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 بنىك لنب الرضاع بني احلظر واإلباحة

 )دراسة فقهية مقارنة مغ القانىن الىضعي العراقي (

 
 

 

 
 المقدمة

الحمػػػد ب رل المػػػولمصف كاللػػػ ع كالشػػػ ـ رمػػػ  يدػػػرؼ المرشػػػمصف شػػػصد و 
 محمد كرم  آله كلحبه يجممصف كبمد :

فقػػد جػػده كظفػػره فػػل حصػػوع المشػػممصف  تػػوصو مشػػيجدع يحيػػو   لػػ  بصػػوف 
كاليػل يقػـك رمػ  يجمصػ   الدػررل فصفػو م م فػو  فكػرع   دػوك ب ػكؾ لمحمصػل الحكػـ

يلبػػوف ال شػػوك ال يػػل صكجػػد فػػونض مػػف المػػبف لػػدصفف م يك مػػوه يب ػػو  ف كلػػدصفف 
لػػبف فػػل لػػدكر ف كصػػرلبف فػػل اليبػػرع بػػه م لػػـ صيحقػػظ  ػػذا المػػبف بطػػرؽو ممص ػػ  

 لصيمط  بمد ذلؾ لألطقوؿ الصيوم  كالخد  ك حك ـ .

كػػػرع  دػػػعه فػػػل رقػػػد الشػػػبمص وه مػػػف القػػػرف المدػػػرصف فػػػل يكربػػػو ك ػػػذل الق
 .دور ظو رع ب كؾ الدـ كب كؾ ال طؼكالكالصوه الميحدع األمرصكص  رم  لرار ا ي

كيقكـ  ذل القكرع فػل متػمك فو رمػ  يجمصػ  المػبف القػونض مػف األمفػوه 
ال يػػل صرتػػمف يكالد ػػف م يك األمفػػوه ال يػػل يػػكفل يكالد ػػف كبقػػل المػػبف فػػل 

 أ.م.د. عبيد عبد اهلل عبد

 لقانون والعموم السياسيةكمية ا/  كركوكامعة ج
 



 338                                             جمةل لكة  الهاةو  لليلوم الهاةوةة  والس ةاة ة 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

دكر ف  مو بطرصق  اليبرع يك بطرصق  الدػراك لػـ حقظػه شػون ن كيمقصمػه بطرصقػ  ل
ممص   ؛ لصبق  لولحون ل شيمموؿ م كصظؿ محيقظون بولم ولر الغذانص  المكجػكدع 
فصػػه م رممػػون يف القػػو كف المرا ػػل لػػـ صيطػػرؽ  لػػ   ػػذل المكاتػػص  م ككػػذلؾ  ػػكا صف 

ا المكتػكع حػدصا المفػد م ك ػد األحكاؿ الدخلص  فل الكطف المربػل ؛ ألف  ػذ
 ا يدر فل الدكؿ الغربص  كلـ ص يدر فل الكطف المربل .

 خط  البحا :
 المبحا األكؿ : مقفـك الرتوع كي مصيه

 المطمل األكؿ : يمرصؼ الرتوع
 المطمل اللو ل : ي مص  الرتوع بول شب  لمطقؿ كاألـ

 المطمل اللولا : حكـ الرتوع
 ف المحـر لمرتوعالمطمل الراب  : مقدار المب

 المبحا اللو ل: اخي ط لبف المرتم  بغصرل كاشيف كه
 المطمل األكؿ : اخي ط لبف المرتم  بشونؿ
 المطمل اللو ل : اخي ط لبف المرتم  بطموـ

 المطمل اللولا : يحكصؿ لبف المرتم   ل  دكؿ آخر
 المطمل الراب  : اخي ط لبف المرتم  بمبف امريع يخرل 

 لا: حقصق  ب كؾ لبف الرتوع كمدل مدركرصيفوالمبحا اللو
 المطمل األكؿ : حقصق  ب كؾ المبف

 المطمل اللو ل : ي كاع ب كؾ الحمصل كحكـ   وميفو
 الخويم 

  ونم  الملودر
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 المبحث األول
 مفيوم الرضاع وأىميتو

 المطمب األول
 تعريف الرضاع

 أواًل : المقصود بالرضاع في عرف أىل المغة 

ح الراك ككشر و م اشـ لمص اللدم كدرل لب ه م صيقوؿ: الرتوع: بقي
رىتى ى يمه رىتمون م كًرتورون م كرتور  اميص لدصفو م ففك رات  م كالجم  

ريتَّ  م كصقوؿ: رت  اللدم رتمون ففك رتص ه ك ل رتصم ه 
(ُ). 

 ثانيًا : المقصود بالرضاع في عرف الفقياء

ولرتوع م ك ؿ المبرع اخيمقه ربوراه الققفوك فل بصوف المقلكد ب
بكلكؿ المبف  ل  جكؼ الطقؿ بعص  كشصم  م يـ البد مف كلكله رف طرصؽ 

 مص لدم المريع ؟

ررفػػه األح ػػوؼ : بع ػػه مػػص الرتػػص ي المػػبفى مػػف لػػدم ا دمصػػ  فػػل ك ػػه  .ُ
 . (ِ)مخلكص ك ك مدع الرتوع 

                                                           

الحدصا م القو رع م  ( الملبوح الم صر ألحمد بف رمل القصكمل المقرم م مطبم  دارُ)
 . ُّٗـ : َََِ - ػ ُُِْالطبم  األكل  م 

مخيور اللحوح لإلموـ محمد بف يبل بكر بف ربد القودر الرازم م مطبم  دار الحدصا م 
 . ُّْـ : َََِ - ػ ُُِْالقو رع م الطبم  األكل  م 

ار الممرف  : الح قل م د ( البحر الرانؽ درح ك ز الد ونؽ م لمم م  زصد الدصف بف  جـِ)
كدرح فيح القدصر لمدصخ كموؿ الدصف محمد ربد الكاحد الممركؼ بوبف الفموـ م  م ِّٖ/ّ

 . ّْٖ/ّدار  حصوك اليراا المربل م بصركه م لب وف : 
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ر ػػد المولكصػػ  : اشػػـ لحلػػكؿ لػػبف المػػريع م يك مػػو حلػػؿ م ػػه فػػل جػػكؼ  .ِ
 .(ُ)الطقؿ 

ر ػػد الدػػوفمص  : اشػػـ لحلػػكؿ لػػبف المػػريع م يك مػػو حلػػؿ م ػػه فػػل جػػكؼ  .ّ
 .(ِ)الطقؿ يك دموله

ر د الح وبمػ  : مػص مػف دكف الحػكلصف لمػف لػول رػف حمػؿ يك دػربه يك  .ْ
 .(ّ) حكل 

 .(ْ)الرات  مف لدم المرتم  بقصه فقط ر د الظو رص  :  ك مو اميله .ٓ
 .(ٓ)ـ يك األ ؼلقر د الزصدص  : كلكؿ المبف  ل  جكؼ اللغصر مف ا .ٔ
 .(ٔ)اللدم كاميلوله بولقومهر د اإلمومص  :  ك مو كوف  .ٕ

 المطمب الثاني
 أىمية الرضاع بالنسبة لمطفل واألم

 ي مص  الرتوع بول شب  لمطقؿ:

 الد صو فذلإل شوف م ذ لحظويه األكل  فصلقد مفَّ اب شبحو ه كيمول  رم  ا

                                                           

 . َّٔ/ّ( درح الزر و ل رم  مخيلر خمصؿ م دار الكيل المممص  بصركه م لب وف : ُ)
و  م محمد الدربص ل م مطبم  ملطق  البوبل ( مغ ل المحيو   ل  ممرف  يلقوظ الم فِ)

 . ُْْ/ّـ : ُٖٓٗ - ػ ُّٕٕم  ُكيكالدل م ملر م ط
( الركض المرب  درح زاد المشي ق  م لمم م  م لكر بف صك س البفكيل م دار الكيل ّ)

 . ُِٖ/ّالمممص  م بصركه م لب وف : 
 . ٕ/َُ: ( المحم  م ألبل محمد بف يحمد بف شمصد بف حـز م دار الجصؿ ْ)
( البحر الزخور الجوم  لمذا ل رمموك األملور م ألحمد بف صحص  المريت  م دار ٓ)

 .ِِٔ/ْالكيول اإلش مل م القو رع : 
( دران  اإلش ـ فل مشونؿ الح ؿ كالحراـ م ألبل القوشـ  جـ الدصف جمقر بف الحشف ٔ)

 . ُِّ/ْـ : ُٖٗٗ - ػ ُُْٗم  ِالفذلل م دار الز راك م بصركه م لب وف م ط
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 لػػ  فػػل حصويػػه م كبمغػػه كمصػػ ك م فػػعجرل لػػه المػػبف فػػل لػػدم يمػػه م ػػذ المحظػػ  األ
كغـ ( صكمصون م ك ل كمص  كوفص  ليغذصػ   ُالمبف الذم صيقرز مف لدم األـ  حك ) 

 ككز ه بتم  كصمك لراموه . الرتص  م بؿ يزصد رف حوجيه لولبون ؛ ألف ال صمد

كلػػػػػبف األـ  ػػػػػك ي شػػػػػل لػػػػػذاك لطقمفػػػػػو ب جمػػػػػوع األطبػػػػػوك كالميخللػػػػػصف 
لؽ رػػػزَّ كجػػػؿَّ يفَّ يركصػػػل  ػػػذا المػػػبف صيغصػػػر بوليغذصػػػ  م كمػػػف دالنػػػؿ حكمػػػ  الخػػػو

 يدرصجصون م   مك الطقؿ بمو صيمود  م  حوج  جشمه لم مك .

كرمػػ  ذلػػؾ فولرتػػور  الطبصمصػػ  لفػػو ي مصػػ  كبصػػرع جػػدان فػػل حصػػوع كشػػ م  
الطقػػػػؿ ؛ لػػػػذلؾ كرده آصػػػػوه مػػػػف القػػػػرآف الكػػػػرصـ يحػػػػا األمفػػػػوه رمػػػػ   رتػػػػوع 

كلىصًف كىوًممىصًف ًلمىف يىرادى يطقولفف م م فو  كله يمول  )كىالكىالً  دى يفَّ حى داهي صيرًتمفى يىكالى
ػػػورى ( َـّ الرَّتى ػػػ  يىف يرًتػػػًمصًه ((ُ)يىٍف صيػػػًي ص ىػػػو ً لىػػػ  ييـأ ميكشى م ك كلػػػه )كىيىكحى

ك ػػػد م  (ِ)
يجمػػػ  األطبػػػوك رمػػػ  يفَّ لػػػبف األـ صحيػػػكم رمػػػ  المزاصػػػو اليولصػػػ  بول شػػػب  لمطقػػػؿ 

 الرتص :

   الم ولر الم وشب  لمطقؿ .صحيكم  ذا المبف رم  جمص .ُ
صحيكم رم  متوداه األجشوـ كيجشوـ الم ور  اليػل يحلػف الطقػؿ مػف  .ِ

 األمراض كيخطور و .
 ال صحمؿ يم  كع مف ي كاع الحشوشص  بول شب  لمطقؿ . .ّ
صحمػػػػل لػػػػبفي األـ الطقػػػػؿى مػػػػف جمصػػػػ  االليفوبػػػػوه اليػػػػل يلػػػػصل الجفػػػػوزصف  .ْ

 الفتمل كالي قشل .
كبصػػػػرع مػػػػف الز ػػػػؾ الػػػػذم صقيقػػػػدل كػػػػؿ يلبػػػػوف صحيػػػػكم لػػػػبف األـ رمػػػػ  كمصػػػػ   .ٓ

ػـر الطقػؿ مػف  ػذل الكمصػ   الحصكا وه مو ردا لبف المريع المرتػ  م فػ ذا حي

                                                           

 . ِّّ(شكرع البقرع : ُ)
 . ٕ( شكرع القلص : ِ)
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مػػف الز ػػؾ كػػوف ررتػػ  لإللػػوب  بكلصػػر مػػف األمػػراض م فػػو االليفوبػػوه 
 اليل يلصل الجمد كلصر و .

صحيكم لبف األـ رم  حومض اليكرصف المريبط بولذكوك كالقفـ كالذم ص قرد  .ٔ
 لبف البدرم دكف يم فلصم  مف الحصكا وه . به

 فَّ رممصػػ  الرتػػور  الطبصمصػػ  يقصػػد الطقػػؿ فػػل  مػػكل ال قشػػل كالجشػػدم م  .ٕ
صقػػػكؿ المممػػػوك يفَّ الطقػػػؿ ر ػػػد الرتػػػور  صشػػػم  د ػػػوه  مػػػل يمػػػه م ممػػػػو 

 .(ُ)صيحًدا له  كرون مف االطمن وف كالراح  

 ي مص  الرتور  الطبصمص  بول شب  لألـ:

 مص  لفو فوندع رظصم  بول شب  لألـ كيبرز  ذل القكاند :الرتور  الطبص

رممص  مص اللدم ي دم  ل   فراز مودع األكشصديكشػصف اليػل يشػورد األـ  .ُ
 رم  ركدع الرحـ  ل  كتمه الطبصمل بمد الكالدع .

الرتور  يشورد األـ رم  ركدع جشمفو  ل  كتمه الطبصمل بمد الكالدع  .ِ
مو  ك دون  مف يفَّ الرتور  يشػبل م كيم   بذلؾ الير ؿ م رم  ركس 

 الير ؿ م بؿ يشورد األـ فل المكدع  ل  ردو يفو .
الرتور  الطبصمص  يشورد األـ رم  م   الحمؿ فيرع الرتور  م كيج بفو  .ّ

 يخطور حبكل م   الحمؿ يك المكلل .
للوؽ .ْ  الطقؿ بحتف يمه يمطل لألـ فكاند  ف رممص  الرتور  كا 

 .(ُ)د ص  كيزصد مف اريبوطفو بكلصد وجمَّ  م فو  قشص  كم فو ب

                                                           

م . محمد  جصل  -دراش  مقور    –( ص ظر: حكـ اال يقوع بب كؾ المبف مف الرتوع ُ)
م كب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر  ُِركتصف م دار ال فت  المربص  م القو رع : 

 . ُٗـ : َُِِلكلونؽ م كاإلبوح  : د. ربد الحمصـ محمد م لكر م دار الكيل كا



 343              حابة  درااة  قهية  قهااة  ق  الهاةو  الوضي  اليراي(بنوك لنب الرضاع بني احلظر وال  

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 المطمب الثالث
 حكم الرضاع

صيريل رم   صوـ المرتم  ب رتوع الطقؿ رم  ال حك الشوبؽ يحػرصـ كػؿ  
م فمو رم  ا خر م ففذل المرتم  يلبح يمون لفذا الرتص  م كزكجفػو يبػون لػه م 

 كب ويه يخكاهو له م كيخكايفو خواليه م كيمفو جديه ...  لخ .

