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حلیب األم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حلیب األم. - 302الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1995 -03-24  

الحمد � رب العالمین, والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین, اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطالً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  ما ھي الخصائص التي تتمتع بھا المرأة في حلیبھا ؟

  

  تغیر تركیب الحلیب خالل الرضعة الواحدة : -1

أیھا األخوة الكرام, في بحر ھذا األسبوع قرأت بحثاً عن حلیب األم وجدت فیھ العجب العجاب, حینما  

   وجھاً لوجھ .تقف أمام آیٍة من آیات هللا یقشعرُّ جلدك، تقف أمام عظمة هللا

قون أیھا األخوة, أن حلیب األم یتغیَّر تركیبھ خالل الرضعة الواحدة؟ یبدأ حلیب األم بماٍء   ھل تصّدِ

كثیر، یقلُّ الماء ویزداد الدسم، إلى أن تصبح المواد الدسمة في نھایة الرضعة أربعة أمثال، المواد 

  الدسمة في أول الرضعة مثل، وفي آخرھا أربعة أمثال .

  البروتین؛ في نھایة الرضعة یصبح مثالً ونصف . 

  السكَّر؛ ال یتغیَّر من أول الرضعة إلى آخرھا . 

  الماء؛ یكون أكثره في أول الرضعة . 

ھل باإلمكان أن تغذي طفالً بقارورةٍ, وتتغیَّر نسب الدسم، والمواد السكریة, والمواد البروتینیة، في  

  أثناء الرضعة الواحدة؟ .

  ات التي تطرأ على مقومات لبن األم :التغیر -2

شيٌء آخر؛ تتغیَّر تراكیب مقّومات لبن األم، كاألحماض األمینیة، واألمالح المعدنیة، والمعادن النادرة،  

بالكمیات المعادلة لنمو الصغیر، كلّما نمى الصغیر الرضیع، تزداد األحماض األمینیة، واألمالح 

  یتامین ـ د ـ الذي یمنع الُكساح.المعدنیة، والمعادن النادرة، والف
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ً مضادة لكثیٍر من األمراض، وأن في حلیب األم حصانةً   اكتشف العلماء أن في حلیب األم أجساما

  ومناعةً ضد البكتیریا، وأمراض الحساسیة .

  نظافة الحلیب وأقل كلفة : -3

  ً جاھزاً، ساخٌن في الشتاء، بارٌد في  شيٌء آخر؛ حلیب األم اقتصادي، وأقلُّ كلفةً ولیس ملوثاً، معقٌم تعقیما

الصیف، حینما یبكي الطفل الصغیر یجد الحلیب جاھزاً، أما إلى أن تغلي الحلیب حتى تعقِّمھ، وإلى أن 

ده حتى یستسیغھ، یموت الطفل من البكاء, اقتصادٌي، أقلُّ كلفةً، لیس ملوثاً .   تبّرِ

ت األمعاء، وال من إنتاناتھا، بل إن العطف والحنان الطفل الذي یرضع من ثدي أمھ ال یعاني من التھابا 

الذي یتلقّاه الطفل من أّمھ في أثناء الرضاعة، ھذا یكسبھ رحمةً في قلبھ إلى یوم یلقى هللا عزَّ وجل، لذلك 

  قال هللا عزَّ وجل:

َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُُھنَّ ﴿َواْلَواِلَداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن ِلَمْن أََراَد أَْن  یُتِمَّ الرَّ

بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث َوِكْسَوتُُھنَّ بِاْلَمْعُروِف َال تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسعََھا َال تَُضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَھا َوَال َمْولُوٌد لَھُ 

تََراٍض ِمْنُھَما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْوَالَدكُْم  ِمثُْل ذَِلَك فَِإْن أََراَدا فَِصاالً َعنْ 

  فََال ُجنَاَح َعلَْیكُْم إِذَا َسلَّْمتُْم َما آَتَْیتُْم بِاْلَمْعُروِف﴾

  ]233[سورة البقرة اآلیة: 

  األتم حوالن كامالن .قال العلماء: الحدُّ األدنى ستّة أشھر، والحدُّ  

  لماذا یمنع األطباء المرأة إرضاع ابنھا من حلیب البقر ؟

أما الشيء الذي ال یصدَّق, أن ھذا الطفل الذي خلقھ هللا عزَّ وجل، أودع فیھ خمائراً بمقادیر تتناسب مع  

  حلیب األم، فلو أرضعتھ حلیب البقر، لو كان طازجاً، أو كان مجففاً، ما الذي یحصل؟

خمائر الھضم التي أودعھا هللا في جسم الرضیع ال تتناسب مع المواد الدسمة التي في حلیب البقر،  إن 

لذلك یعجز الطفل عن ھضمھ، وتبقى كمیّاٌت كبیرة من المواد الدسمة والبروتینیات واألحماض األمینیة 

  دون ھضٍم, ما الذي یجھد الُكلیة؟ طرح ھذه المواد .

