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اEعجاز التشريعي في الحث على الرضاعة الطبيعية 

د/ محمد بورباب 
رئيس هيئة اHعجاز في القرآن والسنة لشمال اAغرب 

رئيس تحرير مجلة إعجاز الدولية للبحث والتأمل العلمي 

 Bottlefeeding (رضــاعــة الــقــنــيــنــة) صــطــنــاعــيــةlم بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــتــغــذيــة اqيــتــفــوق حــلــيــب ا
لـلـرضّـع, و|ـثـل eـوذجـا مـثـالـيـا ف طـب اqطـفـال, ولـعـل أهـم خـصـائـص اvـلـيـب الـبـشـري كـونـه يـفـرز مـن 

طـرف الـغـدة الـثـديـيـة الـتـي Åـعـل تـركـيـبـتـه مـخـتـلـفـة عـن اvـلـيـب الـعـادي ومـتـغـيـرة أثـنـاء الـرضـاعـة وخـ~ل 
اليوم كله.  

وقـد أظـهـرت اqبـحـاث اÑـوسـعـة الـفـوائـد الـصـحـيـة والـتـغـذويـة واÑـنـاعـيـة والـتـنـمـويـة والـنـفـسـيـة واlجـتـمـاعـيـة 

واlقـتـصـاديـة والـبـيـئـيـة vـلـيـب اqم, بـل تـشـيـر الـبـيـانـات إلـى أن الـرضـاعـة الـطـبـيـعـيـة |ـكـنـهـا إنـقـاذ اqرواح 

ف الــدول ذات الــظــروف الــســيــئــة.. حــيــث تــؤدي الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة إلــى åــســي نــتــائــج صــحــة الــرضــع 
واqمـهـات عـلـى حـد سـواء ف كـل مـن الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة والـنـامـيـة, ولـهـذا يـجـب عـدم اعـتـبـار تـغـذيـة الـرضّـع 

خـيـارًا qسـلـوب اvـيـاة فـقـط, بـل كـقـضـيـة أسـاسـيـة مـرتـبـطـة بـالـصـحـة والـتـغـذيـة, وف كـتـاب ال åـضـنـا 
آيـات الـذكـر اvـكـيـم عـلـى الـرضـاعـة الـطـبـيـعـيـة وÑـدة عـامـي ìـا يـشـكـل إعـجـازا تـشـريـعـيـا ف اvـث عـلـى 

الرضاعة الطبيعية. 

ث##بت ع##لمياً وط##بياً أن ح##ليب اvم (ال##رض##اع##ة ال##طبيعية) Breastfeeding ذو أه##مية ب##ال##غة وف##ائ##دة ك##بيرة 

ل#صحة ال#طفل واvم اc#رض#عة واº#تمع ع#لى ح#د س#واء، ف#هو غ#ذاء ك#ام#ل ل#لطفل ح#يث ي#حتوي اc#واد ال#غذائ#ية اc#ثال#ية 

ال###تي ي###تم ه###ضمها ب###سهول###ة، وه###و غ###ني ب###ترك###يبته: م###عادن (ال###كالس###يوم، اg###دي###د، ال###فوس###فور، ال###صودي###وم، 

ال#بوت#اس#يم،ال#كلور)، ال#كرب#وه#يدرات (ال#6ك#توز، ق#ليل ال#سكاري#د)، ال#بروت#Å (ال#كازي#ن، Öك#تال#بوم#Å اg#ليب -أ، 

ال##6ك##توف##يري##ن، ال##ليسوز∂، أل##بوم##Å اc##صل..)، ال##ده##ون (اvح##ماض ال##ده##نية، اvح##ماض ال##ده##نية اc##تعددة غ##ير 

اcش#بعة)، ال#بروت#Å (ال#كازي#ن، اك#تال#بوم#Å اg#ليب -أال#6ك#توف#يري#ن...) ب#حيث ت#في اvح#ماض اvم#ينية ف#ي ح#ليب 

 zا ي#نعكس إي#جاب#ا ل#يس ف#قط ع#لى ج#هازه ال#عصبي ودم#اغ#ه (ال#ذي م#يزه ا#r وه#Ωاص#ة ل#لطفل و#Nتطلبات ا#cم ب#اvا