 ل  اليحرصـ بولرتوع :يد

كرده يدلػػػ  يحػػػرصـ الرتػػػوع فػػػل الكيػػػول كالشػػػ   كاإلجمػػػوع رمػػػ  ال حػػػك 
 اليولل :

 يكالن : مف الكيول :

مىػػػٍصكيـ ييمَّفىػػػوييكيـ  ػػػٍه رى مى رأ صقػػػكؿ المػػػكل  رػػػزَّ كجػػػؿَّ فػػػل كيوبػػػه المزصػػػز : ) حي
ييكيـ كبى ىوهي األىًخ كبى  والى كاييكيـ كٌرمَّوييكيـ كخى  ىوهي األيخػًه كييمَّفىػوييكيـ ال يًػل كبى ىوييكيـ كيىخى

)  ً ػػػورى ػػػكاييكيـ ًمػػػفى الرَّتى ػػػٍم ىكيـ كيىخى م فيظفػػػر ب لػػػ  القػػػرآف الكػػػرصـ فػػػل  ػػػذل (ِ)يىرتى
ػػٍم ىكيـ( م يم:  ا صػػ  م فقػػد رطػػؼ المػػكل  رػػزَّ كجػػؿَّ  كلػػه )كييمَّفىػػوييكيـ ال يًػػل يىرتى

يكـ مف ال شل م ككذا كحرَّـ رمصكـ الزكا  بعمفويكـ ال يل يرتم كـ حرم  يمفو
 يخكايكـ .

فدلًه ا ص  بمبورع  لفو رم  يحرصـ األلكؿ مػف الرتػور  م كا يلػره 
فل  لفو رمػ  األـ ؛ أل فػو يرمػز  لػ  جفػ  األلػكؿ مػف ال شػوك م كمػو ذكػره 

                                                                                                                                       

م كب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر  ُّ(  حكـ اال يقوع بب كؾ المبف فل الرتوع : ُ)
 . َِكاإلبوح  : 

 . ِّ( شكرع ال شوك : ِ)
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ا صػػ  يحػػرصـ األخػػكاه مػػف الرتػػوع بػػول ص لحرمػػ  األخػػكاه مػػف ال شػػل م ك  ػػو 
:  ػػك كػػؿ لقػػظ دؿ بكاحػػد مػػف الػػدالاله  يف الػػداؿ بمبوريػػه» صقػػكؿ مػػ  خشػػرك:

 .(ُ)يم: المم   المقلكد فل الجمم « رم  يم مم   شصؽ له ذلؾ المقظ 

يمػػػو حرمػػػ  مػػػو رػػػدا األلػػػؿ كالحكادػػػل بولرتػػػوع فقػػػد بص يػػػه ا صػػػ  يصتػػػون 
بطرصؽ  دورع ال ص م ف ف اب يمول  لمو شم  المرتم  يل ن كيكالد ػو يخػكاه 

الرتػوع صلػؿ بػصف الرتػص  كمػف يرتػميه كلػم   لمرتص  كوف يدلص ن رمػ  يفَّ 
فػػ ذا يرتػػمه المػػريع » القػػرع بعلػػمه م صقػػكؿ فػػل يقشػػصر  ػػذل ا صػػ  القرطبػػل : 

طق ن حرمه رمصه ؛ أل فو يمه م كب يفو يخيه م كيخيفػو ؛ أل فػو خوليػه م كيمفػو ؛ 
أل فو جديه م كب ه زكجفو لوحل المبف ؛ أل فو يخيه م كيخيه ؛ أل فػو رميػه م 

 .(ِ)«مه ؛ أل فو جديه م كب وه ب صفو ؛ أل فف ب وه  خكيه كيخكايهكي

 لو صون : مف الش  

( فل يحودصا ردصدع مو يجممه القرآف الكرصـ فل ا ص  لقد فلؿ ال بل )
الشػػوبق  م فجػػوكه الشػػ   لػػرصح  بمػػو ربػػر ر ػػه القػػرآف الكػػرصـ بوإلدػػورع ك ومػػه 

 ببصو ه مف ذلؾ :

(يف صيزك   ر فمو( ي ه طمل مف ال بل )مو ركال ابف ربوس )رتل اب .ُ
  فػػو ال يحػػؿ لػػل م   فػػو اب ػػ  ( : » مػػف اب ػػ  رمػػه حمػػزع فقػػوؿ ال بػػل )

 كفل« الرتور  مو صحـر مف الرحـ  يخل مف الرتور  م كصحـر مف

                                                           

( مريع األلكؿ فل درح مر وع الكلكؿ : يبك القتؿ محل الدصف الممركؼ بػ)م  ُ)
 . َُٔ  ػ :ُُِّ ػ( م يركصو م دار شموداه م ٖٖٓخشرك( )

 ػ(: ُٕٔ( الجوم  ألحكوـ القرآف : يبك ربد اب محمد بف يحمد األ لورم القرطبل )هِ)
ّ/ُٕٖٔ . 
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 . (ُ)«مف ال شل» ركاص  
 فَّ اب حػـر ( : » مو ركم رف رمل )كػـر اب كجفػه( ي ػه  ػوؿ :  ػوؿ ) .ِ

 .(ِ)«مو حـر مف ال شل  مف الرتوع
صحػػػػـر مػػػػػف ( : » ركم رػػػػف روندػػػػ  )رتػػػػل اب ر فػػػػػو( رػػػػف ال بػػػػل ) .ّ

 . (ّ)«الرتوع مو صحـر مف الكالدع 
مػػػو ركم رػػػف رػػػركع يف روندػػػ  يخبريػػػه ي ػػػه جػػػوك يفمػػػح يخػػػك يبػػػك القمػػػصس  .ْ

صشػػػيعذف رمصفػػػو بمػػػدمو  ػػػزؿ الحجػػػول ككػػػوف يبػػػك القمػػػصس يبػػػو روندػػػ  مػػػف 
كاب ال آذف ألفمػح حيػ  يشػيعذف رشػكؿ الرتػور  م  ولػه روندػ  فقمػه : 

( م فػػ ف يبػػو القمػػصس لػػصس  ػػك يرتػػم ل كلكػػف يرتػػمي ل امرييػػه م اب )
(  مػػه : صػػو رشػػكؿ اب  فَّ يفمػػح  ولػػه روندػػ  : فممػػو دخػػؿ رشػػكؿ اب )

يخو يبل القمصس جوك ل صشيعذف رملَّ فكر هي يف آذف له حي  يشيعذ ؾ م 
:  -راكم الحػػدصا  –لػػه .  ػػوؿ رػػركع  ( : انػػذ ل ولػػه : فقػػوؿ ال بػػل )

فبػػػػذلؾ كو ػػػػه روندػػػػ  يقػػػػكؿ : )حرمػػػػكا مػػػػف الرتػػػػور  مػػػػو يحرمػػػػكف مػػػػف 
 . (ْ)ال شل(

 كجه االشيدالؿ بفذا الحدصا :
                                                           

( م ك صؿ األكطور : ُْْٔ( لحصح مشمـ م بول يحرصـ ابف األخ مف الرتور  م ر ـ )ُ)
ٔ/ّٓٔ . 
( ش ف اليرمذم : يحقصؽ: ربد الرحمف محمد بف رلموف م دار القكر م بصركه م ِ)

( م ك وؿ: حشف لحصح م  صؿ األكطور درح م يق  ُُٔٓم ر ـ ) َّٕ/ِ ػ : َُّْ
األخبور مف يحودصا شصد األخصور م لإلموـ محمد بف رمل بف محمد الدككو ل )ه 

 . ُُّ/ٓـ  : ََِٖ - ػ ُِْٗم  ْ ػ( م يحقصؽ: ي كار البوز م دار الكفوك م طُِٓٓ
( م ََُٓمف ال شل م ر ـ ) ( لحصح البخورم : بول صحـر مف الرتوع مو صحـرّ)

 ( .ُْْٕكلحصح مشمـ م كيول الرتوع م بول  مو صحـر مف الرتوع م ر ـ )
( م َُّٓ( الحدصا ميقؽ رمصه م ص ظر: لحصح البخورم م بول لبف القحؿ م ر ـ )ْ)

 ( .ُْْٓكلحصح مشمـ م كيول الرتوع م بول مو صحـر مف الرتوع م ر ـ )
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 مػػػػـك الحرمػػػػ  بولرتػػػػوع كممػػػػـك الحرمػػػػ يقصػػػػد  ػػػػذل األحودصػػػػا الدػػػػرصق  ر
 .(ُ)بول شل 

 لوللون : اإلجموع

ليحػػرصـ بولرتػػوع كػػوليحرصـ يجمػػ  رممػػوك األمػػ  شػػمقون كخمقػػون رمػػ  لبػػكه ا
 .(ِ)بول شل م فقوؿ ابف  دام  : ) يجم  رمموك األم  رم  اليحرصـ بولرتوع(

 المطمب الرابع
 مقدار المبن المحرم لمرضاع

اخيمػػؼ المممػػوك فػػل كمصػػ  المػػبف الػػذم صريتػػمه اللػػغصر ليلبػػه بػػه حرمػػ  
فػػـ لألدلػػ  الرتػػوع م ك ػػد يمػػدده آراك الققفػػوك  لػػ  ايجو ػػوه مخيمقػػ  كفقػػون لقفم

اليػػػل صشػػػي دكف  لصفػػػو م كممورتػػػ  رمػػػـك الكيػػػول لألحودصػػػا الػػػكاردع فػػػل يحدصػػػد 
 .(ّ)المدد المحـر لمرتوع م كممورت  بمتفو بمتون 

 القكؿ األكؿ :

ذ ل يلحوبه  ل  القكؿ بعف الحرم  بولرتوع يلبه بولرتػم  الكاحػدع م 
اـ الرتػػوع كبػػعد    ػػدر مػػف المػػبف صشػػيكم فػػل ذلػػؾ  مصػػؿ الرتػػوع ككلصػػرل مػػو د

 حلؿ فل زم ه م يم خ ؿ مدع الرتوع .

                                                           

 . ّ/ْ( بدان  الل ون  : ُ)
 . ُِٓ/ُُالمغ ل كدرح الكبصر :  (ِ)
( بداص  المجيفد ك فوص  المميتد م لإلموـ يبل الكلصد محمد بف يحمد بف محمد بف ردد ّ)

 . ُْ/ِالقرطبل األ دلشل الممركؼ بوبف ردد م مطبم  دار الكيل اإلش مص  : 
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لػػػػ   ػػػػذا ذ ػػػػل األح ػػػػوؼ كالمولكصػػػػ  م ك ػػػػكؿ لإلمػػػػوـ يحمػػػػد بػػػػف ح بػػػػؿ  كا 
كرومػ  المممػوك م فقػد ركم رػف رمػل  –ك ػك  ػكؿ رومػ  اللػحوب   –كاإلبوتص  

كابف رمر م كابف ربوس م كشػمصد بػف المشػصل  كرمر بف الخطول كابف مشمكد
ك م كاألكزارػػػل م كاللػػػكرم م كالدػػػمبل م كال حمػػػلم م كالحشػػػف البلػػػرم م كرطػػػو

 .(ُ)كالمصا بف شمد كالز رم م ك يودع كحمود 

كاشيدؿ يلحول  ذا المذ ل رم  القػكؿ بػوليحرصـ بولرتػوع صلبػه بقمصػؿ 
المبف ككلصرل مو داـ الرتوع  د حلؿ فل زم ه بولكيول كالش   كاأللر كالممقكؿ 

 رم  ال حك اليولل :

 مف الكيول :  . ي

ػكىاييكيـ ًمػفى اش ـٍ كىيىخى ػم ىكي ًيل يىٍرتى ـي ال ى يدؿ بممكـ  كله يمول : ) كىييمَّفىوييكي
)  ً ورى  .(ِ)الرَّتى

فػػػول ص كرد مطمقػػػون رػػػف الحلػػػر كالمػػػدد م فػػػولمكل  رػػػزَّ كجػػػؿَّ رمَّػػػؽ 
اليحػرصـ بوشػػـ الرتػػور  م فحصػػا كيًجػػدًه الرتػػور  كيًجػػدى حكمفػػو ك ػػك 

ط ؽ الرتوع صيدًمر ب  .(ّ)ع َّه صق  بولقمصؿ كالكلصر اليحرصـ م كا 
 مف الش   : ل.

 )رتل اب ر فمو(  وؿ:  وؿ ال بلاشيدلكا بمو ركم رف ابف ربوس  .ُ

                                                           

 - ػ ٗٗٓ)( االخيصور ليممصؿ المخيور م يعلصؼ : ربد اب بف محمكد بف مكدكد المكلمل ُ)
 . َُْ/ِـ : َُِٓم  ُ ػ( م يحقصؽ: بدور بكرم ررابل م دار  بوك م طّٖٔ

 . ُْ/ِبداص  المجيفد : 
المغ ل رم  مخيلر الحرفل لمكفؽ الدصف يبل محمد ربد اب بف يحمد بف محمد بف  دام  

 . ُِٗ/ٗـ : ُّٖٗم طبم  بصركه م 
 . ِّ( شكرع ال شوك : ِ)
 . ُُِ/ٓ(  صؿ األكطور: ّ)
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( فػػل ب ػػه حمػػزع ) «: ال يحػػؿل لػػل م صيحػػـر مػػف الرتػػوع مػػو صيحػػـر مػػف
 .(ُ)«ال شل م  ل ب ه يخل مف الرتور  

ف مػػػػف  ػػػػذا الحػػػػدصا كرد مطمقػػػػون م فمػػػػـ صحػػػػدد رػػػػدد ممػػػػص كجػػػػه الداللػػػػ  :
 الرتموه م فصيممؿ رم   ط  ه كمو ي ه مكافؽ إلط ؽ القرآف الكرصـ .

