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 ١٦٣

 :
الحمــد هللا وحــده، والــصالة والــسالم علــى مــن ال نبــي

الرحمـــــة المرســـــلة إلـــــى ، ســـــید األولـــــین واآلخـــــرین، بعـــــده
ومــن تبعــه وســار ، وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین، العــالمین

،،، أما بعد، ى یوم الدینعلى هدیه إل
فـــإنَّ مـــن فـــضل اهللا ورحمتـــه علـــى عبـــاده أن جعـــل 

وخــــصها ، خاتمــــة الــــشرائع الــــسماویةالــــشریعة اإلســــالمیة
، والمرونــــة، اتــــصافها بالثبــــات: أبرزهــــا، بخـــصائص عــــدة

وقــــــدرتها علــــــى مواكبــــــة الحیــــــاة وتطورهــــــا؛ ألن حاجــــــات 
ــــــاتهم متجــــــددة، ومتطــــــورة، ومبتكــــــرة،  وشــــــریعتنا النــــــاس، وغای

قــــــادرة علــــــى - بثبــــــات أصــــــولها، ومرونــــــة فروعهــــــا- الغــــــرَّاء
اســتیعاب مــا هـــو جدیــد، ومواكبـــة كافــة العـــصور، وهــو ســـر

. واستمرارها، من أسرار خلودها
حین ظهور ل كبل في ، عصرفي كلویلحظ

ذاـهماننا ز خصوصًا في دیدةجونوازل ، وقضایا، حوادث
هـفیستحدثت وا،الطبه فروعـالذي تعددت فی 

.جامعة آل البیت، الشریعة، كلیة مشاركأستاذ*

والمسائل الطبیـة التـي لـم ، اإلجراءات العالجیةالكثیر من 
النـــوازل مـــن واالجتهـــاد فـــي هـــذه، تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل

ا لمـا لهـا مـن أثـر فـي ـعصر والدتهلضروریة في ااألمور
.فیهاعرفة الحكم الشرعيملتهم حاجول، حیاة الناس
حیـث من مـستجدات هـذا العـصر، بنوك الطبیةالوتعد

ســـتخدامه الحتـــاج إلیـــه اإلنـــسان ألجـــل یَ یـــتم فیهـــا تخـــزین مـــا 
التــي تبیحــه الــشریعة وقــت الحاجــة، ومــن أشــهر هــذه البنــوك

ــــدم، : اإلســــالمیة بــــضوابط ، وبنــــوك عیــــونوأخــــرى للبنــــوك ال
تتــــیح األطفــــالبنــــوك لحلیــــبإنــــشاءتــــم األعــــضاء، وأخیــــرا

الحــصول أطفــالهنإرضــاعلالئــي یعجــزن عــن ألمهــات ال
بــدًال مــن اللجــوء إلــى الحلیــب الــصناعي أمهــاتعلــى حلیــب 

حــال مــن األحــوال الــذي مهمــا بلغــت جودتــه ال یــستطیع بــأي
. تعویض الطفل عن حلیب األم الطبیعي

وللتوصــــل إلـــــى الحكــــم الـــــشرعي لمــــا یتعلـــــق بهـــــذه 
، ودراســـة واقعهـــا، هـــاال بـــّد مـــن معرفـــة حقیقتالمـــستجدات 

وضـوابط تتعلـق ، مـسائلوغیـر ذلـك مـن ، أهـدافهاوتحدید 
. ؛ ألن الحكم على الشيء فرع عن تصورهبها

 

)( 

*

م٣/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٩/٥/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

جــواز إنــشاء بنــول : یــث أثبتــت الدراســة، ح)حكــم بنــوك الحلیــب فــي ضــوء الفقــه اإلســالمي: (تهــدف هــذه الدراســة إلــى بیــان
ن إیصال الحلیـب إلـى الجـوف بـالوجور، والـسعوط تحـصل بهمـا حرمـة  ٕ الحلیب للضرورة، وبقدرها، وضمن الضوابط الشرعیة، وا

. التحریم بجمع لبن النساء في بنوك الحلیبالرضاعة، كما تحصل من الثدي، كما تبین وقوع
. ور، السعوطبنوك الحلیب، الوج: الكلمات الدالة

Abstract
This study aims at a statement (the rule of milk banks in the light of Islamic jurisprudence), which

proved the study may be created banks milk of necessity, and exaggerated, and within the limits of
legality, although the delivery of milk into the stomach Balujur, and snuff you get them the sanctity of
breastfeeding, as you get from the breast, As it turns out the prohibition of a collection of women's milk
in the milk banks.
Key words: milk banks, Alujur, snuff.
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مـنالحـاكموال، المفتـيیـتمكنوال(: الجوزیـةقال ابن قـیم
فهــم:أحــدهما: الفهــممــنبنــوعینإالبــالحقوالحكــم، الفتــوى
، بـالقرائنوقـعمـاحقیقـةعلـمواسـتنباط، فیهوالفقه، الواقع

فهـم : الثـانيو . علمـابـهیحیطحتىوالعالمات، واألمارات
فـيبـهحكـمالـذياهللاحكـمفهـم: وهو، الواجب في الواقع

یطبـــقثـــم، الواقــعهـــذافـــيرســولهلـــسانعلـــىأو، كتابــه
فــيوســعهواســتفرغجهــدهبــذلفمــناآلخــرعلــىأحــدهما

ــمذلــك بمعرفــةیتوصــلمــنفالعــالما، أجــر أو، أجــرینیعــدمل
. )١()ورسولهاهللامـحكمعرفةإلىفیهوالتفقه،الواقع

ال "بنـوك الحلیـب"بـصدد دراسـته وهذا البحث الذي
: حیــث یحتــاج إلــى، یخــرج عــن هــذین النــوعین مــن الفهــم

. ثم فهم الواجب، فهم الواقع
، وقــد ظهـــرت فكـــرة بنـــوك الحلیـــب فـــي الوالیـــات المتحـــدة

حیــث یجمــع حلیــب العدیــد مــن ، بیــةوبعــض الــدول األورو 
األمهـــات بغـــرض إرضـــاعه ألطفـــال رضـــع؛ویتم عالجهـــم 
داخــل الحــضانات لفتــرات طویلــة؛ ونظــرا لوجــود مــسلمین 

فقــد تعالــت أصـوات مطالبــة فــي ، یعیـشون فــي تلــك الـدیار
فكـان ال بـد ، إنشاء مثل هـذه البنـوك فـي الـبالد اإلسـالمیة

. نوكمن معرفة حكم دیننا الحنیف في هذه الب

 :
تعریـف بنـوك : یقتصر الجهـد فـي هـذا البحـث علـى

الحلیـــب، ونـــشأتها، وحكمهـــا، والحكـــم المترتـــب علـــى الرضـــاعة 
دون االلتفـــات إلـــى غیرهــا مـــن موضـــوعات تتـــصل ، منهــا

. بهذا الموضوع خشیة اإلطالة
لقــد كــان هــذا الموضــوع محــل جهــد بعــض: الجهــود الــسابق

: منهموالباحثین، الفقهاء
ـــوك الحلیـــب-١ ـــاوى-بن -معاصـــرةضـــمن مجمـــوع فت

یوســــف القرضــــاوي، حیــــث كــــان الموضــــوع. د: إعـــداد
عبـــارة عـــن رد علـــى ســـؤال حـــول حكـــم إنـــشاء بنـــوك 

وأثرها في إنشاء الحرمة؟ ، الحلیب
هاعقـــدتحیــث ، نــدوة اإلنجـــاب فـــي ضـــوء اإلســـالم-٢

مـــــایو ٢٤المنظمــــة اإلســــالمیة للعلــــوم الطبیــــة فــــي 
حیـــث خـــصص احـــد محاورهـــا كویـــتم بدولـــة ال١٩٨٣

اإلسـالمیةالمنظمـةحیـث توقفـت) بنـوك الحلیـب(حول
بعــرضواكتفــت، فــي هــذه المــسألةالطبیــةللعلــوم

قیـامتـشجیععلـى عـدمالنصمعالفقهیةاالتجاهات
. بنوك الحلیب

:، إعــدادبنـوك الحِلیـب فــي ضـوء الــشریعة اإلسـالمیة-٣
حیــــث خــــصص ، )٢(التــــواب خالــــد معــــوضعبــــد. د

فوائـــــد "بنـــــوك الحِلیـــــب"البحــــث للحـــــدیث عـــــن فكـــــرة 
الرَّضــاعة الطبیعیَّــة وبیــان مــذاهب الفقهــاء فــي بیــان 

. علَّة التَّحریم

، والجدیــد فــي هــذه الدراســة؛ أنهــا عرفــت بنــوك الحلیــب
وآراء ، الحلیــبونــشأتها التاریخیــة، وبینــت حكــم إنــشاء بنــوك 

المترتـب الفقهاء في كیفیة الرضاعة الموجبة للحرمـة، واألثـر 
. وفق منهج فقهي مقارن، على هذه الرضاعة

 :
تكمــــن أهمیــــة البحــــث مــــن خــــالل الموضــــوع الــــذي 

، یـــبالتخـــریج الـــشرعي لبنـــوك الحل: فهـــو یتنـــاول، یعالجـــه
أم أن ، وهل تترتـب عالقـة حرمـة الرضـع مـن هـذه البنـوك

. الرضاعة المنشئة للحرمة إلتقام ثدي المرضعة

 :
: تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

ما بنوك الحلیب؟ وما حكم إنشائها؟-١
هل یشترط في الرضاعة مص الثدي؟ -٢
اعة من بنوك الحلیب؟على الرضما الحكم المترتب- ٣

 :
اعتمـــد الباحـــث المـــنهج الوصـــفي القـــائم علـــى اســـتقراء

مـــن خـــالل عـــرض ، والمـــنهج المقـــارن، الجزئیـــات الفقهیـــة
ــــة، واالعتراضــــات، اآلراء الفقهیــــة مــــن مظانهــــا، وترتیــــب األدل

أو ، والتوفیـــق بینهمـــا مـــن غیـــر التعـــصب لـــرأي مـــن اآلراء
الرجوع إلــــى الكتــــب كمــــا قمــــت بــــ، بلمــــذهب مــــن المــــذاه

والـــصحف، أو غیرهـــا، أو المقـــاالت فـــي المجـــالت، والبحـــوث
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مـــن وســـائل اإلعـــالم الحـــدیث كاإلنترنـــت مـــا وجـــدت إلـــى 
. ذلك سبیال

: وقد اشتملت الدراسة على المطالب اآلتیة
. ونشأتها، تعریف بنوك الحلیب: المطلب األول
. الحلیبحكم إنشاء بنوك : المطلب الثاني
. اشتراط كون الرضاعة من الثدي: المطلب الثالث
ــب الرابــع علــى الرضــاعة مــن بنــوك الحكــم المترتــب: المطل

. الحلیب
. وفیها أهم نتائج البحث: الخاتمة




: تعریف بنوك الحلیب لغة واصطالحا: أوالً 
: لغة واصطالحا) بنوك(تعریف ) أ

ــوك لغــةً  ــعِ نَّــكَ بتَ : نقــول: البن ضِ وْ ــلَ ، هـبــَأقــامَ : كــذابَم ؛وتََأهَّ
زِّهِ فيوتََبنَّكَ  كَّنَ : أي، ِع . )٣(َتَم

موضعفيوتََبنَّكوا، وتأهل، بهأقام: بالمكانوتََبنَّك
: ، وتبنكواأصللهصارإذا: الرجلَتَبنَّك، و أقاموا: كذا

قومهؤالء: ویقال،ولاُألصكأنهموهمبالبلدالمقیمون
. )٤(اَألرضُبْنكمن

، اإلقامــة: وعلــى ذلــك یكــون معنــى البنــك فــي اللغــة
. والتمكن، واألصل

، بــاالقتراضاالئتمـانبعملیــاتتقـوممؤســسة: اصــطالحاالبنـك
. )٥(واإلقراض

البنـكسـميوبـه، العملـةمبادلـةفیـهیـتمالـذيلمكانا: أو
. )٦(مصرفا

َلبُ و ، لبحال: لحلیبا-ب ُ الَح ر َد صْ َلبهاَم ُلُبهَح ، اـَیحْ
ِلُبها ْلباً وَیحْ َلباً حَ الباوَح رْعِ فيمااسِتخراجُ : وِح منالضَّ

َلبُ اللَبنِ  . )٧(الشيءاستمدادوهو، والحَ
َلبالحَلبالـیق در، ـومص، اسمٌ وهوالشَّاءِ حَ
لب حْ َلباإلناء:والِم ألهلكتحُلبأن: واإلحالبة. فیهُیحْ

الباً َأحلبُهم: تقول. إلیهمبهتبعثُ و  لوبٌ وناقة. إحْ : َح
. لفالنالحلوبةُ هذه: قلتاسماً ذلكجعلتَ فإذالبن؛ذات
َبانةوناقةٌ  ْل لوبمثلَح ُتكویقال. الحَ علىأعنتك: أحلْب

لب المعنى رج المعنى الشرعي عن ـ، وال یخ)٨(الناقةحَ
لَ منرْعِ الضَّ فيمااسِتخراجُ : اللغوي وهو . بُ یالحَ