ت#عال#ى ب#ه وك#رم#ه ع#لى ك#اف#ة اw#لوق#ات بس#ببه)؛ ب#ل ي#6ئ#م اäس#د ك#له •#ا يس#تفيده م#ن إم#دادات اvم ال#غذائ#ية م#ن ه#ذه 

اc#واد وم#ن ال#فيتام#ينات. وه#كذا ي#حتوي ح#ليب اvم ع#لى ج#ميع اc#واد ال#غذائ#ية اvس#اس#ية اc#طلوب#ة ل#نمو ال#طفل 

وب#صورة م#تناس#قة حس#ب ع#مره ووزن#ه وم#قدرت#ه ع#لى ال#هضم واÖم#تصاص وه#و ي#تغير ي#وم#ياً Ö ب#ل ب#ال#ساع#ات حس#ب 
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م#تطلبات#ه، ب#اÉض#اف#ة ال#ى أن ح#ليب اvم م#حفوظ ب#صورة ط#بيعية وب#نفس درج#ة ح#رارة اä#سم وخ#ال ٍم#ن اä#راث#يم 

اcمرضة (معقم وغير ملوث) وجاهز ل¿عطاء في أي وقت يحتاجه الطفل الرضيع. 

وله##ذا ف##إن ال##علماء Ö ي##نصحون ب##تناول اg##ليب اÖص##طناع##ي أو ح##ليب ال##بقر خ##6ل ال##سنتÅ اvول##يÅ إÖ ك##غذاء 

 Å#ي#حتوي ع#لى ال#كمية ال#كاف#ية م#ن ف#يتام Ö ن ح#ليب ال#بقر ال#كام#ل ال#دس#مv ،مvم#كمل ف#ي ح#ال ع#دم ت#وف#ر ح#ليب ا

ج، أو اg##دي##د، أو اvح##ماض اÖم##ينية اvس##اس##ية، r##ا ي##عرض اvط##فال ال##ذي##ن ي##تغذون ع##ليه ل##6ص##اب##ة ب##فقر ال##دم. 

وي#حتوي أي#ضا ح#ليب ال#بقر ال#كام#ل ال#دس#م ع#لى ك#ميات م#فرط#ة م#ن ال#بروت#Å وال#صودي#وم وال#بوت#اس#يوم، r#ا ق#د 

ي#شكل ض#غطا ع#لى ك#ليتي ال#رض#يع. إض#اف#ة ال#ي أن ال#بروت#ينات وال#ده#ون ف#ي ح#ليب ال#بقر ك#ام#ل ال#دس#م، أك#ثر ص#عوب#ة 

م#ن أن ي#هضمها أو à#تصها ال#رض#يع، ع#ن ت#لك اc#وج#ودة ف#ي ح#ليب اvم. ق#د ي#كون اg#ليب اc#كثف أسه#ل ه#ضما، 

بس#بب ع#ملية âه#يز ال#بروت#Å، إÖ أن ذل#ك Ö ي#كفي م#ن ال#ناح#ية ال#تغذوي#ة. م#ع وج#ود أط#فال ل#دي#هم ح#ساس#ية ل#واح#د 

أو أك#ثر م#ن م#كون#ات ح#ليب ال#بقر (وف#ي ال#غال#ب اvع#م ب#روت#Å ح#ليب ال#بقر). وت#ؤث#ر ه#ذه اN#صائ#ص ع#لى ص#يغة 

حليب اvطفال اcستمدة من حليب البقر. 

ع#لما أن ب#عض ال#بروت#ينات اc#وج#ودة ف#ي ح#ليب ال#بقر تس#بب أم#راض#ا ل#لطفل ك#ال#رب#و واvك#زà#ا وال#تهاب اc#عدة واvم#عاء 

اg##ساس##ية اc##نشأ. إن اg##ليب اÖص##طناع##ي وح##ليب ال##بقر أث##ناء إع##داده##ا ف##ي ال##قنينة ي##تعرض##ان ل##لتلوث اä##رث##وم##ي 

(ال#فيروس#ي وال#بكتيري) أو ق#د ي#كون ال#تلوث م#وج#ودا ف#يهما أص#6 ك#ما ث#بت ذل#ك ف#ي اg#ليب اÖص#طناع#ي، وف#ي 