كيصتػون مػو ركم رػف البخػورم كمشػػمـ رػف مشػركؽ يف روندػ  )رتػػل اب  .ِ
صػػػو روندػػػ  مػػػف :» ( كر ػػػدم رجػػػؿ فقػػػوؿ ر فػػػو(  ولػػػه : دخػػػؿ ال بػػػل )

صػو روندػ  ا ظػرف مػف  خػكا كـ » مه: يخل مف الرتور  م فقوؿ: «  ذا؟
 .(ِ)«ر  مف المجور ف ف الرتو

كاشيدلكا كذلؾ بمو ركل ربػد اب بػف مشػمكد )رتػل اب ر ػه( رػف ال بػل  .ّ
( كفػػػل ))( ي ػػػه  ػػػوؿ : )) ال رتػػػوع  ال مػػػو ي بػػػه المحػػػـ كي دػػػز المظػػػـ

 .(ّ)ركاص  دد المظـ(
كا  ه صحلؿ بولقمصؿ ألف المبف مي  كلؿ  ل  جكؼ اللبل ي به المحـ 

 .(ْ)كي دز المظـ 

                                                           

( م ِْٔٔ( ميقؽ رمصه م لحصح البخورم م بول الدفودع رم  األ شول كالرتوع م ر ـ )ُ)
 ( .ُْْٕلحصح مشمـ م بول يحرصـ اب   األخ مف الرتور  م ر ـ )

( م لحصح ِْٕٔ( لحصح البخورم م بول الدفودع رم  األ شول كالرتوع م ر ـ )ِ)
 ( .ُْٓٓمشمـ م بول   مو الرتور  مف المجور  م ر ـ )

 ػ( م دار ُِْ( مش د اإلموـ يحمد م لإلموـ يحمد بف ح بؿ الدصبو ل الميكف  ش   )ّ)
 . ِّْ/ُلودر م بصركه م لب وف : 

 ػ( م ِٕٓش ف يبل داكد م يبك داكد شمموف بف األدما بـ  شحوؽ األزدم الشجشيو ل )
 - ػ َُُْيحقصؽ: شمصد محمد المحوـ م مطبم  دار القكر م بصركه م الطبم  األكل  م 

 . ْٕٓ/ُ( : َِٗٓـ م بول فل رتور  المبف م ر ـ )َُٗٗ
م كيول الرتوع م يحقصؽ: شمدم بف م لكر بف شصد اللكرم م  َُِ/ْش ف الدار ط ل : 

 ـ .ُٔٗٗ - ػ ُُْٕمطبم  دار الكيل المممص  م بصركه م لب وف م الطبم  األكل  م 
 . ُّٗ/ِ( االخيصور ليممصؿ المخيور : ْ)
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 بمػػو ركال البخػػورم رػػف رقبػػ  بػػف الحػػورا فقػػوؿ : يزكجػػهكاشػػيدلكا كػػذلؾ  .ْ
 (ال بػػػل )امػػػريع م فجوكي ػػػو امػػػريع شػػػكداك م فقولػػػه: يرتػػػميكمو  فعيصػػػه 

فقمه: يزكجه ف    ب ه ف ف م فجوكي و امريع شػكداك م فقولػه لػل:   ػل 
 ػػػد يرتػػػميكمو م ك ػػػل كوذبػػػ  م فػػػعررض ر ػػػل م فعيصيػػػه مػػػف ً بىػػػؿ كجفػػػًه 

ؿ: )) كصػػػؼ بفػػػو ك ػػػد زرمػػػه ي فػػػو  ػػػد يرتػػػميكمو  مػػػه:   فػػػو كوذبػػػ  م  ػػػو
 . (ُ)مدرفو ر ؾ((

 كجه االشيدالؿ :
( لـ صشيقلؿ رف الكصقص  كال شعؿ رف المػدد م فػدؿَّ ذلػؾ رمػ  يف يف ال بل )

 .(ِ)اليحرصـ بولرتوع صلبه بقمصؿ الرتوع ككلصرل 
 مف األلر : .ي 

كلصف مو ركم رف ابف ربوس )رتػل اب ر ػه( ي ػه  ػوؿ: مػو كػوف فػل الحػ .ُ
ف كوف مل  كاحدع ففل يحـر   .(ّ)كا 

مو ركم رف ابف رمػر )رتػل اب ر ػه( ي ػه بمغػه يف ربػد اب بػف الزبصػر  .ِ
صقكؿ: ال يحـر الرتم  يك الرتميوف م فقوؿ:  توك اب خصر مف  تػوك 

 .(ْ)ابف الزبصر م كي   كله يمول  ) كيمفويكـ ال يل يرتم كـ(
ؿ شمصد بف المشصل رف الرتور  م مو ركم رف  برا صـ بف رقب  ي ه شع .ّ

ف كػوف  طػرع كاحػدع ففػك صحػـر م  فقوؿ شمصد : كؿ مو كػوف فػل الحػكلصف كا 
 .(ٓ)كمو كوف بمد الحكلصف ف  مو  ك طموـ صعكمه 

                                                           

 ( .َُْٓبخورم م بول دفودع المرتم  م ر ـ )( لحصح الُ)
 . ُِٓ/ٓ(  صؿ األكطور : ِ)
 . ِْٔ/ْ( يحق  األحكذم : ّ)
( مل ؼ ربد الرزاؽ م ألبل ربد الرزاؽ بف  موـ الل مو ل م يحقصؽ: حبصل الرحمف ْ)

 . ْٕٔ/ٕ ػ : َُّْم  ِاألرظمل م طبم  المكيل اإلش مل م بصركه م ط
 . ِْٔ/ْ( يحق  األحكذم : ٓ)
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مو ركم رف رمل كابف مشمكد )رتل اب ر فمػو( ي فمػو  ػوال: صحػـر مػف  .ْ
 .(ُ)الرتوع  مصمه ككلصرل 

جمكرفو رم   لبكه اليحرصـ  بولرتوع دله  ذل ا لور بم كجه الدالل  :
 .(ِ)بمطمؽ الرتوع  مص ن كوف يك كلصران 

 القكؿ اللو ل :

 ف اليحػػػػػرصـ بولرتػػػػػوع ال صلبػػػػػه  ال بخمػػػػػس رتػػػػػموه فػػػػػعكلر ميقر ػػػػػوه 
مدػػبموه م ك ػػد ذ ػػل  لػػ  ذلػػؾ الدػػوفمص  كالح وبمػػ  فػػل اللػػحصح مػػف مػػذ بفـ م 

بػػػف مشػػػمكد كابػػػف الزبصػػػر كابػػػف حػػػـز الظػػػو رم م كالزصدصػػػ  م ك ػػػك  ػػػكؿ روندػػػ  كا
 .(ّ)كرطوك كطوككس 

 يدل  يلحول القكؿ اللو ل:
 ليحرصـ بولرتوع ال صلبه  ال بخمساشيدؿ يلحول  ذا المقكؿ بعف ا

                                                           

 . ْٖٓ/ّ( مل ؼ ابف يبل دصب  : ُ)
 . ٕ/ْ( ا ظر: بدان  الل ون  : ِ)
 . ُٔٓ/ِ( ا ظر: المفذل : ّ)

 ػ( م ُُٓالركض المرب  بدرح زاد المشي ق  م لمم م  م لكر بف صك س البفكيل )ه 
يحقصؽ: محمد  زار يمصـ ك صلـ  زار يمصـ م درك  دار األر ـ بف يبل األر ـ م بصركه م لب وف 

 :ِ/ِْٖ . 
 . ٗ/َُالمحم  البف حـز الظو رم : 

البحر الزخور لمذا ل رمموك األملور ألحمد بف صحص  بف مريت  م مطبم  دار الكيول 
 . ِْٔ/ْاإلش مل بولقو رع : 

المغ ل كصمصه الدرح الكبصر لإلمومصف مكفؽ الدصف يبل محمد ربد اب بف يحمد بف محمكد بف 
م كالدرح الكبصر لإلموـ دمس الدصف يبل القر   ُِٗ/ٗ( :  ػَّّٔ دام  الميكف  ش   )

  ػ( .ِٖٔربد الرحمف بف يبل رمر محمد بف يحمد ابف  دام  المقدشل )ه 
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 رتموه ميقر وه مدبموه بولش   كاأللر الممقكؿ رم  ال حك اليولل :

 يكالن مف الش   ال بكص  

فصمو  زؿ مف  مو ركم رف روند  )رتل اب ر فو( ي فو  وله: كوف .ُ
القرآف ردر رتموه مممكموه صحرمف لـ  يشخه بخمس مممكموه م 

 .(ُ)( ك فَّ فصمو بقراك مف القرآف فيكفل الرشكؿ )
 كجه الدالل  :

يف الشػػػػصدع روندػػػػ  )رتػػػػل اب ر فػػػػو( يخبػػػػره يف اليحػػػػرصـ كػػػػوف بمدػػػػر 
فػدؿ ذلػؾ رمػ  لبػكه اليحػرصـ رتموه مممكموه لـ  شخ  ذا بخمس رتموهم 

س ال بمو دك فو م  ذ لكك ػ  اليحػرصـ بع ػؿ مػف خمػس رتػموه ؛ لبطػؿ يف بولخم
 .(ِ)صككف  وشخون كلور م شكخون كولمدر 

صقكؿ القرطبل : مكت  الدلصؿ م ػه ي فػو يلبيػه يف المدػر  يشػخف بخمػس 
م فمك يممػؽ اليحػرصـ بمػو دكف الخمػس لكػوف ذلػؾ  شػخون لمخمػس م كال صقبػؿ رمػ  

م ف ف ملػؿ القػرآف ال صلبػه بخبػر (ّ)ال ص شخ بفمو   ذا خبر كاحد كال  صوس أل ه
 الكاحد م ف  صحيج به .

ف لـ صلبيه  رآ ػون بخبػر الكاحػد لكػف لبػه حكمػه كالممػؿ بػه م  يجصل بع ه كا 
 .(ْ)فولقراكع الدوذع م زل  الخبر

                                                           

 ( .ّٕٗٓ( لحصح مشمـ م كيول الرتوع م بول اليحرصـ بخمس رتموه م ر ـ )ُ)
 . ْٔ( ا ظر: الرتوع المكجل لحرم  ال كوح م لمدكيكر محمكد محمد ركض ش ـ : ِ)
 .ِٕ/ٓ( ا ظر: الجوم  ألحكوـ القرآف : ّ)
( مغ ل المحيو   ل  ممرف  يلقوظ الم فو  م لإلموـ دمس الدصف محمد بف محمد الخطصل ْ)

م  ُالدربص ل الدوفمل م يحقصؽ: ربد الرزاؽ دحكد ال جـ م دار القصحوك م دمدؽ م ط
 . ْٕٗ/ْ ػ : َُّْ
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ككذلؾ اريرض رم  االشيدالؿ بفذا الحدصا ؛ أل ه حدصا م كر ك ك 
 كبصر م ف شخ المدد ب شخ رتوع الكبصر .محمكؿ رم  ي ه كوف فل رتوع ال

 ػػػوؿ الكوشػػػو ل : كيمػػػو حػػػدصا روندػػػ  )رتػػػل اب ر فػػػو( فقػػػد  صػػػؿ يف لػػػـ 
(ك ػػك ممػػو صلبػػه ر فػػو م ك ػػك الظػػو ر م ف  ػػه ركم ي فػػو  ولػػه : يػػكفل ال بػػل )

صحيمػػؿ يف  م كال ()صيمػػ  فػػل القػػرآف فمػػو الػػذم  شػػخه كال  شػػخ بمػػد كفػػوع ال بػػل
فل اخي ؼ المممػوك يف  ػذا  الطحوكم آف م كلفذا ذكرصقوؿ توع دلك مف القر 

حدصا م كر كي ه مػف لػصورف  الحػدصا كلػنف لبػه فصحيمػؿ ي ػه كػوف فػل رتػوع 
 .(ُ)الكبصر ف شخ المدد ب شخ رتوع الكبصر 

 كيجصل رم   ذل الم و د  :

يف  ػػػكؿ الشػػػصدع روندػػػ  )رتػػػل اب ر فػػػو( ك ػػػف فصمػػػو صقػػػري مػػػف القػػػرآف : 
يػكفل كبمػض ( ) مس رتموه يػعخر   زالػه جػدا حيػ  ي ػهيف ال شخ بخمم ول 

ال وس صقري ردر رتموه كصجممفو  رآ ون ميمكَّان لكك ه لـ صبمغه ال شخ لقػرل رفػدل 
م فممػػػػو بمغفػػػػـ ال شػػػػخ بمػػػػد ذلػػػػؾ رجمػػػػكا رػػػػف ذلػػػػؾ م كيجممػػػػكا رمػػػػ  يف  ػػػػذا ال 

 .(ِ)صيم 

كمو كرد رف الشصدع روند  )رتل اب ر فو(  ك  شخ الي كع دكف 
 . (ّ)لحكـ م ك د كرد ذكرل فل القرآف الكرصـ فل لصر مكت  ا

                                                           

 . ٖ -ٕ/ْ( بدان  الل ون  : ُ)
ككم رم  لحصح مشمـ م يبك زكرصو صحص  بف درؼ ال ككم م دار  حصوك اليراا ( درح ال ِ)

 . ِٗ/َُ ػ : ُِّٗم  ِالمربل م بصركه م ط
( ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  م د. ربد الحمصـ محمد م لكر رمل م دار ّ)

 . َٓـ : َُِّم  ُالكيل كالكلونؽ م ط
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يف يبػػو حذصقػػ  ( )رتػػل اب ر فمػػو( رػػف روندػػ  كيـ شػػمم  زك  ال بػػل ) .ِ
ٍيبى ى بػف ربصمػ  بػف ربػد دػمس كػوف يىبى َّػ  شػولمون م كي كحػه اب ػ  يخصػه  بف ري

م -ك ك مكل  المػريع مػف األ لػور  -ً ٍ دى ب هى الكلصد بف ريب  بف ربصم  
زصػػدان م ككػػوف مػػف يب ػػ  رجػػ ن فػػل الجو مصػػ  م ( )كمػػو يب ػػ  رشػػكؿ اب 

درول ال وس  لصه م ككرا مصراله م حي  ي زؿ اب شبحو ه كيمول  فل ذلؾ 
ػػػػػػػك ـ  بػػػػػػػونفـ(  لػػػػػػػ   كلػػػػػػػه : )فػػػػػػػ خكا كـ فػػػػػػػل الػػػػػػػدأصف كمػػػػػػػكالصكـ(  : )ادري

ـٍ لػػػه يىله ٓ]األحػػػزال: ػػػٍف لػػػـ صيٍممىػػػ ؛ كػػػوف مػػػكل ن  [ م فىػػػريدلكا  لػػػ  آبػػػونفـ . فىمى
كاحدان فػل الػدصف م فجػوكه شىػٍفمى ي ب ػه شػفصؿ بػف رمػرك القيرىدػل المػومرم 

    َّػػػو ك َّػػػو  ػػػرل ()فقولػػػه : صػػػو رشػػػكؿ اب  -ك ػػػل امػػػريع يبػػػل حذصقػػػ   -
شػولمون كلػػدان م ككػػوف صىػعًكم ممػػل كمػػ  يبػل حذصقػػ  فػػل بصػه كاحػػد م كصرا ػػل 

  فصػػه؟ م فكصػػؼ يػػرل رممػػهى  فتػػم  م ك ػػد ي ػػزؿ اب رػػز كجػػؿ فػػصفـ مػػو  ػػد
يرتػػػمصه .فعرتػػػميهي خمػػػس رتػػػموه م فكػػػوف بم زلػػػ   :()ال بػػػل فقػػوؿ

 .(ُ)كلد و مف الرتور 
 خكيفو  فبذلؾ كو ه روند  )رتل اب ر فو( يعمر ب وه يخكايفو كب وه

بٍَّه روند  يف صرا و كصدخؿ رمصفو  ٍف يىحى ف كوف كبصران  -يف صرتمف مى خمس  -كا 
 .رتموه م لـ صدخؿ رمصفو

ـل شمم  كشونر يزكا  ال بل  يف صيٍدًخٍمفى رمصفف بيمؾ الرتور  ()كيىبىٍه ي
يحدان مف ال وس ؛ حي  صىٍرتى ى فل المفد م ك مف لموند  : كاب مو  درم ؛ لممفو 

 .(ِ)لشولـ دكف ال وس ()كو ه رخل ن مف ال بل 

كجه الدالل  رم   ذا الحدصا رم  يف مقدار الرتوع المحـر كالذم 
( لشفم  ب ه شفصؿ م ه به اليحرصـ  ك خمس رتموه كمو  وؿ ال بل )صلب

                                                           

( م مكطع اإلموـ مولؾ م ر ـ ُّْٓر ـ )( لحصح مشمـ م بول رتور  الكبصر م ُ)
 . ّْٗ/ٔم ك صؿ األكطور :  ُْٔ( : ُِْٖ)
 . ُٕٓٗ/ٓ( لحصح البخورم : ِ)
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ك ك  ص فل محؿ ال زاع فصجل الملصر  لصه كاليحكصؿ رم  مو جوك فصه فل 
بصوف المقدار الذم صحـر فل الرتوع م كصككف  ذا الحدصا مخللون لممـك 

م ىكيـ( ًيل يىرتى  كله يمول  ) كييمَّفىوييكيـ ال ى
(ُ). 

