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٥٩٥

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، حممد 

 .وعىل آله وصحبه أمجعني

 ..أما بعد

 لـبن الرضـاعة الطبيعيـة ال غبار يف الرشيعة عىل أن الرضـيع إذا احتـاج

لصناعي يرضه فإن من تتوىل إرضاعه من النساء من غري أمه لكون اللبن ا

التي تكون مأجورة، ولكن ما استجد يف بالد الغرب من بنوك للحليب و

 خيتلـف بغرض استعامله يف إرضاع األطفال جتمع اللبن من أمهات شتى

ً، ونظرا لعيش كثري من املسلمني يف تلك البلدان وإقامتهم فيها، عن ذلك

رغبـت يف عوة إلنشاء مثل هذه البنـوك يف بـالد اإلسـالم، إضافة إىل الد

 والتي البد وأن منها،وحكم الرضاعة املسامهة ببحث هذه النازلة املهمة 

ًتكون هلا جذورا ممتدة عند الفقهاء القدامى ولو تلوحيا هبـا؛ فهـذا الـدين  ً

امتـة ٍذو أسس صاحلة لكل زمان ومكان، وذلك من كامل متامـه؛ فهـو خ

 .الساموية وناسخ هلااألديان 

 

 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٥٩٦

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 أمهية املوضوع: 

أمهية عرض ما يستجد يف بالد الغرب عىل الرشع قبل نقله لبالد  .١

 .املسلمني

حاجة املجتمعات املسلمة لبيان حكم ما يستجد عىل الساحة من  .٢

 .قضايا

 أهداف البحث: 

 .التعريف ببنوك احلليب واألسباب الداعية إلنشائه .١

  .نازلة وآراء الفقهاء املعارصين فيهابيان التكييف الفقهي هلذه ال .٢

 الدراسات السابقة: 

 جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة .١

، املنبثق عن منظمة )بنوك احلليب(بشأن ) ٦(رقم وقد أصدر قراره 

 ربيع ١٦- ١املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من 

 .م١٩٨٥ ديسمرب ٢٨- ٢٢/ هـ ١٤٠٦الثاين 

 . حممد عيل البار.د زهري أمحد السباعي، .لـ د :الطبيب أدبه وفقهه .٢

البحث و الشيخ عيل حممد القدال،  لـ:بنك اللبن وأثره يف التحريم .٣

منشور يف جملة العلوم واألبحاث اإلسالمية العدد الثاين فرباير 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٥٩٧

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 .م٢٠١١

أمل بنت .د ـل :بنوك احلليب وموقف الرشيعة اإلسالمية منها .٤

 اجلمعية الفقهية منشور يف جملةوهو  إبراهيم بن عبد اهللا الدبايس،

 .هـ١٤٣٦السعودية، العدد السادس والعرشون، سنة 

لـ  :بنوك احلليب وعالقتها بأحكام الرضاعة دراسة علمية وفقهية .٥

 . اهلواريحممد.د.أ

 .حممد نعامن البعداينلـ  :بنوك احلليب .٦

عبد احلليم حممد ـ  ل: احلظر واإلباحةبنوك حليب اآلدميات بني .٧

 .منصور عيل

 مهدي حممود مجال.لـ د :بنوك لبن الرضاع بني احلل واحلرمة .٨

 .األكشة

 منهج البحث: 

 حترير حمل النزاع يف املسألة املختلف فيها. 

 ذكر األقوال يف املسألة وبيان من قال هبا من أهل العلم. 

 ه، وما يطرح عليه من مناقشات إيراد أدلة القول مع ذكر وجه الداللة من

 .وما جياب به عنها ما أمكن



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٥٩٨

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه. 

 الرتجيح مع بيان سببه. 

  إذا كـان منقـوال "...."وضع الـنص داخـل عالمتـي تنـصيص 

اإلحالة باحلاشية دون كلمـة ينظـر وإن كـان النقـل بـاملعنى باحلرفية وتكون 

 . صدرت املرجع بكلمة ينظر

 عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم اآلية . 

  عزو األحاديث النبوية الرشيفة إىل مصادرها األصـيلة، فـام كـان

منها يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بالعزو إليـه بـذكر اسـم الكتـاب 

والباب ورقم احلديث، فـإن مل يكـن فـيهام وال يف أحـدمها خرجتـه مـن 

 .غريهم

 درها األصليةختريج اآلثار من مصا. 

 خطة البحث: 

 :قسمت هذا البحث إىل ثالثة مباحث، وهي كالتايل

 :تصوير نازلة بنوك احلليب، وفيه سبعة مطالب: املبحث األول

 .األلفاظ املقاربة لبنوك احلليب: املطلب األول

 .تعريف البنك: املطلب الثاين

 .تعريف احلليب: املطلب الثالث



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٥٩٩

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 .ليب كمركب إضايفتعريف بنوك احل: املطلب الرابع

 .نشأة بنوك احلليب: املطلب اخلامس

 .الدواعي إلنشاء بنوك احلليب: املطلب السادس

 .أمهية بنوك احلليب: املطلب السابع

 :التكييف الفقهي لبنوك احلليب، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثاين

 .أصل املسألة: املطلب األول

 .حترير حمل النزاع: املطلب الثاين

 .القول األول وأدلته:  الثالثاملطلب

 .القول الثاين وأدلته: املطلب الرابع

حكم إنشاء بنوك احلليب واالستفادة منها، وفيه ثالثة : املبحث الثالث

 :مطالب، وهي كام ييل

 .القول األول وأدلته: املطلب األول

 .القول الثاين وأدلته: املطلب الثاين

 .القول الثالث وأدلته: لب الثالثاملط

ُوأسأل اهللا بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن جيعل هذا العمل ... هذا 