م#ادة ال#لباء ال#صمغية ال#صفراء (Colostrum) ال#تي ت#فرزه#ا اvم م#ن ث#دي#ها c#دة ث#6ث#ة أي#ام ب#عد ال#وÖدة  ق#بل 

ت##كون اg##ليب ال##ناض##ج ف##قد وج##د أن##ها Ä##توي ع##لى ك##ميات ه##ائ##لة م##ن اvج##سام اc##ناع##ية (۹٥٪) واc##قاوم##ة 

ل#لفيروس#ات وال#بكتيري#ا ك#ال#لكتوف#يري#ن وال#ليزوزا∂ واÖن#ترف#يرون وال#كلوب#يول#Å اc#ناع#ية وب#كميات ك#بيرة ت#قل ب#عد 

ذلك عند تكوين اvم للحليب اcكتمل إلى ( ۲٥٪) وتعمل اcقاومة أنواع كثيرة من البكتريا والفيروسات مث6: 
Cholera vibrio، Salmonella، Shigella، E – Coli، Polio virus، Herbis simplex and Coxaki-

B viruses 

ول¬ اvم هو أنسب غذاء àكن إعطاؤه للرضع لعدة أسباب أهمها: 

أنه يوفر لهم جميع العناصر اcغذية التي يحتاجونها للنمو بطريقة صحية. •

 ي#ساع#د ع#لى ح#ماي#ة ال#رض#ع م#ن أم#راض ال#طفول#ة ال#شائ#عة - م#ثل اÉس#هال واÖل#تهاب ال#رئ#وي، وه#ما الس#ببان •

الرئيسيان لوفاة اvطفال في جميع أنحاء العالم. 
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ي#عزز ت#نمية اc#ناع#ة ال#شام#لة، ب#حيث يح#رك ع#مل ج#هاز م#ناع#ة ال#طفل، وي#عتقد ال#باح#ثون أن ه#ذا ي#عود ج#زئ#يا •

إل#ى ال#بروت#Å اc#وج#ود ف#ي ه#ذا اg#ليب، وي#عرف بـ CD14 اc#ذاب، وي#عزز ت#نمية ال#وق#اي#ة م#ن ال#عدوى •#ا 

ي#ختص ب#ه ب#ال#تأث#ير ال#وق#ائ#ي ع#لى ال#عدوى، ب#حيث ي#عتبر ه#ذا ال#عام#ل إل#ى ح#د ب#عيد أه#م ف#ائ#دة ص#حية ف#يما 

ي#تعلق ب#ال#رض#اع#ة ال#طبيعية، وي#وف#ر اg#ماي#ة اc#ناع#ية ف#يما ي#تعلق ب#اg#ساس#ية، ال#رض#اع#ة ال#طبيعية اg#صري#ة م#دة 

۳ -٤ أشهر àكن أن تخفض الربو، وكذلك تخفض التهاب اäلد التأتبي واvكزàا. 

ي#قي م#ن خ#طر دخ#ول اcس#تشفى Öن#خفاض ال#تهاب#ات اä#هاز التنفس#ي ف#ي ال#سنة اvول#ى ي#نخفض بنس#بة •

۷۲٪ إذا ك#ان ال#رضّ#ع ي#رض#عون م#ن ال#ثدي ف#قط أك#ثر م#ن ٤ أشه#ر. م#ع اÉش#ارة ال#ى أن ال#رض#ع ال#ذي#ن ت#لقوا 

الرضاعة الطبيعية cدة ٤-٦ أشهر تكون لديهم زيادة أربعة أضعاف. 

هناك اتصال بÅ زيادة مدة الرضاعة الطبيعية وانخفاض مخاطر اÉصابة باÖضطرابات الهضمية. •

ت###رت###بط ال###رض###اع###ة ال###طبيعية ب###اg###د م###ن م###خاط###ر ال###تهاب###ات ال###طفول###ة •###رض اvم###عاء. وال###قول###ون ال###ناخ###ر •

(NEC)ك#نتيجة ال#تفاع#ل ب#Å ال#غلوب#يول#Å اc#ناع#ي وت#أث#ير ال#ل¬ البش#ري وال#قاب#لية ال#وراث#ية م#ن ال#رض#ع خ#فض 

خطر مت6زمة موت الرضع اcفاجئ خصوصاً في الدول النامية اäزرية الصغيرة. 