 االشيدالؿ :م و د   ذا 

ال صشمـ لكـ االشيدالؿ بفذا الحدصا ؛ أل َّه خبر آحود م كخبر الكاحد ال 
صلمح مخللون لممكـ القرآف ؛ ألفَّ القرآف  طمل اللبكه كخبر ا حود ظ ل م 

 .(ِ)كال صخلص الظ لل القطملَّ 

 الجكال رم   ذل الم و د :

  شمـ لكـ ردـ شمم و لكـ يفَّ حدصا شفم  ب ه شفصؿ خبر آحود م لكف ال
ف كوف خبر آحود  الَّ ي َّه صيمصف الملصر  ل  الزصودع اليل  الممؿ به ؛ أل َّه كا 
كرده فصه م ك ل زصودع مف لق  ال صجكز يركفو ؛ أل َّفو مف ركاص  ابف جرصج 

 .(ّ)كمو  وؿ ابف حـز 

 لو صون : األلر 

 فو مو ركال ربد الرزاؽ ب ش ود لحصح رف روند  )رتل اب ر فو( ي
 صيتح مف  ذل ا لور يفم  (ْ) وله : ال صحـر دكف خمس رتموه مممكموه 

 .رتموه بولرتوع ال صلبه  ال بخمس اليحرصـ

                                                           

 .ِٓربد الحمصـ محمد م لكر رمل :  ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الخطر كاإلبوح  م د. (ُ)
 . ُٔ/َُالمحم  : (ِ)
 . ُٔ/َُالمحم  :  (ّ)
 . ْٔٔ/ٕ( مل ؼ ربد الرزاؽ : ْ)
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 المذ ل اللولا :

ذ ل اإلموـ يحمد بف ح بؿ فل  حدل الركاصوه ر ه كرف زصد بف لوبه 
شحوؽ كداكد كمف كافقفـ  ل  يف مقدار الرتوع المحـر  ك مو كوف ل ا  كا 

 م كاشيدلكا بوألدل  ا يص  : (ُ)ه فعكلررتمو

( : )ال يحـر المل  رف روند  )رتل اب ر فو(  وله:  وؿ ال بل ) .ُ
 .(ِ)كالمليوف(

(: )ال يحـر رف يـ القتؿ ب ه الحورا  وله :  وؿ الرشكؿ ) .ِ
 . (ْ)كاإلم جيوف( (ّ)اإلم ج 

 كجه االشيدالؿ بفذل األحودصا :
رتم  الكاحدع كالرتميصف كالمل  الكاحدع يدؿل األحودصا رم  يفَّ ال

كالمليصف كاإلم ج  الكاحدع كاإلم جيصف ال صلبه بفو حكـ الرتوع المكجل 
 لل ا مف الرتموه يك الملوه يقتللميحرصـ م كيدؿ بمقفكمفو رم   يفَّ ا

 .(ٓ)اليحرصـ

 المذ ل الراب  :
 وػػػص  مػػػو الكمػميم ذ ل اإلمومص   ل  القكؿ بعفَّ الذم صحـر مف الرتوع 

                                                           

 . ُّٗ/ٗالمغ ل كالدرح الكبصر : ( ُ)
( م مش د َُْٓ( لحصح مشمـ م كيول الرتوع م بول فل المل  كالمليصف م ر ـ )ِ)

 . ُُِ/ٓم  صؿ األكطور:  ْ/ْيحمد : 
( اإلم ج  : اإلرتور  الكاحدع ملؿ المل  م كفل القومكس : ممج اللبل يمه : ي وكؿ ّ)

 اميمجه رتمه .لدصفو بعد   فمه م كيممج المبف اميله م ك 
( م كش ف َُْٓ( لحصح مشمـ   م كيول الرتوع م بول فل المل  كالمليصف م ر ـ )ْ)

 . ُُِ/ٓم  صؿ األكطور:  َُُ/ٔال شونل : 
 . ُِِ/ٓ صؿ األكطور :  (ٓ)
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ي به المحـ كدد المظـ م كال حكـ لمو دكف المدر  الَّ فل ركاص  دوذع م ك ؿ 
صحـر بولمدر فصه ركاصيوف : يدفر مو ي ه ال صحـر م كص در الحرم   ذا بمغ 
خمس ردرع رتم  م يك رت  صكمون كلصم  م كصميبر فل الرتموه المذككرع 

  م يم بمقدار يف صدب  الطقؿ م كيف  صكدان ل ل  : يف يككف الرتم  كومم
يككف ميكالص  م يم ال صطمـ بص فو بمبف آخر م يك طموـ آخر م كيف يككف مف 
اللدم م يم ال صيحمل فل   وك لـ صيمط  لمطقؿ م كم ؾ الرتم  الكومم  

 .(ُ)المرؼ

 المذ ل الخومس :

  م ذ ل طونق  مف فقفوك الح قص  م كالمولكص  م كاإلموـ يحمد فل ركاص
كاإلبوتص   ل  القكؿ بعف الرتوع المحـر لصس له ردد م كا  مو الرتوع المحـر 

 .(ِ)مو فيؽ األمموك كيخلل الجشـ

 كاشيدلكا بوليولل :

( : ) ال صحـر مف الرتوع مو ركم رف يـ شمم   وله :  وؿ الرشكؿ ) .ُ
 .(ّ) ال مو فيؽ األمموك فل اللدم ككوف  بؿ القطوـ (

لزبصر رف روند  )رتل اب ر فو(  وله: ) لصس مو ركم رف رركع بف ا .ِ
 .(ْ)بولمل  كالمليصف بعس   مو الرتوع مو فيؽ األمموك(

 (  وؿ : ) ال رتوع  ال مومو ركم رف ربد اب بف مشمكد يف ال بل ) .ّ

                                                           

 . ِِٓ/ِ( دران  اإلش ـ : ُ)
 . ُْ/ِم كبداص  المجيفد :  َُْ/ِم كاالخيصور:  ُُ/َُالمحم  :  (ِ)
 . ُُِ/ِ( : ُُِٔرمذم م يبكال الرتوع م ر ـ )( ش ف اليّ)
( الش ف الكبرل لم شونل م يبكال الرتوع م بول القدر الذم صحـر مف الرتوع م ر ـ ْ)
(ْٓٓٗ : )ّ/ََّ . 
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 .(ُ)ي به المحـ كي دز المظـ(
مو ركم رف مولؾ فل المكطع رف صحص  بف شمصد بف المشصل ي ه  .ْ

رتور   ال فل المفد م كال رتور   ال مو ي به  شممه صقكؿ : ال
 . (ِ)المحـ كالمظـ

 الريم الراجح :

بمد ررض آراك الققفوك كيدليفـ كمو كرد رمصفو مف م و دوه يبصف يف 
الريم الراجح  ك الريم القونؿ بعف  مصؿ الرتوع ككلصرل صحـر م  ال يف كمم  

ؿ الذم صي وكله الرتص  ) مصؿ الرتوع( ال يلدؽ رم  المل  يك الدلك القمص
م ك ذا ال صككف له يلر صيذكر فل   بوه المحـ كا  دوز المظـ م لذلؾ  ف الرتوع 
الذم صحـر  ك رم  األ ؿ رتم  كاحدع مدبم  يشو ـ فل   بوه لحـ الرتص  

ف األخذ بفذا الريم يحكط يحقصقون لشد الذران  .  كا  دوز رظمه م كا 

 المبحث الثاني
 بغيره واستيالكواختالط لبن المرضعة 

 المطمب األول
 اختالط لبن المرضعة بسائل

اخيمؼ الققفوك فل لبف الرتوع  ذا اخيمط بشونؿ م كولموك كالدكاك كلبف 
 الحصكاف م فكو كا رم  ردع مذا ل :

                                                           

م ش ف يبل داكد م دار القكر م بصركه م الطبم  األكل  م  ِّْ/ُمش د اإلموـ يحمد : (ُ)
 . ُْٔ/ٕلكبرل : م الش ف ا ْٕٓ/ُ( : َِٗٓ ػ م ر ـ )َُُْ

 َُّ/ْم ش ف الدار ط ل :  ُٔٗ( : ِٖٔ( مكطع اإلموـ مولؾ م بول الرتوع م ر ـ )ِ)
. 
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المذ ل األكؿ :  ذا اخيمط لبف المرتم  بشونؿ م كولموك كالدكاك كلبف 
ف كوف الشونؿ  ك  الحصكاف م ف ف كوف المبف  ك الغولل يممؽ به اليحرصـ م كا 

الغولل ال يلبه الحرم  بمبف المريع المخمكط به م ك ذا مو ذ ل  لصه األح وؼ 
رم  المميمد ر د ـ م كجمفكر المولكص  م كالدوفمص  م كابف حومد مف الح وبم  

 .(ُ)م كالزصدص 

كاشيدؿ يلحول  ذا المذ ل رم  القكؿ بع َّه  ذا اخيمط لبف المرتم  
ونؿ كولموك كالدكاك كلبف الحصكاف ككوف لبف المرتم  لولبون ف  َّه صيممؽ به بش

 اليحرصـ بولممقكؿ م رم  ال حك اليولل :

 ذا كوف المبف لولبون يك مشوكصون بق  حكمه ؛ ألفَّ اشـ المبف ال صزكؿ ر ه 
م كصيحقؽ ب  بوه المحـ كا  دوز المظـ ؛ لكلكله  ل  جكؼ الرتص  : لقكؿ 

م كمو داـ األمر  (ِ): ) ال رتوع  ال مو ي دز المظـ كي به المحـ( (ال بل )
 . (ّ)كذلؾ ف ف اليحرصـ صيممؽ به كولمبف الخولص

 المذ ل اللو ل :
 مرتم  بشونؿ كولموك كالدكاك كلبفردـ لبكه اليحرصـ  ذا اخيمط لبف ال

                                                           

( الب وص  درح الفداص  م محمكد بف يحمد بف مكش  بف يحمد بف الحشصف الممركؼ ببدر ُ)
 ػ( م يحقصؽ: يصمف لولح دمبوف م دار الكيل المممص  : ْٖٓالدصف المص ل الح قل )ه 

ٓ/ِٖٔ . 
 . ُُٓ/ِاالخيصور ليممصؿ المخيور : 

حودص  الدشك ل رم  الدرح الكبصر م دمس الدصف الدصخ محمد بف ررف  الدشك ل )ه 
 . َِٓ/ِ ػ( م دار  حصوك الكيل المربص  م رصش  الحمبل : َُِّ

 . ُٕٗ/ٗم المغ ل كالدرح الكبصر :  ٖٕٗ-ٖٖٕ/ ْمغ ل المحيو  : 
 ( الحدصا شبؽ يخرصجه .ِ)
 . ُٖٗ/ٗم المغ ل كالدرح الكبصر:  ٗ/ْان  الل ون  : ( بدّ)
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 .(ُ)الحصكاف م كذ ل  ل  ذلؾ األح وؼ كالظو رص  كاإلمومص 

المذ ل اللو ل رم  القكؿ بع ه  ذا اخيمط لبف  كاشيدؿ يلحول
 يممؽ به اليحرصـ م بولقصوس رم  :المرتم  بشونؿ م ككوف لب فو لولبون ف  ه ال ص

 ذا اخيمط لبف المرتم  بشونؿ مف موك يك دكاك يك لبف حصكاف ف  ه صشمبه  كيه 
 . (ِ)ف  صيممؽ به اليحرصـ كوخي طه بولطموـ

خي ط المبف بشونؿ ال صشمل  كيه كمو  ولكا ؛ بعف اك ك ش  ذا الدلصؿ 
 .(ّ)أل ه صي ًبه المحـ كصي ًدز المظـ 

 الريم الراجح:

بمد ررض آراك الققفوك كيدليفـ صظفر ل و يف القكؿ األكؿ القونؿ بع ه  ذا 
اخيمط لبف الرتوع بشونؿ كولموك يك الدكاك ككوف لبف الرتوع لولبون يك مشوكصون 

 يممؽ به اليحرصـ .