ْخالصا لوجهه الكريم، وزلفى لديه يف جنات النعيم ُ ً. 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٠

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

 تصوير بنوك احلليب: املبحث األول

 األلفاظ املقاربة لبنوك احلليب: املطلب األول

 من األلفاظ املرادفة أو املقاربة للمسألة: 

o ١( بنوك احلليب( 

o ٢( للبنبنوك ا( 

o ٣ (بنوك لبن الرضاع( 

o ٤( بنك حليب اآلدميات( 

 

 

                                 
؛ بنوك احلليب ) ٢/٢٦١،٢٥٥(مي العدد الثاين جملة جممع الفقه اإلسال:  ينظر(١) 

 .وعالقاهتا بأحكام الرضاع دراسة علمية فقهية، للدكتور حممد اهلواري

الطبيب آدابه وفقهه، للدكتور زهري السباعي والدكتور حممد عيل البار :  ينظر(٢) 

  ).٣٥١ص(
  

  .بنوك لبن الرضاع بني احلل واحلرمة للدكتور مجال األكشة:  ينظر(٣) 
  

  .بنوك حليب اآلدميات للدكتور عبد احلليم حممد منصور عيل:  ينظر(٤) 
  



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠١

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

 تعريف البنك: املطلب الثاين

َتبنَّك باملكان، أي: الباء والنون والكاف كلمة واحدة وهو قوهلم َ أقام به : َ

  )١(وتأهل، فلفظة بنك تعني اإلقامة والتمكن 

يات االئتامن باالقرتاض  مؤسسة تقوم بعمل": ويف اصطالح العرص

 .)٢("واإلقراض

  تعريف احلليب: املطلب الثالث

هو سائل أبيض يكون يف رضع إناث : هو اللبن املحلوب، واللبن

اآلدميني والثديات من احليوانات، وهو اسم جنس مجعي، واحدته 

 .)٣(َلبنَة

 

 

                                 
  ).بنك(مادة  )١٠/٤٠٣(لسان العرب ؛ ) ١/٣٠٦(مقاييس اللغة :  ينظر(١) 

  

  ).بنك(مادة ) ١/٧١( املعجم الوسيط (٢) 
  

) ٢/٨١٤(؛ املعجم الوسيط ) ٢/٣٠٤(تاج العروس ؛ ) ٧٦(القاموس املحيط :  ينظر(٣) 

  ).لبن(مادة 
  



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٢

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

 تعريف بنوك احلليب كمركب إضايف: املطلب الرابع

متربعات، يتربعن هي مؤسسات تقوم بعملية مجع اللبن من أمهات 

ًبيشء مما يف أثدائهن من اللبن؛ لكونه فائضا عن حاجة أطفاهلن، أو 

لكون الطفل قد تويف وبقي اللبن يف الثدي، فيؤخذ بطريقة معقمة من 

املتربعة وحيفظ يف قوارير معقمة بعد تعقيمه مرة أخرى يف بنوك احلليب، 

فف بل يبقى وقد حيفظ احلليب لوحده أو بعد خلطه مع غريه، وال جي

 عىل هيئته السائلة حتى ال يفقد ما به من مضادات األجسام

)(antibodies  التي توجد يف اللبن اإلنساين وال يوجد مثيلها يف لبن

 .)١( احليوانات مثل األبقار واجلواميس واألغنام

 

 

 

                                 
؛ بنوك احلليب ملحمد البعداين ) ٢/٢٦١(جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثاين :  ينظر(١) 

؛ بنك اللبن وأثره يف التحريم، لعيل حممد القدال؛ بنوك احلليب وعالقاهتا ) ٣ص(

 ).٥ص(بأحكام الرضاع دراسة علمية فقهية، للدكتور حممد اهلواري 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٣

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

 )١( نشأة بنوك احلليب: املطلب اخلامس

لقرن العرشين يف أوربا ظهرت فكرة بنوك احلليب يف السبعينات من ا

والواليات املتحدة، بعد أن انترشت جمموعة من البنوك مثل بنوك الدم 

 .وبنوك القرنية وبنوك املني وبنوك األعضاء

والسبب يف نشأة بنوك احلليب هو اختفاء نظام املرضعات املعمول به يف 

 .السابق؛ لتفكك املجتمع الغريب وتقطع أوارصه، وانتشار الفواحش فيه

ومن جهة أخرى أن األم قد ال تستطيع ارضاع طفلها؛ ملوهتا، أو نضوب 

ٍلبنها، أو وجود مرض معد، أو ما شابه ذلك من األسباب التي متنع  ٍ

مع حاجة الطفل للحليب اإلنساين وعدم وجود مرضعة اإلرضاع 

 .بديلة

 

 

                                 
؛ بنوك احلليب ملحمد البعداين ) ٢/٢٦١(إلسالمي العدد الثاين جملة جممع الفقه ا:  ينظر(١) 

؛ بنوك احلليب وعالقاهتا بأحكام الرضاع دراسة ) ٣٥١(؛ الطبيب أدبه وفقهه ) ٤ص(

 ).٥ص(علمية فقهية، للدكتور حممد اهلواري 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٤