تقليل احتمال اÉصابة بأمراض اvذن الوسطى والبرد واvنفلونزا. •

تقليل نسبة اÉصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدم في مرحلة الطفولة. •

خفض مخاطر اÉصابة •رض السكري، وخطر اÉصابة بالربو واvكزàا في مرحلة الطفولة. •

تقليل مشاكل اvسنان. •

ت#قليل نس#بة اÉص#اب#ة ب#ال#بدان#ة ف#ي اg#ياة Öح#قاً، ف#قد ي#زداد وزن ب#عض اvط#فال ال#ذي#ن ي#تغذون ع#لى اg#ليب •

ال#بدي#ل أك#ثر م#ن أط#فال ال#رض#اع#ة ال#طبيعية ع#ندم#ا ي#تناول أط#فال ال#رض#اع#ة اÖص#طناع#ية وج#بات#هم ب#ال#كمية 

ودرج#ة ال#كثاف#ة ال#تي ت#رغ#بها أم#هات#هم. ل#كي ت#ضمن س#رع#ة Ω#وه وت#سعد ب#رؤي#ة أط#فال#هن وق#د ك#بر حج#مهم 

ول#كننا ن#علم ح#دي#ثا أن م#ثل ه#ؤÖء اvط#فال ي#كون#ون أك#ثر إص#اب#ة ب#اÖل#تهاب#ات اä#رث#وم#ية اc#ذك#ورة أع#6ه 

وأكثر عرضة من غيرهم ل¿صابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها عند الكبر. 

ال#سعادة واÖط#مئنان ل#لطفل وه#و ي#سمع دق#ات ق#لب أم#ه وه#ي ت#ضعه ع#لى ص#دره#ا ب#حنان وي#شم رائ#حتها. •

ه#ذه ال#دق#ات ال#تي ت#عود ع#لى س#ماع#ها وه#و ف#ي ب#طن أم#ه ج#نينا وه#ذه ال#رائ#حة ال#تي ت#عزز ف#يه روح اß#بة 

وال#عطف وال#وف#اء وراب#طة ال#بنوة وال#طاع#ة واÖح#ترام، r#ا ي#ؤدي إل#ى ن#شوء ط#فل مس#تقر نفس#ياً وع#اط#فياً، إض#اف#ة 
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إل#ى ك#ون#ه ص#حيحاً ج#سميا وب#دن#يا ف#ض6ً ع#ن ت#قوي#ة ال#ص6ت ب#Å أب#ناء اvس#رة ال#واح#دة اج#تماع#ياً، r#ا ي#رت#بط 

بتقليل م#خاط#ر اÉص#اب#ة ب#اÖض#طراب#ات النفس#ية، ب#حيث ت#طوّر ال#رض#اع#ة ت#راب#طاً ع#اط#فياً ب#Å اc#ول#ود واvم، رغ#م 

صعوبة Äديد كيفية وأسباب ذلك. 

فوائد حليب اZم بالنسبة لXم:  

توفر الرضاعة الطبيعية فوائداً صحيةً لüم.  

فه#ي ت#ساع#د ال#رح#م ع#لى ال#عودة إل#ى حج#مه ال#طبيعي، وي#عزى ان#تفاخ ال#رح#م الس#ري#ع إل#ى زي#ادة ت#رك#يزات •

اvوكس#يتوس#Å، ب#حيث تعج#ل ف#ي ع#ودة أجه#زة ج#سمها إل#ى اg#ال#ة ال#طبيعية ف#يما ق#بل اg#مل خ#اص#ة ال#رح#م 

وم#لحقات#ه وذل#ك ب#تأث#ير إف#راز ه#رم#ون oxytocyin م#ن ال#قسم اN#لفي ل#لغدة ال#نخام#ية وال#ذي ي#زداد 

إف#رازه ب#تأث#ير ال#عام#ل اÖن#عكاس#ي (اc#ص م#ن ال#ثدي) suckling reflex ال#ذي ي#تم ع#ند ال#رض#اع#ة م#ن 

 اvم. 