 لمطمب الثانيا
 اختالط لبن الرضاع بالطعام

 يكالن : اخي طه بطموـ مشيه ال ور
 اخيمؼ الققفوك فل  ذل المشعل  رم  ل ا آراك :

 موـػػػػػط بطػػػوع  ذا اخيمػػػػك يف لبف الرتريم األكؿ : صرل لولبص  الققفوػػػػػال
                                                           

م المحم  البف حـز  ُُٓ/ِم االخيبور ليممصؿ المخيور : ِٖٔ/ٓ( الب وص  درح الفداص  : ُ)
 . ِّٓ/ِم دران  اإلش ـ :  ٖ/َُ( : ُٖٔٔم مشعل  ر ـ )

 . ٗ/ْ( بدان  الل ون  : ِ)
 . ُٗٔرتوع : م ب كؾ لبف ال ُٔ/ُُ( المغ ل كالدرح الكبصر: ّ)
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 يك مغمكبون .مشيه ال ور حي   تج لـ يلبه به الحرم  شكاك كوف المبف لولبون 

ل   ذا القكؿ ذ ل الح قص  م كالظو رص  م كاإلمومص   م كحجيفـ رم  (ُ)كا 
ذلؾ يف المبف  د خر  رف طبمه بول تج م كصزكؿ ر ه اشـ المبف كمم ول مك ذا 

 وؿ الكوشو ل : أل ه  د م صشم  لب ون بمد دمجه فل الطموـ لصس برتوع كال 
 . (ِ)يغصر رف طبمه بول تج

: ذ ل يلحول  ذا الريم  ل  يف لبف الرتوع  ذا اخيمط  الريم اللو ل
ف كوف  بطموـ مشيه ال ور فولمبرع بولغمب  م ف ف كوف الطموـ لولبون لـ صحـر م كا 
المبف لولبون حـر م ك ذا مو ذ ل  لصه جمفكر المولكص  كالدوفمص  كالح وبم  

 . (ّ)كالزصدص  

يحرصـ المبف المطبكخ م   الريم اللولا :   وؾ  كؿ ذكرل ابف  دام  م دال
 . ْالطموـ بدرط بقوك لقوه المبف : المكف كالطمـ كالرانح  

 لو صون : اخي طه بطموـ لـ يمشه ال ور

 ذا اخيمط لبف األمفوه ببمض المكك وه الغذانص  كولد صؽ كال دع كلصر 
ذلؾ كلـ صيـ طبخ  ذل المكك وه بول ور فقد اخيمؼ الققفوك فل حكـ  ذل اللكرع 

ؿ ص در بفو اليحرصـ بصف األطقوؿ كال شكع ال يل يخذ م فف المبف يـ ال رم  ك 
 ل ل  آراك :

                                                           

 . ٕ/َُم المحم  :    ُُْ/ِم االخيصور ليممصؿ المخيور :  ٗ/ْبدان  الل ون  :  ُ
 . ٗ/ْبدان  الل ون  :  ِ
م ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف  ٖٕٗ/ْم مغ ل المحيو  :  ّٔ/ْحودص  الدشك ل :  ّ

 . ُٕٗ/ٗم المغ ل كالدرح الكبصر :  ُّٖالحظر كاإلبوح  : 
 . ُُْم ب كؾ حمصل ا دمصوه :  ُٕٗ/ٗكبصر : المغ ل كالدرح ال ْ
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الريم األكؿ : ذ ل اإلموـ يبك ح صق  كبمض المولكص  ك كؿ لمدوفمل 
ك كؿ ألحمد  ل  يف المبف  ذا اخيمط بطموـ كلـ يمشه ال ور ال صيممؽ به اليحرصـ 

ف كوف المبف لولبون   ل  ذا الريم بوألدل  ا يص  :م كاشيدؿ يلحوُكا 

 فَّ الطموـ يلؿه كالمبف يوب  له فل حؽ المقلكد فلور كولمغمكل ؛  .ُ
 . ِألف اليغذم بولطموـ  ك األلؿ

 ف خمط المبف بطموـ لمرتص  ال صككف  الَّ بمد يمكدل رم  الطموـ  .ِ
كيغذصيه به م كر د ذلؾ يقؿ يغذصيه بولمبف ك دك ل م ه م فقد اجيم  فل 

بصف إل بوه المحـ كيحد مو يكلر ك ك الطموـ م فصلصر ا خر جكفه شب
 . (ّ)الر صؽ مشيفمكون ف  صلبه به اليحرصـ

الريم اللو ل : ذ ل يبك صكشؼ كمحمد مف األح وؼ م ك كؿه لممولكص  م 
كبمض الدوفمص  كبمض الح وبم  م  ل  يف المبف المخمكط بطموـ لـ يمشه ال ور 

 . (ْ)مبف يـ اليق  به الحرم  شكاك لمل ال

 كاشيدؿ   الك الققفوك رم  ريصفـ بػ :

كذلؾ بقصوس المبف المخمكط بولطموـ رم  المبف الم قرد م فكمو يف المبف 
 الم قرد صحـر  ذا ي وكله اللغصر فكذلؾ  ذا اخيمط بطموـ ك حكل .

                                                           

 ٖٕٗ/ْم مغ ل المحيو  :  َّٓ/ِم حودص  الدشك ل :  َِٕ/ٓالب وص  درح الفداص  :  ُ
 . ُٖٗ/ٗم المغ ل كالدرح الكبصر : 

 . َِٕ/ٓالب وص  درح الفداص  :  ِ
: م دركط الرتوع المحـر م د. محمد  جصل ركتصف  ُِٕ/ٓالب وص  درح الفداص  :  ّ

ُّّ . 
م كمغ ل المحيو   ُُْ/ِم االخيصور ليممصؿ المخيور :  َِٕ/ٓالب وص  درح الفداص  :  (ْ)
 . ُٕٗ/ٗم كالمغ ل كالدرح الكبصر :  ٖٕٗ/ْ: 
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ذ ل بمض الح قص  م ك كؿه لممولكص  ك كؿه لمدوفمص   الرأي الثالث :
م كالزصدص  م  ل  يف المبرع لمغولل م فمو م ف ف كوف المبف لولبون  ك كؿه لمح وبم 

ف كوف مغمكبون لـ صحـر  . (ُ)حـر م كا 

 المطمب الثالث
 تحول لبن المرضعة إلى شكل آخر

ي وكؿ الققفوك األلر الميريل رم  ي وكؿ اللغصر لمبف الرتوع فل لصر 
لكرع يخرل جومدع يك لكريه الطبصمص  فل حول  يحكله ب قشه يك بممولج   ل  

شونم  م ففؿ ي در الحرم  بصف الرتص  كلوحب  المبف بي وكؿ اللغصر لفذا 
 الخمصط ؟  

صخر  مف  ذا القكؿ الققفوكي الذصف ال ص دركف الحرم   الَّ بولرتوع مف 
اللدم يك بكلكؿ المبف  ل  جكؼ اللغصر م ف  فـ ا قشمكا  ل  فرصقصف فل  ذا 

 : ِالمكتكع
 ؿ :القرصؽ األك 

 ولكا ال ي يدر الحرم  بي وكؿ الرتص  لبف الرتوع الميحكؿ  ل  جبف يك 
ي ط يك رانل يك ملؿ ... لخ ؛ ألفَّ اشـ الرتوع ال صق  رمصه كمو ال ص به به 

لصه ذ ل األح وؼالمحـ كال صي دز المظـ كال صكيقل به اللبل   فل االليذاك م كا 
 . (ّ)كالزصدص 

                                                           

م المغ ل كالدرح الكبصر :  ِٖٗ/ْم مغ ل المحيو  :  َِٕ/ٓالب وص  درح الفداص  :  ُ
 . ُّٕحـر : م دركط الرتوع الم ْٓٔ/ِم الشصؿ الجرار :  ُٖٗ/ٗ
 . ُّٕدركط الرتوع المحـر :  ِ
حودص  رد المحيور رم  الدر المخيور درح ي كصر األبلور م لمم م  الشصد محمد يمصف  ّ

 . ْٓٔ/ِم كالشصؿ الجرار :  ُِّ/ّالممركؼ بػ)ابف روبدصف( م طبم  الحمبل : 
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 القرصؽ اللو ل :
لقرصؽ اللو ل مف الققفوك  ل  يف ي وكؿ لبف الرتوع بمد ذ ل يلحول ا

يحكله  ل  لكرع يخرل كولجبف يك الشمف صحـر ملمه ملؿ المبف فل دكمه 
 المعلكؼ ؛ كذلؾ ألف المدار رم  اليغذم م فمو داـ  د حلؿ به اليغذم فصحـر

ف يغصر اشمه ؛ أل ه صحلؿ به مو صحلؿ بولمبف مف   بوه المحـ كا  دوز  كا 
 . ُـ م ك ذا مو  وؿ به المولكص  م كالدوفمص  م كالح وبم المظ

 المطمب الرابع
 بمبن امرأة أخرى اختالط لبن المرضعة

ًمطى بمبف امريع يخرل  كصحدا  ذا  ذا ييًخذى لبف المريع بحمبه مف لدصفو لـ خي
ييخذى لب فو ب قس اللكرع م لـ يكجزل يم ليلَّ فل جكؼ اللغصر م كا قشمكا فل 

 فرصقصف : ذلؾ  ل 

 القرصؽ األكؿ :
 ذا اخيمط لبف المريع بمبف امريع يخرل كي وكله الرتص  كوف الحكـ لمغولػل 
م فمػػو م كر ػػد اليشػػوكم بص فمػػو  صيممػػؽ اليحػػرصـ بص فمػػو ممػػون م ك ػػذا مػػذ ل يبػػك 

كذ بػكا  لػ  م  ِصكشؼ كركاص  رف يبل ح صق  كاإلمػوـ محمػد كالدػوفمص  كالح وبمػ 
 توع صيحقؽ بعلمبفمو فقد لوركا بخمطفمو دصنون كاحدان .يف اليحرصـ بفذا الر 

 القرصؽ اللو ل : 
 يمطػػريع اخػػػ وكؿ لبف امػػػغصر  ذا يػػللذ ل يلحول  ذا القرصؽ  ل  يف ا

                                                           

لكبصر : م المغ ل كالدرح ا ٖٖٕ/ْم مغ ل المحيو  :  َّٓ/ّحودص  الدشك ل :  ُ
ٗ/ُٗٔ . 
م المغ ل كالدرح الكبصر  ٖٕٗ/ْم مغ ل المحيو  :  ِِٕ/ٓا ظر: الب وص  درح الفداص  : ِ
 :ٗ/ُٖٗ . 
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بمبف امريع يخرل لور اللغصر اب ون للوحبيل المبف م كصحرموف رمصه بفذا 
م د مو رم  ا خر يـ ال م لمل يح الرتوع مطمقون م  ؿَّ لبف يحد مو يـ كىلير

 . ُك ذل ركاص  لإلموـ يبك ح صق  م ك ك  كؿ محمد م كزفر م كالمولكص  م كالزصدص 

المب صف مف ج س كاحد م كالج س ال صغمل بج شه يم ال  كاحيجكا بعفَّ 
صلصر مشيفمكون  ذا اخيمط فل  قس موديه كج شه ؛ اليحود المقلكد م ف  

 صيلكر يف صككف يحد المب صف يوبمون لخآخر ؛ صشيفمؾ القمصؿ فل الكلصر م كال
كأل َّه  د يغذل بمبف كؿ كاحدع مف المرييصف بمو صي ًبهي لحمه كصي ًدزي رظمه كصشد 

 . ِجكره

 المبحث الثالث
 حقيقة بنوك المبن ومدى مشروعيتيا

 المطمب األول
 حقيقة بنوك المبن

دلوه ظفره بولغرل ردع حم ه يفدؼ  ل   دخوؿ الكلصر مف المح
رم  مجيمموي و اإلش مص  م دكف يف صقلد مبيدرك و يم ملمح  لم وس يك 
اليصشصر رمصفـ م فظو ر  ذل المحدلوه كالبدع المممص  الرحم  م يمو مو صكمف 
دخوؿ الدؾ كالمبس فل  مكل  فل بوط فو ففك  حداا الرصب  كاالتطرال كا 

 ال وس .

ركع  لػػػ  األمفػػػوه فػػػل بداصػػػ  الشػػػبمص وه مػػػف القػػػرف الموتػػػل كجفػػػه الػػػد
بتركرع االريمود فل  رتوع يطقولفف رمػ  األلبػوف اللػ ورص  كبػدصؿ لمػبف األـ 

                                                           

 . َّٓ/ّم حودص  الدشك ل :  ِِٕ/ٓا ظر: الب وص  درح الفداص  : ُ
 . ُِٗا ظر: الملدر ير ل م كدركط الرتوع المحـر : ِ
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الطبصمػػػل م بػػػدركل يفَّ الرتػػػوع الطبصمػػػل فصػػػه  ر ػػػوؽ لممػػػريع م كي ػػػه صغصػػػر مػػػف 
لكرع المريع كمظفر ػو كجمولفػو م  الَّ يفَّ يمػؾ الحممػ  لػـ صيكيػل لفػو ال جػوح  ظػران 

 ػذا مػو درػو  ػ الك المبيػدرصف  لػ  م لػدصف كاألطبػوك و مػف ً بػؿ رجػوؿ الممورتيف
اليقكصر فػل طرصقػ  ييمودػ  مػ   لػرار ال ػوس رمػ  اليمشػؾ بولرتػوع الطبصمػل 

 لألـ .

كمف   و  دعه فكرع ب كؾ المبف فل يكربو كيمرصكو بمدمو ا يدره فكرع 
 . ُ  دوك ب كؾ الدـ كالم ل

ف صيكلد  بؿ مكرد ك د اشي د يلحول  ذل القكرع  ل  يف مف األطقوؿ م
الكالدع الطبصمص  م كمف لـ ال صيمك كف مف الرتوع الطبصمل م  مو لظركففـ 
مو لظركؼ يمفويفـ الملوبوه  اليككص ص  كلمكب  اميلولفو يك الفتـ م كا 
بعمراض ممدص  م يك بشبل  جراك جراحوه لفف يحكؿ دكف  صومفف ب رتوع 

 .(ِ)يطقولفف

 :اليبة أو البيع الحصول عمى لبن اآلدميات بطريقة

 ف  بكل الرصح م يم مركرل م صيقوؿالفب  فل المغ  اليبرع م كيلمفو م
ك بهي له دصنون ك بون ب شكوف الفوك كفيحفو ك ب  م كاالشـ المك كل كالمك كب  

 . ّبكشر الفوك فصفمو م كاإلبفول  بكؿ الفب 

 . ُكدررون:  ل يممصؾ فل حصويه بغصر ركض

                                                           

 . ِٖب كؾ لبف الرتوع :  ُ
 . ْٖرتوع : ب كؾ لبف ال ِ
 . ُّٗ/ُاليمرصقوه : الجرجو ل :  ّ
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شيحب  دررون ك ل مف بول اإلحشوف م كالدلصؿ ك ل مف رقكد اليبرع الم
 رم  مدركرصيفو الكيول كالش   كالممقكؿ .