، مؤسـسة تقـوم بجمـع األلبـان: هـو: تعریف بنوك الحلیـب
فـي وتعقیمها، وحفظها الستخدامها في تغذیة هؤالء األطفـال

. )٩(بنك الحلیب: صورة ما سمي
ــــب : أو هــــو ــــائضمركــــز متخــــصص لجمــــع الحلی أو، الف

، أو بـــأجر، متبرعـــاتفیـــه مـــن أمهـــاتالمرغـــوبغیـــر
احفًظــاوحفظــه هــمطفــالألإعطائــهثــم، أمــاكنفــيجیــًد

. إلیهحاجةفي

: بنوك الحِلیبة نشأ: ثانیاً 
فــي الغــرب أنــشئتبنــوك الحلیــب فكــرة غربیــة دخیلــة 

ــــث ال توجــــد لــــدیهم اعتبــــارات، لظــــروف خاصــــة بهــــم وحی
ــــى األنــــساب مــــن  ــــاظ عل وشــــیوع االخــــتالط، خاصــــة بالحف

المجتمــــع،، وتمــــزق والتفكــــك األســــري، العالقــــات الجنــــسیة
. الفواحش بشكل مذهل فیهوانتشار، وتقطع أواصره

إلــى عقــد الــسبعینیاتبنــوك وتعــود النــشأة األولــى لهــذه ال
مــن القــرن المنــصرف فـــي الوالیــات المتحــدة، وبعــض الـــدول 
األوروبیة، وتقوم فكرة بنوك الحلیب، علـى غـرار فكـرة البنـوك 

. )١٠(بنك الدم، وبنك القرنیة، وبنوك المني: األخرى مثل
أو ، فـي جمـع لـبن األمَّهـات بـأجر: وتتلخص الفكرة

إمــا ، بـشيء ممــا فــي أثـدائهن مــن اللــبنعـن طریــق التََّبــرُّع
مــا لكــون الطفــل قــد ، لكونــه فائــضا عــن حاجــة أطفــالهن ٕ وا

. توفي وبقي الحلیب في الثدي
ویؤخـذ هــذا اللَّـبن بطریقــة معقَّمــة، ویحفـظ فــي قــواریر 

فـي ، أو )١١(عقیمه مرَّة أخرى في بنـوك الحِلیـبمعقَّمة بعد ت
عطائــه لألطفــال  ٕ ثالجــات لمــدَّة تــصل إلــى ثالثــة أشــهر، وا
ة الطَّبیعیَّــة الــذي قــد تــضرهم فیــه أنــواع  المحتــاجین للرَّضــاَع

، وال یجفــف هــذا اللــبن، بــل یبقــى علــى )١٢(الحلیــب األخــرى
هیئتــه الــسائلة حتــى ال یفقــد مــا بــه مــن مــضادات األجــسام 

)Antibodies( التي توجد فـي اللـبن اإلنـساني، وال یوجـد
. )١٣(مثیلها في لبن الحیوانات كاألبقار، واألغنام، وغیرها

ذا كــان األمــر كــذلك فــإن أیَّــة امــرأة مرضــع تــسهم  ٕ وا
ـــال  نف مـــن األطف بـــالتََّبرُّع بـــبعض لبنهـــا لتغذیـــة هـــذا الـــصِّ
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بــــل یجــــوز أن ، ومحمــــودة عنــــد النــــاس، مــــأجورة عنــــد اهللا
ــب نفــسها بــالتبرعیــ كمــا جــاز ، شترى ذلــك منهــا إذا لــم َتطِ

وعمــــل بــــه ، اســــتئجارها للرضــــاع كمــــا نــــص علیــــه القــــرآن
. )١٤(المسلمون

ومع هذا فإن بنوك اللبن قد انكمشت بصورة 
المتحدة، والدول األوروبیة ألن حجم خاصة في الوالیات

األلبان داء؛ ألنـالمشكلة أصغر مما قد تم تصوره ابت
وانحصر االستعمال لمن ، تكفي) الحیوانیة(لصناعیة ا

یستطیعون، أو لمن ال الصناعیةخاصة لأللبانحساسیةلهم 
. من الموالید% ٧ونسبة األطفال الخدج حوالي . هضمه

إلى اللبن یحتاجون % ٧من الـ% ١من هؤالء أقل من 
ولكن . ومنكمشة، ولذلك فإن المشكلة صغیرة. اإلنساني

م تظهر ـوقد تختفي المشكلة ث. ومطروحداالحتمال موجو 
. )١٥(بعد ذلك




إال ، )بنوك الحلیـب(على الرغم من حداثة موضوع 
أن قــدماء الفقهــاء قــد تعرضــوا لــبعض األمــور المتعلقــة بــه 

وعلـــــى ضـــــوء ، بإســـــهاب عنـــــدما تحـــــدثوا عـــــن الرضـــــاعة
، المتعلقـــة بالرضـــاعاخـــتالفهم فـــي بعـــض تلـــك الجزئیـــات

جــاء اخــتالف المعاصــرین مــن العلمــاء فــي مــسألة حكــم إنــشاء
: . بنوك الحلیب واستخدامها على النحو اآلتي

: عــدم جــواز إنــشاء بنــوك الحلیــب، وهــو قــول:القــول األول
ــــــشیخ محمــــــد بــــــن العثیمــــــین ــــــدالــــــشیخ ، و )١٦(ال نلــــــرحماعب

ــــــد حــــــسام الــــــدینوالــــــشیخ، )١٧(النجــــــار ــــــر ، )١٨(محمَّ وزهی
مجلـــس، و )٢٠(، ومحمـــد الـــشاطري)١٩(سباعي، ومحمـــد البـــارالـــ

مجمــــع الفقـــــه اإلســـــالمي المنبثــــق عـــــن منظمـــــة المـــــؤتمر 
١٦- ١٠اإلســالمي فــي دورة انعقـــاد مــؤتمره الثـــاني بجــدة مـــن 

ــــــــاني  ــــــــع الث ــــــــسمبر ٢٨- ٢٢/ هـــــــــ١٤٠٦ربی ، )٢١(م١٩٨٥دی
: واستدلوا بما یأتي

ُم الالَِّتي َأرْضَ : قوله تعالى- ١ اتُُك وَاُتكُ وَأُمََّه ْم وََأَخ َنُك مـْع
ةِ  اَع . ]٢٣: النساء[مِّنَ الرَّضَ

المحارمتحریمآیةهيالكریمةاآلیةهذه: وجه الداللة
ذلكبالصهروالمحارمالرضاعمنیتبعهوماالنسبمن
،ةعلى مطلق التحریم في الرضاعنصكریمالقرآن الأن

. )٢٢(وجعل تحریم الرضاعة بمنزلة النسب والمصاهرة
النسبمنزلةالرضاعةاهللازلن(: قال البیضاوي

علىوأمرهاأختاوالمرضعة، أماالمرضعةسمىحتى
درذيـالالطفلووالدالمرضعةباعتبارالنسبقیاس
. )٢٣()اللبنعلیه

ا تفـــصل بــــین تعـــداألمـــور والتنبیهـــات هـــذه و  حـــدوًد
ــِع : والحــرام، قــال تعــالى، الحــالل ــن ُیطِ َم ــُدوُد الّلــِه وَ ــَك ُح ِتْل

ـــا  َه ِت ـــن َتحْ ـــرِي ِم ـــاتٍ َتجْ نَّ ـــُه َج ْل ِخ ـــوَلُه ُیْد رَُس ـــَه وَ ـــارُ الّل َه اَألْن
ــیمُ  زُ اْلَعظِ ــَك اْلَفــوْ ِل َذ ــا وَ یَه ینَ ِف اِلــِد فجعــل ، ]١٣: النــساء[َخ

واجمـــسائل المیـــراث ؛بـــنفس مـــستوى مـــسائل التَّحـــریم فـــي الـــزَّ
اتعـــــدومـــــن بـــــین األحكـــــام الَّتـــــي  وكلهـــــا - وفواصـــــل، حـــــدوًد

.)٢٤(واإلباحة، بین التحریموثیقة الصلة -فواصل
نِ ما روي عنالسنة النبویة من-٢ بَّاسٍ اْب يَ - َع رَضِ

االلَّهُ  ُهَم ْن رُمُ : (النَِّبيُّ َقالَ : َقالَ - َع نْ َیحْ ااعِ الرَّضَ ِم َم
رُمُ  نْ َیحْ .)٢٥()النََّسبِ ِم

دل الحــــدیث علــــى جملــــة مــــن التعلیمــــات : وجــــه الداللــــة
، أن الرضاعة بغـض النظـر عـن كیفیتهـا: منهااإلسالمیَّة

، أم عــن طریــق الــسعوط، ســواء أكانــت مباشــرة مــن الثــدي
أم عــــن طریــــق بنــــوك الحلیــــب منــــشیة للحرمــــة مــــا دام أن 

ینبغــي أن تراعــى یمــاتالتغذیــة حــصلت للطفــل، وهــذه التعل
واهللا ، التـــــشریعیَّةومقاصــــدها ، فــــي روحهــــا، وفــــي أهــــدافها

أو الحكمــة الحقیقیـة لهـذه األحكـام، وأعلــم ، تعـالى أعلـم بالعلَّـة
المحرمــات مــن وهــذه ، بمــا یترتَّــب علــى انتهــاك هــذه الحــدود

وأقـل مـا یوصـف بـه مـن ، أضرار فـي المجتمـع اإلسـالمي
-هیل فـي أمـر الرَّضــاعهـو التـس-أضـرار فـي هـذا الـشأن 

ثــم، ســواء أكــان لــه مبــرر أم ال، أنــه جــرأة علــى حــدود اهللا
ا: ونیقولـــ فـــي هـــذه القـــضیة هـــي الجهالـــة والخطـــورة أیـــضً

فـال ، أو السیدات الالتي یقمن بإعطـاء لبـنهن، بین السیدة
ممــا یـؤدي إلــى ، لهــذا الطِّفـلالمرضـعةیمكـن معرفــة األم ا

القـدر یعطـي قـدرًا مـن ومهمـا كـان هـذا ، اختالط األنـساب
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إن مـذهًبا مـن المـذاهب : والرِّیبة فال یحـق أن یقـال، الشك
، أو صــغیر، أجـاز الرَّضــاعة إذا كــان مختلًطـا بقــدر كبیــر

فـــإنَّ جوانـــب التحـــدیثات الـــشكلیَّة ال تجـــدي مـــن الجوانـــب 
وحیَّة وبذلك یكـون هـذا المـشروع غیـر ، وجوانب الورع، الرُّ
. )٢٦(إسالمي

ا، ولـــیس هنـــاكنـــوك الحلیـــب بإن مـــشروع - ٣ حـــرام شـــرًع
لــصراحة الــنص الــدال علــى التحــریمة تــأدنــى شــبهة فــي حرم

َنُكْم : قـــال تعـــالى ـــْع ـــي َأرْضَ ُم الالَِّت ـــاتُُك ـــنَ وَأُمََّه م مِّ ـــوَاُتُك وََأَخ
ــاَعةِ  ، وكمــا یحــرم اللَّــبن البــاقي علــى أصــل ]٢٣: ساءالنــ[الرَّضَ

یحـــرم تغیـــره علـــى هیئـــة حالـــة انفـــصاله عـــن الثَّــــدي ، خلقتـــه
والزبـــد، ومـــا عجـــن بـــه دقیـــق، أو خالطـــه مـــاء، أو ، كـــالجبن

إحــدى صــفاته نحــوه مغلــب اللَّــبن علــى الخلــیط بــأن ظهــرت 
أو وصـول عـین ، والرائحـة، واللـون، الطعم: وهي، الثالث

ـــى  ـــه، الجـــوفاللَّـــبن إل ـــشترط فـــي ، وحـــصول التغـــذي ب وی
فلــو شــرب بعــضه ، ثبــوت التَّحــریم فــي ذلــك شــرب الجمیــع

متحقًقــا أنــه وصــل منــه شــيء إلــى الجــوف كــان بقــي مــن 
.)٢٧(المخلوط أقل من قدر اللَّبن حرم

إن هــذا المــشروع : الــشیخ عبــد الــرحمن النجــارقــال 
ولــــیس هنــــاك أدنــــى شــــبهة فــــي حرمــــة هــــذا ، حــــرام شــــرعا

. )٢٨(مشروع ال
إن جمـــع اللـــبن مـــن أمهـــات متعـــددات: المحــذور الـــدیني- ٤

ــنْ ، وخلطــه ثــم إعطــاءه األطفــال یــؤدي إلــى عــدم معرفــة َم
ن األطفال؛ نْ ِم نَ َم ن النساء أرضْع فـإذا حـدثت الجهالـة ِم

، فقــد یــؤدي ذلــك إلــى أن یتــزوج األخ أختــه مــن الرضــاعة
. )٢٩(عمتهأو، أو خالته

بنــاء علــى مــا تقــدم فــإني انــصح: ريقــال محمــد الــشاط
الــوالدة تبعــدم تأســیس هــذه البنــوك، كمــا إن علــى مستــشفیا

تجنبـا للوقـوع أن ال تتساهل في إرضـاع طفـل لـبن غیـر أمـه 
. )٣٠(في المحظور الشرعي مستقبال

مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي المنبثــقوقــد صــدر عــن 
ؤتمره عـــن منظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي فـــي دورة انعقـــاد مـــ

:اآلتيم١٩٨٥دیسمبر ٢٨-٢٢الثاني بجدة 

م ـع إنشاء بنوك حلیب األمهات في العالـمن: أوالً 
ال: اآلتيالدائمةلجنةكما صدر عن ا، )٣١(اإلسالمي

وتغذیة، بحلیبهنواالحتفاظ، األمهاتاستحالبیجوز
هتكإلىالمؤدیةالجهالةمنذلكفيلمابهآخرطفل

بنوكإنشاءیجوزال: ذلكعلىوبناء، الرضاعحرمات
. )٣٢(لذلكالمحتاجیناألطفالإلرضاعهالنساءحلیبلجمع

وهـو ، جـواز إنـشاء بنـوك الحلیـب بـضوابط:القول الثـاني
والــــشیخ بــــدر المتــــولي عبــــد ، )٣٣(القرضــــاويقــــول الــــشیخ

، والـــشیخ عمـــر األشـــقر، والـــشیخ محمـــد األشـــقر، الباســـط
ـــدین تـــوني، والـــشیخ إبـــرا والـــشیخ هیم الدســـوقي، والـــشیخ عـــز ال

مجمــعو ، )٣٥(حمــزةاللطیــفعبــد والــشیخ، )٣٤(حتحــوتحــسان
. )٣٦(الفقه اإلسالمي الدولي

: واستدلوا بما یأتي
: بنوك الحلیب حالل، بناًء على وجود أمریننَّ إ)١
نَّ العلــــة الَّتـــــي جعلهـــــا الـــــشارع إ: تحدیــــد معنـــــى الرضـــــاع- أ

المـص فـي تراطاشـ، "األمومـة المرضـعة"أسـاس التَّحـریم هـي 
نبــات اللَّحــم بــأي الرضــاع، ولــیس ٕ العلــة هــي إنــشاز العظــم، وا

نبـات اللَّحـم ، و شيء كان ٕ لو كانت العلة هي إنـشاز العظـم، وا
بأي شيء كان، لوجب أن نقـول الیـوم بـأن نقـل دم امـرأة إلـى 
ـــة بالـــدم فـــي  طفـــل یحرمهـــا علیـــه، ویجعلهـــا أمـــه؛ ألن التَّغذَی

مــن اللَّـبن؛ ولكـن أحكـام الــدِّین ال وأقـوى تـأثیرًا ، العـروق أسـرع
ن الظـــن ال  ٕ تفـــرض بـــالظنون؛ فـــإن الظـــن أكـــذب الحـــدیث، وا

. یغني من الحق شیًئا
والــــذي أراه أن الــــشارع جعــــل أســــاس التَّحــــریم هـــــو 

ــي: األمومــة المرضــعة كمــا فــي قولــه تعــالى ُم الالَِّت ــاتُُك وَأُمََّه
ـــنَ الرَّ  م مِّ ـــوَاُتُك ْم وََأَخ َنُك ـــْع ضَ ةِ َأرْ ـــاَع وهـــذه ، ]٢٣: النـــساء[ضَ

األمومـــة الَّتـــي صـــرح بهـــا القـــرآن ال تتكـــون مـــن مجـــرد أخـــذ 
حنــان بــل االمتــصاص، وااللتــصاق الَّــذي یتجلــى فیــه ، اللَّــبن

مـن فـرع األخـوة األمومة، وتعلـق البنـوة، وعـن هـذه األمومـة تت
الوقـوف فالواجـب ، فهي األصل والباقي تبـع لهـا، الرَّضاع

عند ألفاظ الشارع هنا، وألفاظه كلهـا تتحـدث عـن اإلرضـاع 
والرضــاعة، ومعنــى هــذه األلفــاظ فــي اللغــة الَّتــي ، والرَّضــاع

ألنهــا الــسنة واضــح صــریح؛وجــاءت بهــا، نــزل بهــا القــرآن
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 ١٦٨

ال مجــــــرد ، صاصهوامتــــــ، والتقامــــــه، تعنــــــي إلقــــــام الثَّــــــدي
.)٣٧(االغتذاء باللَّبن بأي وسیلة

صفةوأما: (واستدل القرضاوي بما قاله ابن حزم
ثديمنالراضعامتصهماهوفإنماالمحرمالرضاع

منفشربه، امرأةلبنسقىمنفأمافقط، بفیهالمرضعة
فيأو، زـبخبأطعمهأو، فبلعهفیهفيحلبأوإناء، 
حقنأو، أذنهفيأو، نفهأفيأو، فمهفيصبأو، طعام

. )٣٨()شیئایحرمالذلكفكلبه
أن بنـوك الحلیـب یتـرجح فیهـا دلیـل الحـل علـى:والخالصة

: دلیل الحرمة؛ لتوافر مناطین
بعـــدم معرفـــة إالم المرضـــعةمنـــاط الجهـــل، أو الـــشك: األول

. التي هي سببا في اللبن
إلى ة، بمعنى أن یلجأالشَّرعیَّ ، )٣٩(مناط الضرورة:الثَّاني

: ةـهذه البنوك إذا تحققت عناصر الضرورة الشرعیة اآلتی
وذلــك بــأن یخــشى علــى ، أن تكــون الــضرورة ملجئــة-١

. أو المرض، األطفال الخدج الهالك
أن تكــــون الــــضرورة قائمــــة ال منتظــــرة، فلــــیس لهــــؤالء -٢

األطفــال أن یرضــعوا مــن هــذه األلبــان قبــل التأكــد مــن 
. اسطة األطباء المختصینحاجتهم إلیها بو 

، أن یحـصل فـي الواقـع خـوف الهـالك: قال الزحیلـي
وذلـك بغلبـة الظـن ، أو المـال، أو التلف علـى الـنفس

أو وجــود خطــر حقیقــي علــى أحــد ، حــسب التجــارب
. )٤٠(الضروریات الخمس

أال یكـــون لـــدفع الـــضرورة وســـیلة أخـــرى غیرهـــا، فلــــو -٣
ـــان صـــناع ـــوك بألب یَّة أمكـــن االعتیـــاض عـــن هـــذه البن

. مأمونة صالحة لحیاتهم فال حاجة الستعمالها
أن یكـــون الـــضرر المترتـــب علـــى ارتكـــاب المحظـــور-٤

أقـــل مـــن الـــضرر المترتـــب علـــى وجـــوده حـــال الـــضرورة
ورِیَّاتُ (: الفقهیةدةـللقاع ظُـتُِبـیحُ الضَّرُ حْ طِ ورَاتِ ـاْلَم رْ ِبـَش
مِ  َد اِنَهاَع َهاُنْقصَ ْن . )٤١()َع

ــــى الحــــد أن یقتــــصر فیمــــا یبــــاح ت-٥ ــــه للــــضرورة عل ناول
األدنــــى، أو القــــدر الــــالزم لــــدفع الــــضرر، ألن إباحــــة 

. )٤٢(الحرام ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها
: الرأي الراجح

ــــتهم، بعــــد أن بینــــا آراء الفقهــــاء یتــــرجح لــــدینا ، وأدل
القــول لثــاني القائــل بجــواز إنــشاء بنــوك الحلیــب للــضرورة، 

معتبـرة مـصلحة لك یحقق وضمن الضوابط الشرعیة، ألن ذ
خاصـــــة فـــــي بعـــــض الـــــدول المنكوبـــــة بـــــالحروب، والكــــــوارث 

وتـــــأخر االحتیاطیـــــة الطبیعیـــــة، ونفـــــاد المخـــــزون مـــــن المـــــواد 
المــــــــساعدات، أو امتنــــــــاع األطفــــــــال عــــــــن تنــــــــاول الحلیــــــــب 

، األم مــثالً لحاجـة إلــى ذلـك، كوفــاة او تــدعواالصـطناعي، أ
 ٍ ،أوأو لعـــدم قـــدرتها علـــى الرضـــاع، إمـــا مـــن انـــشغال  عجـــزٍ

. أو ألسباب أخرى، كعدم وجود اللبن أصالً 
وممـــــا دعـــــاني إلـــــى تـــــرجیح هـــــذا القـــــول عـــــدد مـــــن 

: المبررات منها
والحــرص علــى بقــاء حیــاتهم، ، حفــظ األطفــال الخــدجإن- ١

نقـــاذهم مـــن الهـــالك ٕ مــــن یعـــد، والخطـــر المحـــدق بهـــم، وا
، بهـــا الـــشَّریعة باعتبارهـــاالَّتـــي جـــاءتالخمـــسلـــضروریاتا

مـــــــصلحة فـــــــنحن أمـــــــام وحمایتهـــــــا، واحترامهـــــــا، وحفظهـــــــا، 
والجـــرأة علـــى ، إنقـــاذ حیـــاة إنـــسان: هـــياجتماعیَّـــة معتبـــرة

والتقـــصیر فـــي ، حــدود اهللا تتمثـــل فـــي ضـــیاع هــذه الـــنَّفس
ذا كـان ، ولو كان عـن طریـق البنـوك، أو رعایتها، حقها ٕ وا

ــا كمــا فــي  تنــاول اإلســالم قــد جعــل األخــذ بالرخــصة واجًب
مـــات بحیـــث إذا لـــم یأكلهـــا المـــضطر، نـــد الـــضرورةالمیتـــة ع

ا ـا لتـسببه فـي قتـل نفـسه، جوًع ألن ، فإذا لم یفعل كـان آثًم
مْ : اهللا تعالى یقـول ُك ُفـَس ُتُلوا َأْن : ، وقولـه]٢٩: النـساء[وَالَ َتْق

 ُــةِ وَالَ ت ُلَك ــى التَّْه ْم ِإَل یُك ــِد ــوا ِبَأْی : وتعلیــل ذلــك]١٩٥: البقــرة[ْلُق
إنمـا حرمـت لمـا ، كـالخمرالمیتة ونحوهـا مـن المحرَّمـات أن

ولكـن إذا تعینـت سـبیالً ، والعقـول، فیها من إفـساد النفـوس
تناولها واجًبا؛ ألنـه كان ، ودفع الهالك عنها، لحفظ النَّفس

أو یعرضــها للتلــف لــیس مــن حــق اإلنــسان أن یتلــف نفــسه،
ا ألن نفــس اإلنــسان ،فــي غیــر الحــاالت المــأذون فیهــا شــرًع

نمــا هــي ملــك خالقهــا، لیــست ملكــه حقیقــة ٕ تعــالى واهللا، وا
ولیس مـن حـق الودیـع أن یتـصرَّف ، اإلنساندأودعها عن

.)٤٣(إذن مالكهافي الودیعة بغیر
اهللاه ـ، وشرب ما حرمالم أباح أكل المیتةـاإلسإن - ٢
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أال یبــــیح لنــــا حفــــظ أنفــــس أطفــــال بریئــــة بلــــبن ، للــــضرورة
أم نفتــــي بوأدهــــا فــــي !أمهــــات مجهــــوالت حــــال الــــضرورة

اهللاذكـــر: قـــال الجـــصاصولـــو لـــم یوجـــد بـــدیل؟، مهـــدها
بوجـــــوداهبعـــــضفـــــياإلباحـــــةوأطلـــــق، الـــــضرورةتعـــــالى

ـْم : قولـهوهـوصـفةوال، شرطغیرمنالضرورة ـا َلُك َم وَ
ـرََّم  م مَّا َح َل َلُك َقْد َفصَّ ِه وَ َلْی ُم الّلِه َع رَ اْس ِك مَّا ُذ ُلوْا ِم َأالَّ تَْأُك

لُّونَ  یرًا لَُّیـضِ ِث ِه وَإِنَّ َك ُتْم ِإَلْی رْ ُطرِ ا اضْ ْم ِإالَّ َم ُك َلْی م َع ـَأْهوَاِئِه ِب
ـــمٍ  ْل ـــرِ عِ ینَ ِبَغْی َتـــِد ْع َلـــُم ِباْلُم ـــوَ َأعْ بَّـــَك ُه ؛]١١٩: األنعـــام[ِإنَّ رَ

حــالكــلفــيالــضرورةبوجــوداإلباحــةوجــودذلــكفاقتــضى
. )٤٤(فیهاالضرورةوجدت

ئا حـالال یتغـذى إذا لـم یجـد المـضطر شـی: قـال ابـن رشـد
وال ، االضـــطراربـــه، جـــاز لـــه اســـتعمال المحرمـــات فـــي حـــال 

. )٤٥(خالف في ضرورة التغذي
، العــــسر: التخفیـــفموجبـــاتمــــنالفقهـــاءجعـــللقـــد -٣
فـــي العـــسر النـــاسلحـــالمراعـــاةبالـــشيءالبلـــوىعمـــومو 

والحــــــضر ، والــــــصحة والــــــسقم، والغنــــــى والفقــــــر، والیــــــسر
ــــــاوالــــــسفر عــــــصرناأنإلــــــىفةباإلضــــــاهــــــذا، بهــــــمورفًق