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

 الدواعي إلنشاء بنوك احلليب: املطلب السادس

: ذا النوع من البنوك يف أمر واحد، وهوتتلخص الدواعي يف إنشاء ه

إنقاذ جمموعة من األطفال الذين حيتاجون بصورة خاصة إىل اللبن 

 :)١(اإلنساين، وهؤالء األطفال هم

، أي الذين ولدوا قبل امليعاد (Premature babies) األطفال اخلدج  .١

وكلام كان ذلك أقل من التسعة أشهر كلام ) أقل من تسعة أشهر(

 . الطفل أكربكانت حاجة

األطفال ناقصوا الوزن عند الوالدة رغم أهنم قد أكملوا مدة  .٢

ً يوما من تاريخ آخر حيضة ٢٨٠(احلمل الطبيعية تسعة أشهر 

ً يوما منذ التلقيح، قد تزيد قليال أو ٢٦٦حاضتها املرأة أو  ً

 ). تنقص

                                 
ين ؛ بنوك احلليب ملحمد البعدا) ٢/٢٦٣(جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثاين :  ينظر(١) 

؛ بنوك احلليب وعالقاهتا بأحكام الرضاع دراسة ) ٣٥٣(؛ الطبيب أدبه وفقهه ) ٥ص(

 ).٤ص(علمية فقهية، للدكتور حممد اهلواري 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٥

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

األطفال الذين يصابون بااللتهابات احلادة التي جتعلهم يف حاجة  .٣

ىل اللبن اإلنساين ملا حيتويه من األجسام الضدية شديدة إ

 . واملناعية

 

 أمهية بنوك احلليب: املطلب السابع

تتضح أمهية بنوك احلليب من خالل معرفة مميزات احلليب الطبيعي، 

ًفمن املعلوم أن حليب األم هو احلليب األنسب لتغذية األطفال عموما؛ 

 :)١(وتتلخص أمهيته فيام ييل

 العنارص املناسبة لغذاء الطفل، من بروتني، ودهون، احتوائه عىل .١

ومعادن، وماء، وسكريات، وفيتامينات بكميات تناسب حاجة 

 .الطفل؛ حيث يسهل هضمها وامتصاصها

                                 
؛ بنوك احلليب ملحمد البعداين ) ٢/٢٦١(جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثاين :  ينظر(١) 

ا بأحكام الرضاع دراسة ؛ بنوك احلليب وعالقاهت)٣٥١(؛ الطبيب أدبه وفقهه ) ٦ص(

 ).٣ص(علمية فقهية، للدكتور حممد اهلواري 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٦

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 وأجسام املناعة (antibodies) احتوائه عىل مضادات األجسام .٢

immunebodies)( ،مما يساعد محاية الطفل من التقاط العدوى ،

 . املناعةوتقوية جهاز

عدم وجود حساسية منه للطفل، كام قد حيدث يف ألبان األبقار أو  .٣

 .اجلواميس أو األغنام أو املاعز

 التي ،(infections) حيمي األطفال من خمتلف أنواع االلتهابات .٤

 .تصيب اجلهاز اهلضمي واجلهاز التنفيس وغريها من األجهزة

لبأ، كام حيتوي عىل حيتوي عىل خاليا املناعة بكمية كبرية وخاصة ال .٥

الذي  (IJA) ًكمية كبرية جدا من أجسام املناعة وخاصة من نوع

 .ًيلعب دورا يف محاية اجلهاز اهلضمي والتنفيس للطفل

 حيتوي عىل نسبة من الزنك، بينام لبن األبقار أو اجلواميس أو  .٦

 .غريها من احليوانات ال حيتوي عىل الكمية الكافية منه

، التي هلا القدرة عىل )Macrophages(مة الكربى غني باخلاليا امللته .٧

 .ابتالع امليكروبات واألجسام الغريبة وقتلها أو حتليلها



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٧

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 التكييف الفقهي لبنوك احلليب: املبحث الثاين

 أصل املسألة: املطلب األول

ُبعد تصوير القضية الفقهية؛ وجدت أهنا تتصل مبارشة يف مسألة الوجور 

 .والسعوط من باب الرضاع

وهو اسم من ): ِرضاع-َرضاع (بالفتح والكرس :  الرضاعً:أوال

اإلرضاع ملص الثدي ورشب لبنه
 )١(. 

هو مص لبن يف احلولني ثاب عن محل من ثدي امرأة، أو : ًواصطالحا

رشبه، أو نحوه
 )٢(. 

، الواو واجليم والراء كلمة تدل عىل جنس من السقي: َ الوجور:ًثانيا

ّيصب: ُيوجر يف وسط الفم، أي َ ُ )٣(. 

ًهو أن يصب اللبن يف حلق الرضيع صبا من غري الثدي : ًواصطالحا ُ
)٤( . 

السني والعني والطاء أصل، وهو النشوق والنشوغ يف : َّ السعوط:ًثالثا

                                 
 ).رضع(، مادة ) ٢٦٧(؛ خمتار الصحاح ) ٨/١٢٦(لسان العرب :  ينظر(١) 

 

 ).٥/٤٤٢(كشاف القناع :  ينظر(٢) 
 

 ).وجر(، مادة ) ٧٤٠(؛ خمتار الصحاح ) ٦/٨٧(معجم مقاييس اللغة :  ينظر(٣) 
 

 ).٩/١٩٦(املغني :  ينظر(٤) 
 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٨

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

ّصبه يف أنفه: سعط الدواء، أي: األنف، يقال
 )١(. 

ُهو أن يصب اللبن يف أنف الرضيع من إناء أو غريه: ًواصطالحا
 )٢(. 

