادر و پد نيمحبت ب

در  سـالم  داشـت. بنـام سـالم    يا بنام سهله بود كه پسـر خوانـده   يفرزند خوانده خانم يحل مشكل نامحرم
بعد از نزول  قتيسهله بزرگ شده بود و زن خانه، او را چون فرزند خود دوست داشت، اما در حق يا خانه

 امبريـ پ .وجـود داشـت   يپسر سهله نبـود امـا محبـت مـادر فرزنـد      گري، سالم ديفرزند خواندگ ميتحر هيآ
 نيبده ا زيكاسه بر كيا بدوش، در خود ر ريرحمت از طرف اهللا مهربان كار را آسان كرده به زن گفته ش

 نيـ ا دهيصـلي اهللا عليـه وسـلم شـن     امبريـ را از پ نيا شهيعا بد است؟ شيكجا نيپسر بخورد تا محرم شود ا
 جهينت و .ستيسهله و سالم ن يحكم عام است و فقط برا كي نيا كرد يتصور م شهيبد است؟ عا شيكجا
بدهـد، منظـور تـداوم مانـدن      ريدختـرش شـ   ايـ نداشـت خـواهرش    ريتوان گرفت اگـر زن خـودش شـ    مي

كـه   رديـ گ يمـ  راديا � رحم برحضرت محمد يب عهيچرا ش حاال .خوانده در همان خانه مانوس استفرزند
 ايآ ن مادر بزرگش كرده) را حل نموده؟، (و مشكل آن زن كه چوپسر را در سن بلوغ نيا يمشكل عاطف

  !رد؟يگ يم راديشفقت اسالم ا به رحم و
 كيـ  نيبنوشد ا ريش اًميزن مستق نهيبزرگسال از س دهند يها اجازه م يسن كند يالقاء م نطوريا عهيش: دومــا

نشان دادن چهره زن بـه نـامحرم    ايدارند كه آ اختالف نيتا حاال بر سر ا يسن يعلما .است انهحيدروغ وق
 يسـن  زنـان  كـه  شـود يم يعبدون خجالت مد عهيش آنوقت .با روبنده پوشاند ديبا زيچهره را ن اياست  زيجا

 نيهمـ  عهيشـ  ييمـا بـر دروغگـو    ليدل كي !!دهند يم ريش يبه مرد نامحرم پستان خود را مكشوف كرده و
 ، كنـار زن و كـه در خانـه   كنـد  يقبـول نمـ   رتشيـ پسر خوانـده بـزرگ شـده و مـرد غ     دينيبب است: ثيحد

را باال زد پستان خود  راهنيآن زن پ :ديگو يم عهيش حاال .نديب ي. اما زن او را بچشم فرزند مدخترانش باشد
هـم خـوش و خنـدان بـود كـه خـوب        رتشيـ در دهان آن نوجوان گذاشت و مرد بـا غ  خود را لخت كرد

به پسـر خوانـده    و ديدوش يا كه در كاسه مييگو يما اهل سنت م و اولش كجا رفت؟ رتي.... آن غيكرد
است كه در شـروح   نيما ا ليدل .كند يده و نه مكار را نه كر نيا چكسيما است كه ه ليدل، داد كه بخور

زن حـق   :است كه در كتب مـا نوشـته   نيما ا ليدل و شرح نوشته اند كه من گفتم. نطوريهم ثيحد نيبر ا
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 رونيـ كـه از بطـنش ب   يپسـر ( پسر بالغ خود يبرا يمردش، حت يندارد عورت خود را آشكار كند اال برا
تـا آن   خوردنـد  يمـ  ريشـ  شـه يخـواهر عا  نهياز سـ  رفتند ي، مردان مكند يادعا م عهيش .آمده) هم حق ندارد

 شـان يو خـواهرش برا  شـه ي: عاشكار استآ زيها ن عهيش ياما دروغ در خود ادعا .شوند شهيمحرم عا ،مردان
   .دادن محرمشان كنند ريبا ش كردند يم يسع ليدل نيو به ا ننديمحرم ننشمهم بود كه با مرد نا

مرد نامحرم را  ينيمتشرع بودند كه حاضر نبودند جواب سواالت د نقدريكه ا ينانيا :نجاستيدروغ ا نكته
كـه   ميبگـو  زيـ را ن نيـ ا و !كه پستان خود را در دهان مرد نامحرم بگذارند؟ شدند يبدهند چگونه حاضر م

  .حكم عام است و همه جا كار برد دارد كي نيبود كه ا نيا ثياز حد قهيصد شهياستنباط عا
را حكم خاص و مربـوط بـه همـان زن و همـان زمـان نـزول حكـم لغـو پسـر           نيا امبريپ گرين دهمسرا اما