وتقلل من خطر النزف بعد الوÖدة. •

وك#ذل#ك ت#ساع#د اvم ف#ي ال#عودة إل#ى وزن م#ا ق#بل اg#مل، وÄ#ميها م#ن ال#بدان#ة، ح#يث ت#عزز ف#قدان ال#وزن •

 ،preregnancy مل. ف##هناك دراس##ات تش##ير إل##ى ال##عودة إل##ى ال##وزن ال##ساب##ق##gكتس##ب خ##6ل اcا

ل#كنها غ#ير ح#اس#مة ن#ظرا ل#تدخ#ل ع#وام#ل م#رب#كة ع#لى ف#قدان ال#وزن (ال#نظام ال#غذائ#ي، ال#نشاط،خ#ط اvس#اس 

BMI، العرق). 

وت#عمل ع#لى ت#أخ#ير ع#ودة اg#يض، ف#ال#رض#اع#ة ال#طبيعية ت#عمل ك#مان#ع ح#مل ط#بيعي ب#تأث#ير إف#راز ه#رم#ون •

(ال#بروÖك#Å) prolactin م#ن ال#قسم اvم#ام#ي ل#لغدة ال#نخام#ية ال#ذي ي#زداد أث#ناء ال#رض#اع#ة ل#لطفل م#ن 

أم#ه وه#و إض#اف#ة إل#ى ك#ون#ه م#دراً للح#ليب ف#هو ي#ثبط اc#بيض وي#ؤدي إل#ى إي#قاف ال#دورة الشه#ري#ة ل#فترة مح#ددة 

وفي بعض اvمهات طيلة مدة الرضاعة فبذلك يحصل التباعد بÅ الوÖدات rا يفيد اvم والطفل معاً. 

وم#ن خ#طر اÉص#اب#ة بس#رط#ان اc#بيض وس#رط#ان ال#ثدي ف#ي م#رح#لة م#ا ق#بل ان#قطاع ال#طمث، ف#ال#رض#اع#ة ال#طبيعية •

ت#قلل م#ن نس#بة اÉص#اب#ة بس#رط#ان ال#ثدي واc#بيض ف#قد ل#وح#ظ أن اvم#هات ال#6ت#ي ي#رض#عن أوÖده#ن خ#اص#ة ف#ي 

السن اcبكرة يكن أقل إصابة بهذين الداءين باcقارنة بال6تي Ö يرضعن أو من النساء غير اcتزوجات. 

وتعمل كذلك على التقليل من خطر مرض هشاشة العظام. •
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• postpartum دةÖت ال####نزف ب####عد ال####وÖص####اب####ة ب####حاÉال####رض####اع####ة ال####طبيعية ت####قلل م####ن نس####بة ا

bleeding وبالتالي مرض فقر الدم ومضاعفاته. 

توفير السعادة لüم وهي تشبع غريزة وعاطفة اvمومة لديها. •

وت#كال#يفها أق#ل م#ن ال#تغذي#ة اÖص#طناع#ية ح#يث ت#وف#ر ع#ليها اc#ال وال#وق#ت ال#ذي ت#نفقه ف#ي إع#داد وج#بات •

الطفل الرضيع. 

أما فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة لXسرة وا\تمع: 

ف#ي دراس#ة أج#ري#ت ف#ي وÖي#ة ك#ارول#ينا ال#شمال#ية ف#ي أم#ري#كا ع#ن ت#كال#يف ال#رض#اع#ة اÖص#طناع#ية ل#لطفل ال#واح#د 

ف#كان#ت أل#ف دوÖر س#نوي#اً إض#اف#ة إل#ى ت#كال#يف اc#عاä#ة ال#طبية ال#تي ي#تعرض ل#ها ج#راء ذل#ك ف#ي ال#سنة اvول#ى م#ن ع#مره 

وال#تي ق#درت ب#أل#ف وأرب#عمائ#ة دوÖر أخ#رى ب#ينما اvط#فال ال#ذي#ن ي#رض#عون م#ن أم#هات#هم ط#بيعياً Ö ي#كلفون أول#ياءه#م 

أو الرعاية الصحية هذه اcبالغ !  