 

 حترير حمل النزاع: طلب الثاينامل

اتفق الفقهاء عىل أن الطفل إذا رضع من ثدي املرأة ووصل لبنها إىل 

ِّجوفه أنه حيرم، وإنام وقع اخلالف عىل السعوط ُ
 

والوجور
 

للطفل 

الرضيع
 

 .)٣(يف حصول التحريم هبام عىل قولني 

                                 
 ).سعط(، مادة ) ٧/٣١٤(؛ لسان العرب ) ٣/٧٧(معجم مقاييس اللغة :  ينظر(١) 

 

 ).٩/١٩٦(املغني :  ينظر(٢) 
 

الرشوط املتعلقة يف باقي مسائل باب الرضاع، كعدد الرضاعات املوجبة للتحريم، :  أي(٣) 

 .والشك فيها، وال عالقة ملسألة إرضاع الكبري

؛ الرشح الكبري )٩/١٩٣: (؛ املغني البن قدامة)٥/٣٣(؛ األم )٣/٢٣٨(البحر الرائق : ينظر

 ).٢/٥٠٢(للدردير 
 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٠٩

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 القول األول وأدلته: املطلب الثالث

عوط للطفل الرضيع، وهو مذهب حصول التحريم بالوجور والس

مجهور أهل العلم من احلنفية
، واملالكية)١( 

، والشافعية)٢( 
 )٣( ،

 .)٤(واحلنابلة

 :وقد استدلوا باآليت

 من املنقول: 

ً أن ساملا موىل أيب حذيفة كان مع أيب حذيفة وأهله ،<عن عائشة  .١

لغ ما ًإن ساملا قد ب: فقالتملسو هيلع هللا ىلص النبي ) تعني ابنة سهيل(يف بيتهم، فأتت 

يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا، وإين أظن أن يف نفس أيب 

 حذيفة من ذلك

أرضعيه حترمي عليه، ويذهب الذي يف نفس «ملسو هيلع هللا ىلص شيئا، فقال هلا النبي 

إين قد أرضعته، فذهب الذي يف نفس أيب :  فرجعت فقالت»أيب حذيفة

                                 
 ).٣/٢٠٩(، الدر املختار ) ٢/٢٣٨(حتفة الفقهاء :  ينظر(١) 

 

 ).٣/٦٢(، بداية املجتهد وهناية املقتصد ) ٤/٢٧٤(الذخرية :  ينظر(٢) 
 

 ).٤٣٥(، كفاية األخيار ) ٣/١٤٣(املهذب :  ينظر(٣) 
 

 ).٥/٤٤٦(، كشاف القناع ) ٢٤/٢٣٦(، اإلنصاف ) ٩/١٩٦(املغني : ر ينظ(٤) 
 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٠

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 .)١(حذيفة 

o وجه الداللة : 

؛ لعلها )أرضعيه (": ح احلديث أنه قالنقل النووي عن القايض يف رش

حلبته ثم رشبه من غري أن يمس ثدهيا وال التقت برشتامها وهذا الذي 

قاله القايض حسن وحيتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كام خص 

 .، فيقاس عىل ذلك الطفل الرضيع)٢("بالرضاعة مع الكرب

إال ال رضاع «: قال ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رسول اهللاعن عبد اهللا بن الزبري .١

 .)٣( »ما فتق األمعاء

ال رضاع إال ما شد العظم وأنبت : (قال  عن ابن مسعود  .٢

)اللحم
 )٤(.  

o وجه الداللة من احلديث واألثر : 

أن احلليب الذي يسقى به الطفل يؤدي املعنى ذاته بالرضاع من كونه 

                                 
 ).١٤٥٣(رضاعة الكبري، برقم : الرضاع، باب: أخرجه مسلم، كتاب (١)

 ).١٠/٣١(رشح النووي عىل صحيح مسلم  (٢)

 ).١٩٤٦(باب ال رضاع بعد فصال، برقم : النكاح، باب: أخرجه ابن ماجه، كتاب (٣)

 ).٢٠٥٩(يف لبن الفحل، برقم : النكاح، باب: تابأخرجه أيب داود، ك (٤)



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١١

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

ًسبب حلصول التغذية، فيكون مساويا له يف احلكم؛ ألن العربة بوصول 

 .)١(طريقة الوصولاحلليب ال ب

 

 القول الثاين وأدلته: املطلب الرابع

ال حيصل التحريم هبام، وهو قول ابن حزم
، ورواية عن اإلمام )٢( 

أمحد
 )٣(. 

 :وقد استدلوا باآليت

 من املنقول: 

}وأُمهاتُكُم الالتِي أَرضَعنكُم وأَخواتُكُم من الرضَاعةِ{: قوله تعاىل .١
 )٤(. 

حيرم من الرضاع ما حيرم من « :ليه الصالة والسالمقوله ع .٢

 .)٥( »النسب

                                 
 ).٣/١٤٣(املهذب : ينظر (١)

 ).١٠/١٨٥(املحىل :  ينظر(٢) 
 

 ).٢٤/٢٣٨(، اإلنصاف ) ٩/١٩٦(املغني :  ينظر(٣) 
 

 ).٢٣: من آية: (سورة النساء (٤)

الشهادة عىل األنساب، والرضاع : الشهادات، باب:  أخرجه البخاري، كتاب(٥) 

 ).٢٦٤٥(، واملوت القديم، برقم املستفيض



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٢

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

o وجه الداللة من اآلية واحلديث: 

ًن اهللا ورسوله مل حيرما عىل هذا املعنى نكاحا إال باإلرضاع أ" 

والرضاعة، وال يسمى بذلك إال ما وضعته املرضعة من ثدهيا يف فم 

عة، وهو مص ، وكأهنم متسكوا باملعنى اللغوي للرضا)١("الرضيع

 .الثدي

 

 وجياب عىل ما استدلوا به: 

أن اآلية واحلديث وإن مها أثبتا التحريم باإلرضاع، فال يدالن عىل نفي  

ما سواه، وهو حصول التحريم باإلسعاط واإلجيار، وقد ذكر الفقهاء 

ًأهنام ينرشان احلرمة قياسا عىل اإلرضاع بجامع حصول اإلنشاز 

هبام، والقياس من األدلة الرشعية املعتربةواإلنبات والتغذية للصغري 
 )٢( . 