، بأهلــــهوالرفـــق، التیــــسیرإلـــىیكــــونمـــاأحــــوجالحاضـــر
وأحــوج مــا یكــون إلــى ذلــك األطفــال الخــدج خاصــة عنــدما 
یمتنعــون عــن تنــاول الحلیــب االصــطناعي وال ســبیل إلــى 

. إنقاذهم إال بشرب اللبن من بنوك الحلیب
نـــدوة اإلنجـــاب فـــي ضـــوء كمـــا صـــدر فـــي توصـــیات

شـعبان ١٣دت فـي دولـة الكویـت بتـاریخ اإلسالم التي عق
: م اآلتي١٩٨٣/ ٢٦/٥ه الموافق ١٤٠٣

ذا دعـــت  ٕ عــدم تــشجیع قیـــام بنــوك الحلیـــب المخــتلط، وا
الـــــضرورة الطبیـــــة إلـــــى ذلـــــك تنـــــشأ بنـــــوك حلیـــــب بـــــشري 

، بحیـــث تعـــرف صـــاحبة كـــل حلیـــب... لألطفـــال الخـــدج 
ویـــتم إثبـــات واقعـــة الرضـــاع فـــي ، واســـم مـــن رضـــع منهـــا

مــع إشــعار ذوي الــشأن حرصــا علــى ، محفوظــةســجالت 
. )٤٦(عدم تزاوج من بینهم عالقة رضاعیة محرمة




اختلــف الفقهــاء فــي هــذه المــسألة، وذهبــوا إلــى األقــوال
: ةـاآلتی

فلـــو ، لــم یــشترط كــون الرضــاع مــن الثــدي: لالقــول األو
وهــو ، تثبــت بــه التحــریموصــل الحلیــب إلــى جــوف الطفــل

، )٤٩(والـــشافعیة، )٤٨(وجمهـــور المالكیـــة، )٤٧(قـــول الحنفیـــة
مـــــن و ، )٥١(الزَّیدیَّـــــةو ، )٥٠(يوالـــــراجح فـــــي المـــــذهب الحنبلـــــ

ومجمــع ، )٥٣(وزكــي شــعبان، )٥٢(ســید ســابق: المعاصــرین
الفقــه اإلســالمي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر اإلســالمي 

٢٨-٢٢فــــق فــــي دورة انعقــــاد مــــؤتمره الثــــاني بجــــدة الموا
. )٥٤()التحریمفي. م١٩٨٥دیسمبر 

: واستدل أصحاب هذا القول باآلتي
مـــاإالالرضـــاعمـــنَیحـــرُمال(: قـــول رســـول اهللا -١

. )٥٥()األمعاءفَتق
ـــا(: وقولـــه علیـــه الـــصالة الـــسالم-٢ ةُ َفِإنََّم ـــاَع ـــنْ الرَّضَ ِم

ةِ  اَع َج . )٥٦()اْلَم
ـــاعمـــنیحـــرمال: (وقولـــه -٣ ـــاإال الرَّضَ معـــاءاألفتـــقَم

انَ الثديِفي َك َطامقبلوَ ِف . )٥٧()اْل
وأنبت، العظمأنشزماِإالَّ رضاعالَ : (وقوله-٤

. )٥٨()اللحم
دلـت األحادیــث علـى أن المــؤثر فـي التحــریم: وجـه الداللــة

نبــات، بــاللبنالغــذاءحــصول: هــو ٕ نــشار، اللحــموا ٕ نــشاز(وا ٕ )وا
، و رواإلیجـا، باإلسـعاطیتحقـق، وهـذا المجاعـةوسـد، العظم

الــسعوطألنبــشربه مــصًا مــن الثــدي، أو مــن وعــاء ونحــوه؛ 
والوجــور، الجــوعویــسد، فیغــذي، والحلــقالــدماغإلــىیــصل
ـــــصل لفطـــــرســـــبیلواألنـــــف، )٥٩(فیغـــــذي، الجـــــوفإلـــــىی
كالرضـاعللتحـریمسـبیالفكـان، واعتباره منفـذا للغـذاءالصائم

. )٦٠(بالفم
فعلــق، مالفطــاقبــلالثــديفــيوكــان: قــال الجــصاص

نحـووهـواألمعـاءفتـقوبمـا، الفطـامقبـلكـانبمـاالحكم
مـاالرضـاعةمـنیحـرمإنما: (قالتأنهاعائشةعنرويما

. )٦١()اللحمأنبت

وال یثبت ، اع من الثديـیشترط كون الرض: القول الثاني
د في ـوأحم، )٦٢(بعض المالكیةوهو قول، التحریم بغیره

من ، و )٦٥(والجعفریة، )٦٤(ةـیوالظاهر ، )٦٣(نـد الروایتیـأح
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اللطیف خ عبدـالشی،)٦٦(الشیخ القرضاوي: المعاصرین
. )٦٨(د النجدي زهـحمأو ، )٦٧(حمزة مفتي مصر

: واستدل أصحاب هذا القول باآلتي
مْ : قوله تعالى-١ اُتُك ْم ُأمََّه ُك َلْی تْ َع رَِّم . ]٢٣: النساء[ُح
ــا یَ (: رســول اهللا قولــه-٢ ــن الرَّضـــاِع َم حـــرُم َیحـــرُم ِم

ن النََّسبِ  . )٦٩()ِم
علـق ، والحـدیث الـشریف، إن اآلیـة الكریمـة: وجه الداللـة

التحریم فیهما علـى اإلرضـاع فقـط وال یـسمى إرضـاعًا إال 
ضعته المرأة المرضعة مـن ما و : ما كان بمص الثدي أي

وال ، وســعوط، ومــا عــدا ذلــك حلــبالرَّضــیعفــمثــدیها فــي
ا جـرح فـي بدنـه فـال فأشبه ما لـو دخـل مـن یسمى إرضاًع

وكــــــأنهم تمــــــسكوا بــــــالمعنى اللغــــــوي . )٧٠(یكــــــون لــــــه أثــــــر
. مص الثدي: وهو، للرضاعة

عَ : جاء في القاموس المحیط عُأمَّهرَضِ ِم ، كَس
رَب ًعاوضَ رَّكُ رَضْ َسرانِ ورَضاعةً ، ورَضاعاً ، وُیَح وُیْك
عاً  عٌ فهوككتفٍ ورَضِ عٌ كرُكَّعٍ : راضِ َتصَّ : فٍ ـككتِ ورَضِ اْم
َیها . )٧١(َثْد

أصــــلٌ والعــــین، والــــضادلــــراءا: ویقــــول ابــــن فــــارس
ـــرْب: وهـــو، واحـــد رْعمـــناللَّـــَبنُش تقـــول. الثّـــديأو، الـــضّ
ع عالمولودُ رَضِ . )٧٢(یرضَ

جلَّ الّلهأنَّ : وهوآخرهُ وَجْ وفیه: وقال ابن قتیبة
 ّ ُم ال: فقال، بالرِضاعالِنكاححرمَ وعز اُتُك الَِّتي وَُأمََّه

ةِ  اَع م مِّنَ الرَّضَ وَاتُُك ْم وََأَخ َنُك ْع َأنْ :والرِضاعُ ، ]٢٣: النساء[َأرْضَ
يمنالّلبنَ ُفصلفإذاالثَّديمنالصبيّ یمتصَّ  الثَّْد
ره یفَ َأوَ ،بهلهُأدمأو، الصبيّ فُأوِج واءفيلهِد أو، الَد
ِقیهُ  طَ َأو، ُس ِع مابهرمُ ـَیحْ ولكنَّهرَضاعاً یكنلمبهُس
رمُ  عملهیبطلال: َأيیموتالاللََّبنالنَّ بالرضاعَیحْ

يبمفارقته ُعوط: الفقهاءقولومعناه، الَثْد والوجور، الَس
ان رّم هماُیَح . )٧٣(الرَّضاعیحرّم

: مناقشة األدلة
: اقشة أدلة القول األولمن
)٧٤()إنما الرضاعة من المجاعة(: الرد على حدیث-١

انَّ إَ : ابن حزمما قاله  َ َهَذ َبر ةٌ اْلَخ جَّ نَّهُ ; َلَناُح َألَ◌

ا رَّمَ إنََّم ةِ َح اَع لُ الَِّتيِبالرَّضَ ةُ ِبَهاُتَقاَب اَع جَ ، اْلَم
َلمْ  رِّمْ وَ اُیَح رَِه اِبَغْی ًئ ْی َقعُ َفالَ َش ارِیمٌ َتحْ َی ِبهِ ُقوِبَلتْ ِبَم

ةُ  اَع جَ نْ اْلَم لٍ ِم رْبٍ َأوْ ، َأْك ٍ َأوْ ، ُش ور ِ َأوْ ، وَُج ر ْی َغ
ِلكَ  ونَ َأنْ ِإالَّ ,َذ ةً َیُك اَع ارَضَ َم : تعالىاهللاَقالَ َك
 ْن َم ودَ َیَتَعدَّ وَ ُد ونَ ـالظَّاِلمُ ُهمْ َفُأوَلِئكَ اللَّهِ ُح
. )٧٥(]٢٢٩: البقرة[

وقــد أعــلَّ ابــن حــزم الحــدیث الــذي اســتدل بــه الجمهــور-٢
ال یحـــرم مـــن (: وهـــو الحـــدیث الـــذي روتـــه أم ســـلمة

ا: َقالَ ثمَّ ، )٧٦()الرضاع إال ما فتق األمعاء ـَذ ٌ َه خبـر
َقطع ْن ةألن ، )٧٧(ُم َم ذربنتَفاطِ ْن أممـنعتـسملـماْلُم
ة ــــــلَم ــــــؤمِنین؛أمَس َنََّهــــــااْلُم ــــــتألِ اَن وجَهــــــامــــــنأســــــنَك زَ

ام( ـــَش اماِبـــاْثَنيْ ) ِه ـــانَ ، عـــشرَع َك اممولـــدوَ ـــَش ســـنةِه
ــتِّینَ  ــةفمولــد، سِ َم َلــىَفاطِ اَع ــَذ ــانســنةَه َبعــینَثَم ْ ، وََأر
اَتتْ  َم ةأموَ لَم ـة، وَخمـسینتـسعسـنةَس َم َفاطِ یرَةوَ ـِغ لـمصَ
ْنهَاحفظتَأنَفكیف، تلقها اَلـةمـنتـسمعوَلم، َع َأِبیهَـاَخ

ة اِئَش . )٧٨(؟َع
وأنبـــت، العظــمأنـــشزمــاِإالَّ رضـــاعالَ : (قولــه مــاأ-٣

ةـحجــالتأمــلعنــدهــوفیــه، بــلحجــةفــال. )٧٩()اللحــم
مــاوهــو، المحــرمالرضــاععــنیتحــدثألنــه، علــیهم
نبــاتعظمـهبإنــشازالطفـلتكــوینفـيتــأثیرلـهكـان ٕ وا

فــيالمــؤثرغیــر، القلیــلالرضــاعىینفــفهــو، لحمــه
. )٨١(األلبانيضعفهكما أن الحدیث . )٨٠(التكوین

: مناقشة أدلة القول الثاني
لقــد أجــاب أصــحاب القــول األول علــى أدلــة القــول 

: الثاني باآلتي
إن االســتدالل باآلیــة، والحــدیث ال یــنهض بهمــا حجــة، - ١

ن أثبتــا التحـــریم باإلرضـــاع فـــال یـــدالن علـــى ن ٕ فـــي مـــا وا
ســواه، وهــو حــصول التحــریم باإلســعاط واإلیجــار، وقــد 
ـــــــا علـــــــى  ذكـــــــر الفقهـــــــاء أنهمـــــــا ینـــــــشران الحرمـــــــة قیاًس
اإلرضـــاع بجـــامع حـــصول اإلنـــشاز للعظـــم، واإلنبــــات 

والقیــاس مــن األدلــة الــشرعیة . للحــم، والتغذیــة للــصغیر
. )٨٢(المعتبرة عند جمهور الفقهاء

الــذي بــه كمــا أن ذلــك ینــاقض علــة االغتــذاء بــاللبن 
وال یعقـــل أن تكـــون العلـــة هـــي وضـــع ، علـــق الحكـــم

mailto:�TW@T
mailto:gG@S
mailto:N@k
mailto:k@L


.................................................................................................. 