 يكالن : الكيول 
مى  البأًر كاليىقكىل كالى يىمىوكى  مى  اإًلٍلـً  كله يمول  ) كيىمىوكى يكا رى  يكا رى

كلي  ىً صنىون فىكيمي  م ك كله يمول  ) ًف ٍف ًطٍبفى لىكىـ رىف دىلكو ًم هي  ىقشىون  ِ(كالميدكىاف
ًرصنىون   . ّ(مى

 لو صون : الش  
( : مػف شػعلكـ رف ابػف رمػر ) رتػل اب ر ػه (  ػوؿ :  ػوؿ الرشػكؿ )

بوب فعرطكل كمف اشيمو كـ بػوب فػعرص كل كمػف درػوكـ فػعجصبكل كمػف ي ػدل  لػصكـ 
يميمد  ذل الب كؾ فػل الحلػكؿ رمػ  احيصوجويفػو مػف األلبػوف م  ْكرارون فو بمكل (

مػػف األمفػػوه ال يػػل صجػػدف يف لبػػ فف صقػػكؽ حوجػػ  الطقػػؿ م دػػرانفو  رػػف طرصػػؽ
 كصمكف بصوف مراحؿ  ذل الب كؾ رم  ال حك اليولل :

 اليبرع بولمبف : .ُ

 حكـ اليبرع بولمبف  ل   ذل الب كؾ 

 يكالن :  ب  الحمصل القونم  رم  الممـ بصف الرتص  كالمرتم  

                                                                                                                                       

المبدع درح المق   م ألبل  شحوؽ بر وف الدصف  برا صـ محمد بف محمد بف ربد اب بف  ُ
ـ ُٖٗٗ - ػ ُُْٖم  ُمحمد بف مقمح الح بمل م دار الكيل المممص  م بصركه م لب وف م ط

 :ٓ/َّٔ . 
 . ّشكرع الموندع :  ِ
 . ْشكرع ال شوك :  ّ
 . ِْٖ/ٗم مش د يبل صمم  :  َُْ/ُمش د اإلموـ يحمد : ْ
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كد مف مدل ش م  المريع صيـ القحص الطبل الدكرم لمميبرر  بمب فو لميع
الميبرر  مف األمراض م كمو صيـ فحص األدكص  اليل يشورد رم  فرز المبف م 

 م كلمفب  لكريوف : ُكاليل مف الممكف يف يتر الطقؿ الذم شصرت  المبف

اللكرع األكل  : يف يككف الفب  مف المريع  ل  الرتص  شكاك رف طرصؽ 
ف كشقصه لمرتص  بمد ذلؾ م فولفب  فل  رتوره مبودرعن مف اللدم يك حمل المب

 ذل الحول  مدركر  كجونزع ؛ كذلؾ لكجكد الممـ بولمرتم  كالرتص  م ك ذا 
الممـ شكؼ صيريل رمصه ا يدور الحرم  بصف المرتم  كالرتص  م بحصا صلبح 

 . ِاب ون لفو مف الرتور  كيككف يمون له كيكالد و  خكيه

طرصؽ حمل المبف مف لدم المريع  اللكرع اللو ص  : يف يككف الفب  رف
رطو ل لب كؾ الحمصل القونم  رم  الممـ بصف المرتم  كالرتص  م  كيجمصمه كا 
بحصا صىميدل القونمكف رم   ذل الب كؾ شج  لمميبرروه بولمبف يدكف فصفو 
يشمو  ف كيشموك األطقوؿ الذصف رتمكا مف يلبوف  ذل ال شكع م بحصا صلبح 

لرتور  كيككف  ل يمون له كيكالد و  خكيه كزكجفو يبكل الرتص  اب ون لفو مف ا
 . ّك كذا

                                                           

 . ٕٖب كؾ لبف الرتوع :  ُ
 . ٕٗب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  :  ِ
 . ٕٗب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  :  ّ



 368                                             جمةل لكة  الهاةو  لليلوم الهاةوةة  والس ةاة ة 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 المطمب الثاني
 نواع بنوك الحميب وحكم إقامتياأ

 ي كاع ب كؾ الحمصل :

يعخذ ب كؾ الحمصل رددان مف اللكر م م فو جم  حمصل األمفوه 
كاالحيقوظ به شون ن رف طرصؽ ل جوه ييرده لفذا الغرض حي  ال صققد المبف 

 دل .فكان

كم فو حقظه كيجقصقه لـ بمد ذلؾ  ذابيه بولموك كممولجيه بغصرل مف 
 األدكص  حي  صظؿ لولحون ل شيمموؿ م كفصمو صعيل ش ي وكؿ  ذل األ كاع : 

 يكالن : ب كؾ الحمصل القونم  رم  الممـ 

 ف لب كؾ الحمصل لكران ميمددع م كمف  ذل اللكر يمؾ الب كؾ القونم  
كالمرتم  م كذلؾ مف خ ؿ  رداد شج ه لفذل الب كؾ م  رم  الممـ بولرتص 

ييدكَّف فصفو يشموك ال شوك ال يل ييخذ م فف المبف م لـ ييكت   ذل األلبوف فل 
ف يصتون فل يمكـ  ربكاه ييدكَّف رم  كؿ  م فو اشـ لوحب  المبف م كييدكَّ

لكر فل الشج ه يشموك األطقوؿ كًممَّف رت   ذا الطقؿ يك ذاؾ م كمف لـ ص
 ذا اللدد يشو ؿ م دال مو حكـ الرتوع مف  ذل الب كؾ؟ كمو  ك األلر 

 الميريل رم  الرتوع م فو؟

 حكم إقامة ىذه البنوك :

 ذا كو ه  ذل الب كؾ  ونم  رم  الممـ م بحصا صمممكف مف الرتص  كمف 
 ل المرتم  م ففذا الرتوع جونز م كال صخيمؼ الحكـ فل  ذل اللكرع رمَّو 
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  الطقؿ مف لدم امريع ممص   مبودرعن م فولرتوع فل  ذل الحول  يمر لك رت
 : ُمدركع م كصيشيدؿ رم  ذلؾ بوألدل  الدال  رم  جكاز الرتوع فصمو صمل

كا بىص ىكيـ  .ُ كرى يفَّ كيىيًمري ٍمفى لىكيـ فىعييك يفَّ ييجي مف الكيول  كله يمول  ) فى ٍف يىرتى
ٍف يىمىوشىريـي فىشىيير  كؼو كاً  ييخرىل ( لىهي  ًت ي ًبمىمري

م فقد دله  ذل ا ص  رم   ِ
 جكاز  رتوع الطقؿ مف لصر يمه م بؿ كجكاز يخذ و األجر رم  ذلؾ .

مَّميـي  .ِ مىصكيـ ً ذىا شى دىكىـ فى ى جي ىوحى رى ديـي يىٍف يىشيىرًتميكا يىكالى ٍف يىرى  كله يمول  ) كاً 
كًؼ ( و ييىصيـي بولمىمري مى

شيرتوع ك ك طمل م فقد بص ه  ذل ا ص  حؿ اال ّ
 مرتم  لمطقؿ م  كجكد كالديه .

 لو صون : مف الممقكؿ :

فل رتوع الطقؿ مف  ذل الب كؾ يحقصؽه لملمح و تركرص و م ك ل 
دَّ   حوج  الطقؿ  ل    بوه المحـ كا  دوز المظـ م كالشصمو لف الك األطقوؿ الخي

 الذصف لصس لدصفـ مرتم  .

 لجيالة :حكم إنشاء بنوك الحميب القائمة عمى ا

 فػػػػصر مػػػػكد الكلػػالممموك ؛ كذلؾ لكج فػػػد خ فون بصػػكرع  ل يدػػػػذل اللػػػػػ 
 المحوذصر المريبط  ب  دوك  ذا ال كع مف ب كؾ الحمصل ؛ ألفَّ  ذل الب كؾ يقـك

رم  يشوس يجمص  حمصل ال شوك لـ كتمه فل ل جوه ممص   بمد خمطفو م لـ 
فل حوج  له فصمو بمد م ك د اخيمؼ الققفوك ييمط  لألطقوؿ الذصف  ـ 

 الممولرصف فل حكـ   دوك  ذل الب كؾ رم  ريصصف :

                                                           

 . ٖٖب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  :  ُ
 . ٔشكرع الط ؽ :  ِ
 . ِّّشكرع البقرع :  ّ
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الريم األكؿ : ذ ل يلحول  ذا الريم  ل  حرم    دوك ب كؾ الحمصل 
القونم  رم  الجفول  بصف المرتموه كاألطقوؿ م ك ك مقيت   كؿ جمفكر 

 الققفوك .

ل المدفكر ر د ـ كالح وبم  فقد ذ ل جمفكر الققفوك مف المولكص  ف
كمحمد بف الحشف م كزفر مف الح قص  م كركاص  لإلموـ يبل ح صق   ل  يفَّ المبف 
ًمطى ببمته ف  َّه ص در الحرم  بصف  ذل ال شكع  ًملى مف يكلر مف امريع كخي  ذا حي
كبصف مف رت  م فف مف األطقوؿ م كحصا يف رمؿ ب كؾ المبف ال صخر  رف 

رطونفو كك ه يجمصمون ألل بوف ال شوك لـ حقظفو فل ل جوه ميمدَّع لفذا الغرض كا 
دَّ  كمىف رم  دوكميفـ ف ف  ذا صيمدل رتورون ميحرَّمون  لألطقوؿ الصيوم  يك الخي

 ص در الحرم  بصف الرتص  كالمرتم  لألشبول اليولص  :

ُ. )  اخي ط األ شول كاريكول مو حـر اب )رزَّ كجؿَّ

 ذل الب كؾ القونم  رم  الجفول  اخي ط حصا صيريل رم   صوـ ملؿ 
األ شول كا يدور يكالد الز و كالزكا  بولمحوـر ؛ ألف مجرد كلكؿ الحمصل  ل  
جكؼ الطقؿ ك ك دكف الحكلصف صحـر م فقل  ذل الحول  ربمو صيزك  الرتص  
ـه دررون م كاألب وك  يمه يك يخيه يك خوليه ك ل محرم  رمصه م ففذا الزكا  محرَّ

 ـ لمرع  ذل الم    يب وك لصر دررصصف م ك ذا مبرر ال يدور يكالد الز و  الذصف
فل المجيم  م ك ذا مو صي وف  كيمولصـ دص  و الح صؼ الذم صفدؼ دانمون مف 
خ ؿ يدرصمويه  ل  حموص  يب ونه مف كؿ مو صدص فـ ؛ كلفذا حرَّـ اب شبحو ه 

 كيمول  الزكا  بولمحوـر .

كاييكيـ كرىمَّوييكيـ )  وؿ شبحو ه كيمول  مىصكيـ ييمَّفىوييكيـ كبى ىوييكيـ كيىخى رأمٍه رى حي
ًيل ييكيـ كبى ىوهي األًخ كبى ىوهي األيخًه كييمَّفىوييكيـ ال ى والى كىاييكيـ ًمفى  كخى م ىكيـ كيىخى  يىرتى
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)  ً ورى  .ِ(صحـر مف الرتوع مو صحـر مف ال شل( : ) م ك وؿ الرشكؿ) ُالرَّتى

 راه ال شوك االط ع رم  رك  .ِ

رطػػو ل لب ػػكؾ المػػبف حيػػ  صيبػػوع  يخػػذ المػػبف مػػف لػػدم المػػريع بصمػػون يك  بػػ  كا 
 خػػػرصف فصػػػه اميفػػػوف لكرامػػػ  ال شػػػوك ال يػػػل ييًخػػػذ مػػػ فف المػػػبف م كالحػػػؽ شػػػبحو ه 
م ىػػو يـ ًفػػل البىػػرأ كالبىحػػًر  مى ـى كحى لىقىػػد كىرَّم ىػػو بى ًػػل آدى كيمػػول  كػػـر ب ػػل آدـ فقػػوؿ : ) كى

زى  ىو يـ مً  ن (كرى مىق ىو يىقًتص ى مى  كىًلصرو ًممَّف خى م ىو يـ رى فىتَّ  . ّفى الطَّصبىوًه كى

فم دمو يذ ل المريع البونم  كالميبرر   ل  ب كؾ الحمصل لصي خذ م فو المػبف 
ف  فػػو شيكدػػؼ رػػف جػػزك مػػف بػػد فو م الشػػصمو كيف القػػونمصف رمػػ   ػػذا األمػػر فػػل 

األجو ػػػػل دكف داعو يك مشػػػػكغه الغولػػػػل مػػػػف الرجػػػػوؿ م ك ػػػػذا كدػػػػؼه لممػػػػكرع يمػػػػوـ 
 .ْلذلؾ

 م و د   ذا االشيدالؿ :

لػػػصس بولتػػػركرع يف صكػػػكف القػػػونمكف رمػػػ  الممػػػؿ فػػػل ب ػػػكؾ الحمصػػػل مػػػف 
الرجوؿ م بؿ صمكف يدرصل مجمكر  مف ال شوك رم  الممؿ فصفػو ؛ ألخػذ األلبػوف 
مػػف ال شػػوك ال يػػل صقػػدأمفى المػػبف لفػػذل الب ػػكؾ كبػػذلؾ صيخمػػؼ  ػػذا المحظػػكر ك ػػك 

 .(ٓ)اط ع الرجوؿ األجو ل رم  ركراه ال شوك

ميقصون  .ّ   لحوؽ الترر بول شؿ خي
                                                           

 . ِّشكرع ال شوك :  ُ
 شبؽ يخرصجه . ِ
 . َٕشكرع اإلشراك :  ّ
 . َُِب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  :  ْ
 . َُِ( ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  : ٓ)



 373                                             جمةل لكة  الهاةو  لليلوم الهاةوةة  والس ةاة ة 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

ر دمو صدرل الطقؿ مف حمصل  ذل الب كؾ كصشرم  ذا الحمصل فل 
ي شجيه كصخيمط بدمه ف  ه ص لر فل يخ  ه م ف ف الطقؿ صيخمَّؽ بعخ ؽ لبف 

ر بف المريع المرتم  مكلفذا حذَّر اللحوب  )رتل اب ر فـ( كم فـ رم
الخطول )رتل اب ر ه( يف صريت  بمبف الصفكدص  كال ال لرا ص  كال المدرك  

 كال الزا ص  كال الحمقوك ؛ ألف المبف ص لر فل يخ ؽ الطقؿ كصغصر طبوره .

 وؿ رمر بف الخطول )رتل اب ر ه( : )) المبف صديبه ف  يشيًؽ مف 
كرل االشيرتوع بمبف الحمقوك صفكدص  كال  لرا ص  كال زا ص  (( م ك وؿ : )) كصي 

 .(ُ)كل ال صدبففو الكلد فل الحمؽ ف  ه صيقوؿ  فَّ الرتوع صغصر الطبوع((

كييرييًرض رم   ذا االشيدالؿ فقولكا: ال  شمممكـ يف المبف فل ذايه م لر 
فل يخ ؽ الطقإلل   ذا الحد م كا  مو الذم ص لر فل يخ  ه اليربص ي الشمصم  يك 

ميؽ لكف الشصن  م كمو يمم مه مف يخ ؽ كالدصه م فقد يككف المرتم  شصن  الخي
ريبل  ذا الطقؿ يربص  شمصم  ف  ه شص دع شكصون ال محول  م ك د يككف المرتم  

 .(ِ)لولح  كيفمؿ يربص  الطقؿ فص دع فوشدان 

  لحوؽ الترر بول شؿ لحصون  .ْ

ط ؽ  ذلؾ رم  كؿ مرتم  صلرؼ ال ظر رف  ف  لراك دراك المبف كا 
فو اللحص  م  ذ صيقدـ لمب ػؾ دػرانح مخيمقػ  ممػف صحممػف يمراتػون ممدصػ  م ظركف

فحػػصف صدػػرل الرتػػص  مػػػف يلبػػو فف في يقػػؿ رػػدكل  ػػػذل األمػػراض  لػػ  األطقػػػوؿ 
ف كدػػقه  ػػد  ف   ػػوؾ مػػف األمػػراض مػػو صمجػػز الطػػل رػػف كدػػقه م كا  ػػ  م كا  الرتَّ

                                                           

 . ُٓٓ/ٖ( المغ ل : ُ)
 . َُْ(ب كؾ حمصل ا دمصوه : ِ)
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قػؿ رػف صمجز رػف ممرفػ  ر جػه كمػرض اإلصػدز مػل ن الػذم يلبػه الممػـ ي ػه ص ي
 .(ُ)طرصؽ المبف كالدـ كالممول كلصر ذلؾ

ف فَّ  صوـ ملؿ  ذل الب كؾ مظ   إللحوؽ الترر بعطقوؿ المشممصف الذصف 
اليغذص  مف  ذل الب كؾ م كمف المقرر دررون يف الترر صيزاؿ م  شصميمدكف رم 

 .(ِ)( : )ال ترر كال ترار( وؿ الرشكؿ)

 م و د   ذا االشيدالؿ مف كجفصف :

:  فَّ  ذل الب كؾ البد يف يككف يحه  دراؼ طبل كرممل م ففل  األكؿ
ييخذ اإلجراكاه ال زم  مف  جراك اليحولصؿ الطبص  رم  ال شوك ال يل صي خذ 
م ففَّ الحمصل م بحصا صيعكد األطبوك يمومون ش ميفف كل حص  المبف المعخكذ 

 م فف ألطقوؿ المشممصف .