 واهللا أعلم، هو ما ذهب إليه األئمة األربعة من كون الوجور :الراجح

                                 
 ).١٠/١٨٥(املحىل  (١)

�وقد حرص اإلمام ابن حزم الرضاع املحرم فيام كان مصا من الثدي ؛ لكونه رمحه اهللا ال  (٢) 

 .ًيعترب القياس دليال رشعيا

 ).١٩(، بنوك احلليب ملحمد البعداين )٩/١٩٦(، املغني )١٠/١٨٥(املحىل : ينظر



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٣

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

والسعوط حتصل هبام حرمة الرضاع؛ لقوة ما استدل به من يرى هذا 

 .الرأي، وإمكان اإلجابة عن أدلة املخالفني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٤

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 ب واالستفادة منها حكم إنشاء بنوك احللي: املبحث الثالث

إن جوهر اخلالف يف نازلة بنوك احلليب ما يرتتب عىل االرتضاع 

منها من آثار من ثبوت املحرمية، مع احتاملية جهالة األم التي ارتضع من 

حليبها، وقد اختلف الفقهاء املعارصون يف مرشوعية هذه البنوك بناء 

 عىل ثالثة عىل اختالفهم يف التحريم بالرضاع من غري مص الثدي،

 .)١(أقوال

 

 القول األول وأدلته: املطلب األول

 َحيرم االنتفاع ببنوك احلليب، وهو قول مجع من الفقهاء املعارصين

 : ، كام أفتى بذلك)٢(

 ٣ (جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي(. 

                                 
  .)١٦(يب ملحمد البعداين بنوك احلل:  ينظر(١)

الدكتور حممد عيل البار والشيخ عبد اهللا البسام والشيخ خمتار السالمي والشيخ  :منهم (٢)

حممد تقي العثامين والشيخ رجب التميمي والشيخ بكر أبو زيد، والدكتور زهري أمحد 

 .السباعي

 ).٢٨٩-٢/٢٦١(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي؛ العدد الثاين : ينظر

  .)٢/٢٩٠( جملة املجمع الفقهي اإلسالمي؛ العدد الثاين (٣)



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٥

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

   ١ (واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء(. 

 

 :واستدلوا باآليت

 من املنقول: 

ًبام جاء عن ساملا موىل أيب حنيفة؛ فليس من املعقول أن يمتص ثدي 

 .)٢ (زوجة أيب حذيفة، بل كان ذلك من إناء

 من املعقول: 

 .)٣ (درء املفاسد أوىل من جلب املصالح .١

 .)٤ (ًسدا للذرائع والوقوع يف فتنة التحريم .٢

 

 

 

                                 
بإمضاء بكر أبو زيد، ؛ ) ٢١٠٥٧(؛ فتوى برقم ) ٤٤/ ٢١( فتاوى اللجنة الدائمة (١) 

 .صالح الفوزان؛ عبد اهللا بن غديان؛ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ
 

 .)٢/٢٨٤(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(٢) 

  .)٢/٢٨٩،٢٨٤( جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين:  ينظر(٣) 

  .)٢/٢٨٦(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(٤) 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٦

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

  نوك احلليبب(بشأن ) ٦(قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم( ،

املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة 

 .م١٩٨٥ ديسمرب ٢٨-  ٢٢/ هـ ١٤٠٦ ربيع الثاين ١٦- ١من 

 :أما بعد

ُفان بعد ان عرض عىل املجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول 

 بنوك احلليب

هام مناقشة وبعد التأمل فيام جاء يف الدراستني ومناقشة كل من

 :مستفيضة شملت خمتلف جوانب املوضوع تبني

أن بنوك احلليب جتربة قامت هبا األمم الغربية، ثم ظهرت مع  .١

التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل 

 االهتامم هبا

 أن اإلسالم يعترب الرضاع حلمة كلحمة النسب، حيرم به ما حيرم  .٢

، ومن مقاصد الرشيعة الكلية من النسب بإمجاع املسلمني

املحافظة عىل النسب، وبنوك احلليب مؤدية إىل االختالط أو 

 .الريبة



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٧

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 أن العالقات االجتامعية يف العامل اإلسالمي توفر للمواليد  .٣

اخلداج أو ناقيص الوزن أو املحتاج إىل اللبن البرشى يف احلاالت 

 الذي يغني اخلاصة ما حيتاج إليه من االسرتضاع الطبيعي، األمر

 .عن بنوك احلليب

 :وبناء عىل ذلك قرر

 منع إنشاء بنوك حليب األمهات يف العامل اإلسالميً:أوال . 

 حرمة الرضاع منها:ًثانيا . 