 ١٧١

أو یكـون مـص الثـدي جـزءًا ، الثدي فـي الفـم فحـسب
ــة التــي صــرحت بهــا بعــض األحادیــث ؛ ال  مــن العل
ســیما وأن األحكــام الــشرعیة لیــست منوطــة بالحقــائق

. اللغویة بل العبرة بالحقائق الشرعیة
،رضـاعاإلعلـى واألحادیـثفـي اآلیـات، النصجاءلقد - ٢

وحصول التحریم به؛ لكونه األصـل ولـذا أجمـع العلمـاء 
علــىوالعمــل. علــى حــصول التحــریم بــه وغیــره تــابع لــه

ــــدهــــذا ــــمأهــــلأكثــــرعن ــــيأصــــحابمــــنالعل النب

نمــــا حــــصر اإلمــــام ابــــن حــــزم الرضــــاع )٨٣(هموغیـــر  ٕ ، وا
ا مـن الثـدي كونـه ال یعـد القیـاس  المحرم فیما كـان مـصً

. دلیًال شرعًیا
قــول ابــن حــزم لحــدیث أم ســلمة یقابلــه قــولإن إعــالل-٣

ــم مــنهم حــسن: الترمــذيلو قــ: لطائفــة مــن أهــل العل
ســـناده: قلـــت، صـــحیح ٕ .  )٨٤(الـــشیخینشـــرطعلـــىوا

. )٨٥(صحیحإسناده: األلبانيلو ق
: كما أن ابن قیم الجوزیة رد علة االنقطاع بقوله

انقطاعیلزمفالفتعسفسلمةأملحدیثردكموأما
أمتـلقیالمنذربنتفاطمةأنأجلمنالحدیث

ویحفظها، أشیاءجداالصغیریعقلفقد، صغیرةسلمة
سبعابنوهوالمجةالربیعبنمحمودعقلوقد

كانتفاطمةإن: قلتموقدمنهأصغرویعقلسنین
سنوهذاسنةعشرةإحدىبنتسلمةأموفاةوقت
فمن، جاللزو فیهتصلحفإنها، للمرأةسیماالجید
ماتعقلالإنها: یقالكیفالزواجحدفيهي

الباطلهوهذابه؟تحدثماتدريوال، تسمع
مصادقةكانتسلمةأمأنمعالسننبهتردالالذي

جدتهاحجرفيهذهفاطمةفنشأتأسماءلجدتها
وأمعنهااهللارضيعائشةأبیهاخالةمعأسماء
سبعسنة-عنهااهللارضي- عائشةوماتتسلمة

یمكنوقدوخمسینثمانسنة: وقیلوخمسین
سنةفماتتأسماءجدتهاوأما، منهافاطمةسماع
وعشرینخمسبنتذاكإذوفاطمة، وسبعینثالث
سلمةأمأفتتوقد، منهاسماعهاكثرفلذلك، سنة
حدثنا: عبیدأبوفقال، أسماءروتهالذيالحدیثبمثل

عبدنبیحیىعنعروةبنهشامعنمعاویةأبو
ماتـسئلأنهاسلمةأمعنحاطببنالرحمن

قبلالثديفيكانما: فقالتالرضاع؟منیحرم
وعلى . )٨٦(بموجبهوأفتت، الحدیثفروتالفطام

فرض التسلیم بانقطاعه فقد ثبت له شواهد تقویه 
ومثله حدیث )٨٧(عن أبي هریرة، وعبداهللا بن الزبیر

ن طعن فیه بعض  ٕ إال )٨٨(علماءالابن مسعود، فإنه وا
مع والحدیثان بمجموعهما. أنه روي من وجه آخر

ا في ـوسیأتي بیانهم، مالهما من شواهد حجة
. حـالترجی

ومـــن وافقهـــم فـــي تحدیــــد، وأمـــا اختیـــار رأي الظاهریـــة
فیعتــرض علیــه بــأن ، األمومــة بمــص الثَّــدي فقــطوحــصر

األم المرضــعة لــو كانــت مــصابة فــي ثــدیها فعــصرت منــه 
وأرضــعته الطِّفــل خمــس رضــعات متفرقــات مــشبعات ، بناللَّــ

ن لم ، وقع التَّحریم باتفاق الفقهاء ٕ .مص الثَّديیوا
ثــم أرضــعته بلـــبن ، ولــو أتینــا بــأم فاحتــضنت طفــالً 

غیرهـــا خمـــس رضـــعات مـــشبعات متفرقـــات فـــالتَّحریم هنـــا 
. ولیس لألمِّ الحاضنة، یتوجه إلى األم صاحبة اللَّبن

:الراجحيالرأ
:الــراجح مــا ذهــب إلیــه أصــحاب القــول األول القائــل

والــسعوط تحــصل بهمــا حرمــة الرضــاع كمــا ، إن الوجــور
مكــان اإلجابـــة ، تحــصل مــن الثــدي لقــوة مـــا أســتدلوا بــه ٕ وا

: إضافة إلى، عن أدلة المخالفین
إبراهیمعنإسحاقبنمحمدبنجریرما روي عن 

اجـالحجعنیحدثبیرالز بنعروةكان: قالعقبةبنا
: قالاهللارسولأنهریرةأبيبنالحجاجبنا
إالیحرموال، المصتانوالالمصةالرضاعةمنتحرمال(

. )٨٩()اللبنمناألمعاءفتقما
قـطریمنالزبیربناهللاعبدحدیثلهیشهدكما

عناألسودأبيعنلهیعةابنأخبرنيوهببناهللاعبد
اعَ الَ (: مرفوعاهعنعروة اِإالَّ رَضَ َعاءَ َفَتقَ َم . )٩٠()اَألْم

أیــامفــيأي: (قــال الــشوكاني) فــي الثــدي(ومعنــى 
. )٩١()منهاالصبيیرضعحیثوذلكالثدي
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والـــسعوط یـــصل بـــه اللـــبن ، وعلـــى ذلـــك أن الوجـــور
ویحــــصل بــــه مــــن إنبــــات ، إلــــى حیــــث یــــصل باالرتــــضاع

نــشاز العظــم مــا ، اللحــم ٕ فیجــب ، یحــصل مــن االرتــضاعوا
. أن یساویه في التحریم

 
 

اختلــف الفقهــاء فـــي الحكــم المترتـــب علــى الرضـــاع 
: وذهبوا إلى قولین، من بنوك الحلیب

عــدم وقــوع التحــریم مــن بنــوك الحلیــب، وهــو: القــول األول
ـــشافعیةوبعـــ، )٩٢(قـــول بعـــض الحنفیـــة وبعـــض ، )٩٣(ض ال

ــــشیخ القرضــــاوي: ومــــن المعاصــــرین، )٩٤(الحنابلــــة ، )٩٥(ال
)٩٧(صــقرالــشیخ عطیــةو ، )٩٦(والــشیخ عبــد اللطیــف حمــزة

. )٩٩(مجمع الفقه اإلسالميو ، )٩٨(ومحمد نجیب
فــمفــيثـدیهاحلمــةتامـرأة أدخلــ(: وقـال الموصــلي

یحــــرمال؟الأمحلقــــهفــــياللــــبنأدخــــلیــــدريوال، رضــــیع
یــدريوال، القریــةأهــلبعــضأرضــعهاصــبیةوكــذا، كــاحالن

یجـــوز، ألنالقریـــةتلـــكأهـــلمـــنرجـــلفتزوجهـــا، هـــومـــن
. )١٠٠(بالشكیزولفالأصلالنكاحإباحة

أو،الرضــاعوجــودفــيالــشكوقــعإذا: وفــي المجمــوع
یثبــــتلــــمال؟أمكملــــتهــــلالمحرمــــةالرضــــعاتعــــددفــــي

بالــشك،الیقــینعــنزولنــفــال، عدمــهاألصــلنأل؛التحــریم
. )١٠١(وعدده، الطالقوجودفيشكلوكما

ذا: (قــال ابــن قدامــة ٕ ،الرضــاعوجــودفــيالــشكوقــعوا
یثبــتلــم؟المأ، كمــالهــلالمحــرمالرضــاععــددفــيأو

بالـــشكالیقـــینعـــنزولنـــفـــال، عدمـــهاألصـــلألن؛ التحـــریم
. )١٠٢(وعدده، الطالقوجودفيشكلوكما

تحــرم رضــاعة أيِّ : الــشیخ عبــد اللطیــف حمــزةقــال
واج مـــن ابنـــة األم الَّتـــي وتحـــرم، طفـــل مـــن هـــذا اللَّـــبن الـــزَّ

الرَّضــاع ال یحــرم إالَّ إذا تحققــت ؛ ألن أعطــت هــذا اللــبن
غیــر أن یكـون اللَّــبن الَّـذي یتناولــه الطِّفـل : شـروطه ومنهــا

ـــوط ـــشاة، أو بجامـــمخل ـــدواء، أو لـــبن ال ـــره كالمـــاء، أو ال دبغی
فـــإن خلـــط فـــال ، أو بلـــبن امـــرأة أخـــرى، مـــن أنـــواع الطعـــام

.)١٠٣()یثبت به التَّحریم

إن لـــبن الرضـــاعة: المـــصریة بـــاآلتيدار اإلفتـــاءوأفتـــت
وال ، الَّــــــذي یجمــــــع مــــــن نــــــساء عدیــــــدات غیــــــر محــــــصورات

ال متعینات بعـد الخلـط؛ فالنـصوص الفقهیَّـة واضـحة فـي أنـه 
واج بــین الــصغیرین  ــذین تنــاوال هــذا اللَّــبن مــانع مــن الــزَّ الل

من الوجهة الشرعیة؛ لعدم إمكان إثبات التَّحـریم فـي حالـة 
أو ، أو الــسیدات الالئــي ینــسب إلیهــا، عــدم تعیــین الــسیدة
. )١٠٤(إلیهن لبن الرضاعة

كمــا قــرر مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي بــشأن إنــشاء 
: بنوك الحلیب اآلتي

ــاً  فــاع التحــریم بــسبب الرضــاعة؛ال یترتــب علــى هــذا االنت: ثانی
لعــدم معرفــة عــدد الرضــعات، والخــتالط الحلیــب، ولجهالــة 
المرضــعات بــسبب المنــع القــانوني المطبَّــق فــي هــذه البنــوك 
یـــات الحلیـــب، فـــضًال عـــن  طِ ْع مـــن اإلفـــصاح عـــن أســـماء ُم
یـــات الـــذي یتعـــذر حـــصره؛ وذلـــك  وفـــرة عـــدد هـــؤالء المعطِ

نتــشار الحرمــة فــیمن استئناســًا بمــا قــرره الفقهــاء مــن عــدم ا
یرضـع مــن امــرأة مجهولــة فــي قریــة، لتعــذر التحدیــد، وألن 
الحلیـب المقـدم مـن تلـك البنـوك هـو خلـیط مـن لـبن العدیـد 
مـــــن المرضـــــعات المجهـــــوالت وال تعـــــرف النـــــسبة الغالبـــــة 

. )١٠٥(فیه

: واستدلوا بما یأتي
َنُكْم وَأَ : قوله تعالى- ١ ْع ُم الالَِّتي َأرْضَ ـوَاُتُكموَأُمََّهاتُُك مِّـنَ َخ

ةِ  اَع . ]٢٣: النساء[الرَّضَ
ـا َیحـرُم(: وقال رسول اهللا- ٢ ـن الرَّضـاِع َم ـن َیحـرُم ِم ِم

. )١٠٦()النََّسبِ 
والحــدیث الــشریف ، لقــد دلــت اآلیــة الكریمــة: وجــه الداللــة

ــااهللا تعــالى، ورســوله أن لــم یحرمــا فــي هــذا المعنــى نكاًح
. إال باإلرضاع

ثبـات: والرضاع في اللغة ٕ التـاء بفـتح الـراء، وكـسرها، وا
ثـــدي امتـــصاص الرضـــیع : ومعنـــاه، مـــصدر للفعـــل رضـــع

. )١٠٧(مرضعته، وشرب لبنها مص اللبن من الثدي
وشــرب لبنــه وهــو مــص ، أو هــو اســم لمــص الثــدي

ــقي لــبن امــرأة فــشربه مــن , وشــرب لبنــه، يالثــد فأمــا مــن ُس
لــب فــي فمــه فبلعــهأو، إنــاء أو فــي ، أو ُأطعمــُه بخبــز، ُح
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ــب فــي فمــه، طعــام أو ، أذنــهأو فــي، أو فــي أنفــه، أو صُ
، وطعـام، فكل ذلك ال یحرم شیئًا إنمـا هـو حلـب، حقن به

ولـم وسقاء، وشرب، وأكل، وبلع، وحقـن، وسـعوط، وتقطیـر، 
ولو كـان ذلـك غـذاءه دهـره . ز وجل بهذا شیًئایحرم اهللا ع

. )١٠٨(كله
فإذا لم یعرف من التي أرضعت : الشك في المرضعة- ٣

ذا أوقع الشك في وجود ، لذلك، فهنا شك, الطفل ٕ وا
الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمال أو ال؟ لم 

التحریم، ألن األصل عدمه، فال نزول عن الیقینیثبت
. وعددهشك في وجود الطالقكما لو ، بالشك

ألنــــه ، لــــبن البنــــوك ال یحــــرمألن: قــــال القرضــــاوي
ـــر معلومـــات ـــرات غی ـــشك ، مخـــتلط مـــن أمهـــات كثی وأن ال

ومـا دام الـشك فیـه ال یثبـت الرضـاع ألن األصـل ، یعتریه
. )١٠٩(عدم الرضاع

الرضــاع ال یثبــت : وقــال الــشیخ عبــد اللطیــف حمــزة
فــإن تناولــه الــصبي ، أوجبنــا، ائبــاوال یحــل اللــبن ر ، بالــشك

.)١١٠(ال تثبت به الحرمة، ألن اسم الرضاع ال یقع علیه

ـــاني وقـــوع التحـــریم بالرضـــاع مـــن بنـــوك الحلیـــب:القـــول الث
، )١١٢(وجمهــور المالكیـــة، )١١١(قــول جمهــور الحنفیــةوهــو 