إن ال#رض#اع#ة ال#طبيعية ه#بة م#جان#ية م#ن رب ال#عاÅ#c ت#وف#ر م#بال#غ ضخ#مة ل#üس#رة r#كن أن يس#تفاد م#نها ف#ي س#د ج#وان#ب 

م#لحة أخ#رى وب#ال#تال#ي ل#لمجتمع وال#دول#ة. والبش#ري#ة  ف#ي أم#س اg#اج#ة ل#توف#ير م#بال#غ •#ليارات ال#دوÖرات س#نوي#اً ل#لدول 

ف#ي ال#عال#م ال#ثال#ث واÉف#ادة م#نها ف#ي م#شاري#ع ص#حية وق#ائ#ية وع#6ج#ية وت#رب#وي#ة ح#يوي#ة أخ#رى، ف#ال#طفل ح#تى الشه#ر 

السادس من عمره Ö يحتاج إلى إضافة أي غذاء إلى حليب أمه. 

وإذا م#ا ع#رف#نا أن#ها ت#قلل ك#ثيراً م#ن نس#بة اÉص#اب#ة ب#اvم#راض أو ال#وف#يات م#قارن#ة ب#ال#رض#اع#ة اÖص#طناع#ية ع#رف#نا أه#ميتها 

اÖق##تصادي##ة وال##سكان##ية، ح##يث تش##ير ال##بيان##ات إل##ى أن ال##رض##اع##ة ال##طبيعية à##كنها إن##قاذ اvرواح ف##ي ال##دول ذات 

ال##ظروف الس##يئة وال##نظاف##ة.، ف##من خ##6ل دراس##ات ح##دي##ثة ت##رب##ط وزارة ال##صحة اvم##ري##كية للخ##دم##ات اÉن##سان##ية 

(AHRQ) ب#Å ال#عواق#ب ال#صحية ل#لطفل ون#قص ال#تغذي#ة، ح#يث ك#ان#ت ال#رض#اع#ة غ#ير ال#طبيعية م#سؤول#ة ع#ن وف#اة 

۱.٤ م#ليون ط#فل و٤٤ م#ليون س#نة م#ن س#نوات ال#عمر اc#عدل#ة حس#ب اÉع#اق#ة، وه#و م#ا ي#عادل ۱۰٪ م#ن س#نوات اg#ياة 

اc#عدل#ة حس#ب اÉع#اق#ة ف#ي اvط#فال ال#ذي#ن ت#قل أع#ماره#م ع#ن ٥ س#نوات. وق#در ح#وال#ي ۱.۳ إل#ى ۱.٤٥ م#ليون ح#ال#ة 

وفاة في ٤۲ دولة (ذات نسب عالية الوفيات) àكن تفاديها من خ6ل زيادة مستويات الرضاعة الطبيعية. 
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 م#ن أج#ل ذل#ك ك#له دأب#ت اc#نظمات ال#طبية وال#صحية ال#عاc#ية واä#معيات ال#طبية اc#تخصصة ب#اvط#فال ع#لى ت#شجيع 

 Å#ول#ى م#ن ح#ياة ال#طفل، ب#ل ك#لما ك#ان#ت م#دت#ها ت#قرب م#ن ال#عامvدة الس#تة أشه#ر ا#c ق#لvال#رض#اع#ة ال#طبيعية وع#لى ا

كانت النتائج أفضل.  

توصيات: 

خ#6ص#ة ال#قول ف#إن#نا ي#جب أن ن#نظر إل#ى ال#رض#اع#ة اÖص#طناع#ية ك#حال#ة اس#تثنائ#ية ت#لجأ إل#يها اvم ف#ي ظ#روف مح#ددة 

وباستشارة اwتصÅ كما يلجأ اcريض إلى تناول  الدواء في حالة مرضه! 

أم#ا ب#النس#بة c#دة ال#رض#اع#ة ال#طبيعية ف#ينصح ب#اس#تكمال ال#رض#اع#ة ال#طبيعية ح#تى إك#مال ال#سنة ال#ثان#ية م#ا دام اvم 

والطفل يرغبان بذلك. 