 

 

 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٨

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 القول الثاين وأدلته: املطلب الثاين

، )١ (جيوز االنتفاع ببنوك احلليب، وهو قول مجع من الفقهاء املعارصين

 )٢ (رصيةوبه أفتت دار اإلفتاء امل

 : واستدلوا باآليت

 من املنقول: 

}وأُمهاتُكُم الالتِي أَرضَعنكُم وأَخواتُكُم من الرضَاعةِ{: قوله تعاىل .١
 )٣(. 

o وجه الداللة: 

ّأن األمومة التي رصح هبا القرآن ال تكون من جمرد أخذ اللبن، بل 

                                 
الشيخ أمحد هريدي، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ عبد اللطيف، : منهم (١)

 .مد اهلواريمحزة واألستاذ مصطفى الزرقا ، واألستاذ الدكتور حم

؛ فتاوى دار اإلفتاء )٢/٢٨٥،٢٥٥(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين : ينظر

؛ بنوك )م١٩٦٣ يوليو ٨(، املفتي أمحد هريري )بنك لبن األمهات(املرصية، املوضوع 

 ).٢٦ص(احلليب وعالقتها بأحكام الرضاع، للدكتور حممد اهلواري 
 

 ٨(، املفتي أمحد هريري ) بنك لبن األمهات(املرصية، املوضوع فتاوى دار اإلفتاء :  ينظر(٢) 

 ).م١٩٦٣يوليو 

 ).٢٣: من آية: (سورة النساء (٣)



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦١٩

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

، )١(مة من االمتصاص وااللتصاق الذي يتجىل فيه حنان األمو

تناول اللبن، وتناول الثدي، وليست جمرد : فالرضاعة تستلزم شقني

 .)٢ (وصول اللبن إىل اجلوف

 

ًأخذا بالقول الثاين يف مسألة الوجور والسعوط، والتي هي  .٢

 .)٣ (مذهب الليث ورواية عن اإلمام أمحد

 وجياب عن ذلك: 

 .)٤ (ءأنه ال يمكن اجلزم بأن هذا مذهب الليث إال باالستناد امليض  . أ

صحيح أن هناك روايتان عن اإلمام أمحد، لكن املشهور منها   . ب

 .)٥ (ِواملعتمد يف املذهب؛ هي املوافقة لألئمة الثالث

 

 من املعقول: 

                                 
 ). ١٤ص(بنوك احلليب، ملحمد البعيدان :  ينظر(١) 

  ).٢/٢٨١(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(٢) 

  .)٢/٢٧٦(د الثاين جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العد:  ينظر(٣) 

  .)٢/٢٧٧(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(٤) 

  .)٢/٢٨١(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(٥) 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٠

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

ًقياسا عىل مسألة الشك يف الرضاع، إذ أن األمر هنا قام عىل  .١

ُ؛ فال تعرف من التي رضع )١ (الشك بالعلم الذي جاء به احلديث

  .)٢ ( مقدار ما رضع من لبنهامنها الطفل وما

 وجياب عن ذلك: 

ُصحيح أن الشك يطرح واألصل اليقني وأن اليقني ال يزول 

بالشك؛ ولكن هنا نحن الذين نوجد الشكوك والشبهات بخالف ما لو 

 . )٣ (ُطرحت

حاجة الفئة املذكورة من األطفال إىل مثل هذه البنوك ورضورة  .٢

 .)٤(وجودها

ن ذلك من املصلحة التي جاءت هبا اختيار األيرس للناس، فإ .٣

 .)٥ (الرشيعة احلنَفية السمحة

 وجياب عن النقطتني السابقتني: 

                                 
  .»مخس رضعات مشبعات معلومات حيرمن«: ملسو هيلع هللا ىلصبقوله  (١) 

  .)٢/٢٧٦(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(٢) 

  .املرجع السابق:  ينظر(٣) 

 .املرجع السابق:  ينظر(٤) 

 .املرجع السابق:  ينظر(٥) 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢١

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

أن املصلحة هنا متعلقة بالطفل فقط؛ فال يرفع الرضر األخف 

 .)١(بالرضر األشد

 

 القول الثالث وأدلته: املطلب الثالث

ها، جيوز االنتفاع ببنوك احلليب إذا دعت احلاجة الشديدة إىل إنشائ

 : ولكن بقيود، وهي

 

 .أن يكتب عىل كل قارورة اسم املتربعة  -

 .يكتب اسم الطفل الذي تناول هذا اللبن  -

 .ُيسجل ذلك كله يف سجل  -

 .َيعلم أهل الطفل اسم هذه املرضعة  -

                                 
  ).٢/٢٨٤(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(١) 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٢

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 :وهو قول

  قطاع اإلفتاء واألبحاث الرشعية بالكويت، واختاره مجع من

 .)١ (الفقهاء املعارصين

 :واستدلوا عىل ذلك

بأن الرضورة تقدر بقدرها، وأن هذه القيود املذكورة يتحقق هبا حفظ 

 .)٢ (النسب من االختالط بغريه

 وجياب عن ذلك: 

بأن ما ذكر من قيود قد يكون ذا كلفة مادية باهظة، مع احتامل تعرض " 

 .)٣("تلك الوثائق املقيدة للتلف والضياع ألي عارض 

                                 
الشيخ بدر املتويل عبد الباسط، الدكتور حممد األشقر، والشيخ إبراهيم :  منهم(١) 

ن توين، وجمموعة من األطباء من الدسوقي، الدكتور عمر األشقر، والشيخ عز الدي

 .بينهم األستاذ الدكتور حسان حتحوت

؛ جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين )٤/١٢٣(فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت : ينظر

)٢/٢٧٢.( 

؛ جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد )٤/١٢٣(فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت :  ينظر(٢) 

 ).٢/٢٧٢(الثاين 

 ).٤٨٧(بنوك احلليب للدكتورة أمل الدبايس :  ينظر(٣) 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٣