م ػه المشػمـ فػل اليمومػؿ بػه مػ  ا خػرصف  لو صون :  فَّ األشوس الذم ص طمؽ
ميقل م كمف لػـ فولمشػمم  اليػل يممػـ بع فػو مرصتػ  بمػرضو ممػدو يك لصػر  يشوسه خي
ممػػػدو البػػػد يف ييقًلػػػح رػػػف ذلػػػؾ  بػػػؿ  رطونفػػػو المػػػبف لفػػػذل الب ػػػكؾ م كػػػل صممػػػـ 

 .(ّ)القونمكف رم   ذا األمر مدل  مكو ص  االشيقودع مف ردمفو 

 الريم اللو ل :

ض الممموك الممولرصف ب بوح  ملؿ  ذل الب كؾ كولدكيكر صكشػؼ يفي  بم
القرتػػوكم م كالػػدكيكر محمػػػد شػػصد ط طػػوكم كلصػػػر ـ م  ذ ي فػػـ صػػركف يف المػػػبف 

                                                           

 . َُِ( ص ظر : الملدر ير ل : ُ)
رم  اللحصحصف م محمد بف ربد اب يبك ربد اب الحوكـ ال صشوبكرم م دار ( المشيدرؾ ِ)

 . ٔٔ/ِـ : َُٗٗ - ػ ُُُْم  ُالكيل المممص  م بصركه م لب وف م ط
 . َُّ( ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  : ّ)
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الخػػولص  ذا ييخػػذ مػػف المػػريع كدػػربه الطقػػؿ بقصػػه ال صلبػػه بػػه اليحػػرصـ م كمػػف لػػـ 
الظو رصػػ  م ك ػػذا مقػػود  ػػكؿ  ُمػػف بػػول يكلػػ   ذا اخػػيمط المػػبف بغصػػرل مػػف الشػػكانؿ

كاإلمومصػػػػ  ؛ ألفَّ الرتػػػػوع المحػػػػـر ر ػػػػد ـ  ػػػػك مػػػػو اميلػػػػه الراتػػػػ  مػػػػف لػػػػدم 
 . ِالمرتم  بقصه فقط

 يدل  الريم اللو ل :

ك ػػػد اشػػػيدؿ القػػػونمكف بجػػػكاز   ومػػػ  ب ػػػكؾ الحمصػػػل القونمػػػ  رمػػػ  الجفولػػػ  
 بوألدل  ا يص  :

يكالن :  ف لقػػظ الرتػػوع كرد فػػل لغػػ  المػػرل بمم ػػ  مػػص اللػػدم كدػػرل 
م كرمػػ  ذلػػؾ فدػػرل المػػبف مػػف لصػػر طرصػػؽ مػػص اللػػدم ال صيشػػم  رتػػورون  لب ػػه

فصمػػو دػػوع مػػف كيػػل المغػػ  م  ػػوؿ الجرجػػو ل:) الرتػػوع مػػص الرتػػص  مػػف لػػدم 
 . ّا دمص  فل مدع الرتوع(

م كب وكن  ْك وؿ لوحل ي صس الققفوك : ) الرتوع مص اللدم مطمقون (
دربه الرتص  رف طرصقه رم  ذلؾ ف ف رمؿ ب كؾ الحمصل ال حر  فصه م كمو 

ال صكلؼ بع ه رتوع محـر شكاك يـ الممـ بلكاحل المبف يك ال ؛ ألف ذلؾ 
 . ٓخور  الكلؼ الدررل لمرتوع كمف لـ ف  خكؼ م ه

                                                           

ب كؾ الحمصل م بحا مقدـ ألرموؿ  دكع األبحوا فل تكك اإلش ـ بولككصه م ش   ُ
ـ م مف  بؿ الدكيكر صكشؼ القرتوكم م  ق ن رف كيول : ب كؾ حمصل ُّٖٗ - ػ َُّْ

 . ٗٗا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  : 
 . ٕ/َُالمحم  :  ِ
 . ُْٖ/ُاليمرصقوه :  ّ
 . ُِٓ/ُي صس الققفوك :  ْ
 . َُٕص كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  :  ٓ
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 ػوؿ ابػػف حػػـز : يمػو لػػق  الرتػػوع المحػـر ف  مػػو  ػػك مػو اميلػػه الراتػػ  
مػل  مف لدم المرتم  بقصه فقط م فعمو مف شق  لبف امريع فدربه مف   ػوك يك حي

فصه فبممه يك يطممه بخبز يك فل طموـ يك ليلَّ فل فمه يك فػل ك  مػو يك فػل 
ًقف به فكؿل ذلؾ ال صحـر دصنون كلك كوف ذلؾ لذاكل د ػرل كيمَّػه م بر ػوف  يذ ه يك حي
ػػػوييكيـ  ػػػكاييكيـ كرىمَّ مىػػػصكيـ ييمَّفىػػػوييكيـ كبى ىػػػوييكيـ كيىخى مػػػٍه رى رأ ذلػػػؾ  ػػػكؿ اب رػػػز كجػػػؿ : )حي

ػػوالى  ػػكىاييكيـ ًمػػفى كخى ػػم ىكيـ كيىخى يًػػل يىرتى ييكيـ كبى ىػػوهي األًخ كبى ىػػوهي األيخػػًه كييمَّفىػػوييكيـ ال ى
ورى ً  كيمفوه  شونكـ كربونبكـ ال يل فل حجكركـ مف  شونكـ ال يل دخميـ  الرَّتى

بفػػػف فػػػ فَّ لػػػـ يكك ػػػكا دخمػػػيـ بفػػػف فػػػ  ج ػػػوح رمػػػصكـ كح نػػػؿ يب ػػػونكـ الػػػذصف مػػػف 
 .ُكا بصف األخيصف  ال مو  د شمؼ  فَّ اب كوف لقكران رحصمون (يل بكـ كيف يجمم

م فمػػـ  ِ( : )صحػػـر مػػف الرتػػوع مػػو صحػػـر مػػف ال شػػل(ك ػػوؿ الرشػػكؿ )
( فػػػػل  ػػػػذا المم ػػػػ   كوحػػػػون  ال بوإلرتػػػػوع كالرتػػػػور  صحػػػػـر اب كال رشػػػػكله )

كالرتػػوع فقػػط م كال صيشػػم   رتػػورون  ال مػػو كتػػميه المػػريع المرتػػم  مػػف لػػدصفو 
فػػػػػل الرتػػػػػ  م فصيقػػػػػوؿ : يرتػػػػػميه ييرتػػػػػمه  رتػػػػػورون م كال صيشػػػػػم  رتػػػػػور  كال 
 رتػػػورون  الَّ يخػػػذي المرتػػػ  يك الرتػػػص  بقصػػػه اللػػػدمى كاميلولػػػه  صػػػول م يقػػػكؿ : 
رت  صرت  رتورون كرتور  م كيمَّو كؿ ذلػؾ ممػو ذكر ػول ال صيشػم  دػلكه م ػه 

 ق ػػػه كشػػػمكطشػػػقوك كدػػػرل كيكػػػؿ كبمػػػ  كح رتػػػورون م   َّمػػػو  ػػػك حمػػػل كطمػػػوـ ك 
( بفذا دصنون   . ّكيقطصر م كلـ صحـر اب )رزَّ كجؿَّ

كفػػػل  ػػػذا المم ػػػ  صقػػػكؿ الػػػدكيكر صكشػػػؼ القرتػػػوكم : )) كالػػػذم يرال يف 
الدػػورع جمػػؿ يشػػوس اليحػػرصـ  ػػك األمكمػػ  المرتػػم  م كمػػو فػػل  كلػػه يمػػول  فػػل 

                                                           

 . ِّشكرع ال شوك :  ُ
 ( .ِْٓٔبول الدفودع رم  األ شول م ر ـ )لحصح البخورم : ِ
 . ٕ/َُالمحم  :  ّ
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ػػػػػػكىا ػػػػػػم ىكيـ كيىخى يًػػػػػػل يىرتى ييكيـ ًمػػػػػػفى بصػػػػػػوف المحرمػػػػػػوه مػػػػػػف ال شػػػػػػوك )كييمَّفىػػػػػػوييكيـ ال ى
) ً ورى  (( . (ُ)الرَّتى

ك ذل األمكم  اليل لرَّح بفو القرآف ال ييككف مف مجرد ألخذ المبف م بؿ 
مف االميلوص كاالليلوؽ الذم صيجم  فصه ح وف األمكم  م كرف  ذل األمكم  
ييقػػرع األخػػكع مػػف الرتػػوع م ففػػل األلػػؿ كاللػػو ل يبػػ  لفػػو م فولكاجػػل الك ػػكؼ 

و م كيلقوظػػػػه كمفػػػػو ييحػػػػدا رػػػػف اإلرتػػػػوع كالرتػػػػور  م ر ػػػػد يلقػػػػوظ الدػػػػورع   ػػػػ
كمم ػػ   ػػذل األلقػػوظ فػػل المغػػ  اليػػل  ػػزؿ بفػػو القػػرآف كجػػوكه بفػػو الشػػ   كاتػػحه 
كلػػػرصح ؛ أل فػػػو يم ػػػل  لقػػػوـ اللػػػدم كاليقومػػػه كاميلولػػػه م ال مجػػػرد االليػػػذاك 

 .(ِ)بولمبف بعم كشصم  

 م و د   ذا االشيدالؿ مف ل ل  يكجه :

 الكجه األكؿ :
و ذكريـ بعف الرتوع المحـر  ك مو كوف بطرصؽ اليقوـ اللدم ال لصر م م

 ذ يفَّ  لر الرتوع المحـر رم  مص اللدم يمر صتود الكا   كص دم  ل  
فشود األحكوـ ففك  كؿ لصر ميشمَّـ ؛ ألف الرتوع كمو صيطمؽ رم   ذا المم   

 صيطمؽ رم  درل اللغصري المبفى مف لصر اللدم يصتون .

 ك مرصؼ الرتوع م الرتوع دررون :))وحل مجم  األ فر فل يصقكؿ ل
 .(ّ)مص الرتص  حقصق ن يك حكمون لمبف خولص يك مخيمط لولبون ((

 ذ  ف  لر الرتوع المحـر رم  مص اللبل لملدم يمر صخولؼ الكا   
كص دم  ل  فشود األحكوـ الدررص  م فقد صككف   وؾ مص كال صكجد رتوع ؛ 

                                                           

 . ِّ(شكرع ال شوك : ُ)
 . َُٖ( ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  : ِ)
 . ّٕٓ/ُ( مجم  األ فر درح مميق  األبحر : ّ)
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ف فل اللدم لكبر شف المريع يك لجقوؼ لب فو م كبوليولل لـ صلؿ ال مداـ المب
 كفل الق ص  وؿ ابف روبدصف : م ل لبف صي دز المظـ كصي به المحـ لجكؼ اللب

امريع كو ه يمطل لدصفو لبص  كاديفر ذلؾ بص فـ لـ يقكؿ لـ صكف فل لدصل : 
ف صيزك  بفذل كلـ صممـ ذلؾ  ال مف جفيفو جوز الب فو ي لبف حصف يلقميفو لدم

 .(ُ)اللبص 
م (ِ)( بقكله : ))   مو الرتور  مف المجور  ((ك ذا مو يكدل ال بل )

كمو يف يكلر الققفوك  د ذ بكا فل يمرصقفـ لمرتوع  ل  ي ه اشـه لحلكؿ لبف 
امريع فل جكؼ اللغصر م كلـ يقرؽ  ذل اليمرصقوه بصف طرصؽ كآخر كولكجكر 

قفوك الذصف ررفكا الرتوع بع ه المص كالشمكط كلصر ذلؾ م كيف بمض الق
 .(ّ)المبودر مف اللدم   مو ذكركا ذلؾ رم  شبصؿ اليغمصل فقط

كرمصه ف ف جمفكر الققفوك  د يكشمكا فل بصوف مقفكـ الرتوع م كريبكا 
الحرم  رم  كؿ لكرع ميل ن يك م قل ن م كرمصه ف ف الرتوع لصس المص 

ركف لقصوـ ب كؾ المبف لمكلكؿ  ل  مف اللدم فقط كمو اشي د  ل  ذلؾ المبر 
 بوح  اال يقوع بفو م ككوف ص بغل رمصفـ يالَّ صطمقكا األمر م كصكتحكا يف   وؾ 
ايجو ون فقفصون مرجكحون  ك الذم  لر الرتوع فقط رم  مص المبف الميلؿ 
مف اللدم مبودرع م كي ه فقط  ك ال ودر لمحرم  م كيف مو ردال ال ص در الحرم  

 ميله الرات  مف لدم المرتم  بقصهحـز : يف الرتوع  ك مو ا م كقكؿ ابف
 .(ْ)فقط

 الكجه اللو ل :

                                                           

 . ُِِ/ّ( حودص  ابف روبدصف : ُ)
 ( .َُِٓ( ك )ِْٕٔ( لحصح البخورم م بول الدفودع رم  األ شول م ر ـ )ِ)
 . ٔٗ( ص ظر: ب كؾ لبف الرتوع بصف الحؿ كالحرم  : ّ)
 . ٕٗم كب كؾ لبف الرتوع بصف الحؿ كالحرم  :  ٕ/َُ( ص ظر: المحم  البف حـز : ْ)
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   المغكم فل الرتوع م ك ك مو كوفال  شمـ لكـ يصتون يغمصل المم 
بطرصؽ مص اللدم كاليقومه رم  المم   الدررل  ك مو صيحقؽ به   بوه المحـ 

ه  ذا يمورض المم   كا  دوز المظـ كفيؽ األمموك كشد جكع اللبل ؛ أل َّ 
 المغكم م  المم   الدررل فولمميبر  ك المم   الدررل .

يتؼ  ل  ذلؾ يفَّ األحكوـ الدررص  م كط  بولممو ل الدرر  ال المغكص  
( مبمػػكا لبصػػػػوف األمكر الدررصػػػػ  ال المغكص  م فمل ن الل ع فل م فولرشكؿ )

كيفمولهمقييح  بوليكبصر م مخييم  بوليشمصـ  م كفصولدرع : ي كاؿه (ُ)المغ : الدرػػػوك
 .(ِ)بدركط مخلكل 

 ك (ّ)فمك  م و يف المراد بولل ع فل  كله يمول  ) كيىً ٍصميكا اللَّ عى(
 المم   المغكم فقط ليريل رم  ذلؾ يرؾ الل ع كردـ   وميفو.

؛  كبفذا  ككف  د يرك و رك ون مف يركوف اإلش ـ م كال صقكؿ بفذا  الَّ كوفر
ألف  كله  ذا ص دم  ل   بطوؿ األحكوـ الدررص  م كملؿ  ذا الزكوع كالحج 

 كالربو كلصر و .