اbذر من بعض اZدوية:  

رغ#م ك#ل م#ناف#ع ح#ليب اvم، Ö ب#د ل#ها م#ن أخ#ذ اÖح#تياط ف#يما ي#خص اس#تخدام اvدوي#ة ال#تي ت#تطلب ب#عض اg#ذر 

ومنها: 

اcسه6ت. •

• .Åتوي على الثيوفيلÄ أدوية الربو التي

اcهدئات (مثل الفاليوم والفينوباربيتال). •

ال#كحول وال#كاف#يÅ ت#عتبر آم#نة إذا م#ا û ت#ناول#ها ب#كميات ص#غيرة. وم#ن ن#اح#ية أخ#رى à#ر ال#نيكوت#Å إل#ى ال#طفل ع#ن 

طريق حليب الثدي وàكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة. 

ينبغي âنب اvدوية التي تضر بالرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، إذا كان ذلك rكنا وهي : 

• .Åتروبvا

أدوية فرط الدراق. •

ع6ج السرطان الكيميائي. •

• .Åالتتراسيكل

الكلورامفينيكول. •

اليوديد. •

الريسربÅ"قلواني خافض للضغط من نبات الراولفيا". •
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اwدرات. •

الليثيوم. •

التحضيرات اcشعة. •

Äضيرات الشقران. •

وإذا كان à Öكن âنب ذلك، أو استبداله vسباب طبية، يجب التوقف مؤقتاً عن الرضاعة الطبيعية. 

استخدام اvدوية التالية لفترة طويلة يتم Äت اÉشراف الطبي اcباشر: 

الستيرويد. •

وسائل منع اgمل الهرمونية. •

اcسكنات. •

مدرات البول. •

مضادات اÖخت6ج. •

وجه اfعجاز التشريعي في اbث على الرضاعة الطبيعية 

ك#ل ه#ذه ال#فوائ#د ل#م تظه#ر ف#ي اvب#حاث ال#علمية إÖ م#ن عه#د ق#ري#ب. ف#منذ ن#هاي#ة اvرب#عينيات م#ن ال#قرن العش#ري#ن 

وح#تى م#نتصف الس#بعينيات م#نه ك#ان ي#عتقد أن ح#ليب اvب#قار أف#ضل م#ن ح#ليب اvم، وك#ان#ت ت#تم ت#غذي#ة ال#غال#بية 

ال#عظمى م#ن اvط#فال ح#دي#ثي ال#وÖدة ف#ي ال#ب6د ال#غرب#ية وال#وÖي#ات اcتح#دة اvم#ري#كية ع#ن ط#ري#ق ه#ذا اg#ليب ال#بدي#ل. 

وك#ان ال#نظام اc#تبع ف#ي مس#تشفيات ال#وÖدة ه#ناك أن ي#صف ال#طبيب ل#üمّ م#ا ي#ناس#ب ط#فلها ال#رض#يع م#ن أن#واع اvل#بان 

ال#بدي#لة ع#ند م#غادرت#ها اcس#تشفى. ول#م ي#كن اvط#باء ي#وص#ون ب#ال#رض#اع#ة ال#طبيعية إÖ ع#ندم#ا ت#كون اvم م#ن أس#رة 

فقيرة وç Öلك ث6جة gفظ اgليب لطفلها!  

واc#دة اc#ثال#ية ل#لرض#اع#ة ال#طبيعية ل#لطفل ه#ي س#نتان، وه#ذا م#ا أش#ار إل#يه ال#قرآن ال#كر∂ ف#ي ق#ول#ه ت#عال#ى: (وَالْ#وَالِ#دَاتُ 

يُرْضِعْنَ أَوÖَْدَهُن< حَوْلÅَِْ كَامِلc ِْÅََِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِم< الر<ضَاعَةَ) [البقرة: ۲۳۳].  

 Ö ت#دل ع#لى أن ال#رض#اع#ة (َنْ أَرَادَ أَنْ يُ#تِم< ال#ر<ضَ#اعَ#ة#َِc) وع#بارة ،Åت#ؤك#د ض#رورة إك#مال ال#سنت (ِْÅَكَ#امِ#ل) ف#كلمة

 .Åرضاع لسنتÉبا Öتكتمل إ
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