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 

 ظر والتأمل يف األقوال وما بنيت عليه من األدلة  بعد الن:الرتجيح

النقلية والعقلية، واالعرتاضات الواردة عىل أوجه االستدالل منهام؛ 

فإنني أرى أن األقرب للصواب هو األخذ بالقول األول، وهو 

حتريم إنشاء بنوك احلليب، كام أنني أقول بام قاله الشيخ عبد العزيز 

ُ بكل ما وجد يف أوروبا أو يف أمريكا  لسنا مكلفني"عيسى وهو أننا 

، فليس من الالزم أن ننقل كل ثقافة )١( "من بنوك احلليب أو غريه 

 .غربية مستحدثة إىل ديار املسلمني، هذا واهللا أعلم

  
  وصلى اللھم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 

 

                                 
 .)٢/٢٨٦(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثاين :  ينظر(١) 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٤

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

  عــــــــاملراج
 

ن العباس بن عثامن بن شافع الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس ب: األم -

، دار )هـ٢٠٤: ت(بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠بريوت، : املعرفة

عالء الدين أبو احلسن عيل بن  :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -

ْسليامن بن أمحد املرداوي  الدكتور عبد اهللا بن عبد  :حتقيق، ) هـ٨٨٥: ت(َ

هجر للطباعة والنرش ، سن الرتكي، الدكتور عبد الفتاح حممد احللواملح

 . م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ األوىل،  الطبعةالقاهرة،: والتوزيع واإلعالن

 زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف :البحر الرائق رشح كنز الدقائق -

 تكملة البحر الرائق ملحمد :ويف آخره، )هـ٩٧٠: ت(بابن نجيم املرصي 

، ) هـ١١٣٨ت بعد ( حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري بن

 الطبعة منحة اخلالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، :وباحلاشية

 .الثانية

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد  :بداية املجتهد وهناية املقتصد -

 :دار احلديث، )هـ٥٩٥: ت(بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد 

 . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، القاهرة



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٥

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -

الثانية، الطبعة ، دار الكتب العلمية، )هـ٥٨٧: ت(الكاساين احلنفي 

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦

 الشيخ عيل حممد القدال، البحث منشور يف :بنك اللبن وأثره يف التحريم -

 .م٢٠١١حاث اإلسالمية العدد الثاين فرباير جملة العلوم واألب

 للدكتورة أمل بنت :بنوك احلليب وموقف الرشيعة اإلسالمية منها -

إبراهيم بن عبد اهللا الدبايس، البحث منشور يف جملة اجلمعية الفقهية 

 .هـ١٤٣٦السعودية، العدد السادس والعرشون، سنة 

 لألستاذ :ة وفقهيةبنوك احلليب وعالقتها بأحكام الرضاعة دراسة علمي -

الدكتور حممد اهلواري، املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، 

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

اجلمهورية ( حممد نعامن البعداين، جامعة اإليامن :بنوك احلليب -

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، )اليمنية

لعبد احلليم حممد منصور : بنوك حليب اآلدميات بني احلظر واإلباحة -

 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣يث، الطبعة األوىل عيل، املكتب اجلامعي احلد

 الدكتور مجال مهدي حممود األكشة، :بنوك لبن الرضاع بني احلل واحلرمة -

 .م٢٠٠٨دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية، 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٦

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

ّ حممد بن حممد بن عبد الرزاق :تاج العروس من جواهر القاموس - ّ ّ

َّاحلسيني، أبو الفيض، امللقب بمرتىض، الزبيدي  ، دار )هـ١٢٠٥: ت(ّ

 .اهلداية

حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري : التاج واإلكليل ملخترص خليل -

 .هـ١٣٩٨بريوت، : ، دار الفكر)هـ٨٩٧: ت(أبو عبد اهللا 

ِّتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي - ِ ْ عثامن بن عيل بن حمجن  :ِّ

شهاب : شية، احلا) هـ٧٤٣: ت(البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي 

ُّالدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشلبي  ِ ْ ِّ

األوىل،  الطبعة، القاهرة: املطبعة الكربى األمريية ،) هـ١٠٢١: ت(

 .هـ١٣١٣

حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي : حتفة الفقهاء -

 هـ ١٤١٤الثانية، لطبعة ابريوت، : دار الكتب العلمية، )هـ٥٤٠: ت(

 . م١٩٩٤/

حممد نعيم  :بإرشاف،  مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة:حتقيق

الثامنة،  الطبعة بريوت،: مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، ُالعرقسويس

 .م٢٠٠٥/  هـ١٤٢٦

حممد بن جرير بن  ):تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 :، حتقيق)هـ٣١٠: ت(ري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي يزيد بن كث



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٧

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

دار هجر للطباعة والنرش ، الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي

 . م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢األوىل، ، الطبعة والتوزيع واإلعالن

وسننه وأيامه  ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا  -

، عيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفيحممد بن إسام ):صحيح البخاري(

، الطبعة األوىل دار طوق النجاة،، حممد زهري بن نارص النارص :حتقيق

  .هـ١٤٢٢

رئاسة إدارة  جزءا، ٢٦: عدد األجزاء، أمحد بن عبد الرزاق الدويش :مجع وترتيب

 .الرياض): اإلدارة العامة للطبع(البحوث العلمية واإلفتاء 

اب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن أبو العباس شه :الذخرية -

حممد : ١٣، ٨، ١جزء : ، حتقيق)هـ٦٨٤: ت(املالكي الشهري بالقرايف 

حممد بو : ١٢- ٩، ٧، ٥- ٣جزء ، سعيد أعراب: ٦، ٢جزء ، حجي

 . م١٩٩٤ األوىل، الطبعة، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، خبزة