ومـــــن ، )١١٤(وجمهـــــور الحنابلـــــة، )١١٣(وجمهـــــور الـــــشافعیة
جلــس مجمــع مو ، )١١٥(الــشقفةمحمــد بــشیر: المعاصــرین

الفقــه اإلســالمي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر اإلســالمي فــي
ــــاني بجــــدة مــــن  ــــاني ١٦- ١٠مــــؤتمره الث هـــــ١٤٠٦ربیــــع الث

.م١٩٨٥دیسمبر ٢٨-٢٢
: القول بما یأتيواستدل أصحاب هذا

ـــــــن (: قولـــــــه -١ ـــــــا َیحـــــــرُم ِم ـــــــن الرَّضـــــــاِع َم َیحـــــــرُم ِم
. )١١٦()النََّسبِ 

تحــریم الرَّضــاع الــرأيلقــد قطــع أصــحاب هــذا: وجــه الداللــة
بــین هــؤالء الرَّضــاعمــن ألبــان البنــوك ممــا یعنــي إثبــات حرمــة 

. الحدیث الشَّریفبهذا األطفال إذا بلغوا عمًال 
، ولـذلك لآلثـار المترتبـة علـى بنـوك الحلیـب: المعقول-٢

.المفــسدة أولــى مــن جلــب المــصلحةلــذلك درء, والمفاســد منهــا
أن : ار رأي الجمهـــوروممـــا یقـــوي وجهـــة نظرنـــا فـــي اختیـــ

، الظاهریــــــة نــــــصوا علــــــى تحــــــریم الرَّضــــــاع بلــــــبن المیتــــــة
وال یتـــــــصور إرضــــــاع مثــــــل هـــــــذه ، والكبیــــــر، والمجنونــــــة

ــا إال بالــسَّعوط الوَجــور دون المــص مــن أو، الحــاالت غالًب
. ديـالثَّ 

مـن وقـوعءمـا ذهـب إلیـه جمهـور الفقهـاإن : القـول الـراجح
: جح لما یأتيالتحریم بلبن جمیع النساء هو الرا

. وسالمته من المعارض، قوة ما استدلوا به-١
ـــــائلین بعـــــدم الحرمـــــة-٢ یخـــــالف رأیهـــــم القواعـــــد إن الق

)حفــظ النــسل(حیــث عــد ، لحفــظ النــسلالداعیــةالــشریعة
الــضرورات الخمــس التــي جــاءت الــشریعة اإلســالمیة مــن

ــــى ، والمحافظــــة علیهــــا، بــــصیانتها فــــأي ســــببٍ یفــــضي إل
البــد أن یمنــع للمحافظــة واختالطــه فإنــه، ضــیاع النــسل

وهذا اللبن المجموع من نساء عدة ال , على هذه الضرورة
ســیتغذى امــرأة وال نــدري مـن الطفــل الــذي یعـرف لــبن أي

ضـاعته وحفظ النسل واجب، والتسبب فـي اختالطـه, منه ٕ وا
أن مـاال : ومن القواعد المقررة في شـریعتنا الخالـدة، محرم

. )١١٧(محرموفعله، به فتركه واجبیتم ترك الحرام إال
مفـسدة عظیمـة، والمحافظـة األنـساباختالطمفسدةإن- ٣

دعـــا إلیهــــا علـــى األنـــساب مـــن االخــــتالط مـــصلحة شـــرعیة 
لتقریـر الـشرائع جـاءت : القائلـةالقاعـدةو وعظمها، اإلسالم

. )١١٨(المصالح، وتكمیلها وتعطیل المفاسد، وتقلیها
لكثیــرین إلــى عملیــة التحــریم؛ إن بنــوك الحلیــب ســیدفع ا- ٤

فقــد یتــزوج الرجــل امــرأة یكــون قــد ، الفوضــىألنــه ســتعم
وهــذه أو مـن لــبن أمهـا، أو مـن لــبن ابنتهــا، ارتـضع منهــا

فتمنـع سـدًا ، مفسدة عظیمـة تفـضي إلـى اخـتالط األنـساب
للذریعــــة ومــــن المقــــرر أن ســــد الذریعــــة مــــن أصــــول هــــذه 

. )١١٩(الشریعة
وى الــصادرة عــن مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي قــرار الفتــ- ٥

فــإن مجلــس مجمــع : بــشأن بنــوك الحلیــب جــاء فیــه٦رقــم 
الفقــه اإلســالمي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر اإلســالمي 

ربیـــع ١٦-١٠فـــي دورة انعقـــاد مـــؤتمره الثـــاني بجـــدة مـــن 
م؛ بعــد أن عــرض ١٩٨٥دیــسمبر ٢٨- ٢٢/ ه١٤٠٦الثــاني 

ـــة ـــى المجمـــع دراســـة فقهی دراســـة طبیـــة حـــول بنـــوك و ، عل
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ومناقــشة ، وبعــد التأمــل فیمــا جــاء فــي الدراســتین، الحلیــب
ــــف جوانــــب  ــــشة مستفیــــضة شــــملت مختل كــــل منهمــــا مناق

:تبین، الموضوع
الرضــاع لحمــة كلحمــة النــسب یحــرم دأن اإلســالم یعــ-

المــسلمین ومــن مقاصــد بــه مــا یحــرم مــن النــسب بإجمــاع
بنــــوك الحلیــــب الــــشریعة الكلیــــة المحافظــــة علــــى النــــسب، و 

وعلــــى هــــذا فــــإن بنــــوك . الریبــــةأو، مؤدیــــة إلــــى االخــــتالط
ــالنظر إلــى هــذه الجزئیــة، تنــشر الحرمــة، لكــون  الحلیبــب وب
الحلیب المخزّن في تلك البنوك یتناول عن طریـق الزجاجـة 
نـشاز العظـم، إذ یتناولـه الطفـل  ٕ ویحصل به إنبـات اللحـم، وا

: اآلتيرروبناء على ذلك ق. وبه یتغذى في أول حیاته
. منع إنشاء بنوك حلیب األمهات في العالم اإلسالمي. ١
. )١٢٠(ألنها تنشر الحرمةحرمة الرضاع منها.٢

:
: والتوصیات، وتشمل أهم النتائج

: النتائج-أ
ـــى تجمیـــع الحلیـــب -١ إن فكـــرة بنـــوك الحلیـــب تقـــوم عل

، الفــائض، أو غیــر المرغــوب فیــه مــن أمهــات متبرعــات
ا في أماكن خاصةو ، أو بأجر ثـم ، حفظه حفًظا جیًد

. إعطائه ألطفال هم في حاجة إلیه
بنوك الحلیـب فكـرة دخیلـة علـى الـبالد اإلسـالمیة ظهـرت -٢

ــــم  یكتــــب لهــــا فــــي الــــسبعینات مــــن القــــرن الماضــــي، ول
یكتنـف نظـرا لمـا ، النجاح فـي المجتمعـات اإلسـالمیة

هـــــــذا الموضـــــــوع مـــــــن صـــــــعوبات، ومحـــــــاذیر طبیـــــــة، 
وشـرعیة اقرهـا أهـل ، عیع والمراضـوصحیة على الرض

ــــــــم ــــــــضرورةاللهــــــــم إال ، العل ــــــــضوابط ، لل وضــــــــمن ال
. الشرعیة

أن الرضـاعة المنـشئة للحرمــة لـیس فقــط مـص اللــبن -٣
، من الثدي بل تتعداه إلى كل ما یـصل إلـى الجـوف

مكانیــة تغــذي الطفــل بـــه ٕ ســواء أكــان عــن طریـــق ، وا
ـــــسعوط ـــــة، الوَجـــــورأم ، ال ـــــت اللحـــــمأم أی ، منفـــــذ ینب

وعلــى ذلــك یقــع التحــریم بلــبن جمیــع ، ز العظــموینــش

النـــساء فـــي بنـــوك الحلیـــب، وینـــشي الحرمـــة، إذ المعتـــد 
.وصول لبن اآلدمیة لجوف الطفل بغرض التغذیة

إن الرضـــاعة مـــن األمـــور التـــي أوالهـــا اإلســـالم عنایـــة -٤
فإنـــه ، الرضـــیعخاصــة لمـــا لهـــا مــن تـــأثیر كبیـــر علــى 

ت قــد وطبــائع وعــادا، یكتـسب مــن المرضــعة صـفات
فینبغـــي ، وینـــشر الحرمـــة، أو ایجابیـــة، تكـــون ســـلبیة

. علینا أن ال نستهین برضاعة األطفال ممن كانت

: التوصیات-ب
إن فكـــرة إنـــشاء بنـــوك للحلیـــب مـــا زالـــت بكـــرا فهـــي .١

،والمـــؤتمرات، واألبحـــاث النـــدواتمزیـــد مـــن إلـــىبحاجـــة 
ــــشرع مــــن غیــــر شــــبهة ــــى لنــــا رأي ال أو ، حتــــى یتجل

. وضـغم
ى المؤســـــسات المعنیـــــة بهـــــذا الموضـــــوع ینبغـــــي علـــــ.٢

التـــــي نـــــص علیهـــــا والـــــضوابط، مراعـــــاة التوصـــــیات
وان تتــوخى أقــصى غایــة الحــذر إذا رغبــت ، الفقهــاء

فـــي إنـــشاء بنـــوك الحلیـــب كـــي تـــؤدي البنـــوك دورهـــا 
. وغرضها المشروع، المنشود

والحمد هللا رب العالمین

:

ــــةقــــیمبــــن ا) ١( ربعــــنالمــــوقعینإعــــالم، محمــــد، الجوزی
الكلیــــاتمكتبــــة، الــــرؤوفعبــــدطــــه: تحقیــــق، العــــالمین

). ١/٩٥: (م١١٩٦٨، األزهریة، مصر، القاهرة
ـــــي) ٢( ـــــى الموقـــــع اآلت ،www.alukah.net/Sharia:منـــــشور عل

٢٠٠٨ .
، دار صــادر،لــسان العــربابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، ) ٣(

؛ الزبیـــــدي، )١٠/٤٠٣: (، بـــــدون تـــــاریخ نـــــشر١بیـــــروت، ط
ـــد ـــدبـــنمحّم مـــنمجموعـــة: تحقیـــق، العـــروستـــاج، محّم

). ٢٧/٨٤: (لهدایةادار، نالمحققی
). ١٠/٤٠٣: (لسان العربأبن منظور، ) ٤(
اإلســـالميالفقــهمجمـــع، اإلســالميالفقـــهمجمـــعمجلــة) ٥(

). ٢/٥٧٥(: اإلسالميالمؤتمرلمنظمةالتابع
،١٩٩٦، ١، دار النفائس، طمعجم لغة الفقهاءقلعه جي، ) ٦(

). ٩١: (بیروت
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). ١/٣٢٧: (العربلسان، منظوربنا) ٧(
عبــد: ، تحقیــقغــةاللمقــاییسمعجــم ، أحمــد، فــارِسبــنا) ٨(

ونالسَّالم ). ٢/٧٦): ه١٤٢٣: العربالكتاباتحاد، َهارُ
، دار أولـــي النهـــى، فتـــاوى معاصـــرةالقرضـــاوي، یوســـف، ) ٩(

. )٢/٥٥٠: (بیروت
ــه وفقهــهالــسباعي، زهیــر؛ البــار، محمــد، ) ١٠( ــب أدب ، الطبی

٣٥١: (١٩٩٣ .(
موســوعة القــضایا الفقهیَّــة المعاصــرة ، علــي، الــسالوس) ١١(

مكتبـــــــة دار القـــــــرآن، -٧، ط واالقتـــــــصاد اإلســـــــالمي
ـــــــه الـــــــسباعي، البـــــــار، ؛)٣٧(: م٢٠٠٣ ـــــــب أدب الطبی
). ٣٥١: (وفقهه

م تـــاریخ ٢٣/٨/١٩٨٣تـــاریخ جریـــدة األهـــرام المـــصریة) ١٢(
. م٢٩/٨/١٩٨٣

؛ موقــع )٣٥١: (الطبیــب أدبــه وفقهــهالــسباعي، البــار، ) ١٣(
ال مكان لبنـوك : ، مقال بعنـوان٢٠٠٨اإلسالمي، الفقه

، وهـو منـشور علـى الموقـع الحلیب في العالم اإلسالمي
.www: اآلتي islamfeqh.com.

اإلســــــالم والمــــــشكالت الطبیــــــة القرضــــــاوي، یوســــــف، ) ١٤(
). ٥٠: (١٩٩١، ٢، ط المعاصرة

؛ )٣٥٤: (الطبیـب أدبـه وفقهـهالسباعي، البار، : ینظر) ١٥(
www.bab.com،٢٠٠٩.

.www:موقع اإلسالم على شبكة اإلنترنت) ١٦( islam-qa.