لیب البقر تجھد ُكلیتاه في طرح المواد الدسمة، واألحماض األمینیة، لذلك الطفل الذي یرضع ح 

والبروتینات التي لم یستطع ھضمھا، ألنھ مجّھٌز لھضم حلیب األم، فخمائر الھضم عنده متوافقةٌ مع 

حلیب األم, ولیست مع حلیب البقر، فإذا أرضعتھ حلیب البقر عجز عن ھضمھ, وبقیت ھذه المواد في 

  جھد الكلیة في طرحھا .دمھ، عندئٍذ ت
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أیھا األخوة الكرام, في حلیب البقر أربعة أمثال ما في حلیب األم من األحماض األمینیة، والنسب فیما  

بین األحماض األمینیة في حلیب البقر لیست كنسبة األحماض األمینیة التي في حلیب األم، ھذه متوافقةٌ 

  توافقاً تاماً مع تركیبھ .

ي أن تھضم حلیب البقر ال توجد عند الطفل الصغیر لذلك یعجز عن ھضمھ, والعلماء الخمائر التي ینبغ

  قالوا: ارتفاع نسبة األحماض األمینیة في الدم تسبب للطفل الرضیع القصور العقلي.

  ما ھو البدیل للمرأة إذا منعت من إرضاع ابنھا لسسبب ما ؟

ل العلماء: ینبغي أن تبحث لھ عن مرضعة، ال أن أیھا األخوة, إذا حدث ما یمنع الرضاعة من األم، یقو 

ترضعھ من حلیب البقر, وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح علیكم, البدیل لیس حلیب القواریر، 

بل أن تبحث لھ عن مرضعة، وھذه المرضعة ینبغي أن تكون صحیحةً، جیدة الصحة، ذات عقٍل كبیر، 

  ة والسالم:وخلٍق قویم، لقول النبي علیھ الصال

  ((ال تسترضعوا الحمقى فإن اللبن یعدي))

  [ورد في األثر]

ھذا منھج هللا عزَّ وجل، الذي یقولھ النبي علیھ الصالة والسالم ال ینطق عن الھوى، إن ھو إال وحٌي  

ر القصور العقلي، واآلفات القلبیة ،  واآلفات الوعائیة، یوحى، إنھ تعلیمات الصانع، لذلك اآلن نفّسِ

وأمراض جھاز الھضم والكبد، األمراض المزمنة التي تالزم اإلنسان طوال حیاتھ ربما تفسَّر بأنھ لم 

  یرضع من ثدي أمھ، ولو سألت أطباء األورام الخبیثة ألجابوك:

ابنھا  إن المرأة التي ترضع ابنھا من ثدیھا أقلُّ عرضةٌ لإلصابة بورم الثدي من المرأة التي ال ترضع 

من ثدیھا, أي أن نسب أورام الثدي الخبیثة في النساء اللواتي یرضعن أوالدھن قلیلةٌ جداً، أما نسب 

  األورام الخبیثة في النساء اللواتي ال یرضعن أوالدھن نسٌب عالیة, ألم یقل هللا عزَّ وجل:

  اهُ النَّْجَدْیِن﴾﴿أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن * َوِلَساناً َوَشفَتَْیِن * َوَھَدْینَ 

  ]10- 8[سورة البلد اآلیة: 

   قال ابن عبّاس: النجدان ھما الثدیان, وھدیناه النجدین, قال تعالى: 

   ﴿فََال اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ * َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ * فَكُّ َرقَبٍَة﴾

  ]13- 11[سورة البلد اآلیة: 

  تتحرر من نیر الشھوات, قال علیھ الصالة والسالم:أن تعتق رقبتك من نیر الشھوات، وأن  
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ْرَھِم, َوَعْبُد اْلَخِمیَصِة, إِْن أُْعِطَي َرِضَي, َوإِْن لَْم یُْعَط َسِخَط, تَ  ینَاِر, َوَعْبُد الّدِ ِعَس ((تَِعَس َعْبُد الّدِ

  َواْنتََكَس, َوإِذَا ِشیَك فَال اْنتَقََش))

  في الصحیح] [أخرجھ البخاري َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ 

ا أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ * ﴿أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن * َوِلَساناً َوَشفَتَْیِن * َوَھَدْینَاهُ النَّْجَدْیِن * فََال اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ * َومَ 

  فَكُّ َرقَبٍَة﴾

  ]13- 8[سورة البلد اآلیة: 

 