أمني بن عمر بن عبد ابن عابدين، حممد : رد املحتار عىل الدر املختار -

، بريوت: دار الفكر، )هـ١٢٥٢: ت(العزيز عابدين الدمشقي احلنفي 

 .م١٩٩٢/هـ ١٤١٢ الثانية، الطبعة

أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف : روضة الطالبني وعمدة املفتني -

: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي :حتقيق، )هـ٦٧٦: املتوىف(النووي 

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢،  الثالثةالطبعةبريوت، 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٨

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

أبو عبد ) وماجة اسم أبيه يزيد( ابن ماجة :سنن ابن ماجه ت األرنؤوط -

- شعيب األرنؤوط : ، حتقيق)هـ٢٧٣: ت(اهللا حممد بن يزيد القزويني 

ّعبد اللطيف حرز اهللا، دار الرسالة -َّحممد كامل قره بليل -عادل مرشد  َ

 . م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠األوىل، ، الطبعة العاملية

أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد :  أيب داودسنن -

ْبن عمرو األزدي السجستاين  ِّ
 - َشعيب األرنؤوط : حتقيق، )هـ٢٧٥: ت(ِ

ِحممد كامل قره بليل، دار الرسالة العاملية، 
َّ /  هـ ١٤٣٠ األوىل، الطبعةَ

 . م٢٠٠٩

كتور حممد عيل  الدكتور زهري أمحد السباعي، والد:الطبيب أدبه وفقهه -

بريوت، الطبعة األوىل، : دمشق، الدار الشامية: البار، دار القلم

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

اللجنة الدائمة للبحوث ): املجموعة األوىل(فتاوى اللجنة الدائمة  -

 ء،العلمية واإلفتا

الكتاب مرقم آليا يف [ دار اإلفتاء املرصية، :فتاوى دار اإلفتاء املرصية -

 ]املكتبة الشاملة

 جمموعة الفتاوى الرشعية الصادرة عن :تاوى قطاع اإلفتاء بالكويتف -

قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية، اإلدارة العامة لإلفتاء والبحوث 



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٢٩

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

هـ ١٤١٧وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الطبعة األوىل، ، الرشعية

 .م١٩٩٦/

) أو غنيم( أمحد بن غانم :الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين -

: ت(بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي 

 .م١٩٩٥/هـ ١٤١٥، دار الفكر، )هـ١١٢٦

 جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى :القاموس املحيط -

 )هـ٨١٧: ت(

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن  :كشاف القناع عن متن اإلقناع -

 .دار الكتب العلمية، )هـ١٠٥١: ت( احلنبيل حسن بن إدريس البهوتى

أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن : كفاية األخيار يف حل غاية االختصار -

، )هـ٨٢٩: ت(حريز بن معىل احلسيني احلصني، تقي الدين الشافعي 

، دمشق: دار اخلري، عيل عبد احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن :حتقيق

 .م١٩٩٤ األوىل، الطبعة

 حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور :ان العربلس -

بريوت، : ، دار صادر)هـ٧١١: ت(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

 . هـ١٤١٤ الثالثة، الطبعة

: ت( حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس :املبسوط -

 .م١٩٩٣/هـ ١٤١٤بريوت، : ، دار املعرفة)هـ٤٨٣



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٣٠

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

 تصدر :قه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدةجملة جممع الف -

 عددا، وكل عدد ١٣عن منظمة املؤمتر االسالمي بجدة، وقد صدرت يف 

: ٢جملد واحد، العدد : ١العدد : يتكون من جمموعة من املجلدات، كام ييل

كل :  جملدات، بقية األعداد٤كل منها : ١٢ و٩ و٧ و٥جملدان، العدد 

 .ت جملدا٣منها 

 أبو زكريا حميي )):مع تكملة السبكي واملطيعي((املجموع رشح املهذب  -

 .بريوت: ، دار الفكر)هـ٦٧٦: ت(الدين حييى بن رشف النووي 

أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي  :املحىل باآلثار -

 .بريوت: دار الفكر، )هـ٤٥٦: ت(الظاهري 

حممود  :حتقيق كر بن عبد القادر الرازي، حممد بن أيب ب:خمتار الصحاح -

/  هـ١٤١٥بريوت، طبعة جديدة، : خاطر، مكتبة لبنان نارشون

 .م١٩٩٥

: ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا  -

، )هـ٢٦١: ت(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 

  .بريوت: اث العريب حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرت:حتقيق

أمحد / إبراهيم مصطفى ( جممع اللغة العربية بالقاهرة :املعجم الوسيط -

 .، دار الدعوة)حممد النجار/ حامد عبد القادر / الزيات 

أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو : معجم مقاييس اللغة -



        

 
  

    

 
 
 
 

 

٦٣١

ة والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالميالثامناملجلد   

 يبــــوك احللــــبن   

، كردار الف، عبد السالم حممد هارون: ، حتقيق)هـ٣٩٥: ت(احلسني 

 .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا : املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين -

بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري 

الطبعة األوىل، ، بريوت: دار الفكر ،)هـ٦٢٠: ت(بابن قدامة املقديس 

 .هـ١٤٠٥

 أبو زكريا حميي الدين حييى بن :بن احلجاجاملنهاج رشح صحيح مسلم  -

 الطبعةبريوت، : ، دار إحياء الرتاث العريب)هـ٦٧٦: ت(رشف النووي 

 .هـ١٣٩٢الثانية، 

أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف : املهذب يف فقه اإلمام الشافعي -

 .دار الكتب العلمية، )هـ٤٧٦: ت(الشريازي 

 