، مـردم  يبا توجه بـه آگـاه   ندهيآمد كه در آ شيخاص پ يكه حالت دانستند يم يياستثنا ي، حالتيخواندگ
  .شد يتكرار نم ديبا

، از نظر همه مذاهب يعنيول دارند صلي اهللا عليه وسلم را قب امبريپ گرينظر همسران د ،ما يهمه علما اًبيتقر
زمـان   كيـ  يحكم خاص برا كي! و آن شودينم يندشاويو خو يباعث برادر يخوردن در بزرگسال ريش

  .حالت خاص بود كي يخاص برا
بـزرگش كـرده و وانمـود نمـوده كـه       عهيبـود امـا شـ    ياسـتنباط فقهـ   كيـ  ل شهيعا نيمنؤكار ام الم و

 شـه يعا ديـ فراموش نكن ،شوند يتا محرم رضاع خوردند يم مايرا مستق شهيپستان خواهر عا ريبزرگساالن ش
  .داشته باشد رينداشت تا ش ياصال فرزند

 شـان يداشـتند. رسـالت ا   يمقـام معلمـ   شهيكه حضرت عا كنم يعرض م دياين شيپ يا شبهه نكهيا يبرا باز
كار خود را راحتـر انجـام    ندخواست يروش م نيراستا به ا نيبه امت بود و در ا رسول اهللا ثيرساندن احاد

  .دهند
كـه   ميكن يم يآور اديبه او  ديشك ننما شهيوسوسه اش نكند و در مقام عا طانيرا ش عهيش نكهيا يبرا باز
  .را بخواند شهيعا يقرآن در باره پاكدامن اتيآ
 يهمگـ  ظاهرا عهيش يكه علما مييگو يپس م داند يخود را حجت م ين را قبول ندارد و حرف علماآقر اگر

  .اجب القتل استرا پاكدامن نداند مرتد، ملعون، و و شهيمتفقند كه هر كس عا
  ؟!!منافقند ايآ ؟!!كنند يشبهه را مطرح م نيپس چرا ا دهيعق نيبا ا دانم ينم اما

  :سمينويرا م ثيحد قياهل تحق يبرا حاال
 نةَ  عشائا   أَنَّ   عماللَى   سوفَةَ  مذَيكَ  أَبِي ح عفَةَ   انَ مذَيةَ   أَبِي حننِي ابعت تفَأَت هِمتيي بف هلأَهلٍ    ويهس   بِيالن    لَّى اللَّـهص
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  پايان  

                                                                                                                              

 لَّمسو هلَيإِنَّ  ع :ا   فَقَالَتمالس  لَيلُ عخدي هإِنقَلُوا، وا عقَلَ معالُ وجلُغُ الربا يلَغَ مب فْـسِ  قَدي نأَنَّ ف ي أَظُنإِنا، ون
في نفْـسِ   أَرضعيه تحرمي علَيه، ويذْهب الَّذي   :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من ذَلك شيئًا، فَقَالَ لَها النبِي   أَبِي حذَيفَةَ   
 رواه مسـلم يف صـحيحه  [. »أَبِي حذَيفَـةَ    قَد أَرضعته فَذَهب الَّذي في نفْسِ  فَرجعت فَقَالَت: إِني ، أَبِي حذَيفَةَ  

)1453([.  
. نـه خـاص   دانسـت  يرا عام مـ  ثيكه حد شهيبا روش عا امبريهمسران پ ريسند مخالفت ام سلمه و سا نهميا و

صـلَّى    أَبى سائر أَزواجِ النبِي    كَانت تقُولُ:  ه علَيه وسلَّم صلَّى اللَّ  أُم سلَمةَ زوج النبِي  عن « :صحيح مسـلم  ففي
 لَّمسو هلَيع اللَّه   قُلْنو ،ةاعضالر لْكا بِتدأَح هِنلَيع لْنخدةَ:   أَنْ يشائعذَا إِالَّ لى هرا نم اللَّهـ  و صخا  رـهصخةً أَر

ولُ اللَّهسر   لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيمٍ   عالسا أَ   لنلَيلٍ عاخبِد وا هةً، فَماصالَخو ةاعضالر هذبِه دا حينائر«.  
روز در  5 خود را در ري) شكه آن زن (خانم سهله ين معنيبه ا ،تيبا استناد به روا يسن يعلما يهم، را نيا و

  .و داد سالم خورد ديدوش يسه اكا
. فقد روى ابن سـعد عـن   ثديها مل يقفوا على شيء وكأن القائلني بأن ظاهر احلديث أنه رضع من«قال الزرقاين: 

الواقدي عن حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة حتلب يف إناء قدر رضعته، فيشربه سامل 
م، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة، رخصة من رسول اهللا صـلى اهللا  يف كل يوم، حىت مضت مخسة أيا

  .»عليه وسلم لسهلة ...
  