Com.
اإلســـــالم والمـــــشكالت الطبیـــــة ، الـــــرحمن النجـــــارعبــــد) ١٧(

المــسائل ؛ الجفــال، علــي داود، )٤٦٤، ٤٦٣: (المعاصــرة
، دار منهـــاالطبیـــة المعاصـــرة وموقـــف الفقـــه اإلســـالمي 

). ١٦٠: (البشیر
م والمــشكالت الطبیــة اإلســال، فتــوى الــشیخ حــسام الــدِّین) ١٨(

. )٤٦٥، ٤٦٤: (المعاصرة
). ٣٦٦: (الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار، : ینظر) ١٩(
). ٣٦٤: (الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار، ) ٢٠(
: ، ج٢: العـدد–الفقـه اإلسـالميمجلـة مجمـع: ینظـر) ٢١(

موسوعة ؛رمال، حسن، )٦/٢(٦: قرار رقم، )١/٣٨٣(
، دار الیوســــف، بیــــروت، عاصــــرةالقــــضایا الفقهیــــة الم

). ٨: (٢٠٠٦، ١ط
). ١/٥٧٩: (العظیمالقرآنتفسیر، كثیرابن)٢٢(

: بیـــــروت، الفكــــردار، البیـــــضاوىتفــــسیر، البیــــضاوي) ٢٣(
)٢/١٦٥ .(

). ٤٦٥، ٤٦٤: (اإلسالم والمشكالت الطبیة المعاصرة) ٢٤(
: ، تحقیــقصــحیح البخــاري، إســماعیلبــنمحمــدالبخــاري، ) ٢٥(

٦): ه١٤٢٢، ١، طالنجـــاةطـــوقدار، ناصـــربـــنمحمـــد
). ٢٦٤٥: ح٥٥٢/

٤٦٤: (اإلســــــــــالم والمــــــــــشكالت الطبیــــــــــة المعاصــــــــــرة) ٢٦(
) ٥/٩(: ٦٩٨٠: جریــــدة األخبــــار المــــصریة عــــدد؛)٤٦٥و

الجفـــــــــــــال،. com.islamset.www. م٢٠٠٦: یونیـــــــــــــو
)١٦٢(: المسائل الطبیة المعاصرة

اإلســالم والمــشكالت الطبیــة ، الــرحمن النجــارالــشیخ عبــد) ٢٧(
). ٤٦٤، ٤٦٣: (المعاصرة

المــــسائل الطبیــــة المعاصــــرة وموقــــف الفقــــه الجفــــال، ) ٢٨(
. )١٦٠: (اإلسالمي منها

، البــار؛)٣٦٦: (الطبیــب أدبــه وفقهـهالـسباعي، البـار، ) ٢٩(
مجمـــع، اإلســـالميالفقـــهمجمـــعمجلـــةمحمـــد علـــي، 

/٢: (اإلسـالميالمـؤتمرلمنظمةلتابعااإلسالميالفقه
٢٦٤.(www.msa6el.com.

). ٣٦٦: (الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار، ) ٣٠(
١/٣٨٣، ج ٢ع –الفقـه اإلسـالميمجلة مجمـع: ینظـر) ٣١(

). ٦/٢(٦: قرار رقم
أحمـد، واإلفتـاءالعلمیـةللبحـوثالدائمـةاللجنـةفتاوى) ٣٢(

ـــــرزاقعبـــــدبـــــنا للبحـــــوثالعامـــــةســـــةالرئا، الـــــدویشال
). ١/٢٠٠: (واإلفتاءالعلمیة

ــــاوى معاصــــرةالقرضــــاوي، یوســــف، ) ٣٣( ، دار أولــــي النهــــى،فت
). ٢/٥٥٣: (قبرص

). ٣٦٥: (، الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار) ٣٤(
المــــسائل الطبیــــة المعاصــــرة وموقــــف الفقــــه الجفــــال، ) ٣٥(

). ١٦٠: (االسالمي منها
الثانیـــة : ، الـــدورةوالبحـــوثجلـــس األوروبـــي لإلفتـــاءالم) ٣٦(

ــــــق ، عــــــشرة ینــــــایر ٤-٣١/١٢/٢٠٠٣بــــــدبلن، المواف
. )٢/١٢(القرار رقم ٢٠٠٤

). ٢/٥٥٣: (فتاوى معاصرةالقرضاوي، ) ٣٧(
، المطبعــة المنیریــة، المحلــىبــن حــزم، علــي بــن أحمــد، ا) ٣٨(

). ١٠/٧: (١٣٥٢مصر
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 ١٧٦

مــدفعالممـاالنــازلوهـوالــضررمـنمــشتقة: الـضرورة) ٣٩(
). ١٤١: (لتعریفاتالجرجاني، ا. له

، دار الفكــر، نظریــة الــضرورة الـشرعیةالزحیلـي، وهبـة، ) ٤٠(
). ٦٥: (١٩٩٧دمشق، 

ــــائراألشــــباه، الــــدینتــــاج، الــــسبكى) ٤١( الكتــــبدار، والنظ
ـــــــة جـــــــالل، الـــــــسیوطي؛)١/٥٥: (م١٩٩١، ١طالعلمی

،بیــروتالعلمیــةالكتــبدار، والنظــائراألشــباه، الــدین
). ١/١٥٩: (لبنان

؛ الزینـي، )٦٧(نظریة الـضرورة الزحیلي، وهبـة، : ینظر) ٤٢(
، ١٩٩١، الـــضرورة فـــي الـــشریعة اإلســـالمیةمحمــود، 

ـــدلتا القواعـــد الكلیـــة ؛ شـــبیر، محمـــد، ) ٨٩: (مركـــز ال
). ٢١٤: (، دار الفرقان، ط، عمانوالضوابط الفقهیة

، ٧ط، الـــوجیز فـــي أصـــول الفقـــه، الكـــریمعبـــد، زیــدان) ٤٣(
). ٥٤، ٥٣: (لرسالةمؤسسة ا٢٠٠٠

دار، الـصادقمحمد: تحقیق، القرآنأحكام، الجصاص) ٤٤(
).١/١٥٦: (٤٠٥بیروت، ، العربيالتراثإحیاء

) ١/٣٩٢: (المجتهــدبدایــة، أحمـدبـنمحمــد، رشـدبـنا) ٤٥(
. بتصرف
ـــة المعاصـــرةالجفـــال،  وینظـــر ) ١٦٣: (المـــسائل الطبی

. www.islamset.com:الموقع اآلتي
، مطبعـــة الـــسعادة، المبـــسوطخـــسي، شـــمس الـــدین، السر ) ٤٧(

الكاســـاني، عـــالء الــــدین، ؛)٥/١٣٣: (١٩٨٩القـــاهرة، 
، دار الكتــاب العربــي، بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع

). ٣/٤٠٧: (، بیروت١٩٨٢
ــــةمالــــك بــــن أنــــس، ) ٤٨( ، المطبعــــة الخیریــــة، مــــصر، المدون

مواهـــــــــب ؛ الخطـــــــــاب، محمـــــــــد، )٢/٤١٨ج: (١٣٢٤
ــل فــي شــر  ــلالجلی ــشیخ خلی ، دار الفكــر، ح مختــصر ال

البحــــــــر الرائــــــــق؛ )١/١٦٠: (١٩٩٢، ٣بیــــــــروت، ط
؛ الــــدردیر، أحمــــد بــــن )٢/٥٤٠(الكــــافي ، ). ٣/٢٢١(

، طبــع دار إحیــاء الكتــب العربیــة الــشرح الكبیــرمحمــد، 
). ٤/٩٩٩: (بدایة المجتهد، أبن رشد، )٢/٥٠٣(

،٢دار، طاألم، الـــشافعي، عبـــد اهللا محمـــد بـــن إدریـــس، ) ٤٩(
، الحـــسینيمحمـــد، الدمـــشقيالحـــصیني؛ )٥/٣١: (٨٣

وبلطجـــيالحمیـــدعبـــدعلـــي: تحقیـــق، األخیـــاركفایـــة
: دمـــــشق، ١٩٩٤، الخیـــــردار، ســـــلیمانوهبـــــيمحمـــــد

روضــــــــة، الــــــــدینمحــــــــي، النــــــــووي؛ )١٣٨-٢/١٣٧(

عبـــدأحمـــدعـــادل: ، تحقیـــقالمفتـــینوعمـــدةالطـــالبین
العلمیــــةالكتــــبدار، معــــوضمحمــــدعلــــى-الموجـــود

تكملــــــة ، المطیعــــــي، )٣/٥٤٠(زاد المحتــــــاج؛ )٩/٦(
؛ الــــشربیني، محمــــد الخطیــــب، )١٩/٣٢٢: (المجمــــوع

: نـشر، دار الفكـر، بیـروت، بـدون تـاریخ مغني المحتاج
عقلـة، ،)١٠١: (الـشریعة اإلسـالمیة؛ الذهبي، )٣/٤١٥(

، مكتبـة ١٩٨٣، ١، طنظام األسرة فـي اإلسـالممحمد، 
). ٣/٢٨٦: (عمان-الرسالة

محــب : تحقیــق، العــدة شــرح العمــدة، إبــراهیم المقدســي) ٥٠(
: ؛ البهــــــوتي، كــــــشاف القنــــــاع)٢٧٧: (الــــــدین الخطیــــــب

ــــــى ، یــــــونسبــــــنمنــــــصور، البهــــــوتي؛ )٤/٣٨٨( منته
). ٤/١٤٢٦٩: (بیروت، ١٩٩٦، الكتبعالم، اإلرادات

). ٣/٤٠٣: (سبل السالمالصنعاني، ) ٥١(
ر، ، دار الفكــــ١٩٨٣، ٤ط، فقــــه الـــسنة، لـــسید ســـابقا) ٥٢(

. )٢/٦٨ج: (بیروت
، األحكـــام الـــشرعیة لألحـــوال الشخـــصیةزكـــي شـــعبان، ) ٥٣(

). ١٦٠: (، بنغازي١٩٩٣، ٦ط
. )٢/٦٨(: فقه السنة، لسید سابقا) ٥٤(
الغفـــــارعبـــــد: ، تحقیـــــقالنـــــسائيســـــنن، أحمـــــد، النـــــسائي) ٥٥(

، بیــــروت–العلمیــــةالكتــــبدار، كــــسرويســــیدو,البنـــداري
، محمــــد، حبــــانبــــنأ؛)٥٤٦٥: ح٣/٣٠١: (١٩٩١، ١ط

األرنـــؤوط، مؤســـسةشـــعیب: تحقیـــق، حبـــانبـــناصـــحیح
، )٤٢٢٤: ح١٠/٣٧: (١٩٩٣، ط، بیــــــــــــروت- الرســـــــــــالة

مـــسلمشـــرطعلـــىصـــحیحإســـناده: األرنـــؤوطشـــعیبقـــال
، ســــلیمان، األوســــطالمعجــــم، الطبرانــــيالمــــصدر نفــــسه؛ 

، القـــــــاهرة- الحـــــــرمیندارعـــــــوضبـــــــنطـــــــارق: تحقیـــــــق
). ٧٥١٧: ح٢٨٨/ ٧: (١٤١٥

)٢٦٤٧: ، ح٦/٤٥٥: (صحیح البخاريالبخاري، ) ٥٦(
؛)٥٤٦٥: ، ح٢/٣٠١: (النـــسائيســـنن، أحمـــد، النـــسائي) ٥٧(

، مـــستخرجاألحكـــاممختـــصرنـــصربـــنعلـــي، الطوســـي
-األثریــــةالغربــــاءاألندونوســــي، مكتبــــةأنــــیس: حقیـــقت

حـــــدیثهــــذا: ، ط، قــــال عنـــــه المحقــــقالمنــــورةالمدینــــة
، المــزيحــافظال؛ )١٠٥٠: ، ح٢/٦٣(: صــحیححــسن
الــصمدعبـد: ، تحقیـقاألطــرافبمعرفـةاألشــرافتحفـة

: م١٩٨٣، ٢ط، اإلســــــــالميالمكتــــــــب، الــــــــدینشــــــــرف
حـــــــسن: قـــــــال عنـــــــه المحقـــــــق)١٨٢٨٥: ، ح١٥/٥٠(
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 ١٧٧

ــوالَ وَقــ. صــحیح ىَأُب یــَس اعِ ــَذ یثٌ َه ــِد نٌ َح ــَس یحٌ َح ــِح . صَ
؛)٣٧/٤٢١: (التــسعةالكتــبفــيالــصحابةمــسند: ینظـر

يّ وقــــال  ــــِذ ِم ْ یححــــسن:التِّر ــــِح ، الملقــــنابــــن: ینظــــر. صَ
). ٨/٣٧٣(: رالمنیالبدر

: ح٢/٣٥٥: (الــصغرىالــسنن، الحــسینبـنأحمــدالبیهقـي، ) ٥٨(
: المنـــــذري: قـــــال)٣/١١: (،الـــــسنن، داودأبـــــو؛)٣٠٣٨
: فقــالالهاللــي؟موســىأبــيعــنالــرازيحــاتمأبــوســئل
: الـــــــسنن،والـــــــدارقطني. مجهـــــــولوأبـــــــوهمجهـــــــولهـــــــو

ــــــــسنن،وأحمــــــــد؛)٤/١٧٣( ، والحــــــــدیث)١/٤٣٢(: ال
). ٧/٢٢٣(: الغلیلارواءفياأللبانيضعفه

). ٤/٩: (الصنائعدائع، بالدینعالء، الكاساني) ٥٩(
منـــصور؛البهـــوتي؛ ) ١١/٣١٣: (المغنـــيبـــن قدامـــة، ا) ٦٠(

، ١٩٩٦، الكتـــبعـــالم، اإلراداتمنتهـــىشـــرح، یـــونسبـــنا
). ٣/٢١٦: (بیروت

). ٣/١١٥: (القرآنأحكام، الجصاص) ٦١(
). ٣/٩٩٩: (بدایة المجتهدبن رشد، ا) ٦٢(
). ١١/٣١٣: (المغنيبن قدامة، ا) ٦٣(
). ١٠/١٨٥: (المحلىبن حزم، ا) ٦٤(
). ٢/٢٨٣: (شرائع اإلسالمالحلي، ) ٦٥(
). ٣٥٩: (الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار، ) ٦٦(
، مقــــال منــــشور علــــى الموقــــع ٣٦٤: (الــــسباعي، والبــــار) ٦٧(

بنــــــــــوك: ، بعنــــــــــوانcom.islamfeqh.www: اآلتــــــــــي
. ١٤٢٩الحلیب، 

، مكتبــة أحكــام األســرة فــي اإلســالماحمــد النجــدي زهــو، ) ٦٨(
). ١/١٢٢: (١٩٩٣النصر، 

محمـــــد: ، تحقیــــقصــــحیح البخــــاري، محمــــدالبخــــاري، ) ٦٩(
: ح٦/٥٢): ه١٤٢٢، ط، النجـــــــــاةطـــــــــوقدار، زهیـــــــــر
٢٦٤٥ .(

. )٧/ ١٠: (المحلى، بن حزما) ٧٠(
: المحـــیطالقـــاموس، یعقـــوببـــنمحمـــد، الفیروزآبـــادي) ٧١(

)١/٩٢٢ .(
). ٢/٣٢٩: (اللغةمقاییسمعجم، فارسبنا) ٧٢(
اهللاعبـــدتحقیـــق، الحـــدیثغریـــب، اهللاعبـــد، قتیبـــةبـــن ا) ٧٣(

). ٢/٤٥: (٣٩٧، ط بغداد، العانيمطبعة، الجبوري
.)٢٦٤٧: ، ح٦/٤٥٥(:صحیح البخاريالبخاري، ) ٧٤(
). ١٠/٨(: المحلىبن حزم، ا) ٧٥(

الغفـــــارعبـــــد: ، تحقیـــــقالنـــــسائيســـــنن، أحمـــــد، النـــــسائي) ٧٦(
، بیــــروت–العلمیــــةالكتــــبدار، كــــسرويســــیدو,البنـــداري

، محمــــد، حبــــانأبــــن؛)٥٤٦٥: ح٣/٣٠١: (١٩٩١، ١ط
األرنـــؤوط، مؤســـسةشـــعیب: تحقیـــق، حبـــانأبـــنصـــحیح
، )٤٢٢٤: ح١٠/٣٧: (١٩٩٣، ط، بیـــــــــروت–الرســـــــــالة

مـــسلمشـــرطعلـــىصـــحیحإســـناده: األرنـــؤوطشـــعیبقـــال
، ســــلیمان، األوســــطالمعجــــم، الطبرانــــيالمــــصدر نفــــسه؛ 

، القـــــــاهرة- الحـــــــرمیندارعـــــــوضبـــــــنطـــــــارق: تحقیـــــــق
). ٧٥١٧: ح٧/٢٨٨: (١٤١٥

). ١٠/٨: (المحلىبن حزم، ا) ٧٧(
تخــــریجفــــيالمنیــــرلبــــدرا، الــــدینســــراجالملقــــنبـــنا) ٧٨(

: قیــحق، تالكبیــرالــشرحفــيالواقعــةواآلثــارحادیــثاأل
بـــنویاســـرســـلیمانبـــنوعبـــداهللالغـــیطأبـــومـــصطفى

ـــــــاض، الهجـــــــرةدار، كمـــــــال ـــــــسعودیة-الری : م٢٠٠٤، ال
)٨/٢٧٣ .(

: ح٢/٣٥٥: (الــصغرىالــسنن، الحــسینبــنأحمــدالبیهقــي، ) ٧٩(
ـــــسنن، داودأبـــــو؛) ٣٠٣٨ : المنـــــذري: قـــــال)٣/١١: (،ال
: فقــالالهاللــي؟موســىأبــيعــنرازيالــحــاتمأبــوســئل
: الـــــــسنن،والـــــــدارقطني. مجهـــــــولوأبـــــــوهمجهـــــــولهـــــــو

ـــــــــسنن، أحمـــــــــد؛)٤/١٧٣( ، والحـــــــــدیث)١/٤٣٢(: ال
). ٧/٢٢٣(: الغلیلارواءفياأللبانيضعفه

.)٢/٥٢١(: معاصرةفتاوىالقرضاوي، ) ٨٠(
). ٧/٢٢٣(: الغلیلإرواء) ٨١(
). ١١/٣١٣: (، المغنيبن قدامةا) ٨٢(
). ٨/٢٧٣(: المنیرلبدرا، الملقنبنا) ٨٣(
ــام، محمــدالــدینتقــي، الطاعــةأبــيبــنا) ٨٤( ــثاإللم بأحادی

،الـــسعودیة، حـــزمبـــنادار،الدولیـــةالمعـــراجدار، األحكـــام
). ١/٣٠٦: (٢ط، ه١٤٢٣،بیروت،لبنان، الریاض

).  ٧/٢٢١(: الغلیلإرواء، األلباني) ٨٥(
، العبــادخیــرهــديفــيدالمعــازاد، الجوزیــةالقــیمبــنا) ٨٦(

، األرنـــــاؤوطالقـــــادرعبـــــدو ، األرنـــــاؤوطشـــــعیب: تحقیــــق
ــــة،الرســــالةمؤســــسة ،روتـبیــــ،اإلســــالمیةالمنــــارمكتب
). ٥/٥١٣(،١٩٨٦، ١٤، طالكویت

). ١٠/١٩٥(: المحلىبن حزم، ا) ٨٧(
،العلمیةالكتبدار ، الحبیر، تلخیص بن حجر العسقالنيا) ٨٨(

). ٣/٤(م ١٩٨٩ط، 
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 ١٧٨

سـنن ، البیهقـي؛ ١٥/ ٥٤٦١: (النسائيسننائي، النـس) ٨٩(
). ٧/٤٥٦: (البیهقي

،الفكــردار، ماجــهأبــنســنن، یزیــدبــنمحمــدبــن ماجــة، ا) ٩٠(
: ح١/٦٢٦: (قيالبــاعبــدفــؤادمحمــد: تحقیــق، بیــروت
؛ أبـــن راهویـــة، صـــحیح: األلبـــانيالـــشیخقـــال؛)١٩٤٦
: تحقیـق، ةراهویـبنإسحاقمسند، إبـراهیمبنإسحاق

اإلیمــانمكتبــة، البلوشــيالحــقعبــدبــنالغفــوربــدع. د
: ، ح٤/١٧٥: (١٩٩١، ١، طالمنــــــــــــــــــورةالمدینــــــــــــــــــة-

صــــحیح: البلوشــــيالغفــــورعبــــدالمحقــــققــــال)١٩٦٢
. كلهمثقاتورجاله

علـىالمتدفقالجرارالسیل، عليبنمحمد، الشوكاني) ٩١(
دار، زایــــدإبــــراهیممحمــــود: تحقیــــق، األزهــــارحــــدائق

). ٢/٤٦٦: (١٤٠٥، ١، طبیروت–ةالعلمیالكتب
لتعلیــــــلاالختیــــــار، محمـــــودبــــــناهللاعبـــــد، لموصـــــليا) ٩٢(

الكتـــــبدار، محمـــــداللطیـــــفعبـــــد: تحقیـــــق، المختـــــار
). ٣/٣٥: (٣طم٢٠٠٥، بیروت-العلمیة

). ١٨/٢١٩(: المجموعالمطیعي، ) ٩٣(
). ٩/١٩٣(: المغني، قدامةأبن) ٩٤(
، دار أولــي النهــى، ةفتــاوى معاصــر القرضــاوي، یوســف، ) ٩٥(

). ٢/٥٥٥: (بیروت
). ٣٦٤: (الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار، ) ٩٦(
، وتـاریخ ١٩٨٣/ ٨/ ٢٣المصریة تاریخ جریدة األهرام) ٩٧(

١٩٨٣/ ٨/ ٢٩ .
، عــدد مجلــة الــوعي اإلســالميوزارة الــشؤون الكویتیــة، ) ٩٨(

محمــــــــد نجیــــــــب ·دمقــــــــال بقلــــــــم ٢٠١٠: ، تــــــــاریخ٥٣٢
دد المرضـعات علـى الـصغیر وأثـره عوضین المغربي تع

. الحرمةعلى نشر
الثانیـــة : ، الـــدورةجلـــس األوروبـــي لإلفتـــاء والبحـــوثالم) ٩٩(

ــــــق ، عــــــشرة ینــــــایر ٤-٣١/١٢/٢٠٠٣بــــــدبلن، المواف
. )٢/١٢(القرار رقم ٢٠٠٤

). ٣/١٣٥: (االختیار، لموصليا) ١٠٠(
). ١٨/٢١٩: (المجموع، المطیعي) ١٠١(
). ٩/١٩٣(: المغني، قدامةأبن) ١٠٢(
بنــك ، )٣٦٤: (الطبیــب أدبــه وفقهــهالــسباعي، البــار، ) ١٠٣(

دـالموقمنشورة علىللبن األمهات حرام أم حالل؟
.www.islamset.com:اآلتي

ـــة المعاصـــرةالجفـــال، علـــي داود، : ینظـــر) ١٠٤( المـــسائل الطبی
؛ )١٥٩: (، دار البـشیروموقف الفقه االسالمي منهـا

، وتـاریخ ٢٣/٨/١٩٨٣المـصریة تـاریخ جریدة األهرام
٢٩/٨/١٩٨٣ .

الثانیــة : ، الــدورةجلــس األوروبــي لإلفتــاء والبحــوثالم) ١٠٥(
ینـــــایر ٤-٣١/١٢/٢٠٠٣بـــــدبلن، الموافـــــق ، عـــــشرة
. )٢/١٢(القرار رقم ٢٠٠٤

محمـــد: ، تحقیـــقصـــحیح البخـــاري، محمـــدالبخـــاري، ) ١٠٦(
: ح٦/٥٢): ه١٤٢٢، ط، النجـــــــاةطــــــوقدار، زهیــــــر
٢٦٤٥ .(

ـاموس المحـــیط علـــى طریقـــة أحمـــد، الـــزاوي، ) ١٠٧( ترتیـــب القــ
). ٣٤٨- ٢/٣٤٧(المصباح المنیر وأساس البالغة

). ٢/٥٥٥: (فتاوى معاصرةالقرضاوي، ) ١٠٨(
). ٣٦٤: (الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار، ) ١٠٩(
). ٣٦٤: (، الطبیب أدبه وفقههالسباعي، البار) ١١٠(
). ٣/١٨٥(، ، تبیین الحقائقالزیلعي) ١١١(
). ١/٣٩٩: (اهر اإلكلیلجو ) ١١٢(
ــــقالبحــــر، الــــدینزیــــن، نجــــیمأبــــن) ١١٣( ــــزشــــرحالرائ كن

).٣/٢٤٥: (بیروت، المعرفةار، دالدقائق
).٢/٥٠٣: (الشرح الكبیرالدردیر، ) ١١٤(
، الفقه المالكي في ثوبه الجدیـدالشقفة، محمد بـشیر، ) ١١٥(

.)٣٨٠: (، دار البشیر، جدة٢٠٠٠، ١ط
محمـــد: ، تحقیـــقلبخـــاريصـــحیح ا، محمـــدالبخـــاري، ) ١١٦(

: ح٦/٥٢): ه١٤٢٢، ط، النجـــــــاةطــــــوقدار، زهیــــــر
٢٦٤٥ .(

المــسائلبعــضفــيالــشرعیةاإلفــادةالــسعیدان، ولیــد) ١١٧(
ولیـــــد؛ )٢٧٠/http://www.saaid.net) :1، الطبیـــــة

علــي).١/١٩: (الفوتــوغرافيالتــصویرحكــمالــسعیدان، 
.http://wwwاإلســـالمیةالـــشبكةوقـــعم، عمـــربـــنا

islamweb.net) :٧٨/٢٦ .(
المــسائلبعــضفــيالــشرعیةاإلفــادةالــسعیدان، ولیــد) ١١٨(

). ١/٢٧٠: (http://www.saaid.net، الطبیة
المــسائلبعــضفــيالــشرعیةاإلفــادةالــسعیدان، ولیــد) ١١٩(

). ١/٢٧٠: (http://www.saaid.net، الطبیة
المــسائلبعــضفــيالــشرعیةاإلفــادةالــسعیدان، ولیــد) ١٢٠(

). ١/٢٧٠: (http://www.saaid.net، الطبیة

mailto:�TW@T
mailto:gG@S
mailto:N@k
mailto:k@L
www.islamset.com
http://www.saaid.net
http://www.saaid.net
http://www.saaid.net
http://www.saaid.net