م فمف امي   رف (ْ)فولزكوع مم ول فل ررؼ ي ؿ المغ  : طفورع ال قس
يدانفو ك وؿ يف مم و و فل المغ   ك يطفصر ال قس كيزكصيفو ال  خرا  الموؿ ف  ه 

 صككف كوفران بغصر خ ؼ .

                                                           

 . ُٕٓ( مخيور اللحوح: ُ)
( اإل  وع فل حؿ يلقوظ يبل دجوع : دمس الدصف محمد بف يحمد الدربص ل الخطصل م ِ)

 . َُٔ/ُـ : ُٖٗٗ - ػ َُُْركزص  لمممو د األز رص  م طبم  اإلدارع الم
 . ّْ( شكرع البقرع : ّ)
 . ُٖٓ( مخيور اللحوح : ْ)
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م  مو يقدـ فولرتوع المحـر ربورع رف حلكؿ لبف امريع يك مو كب وكن ر
حلؿ م ه فل ممدع طقؿ يك دموله م شكاك كلؿ  ذا المبف  ل  جكؼ الطقؿ 
رف طرصؽ القـ يك األ ؼ م كشكاك كلؿ بشبل مص اللدم يك دربه مف 

 .(ُ)ككل

 الكجه اللولا :

بف  ل   فَّ يشوس اليحرصـ بولرتوع  ك يحقصؽ مقلكدل ك ك كلكؿ الم
جكؼ اللغصر الم دم  ل  يككصف المحـ كا  دوز المظـ م ف فَّ  لر اليحرصـ 
بولرتوع رم  مجرد المص ال كلكؿ المبف  ل  جكؼ اللغصر  كؿه صجوفل 
حقصق  الرتوع الذم صيريل رمصه يحرصـ الي وكح ؛ ألف اليحرصـ بولرتوع م كط 

ع فل  كله يمول  ) بولحوؿ ال بولمحؿ م فوب رزَّ كجؿَّ حصف يمر بولرتو
لـ صقلد بوألمر مجرد المص م (ِ)كالكالداه صرتمف يكالد فَّ حكلصف كوممصف(

كا  مو  لد مو صشد جكع الطقؿ كصب ل  صكمه فل يكل  مراحؿ حصويه م كال صقكل 
رم  ذلؾ شكل لبف األـ يك المرتم  فكوف  ك المقلكد بوألمر فل ا ص  ) 

ديـي يىف يىشيىرًتميكا يى  ٍف يىرى مىصكيـ(كىا  دىكيـ فى ى جي ىوح رى م كالمراد مف حدصا (ّ)كالى
كمف  ذا م  (ْ)«ال رتوع  الَّ مو ي دز المظـ كي به المحـ (: » الرشكؿ )

 .(ٓ)ف ف  كلكـ بع ه ال صحـر  الَّ المبف الخولص  كؿه مردكد

لو صون  ف   دوك ب كؾ الحمصل رف طرصؽ جم  حمصل ال شوك كخمطه 
رطونه األطقوؿى ا لصيوم  يك المقطوك رم  ال حك شولؼ الذكر يحقؽ ملمح  كا 

                                                           

 . ِٓ( الرتوع كب كؾ المبف : ُ)
 . ِّّ( شكرع البقرع : ِ)
 . ِّّ( شكرع البقرع : ّ)
 ( شبؽ يخرصجه .ْ)
 . َُِ( ص ظر: ب كؾ لبف الرتوع بصف الحؿ كالحرم  : ٓ)
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دررص  مميبرع م كيدف  حوج  صجل دفمفو م كمف لـ ف  رصل يف الفدؼ الذم 
مف يجمه يي دنه ب كؾ الحمصل  دؼه خصره  بصؿه ص صدل اإلش ـ الذم صدرك  ل  
الم وص  بكؿ تمصؼ يصَّون كوف شبل تمقه خلكلون  ذا كوف طق ن خدصجون ال 

 .(ُ)حكؿ له كال  كع

 م و د   ذا الدلصؿ :

 حف  شمـ لكـ يف ب كؾ الحمصل صمكف يف يحقؽ ملمح  دررص  ؛ أل َّفو 
 رو   رم  الكفوك بحوج  األطقوؿ الخد  يك ردصمل األمفوه يك الذصف ي كصفـ 
الم ششوه االجيمورص  م كلكف يحقؽ  ذل الملمح  مدركط بولممـ بولرتص  

رصوف الحكـ الدررل بيحرصـ الي وكح بصف يمفوه كالمرتم  حي  صمكف ج
الرتوع كالمريتمصف مف جف  م كبصف مف رتمكا مف  ذل الب كؾ ذكرا ون يك 
  ولون بوريبور ـ  خكع رتوع مف جف  يخرل ميمو  ذا  ومه  ذل الب كؾ رم  
الجفول  بصف المرات  كالرت  ف فَّ رممفو صجمل الترر ؛ لمو صيكلد ر ه مف 

ح  كتصوع األ شول م كمف المقرر دررون  ذا يمورته ملمح  فشود األ ك
ـه رم  جمل  كمقشدع فصجل يقدصـ دف  المقشدع ؛ كذلؾ ألف درك المقوشد مقدَّ
الملولح؛ ألفَّ اري وك الدورع بولم فصوه يدد مف اري ونه بولمعمكراه م  وؿ 

ذا  فص( : » الرشكؿ ) يكـ رف  ذا يمريكـ بعمرو فعيكا م ه مو اشيطميـ م كا 
 .(ِ)«دلك فوجي بكل 

    ك يتصصؽ دانرع المحرموه م كمفلوللون :  ف م فج الدرصم  اإلش مص
 كػػػػتوع كوليتصصؽ فل  صقوع الط ؽ  لـ ف ف اليتصصؽ فل  صقوع اليحرصـ بولر 

                                                           

 . ُُْل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  : ( ب كؾ حمصُ)
( م كلحصح مشمـ م ِٖٖٕ( م ر ـ )(لحصح البخورم م بول االفيداك بش ف الرشكؿ )ِ)

 ( .ُّّٕبول فرض الحج كالممرع م ر ـ )
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 .(ُ)م فج كلصر مف الققفوك

 م و د   ذا االشيدالؿ :

ـ فل كؿ م فمو ؛ مو ذكريـ مف القصوس رم  الط ؽ فل يتصصؽ اليحرص
ألف اليتصصؽ فل اليحرصـ   مو صككف فل األمكر المديبفوه اليل ال صيدرل  فصفو 
الح ؿ مف الحراـ رم  كجهو بصأف م فصمكف   و يغمصل جو ل الح ؿ رم  

 الحراـ  ذا كو ه لم  ملمح  ال ييمورض م   كارد الدرع .
مف  ص ف  شبصؿ فصفو  يمو األمكر اليل فصفو الحراـ بصأف ؛ لمو كرد فصفو

لميتصصؽ ؛ ألف الحراـ البصأف ال رخل  فصه ؛ أل ه مف حدكد اب اليل صجل 
مرارويفو كم فو اليحرصـ بولرتوع م ف ذا يـ االريتوع ب قؿ المبف مف المرتم  
 ل  جكؼ الرتص  رف طرصؽ الشقل شكاك كوف الرتوع جمورصون كمو فل ب كؾ 

 .(ِ)صكجل اليحرصـالمبف يك فردصون فقد يحقؽ مو 

رابمون :  ولكا يفَّ مف طرؽ حقظ المبف فل  ذل الب كؾ يمرصته لم ور فصمو 
صيمرؼ بولبشيرع لـ يبرصدل مرع لو ص  م يك يشخص ه بحرارع ددصدع ليجقصقه كيحكصمه 
 ل  مشحكؽ لصخيمط بولموك ر د اشيمموله مرع يخرل م كالممركؼ يف الققفوك 

ا مشيه ال ور ف  ه صققد لقيه كال صحرأـ م كرمصه ف  ذ بكا  ل  يف لبف الرتوع  ذ
 ب كؾ اليل يحقظ لبف األمفوه بفذلي يدر الحرم  بولرتوع مف لبف  ذل ال

 .(ّ)الطرصق 
خومشون : فَّ توبط الرتم  الكومم  المدبم  ال صيلكر يحققه مف لبف 

ال شوك  امريع كاحدع فل  ذل الب كؾ ؛ ألف رمؿ  ذل الب كؾ  ونـه رم  خمط لبف

                                                           

 . َٓ/ِ( فيوكل ممولرع م لمقرتوكم م دار الكفوك لمطبور  م الم لكرع : ُ)
 . ُُٔبوح  : (  ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلِ)
 . ُٗ( ب كؾ لبف الرتوع بصف الحؿ كالحرم  : ّ)
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بمته ببمض م ف   درم يم لبف م فف الغولل رم  ا خر حي  ي يدر به 
 الحرم  .

 وؿ ابف روبدصف : ) لك يرتمفو يكلر ي ؿ القرص  لـ لـ صدًر مف يرتمفو 
م يم جوز له (ُ)فعراد يحد ـ يزكجفو ف ف لـ يظفر ر م  كلـ صدفد بذلؾ (

 يزك  الرتصم .

الققفوك  ك اليحرصـ بخمس رتموه  شودشون :  ف الريم المدفكر بصف
مدبموه ميقر وه حي  ي يدر الحرم  بصف الرتص  كبصف لوحب  المبف م كفل 
حول  الرتوع مف ب كؾ المبف لف صيحقؽ  ذا األمر الذم يحلؿ به خمس 
رتموه مف امريع كاحدع بمص فو م ف  ي دع حرم  بشبل الرتوع مف لبف  ذل 

 .(ِ)الب كؾ
ك ب كؾ المبف ملمح  لألطقوؿ ففل يغذصفـ م شوبمون :  ف فل   دو

الشصمو الذصف صيمذر  رتورفـ مف يمفوه الكالدع م يك األطقوؿ الصيوم  يك 
 المقطوك .

كفل ذلؾ صقكؿ الدكيكر صكشؼ القرتوكم : ) ف  رصل يف الفدؼ الذم 
مف يجمه يي دنه ب كؾ الحمصل  دؼه خصره  بصؿه ص صدل اإلش ـ الذم صدرك  ل  

طق ن خدصجون ال    بكؿ تمصؼ يصَّون كوف شبل تمقه كخلكلون  ذا كوفالم وص
 ع مرت  يشو ـ بوليبرع ببمض لب فوم كال رصل ي ه يصَّ  امريحكؿ له كال  كع

 .(ّ)ليغذص   ذا الل ؼ مف األطقوؿ معجكرع ر د اب كمحمكدع ر د ال وس (
                                                           

 . ُِّ/ّ( حودص  ابف روبدصف : ُ)
 . ُٗ( ب كؾ لبف الرتوع بصف الحؿ كالحرم  : ِ)
( ب كؾ الحمصل م بحا مقدـ مف األشيوذ الدكيكر صكشؼ القرتوكم ألرموؿ  دكع ّ)

؟؟؟ المكافؽ ُّْ/دمبوف/ ُُ)اإل جول فل تكك اإلش ـ( كالم مقد بيورصخ 
 . َٓـ بدكل  الككصه : ُّٖٗ/موصك/ِْ
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ف المبف لوم ون :  ف درط اليحرصـ ر د بمض الققفوك صشيمـز تركرع كك 
خوللون لصر مخمكط بغصرل مطمقون م كرمصه ف  مو   مف   دوك ب كؾ المبف ؛ 
أل فو ال ي در الحرم  ؛ الخي ط المبف فصفو يمو بمون  كدكاك لمحقظ يك بموك 

 .(ُ)ليحكصمه مف اليجقصؼ  ل  الشصكل  مرع يخرل

 الريم الراجح :

لل يف الريم  بمد ررض آراك الققفوك كيدليفـ فل  ذل المشعل  صبدك
الراجح  ك مو ذ ل  لصه يلحول القكؿ األكؿ القونمصف بحرم    دوك ب كؾ 
الحمصل القونم  رم  الجفول  ؛ ألفَّ   دوك  ذل الب كؾ ص دم  ل  اخي ط 

 األ شول كا يدور األمراض كالزكا  بولمحرموه .

                                                           

 . ْٗ( ب كؾ لبف الرتوع بصف الحؿ كالحرم  : ُ)



 384                                             جمةل لكة  الهاةو  لليلوم الهاةوةة  والس ةاة ة 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 قائمة المصادر والمراجع :

 ** القرآف الكرصـ .

يور : ربد اب بف محمكد بف مكدكد المكلمل الح قػل االخيصور ليممصؿ المخ .ُ
 ـ .َُِٓم  ُ ػ( م يحقصؽ: بدور بكرم ررابل م دار  بوك م طّٖٔ)

اإل  وع فل حؿ يلقوظ يبل دػجوع : دػمس الػدصف محمػد بػف يحمػد الدػربص ل  .ِ
ـ ُٖٗٗ - ػػ َُُْالخطصل م طبم  اإلدارع المركزص  لمممو ػد األز رصػ  م 

. 
بػػػف ربػػػد اب بػػػف يمصػػػر رمػػػل م يحقصػػػؽ: ربػػػد الػػػرزاؽ  ي ػػػصس الققفػػػوك :  وشػػػـ .ّ

  ػ .َُْٔم  ُالكبصشل م دار الكفوك م جدع م ط
البحر الرانؽ درح ك ز الد ونؽ : زصف الدصف بف  جصـ الح قل م دار الممرف   .ْ

 م د.ط.
البحر الزخور الجوم  لمذا ل األملور : يحمد بف صحصػ  المريتػ  م دار  .ٓ

 الكيول اإلش مل م القو رع .
بداص  المجيفػد ك فوصػ  المميتػد : يبػك الكلصػد محمػد بػف يحمػد بػف محمػد بػف  .ٔ

 رادد القرطبل األ دلشل م دار الكيل اإلش مص  .
بدان  الل ون  فل يريصل الدران  : اإلموـ ر ك الدصف يبػك بكػر بػف مشػمكد  .ٕ

 ػػػػ( م يحقصػػػؽ: الدػػػصخ محمػػػد رمػػػل بصتػػػكف م دار ٕٖٓالكوشػػػو ل الح قػػػل )
 صركه م لب وف .الكيل المممص  ب

الب وصػػ  دػػرح الفداصػػ  : محمػػكد بػػف يحمػػد بػػف مكشػػ  بػػف يحمػػد بػػف الحشػػصف  .ٖ
 ػػػ( م يحقصػػؽ: يصمػػف لػػولح ْٖٓالممػػركؼ بػػػ)بدر الػػدصف المص ػػل الح قػػل( )

 دمبوف م دار الكيل المممص  م بصركه م لب وف .
ب كؾ حمصل ا دمصوه بصف الحظر كاإلبوح  : د. ربد الحمصـ محمد م لػكر  .ٗ

 ـ .َُِِم  ُلكيل كالكلونؽ القكمص  م طم دار ا
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: د.  -دراشػػ  فقفصػػ  مقور ػػ   -ب ػػكؾ لػػبف الرتػػوع بػػصف الحػػؿ كالحرمػػ   .َُ
 ـ .ََِٖجموؿ مفدم محمكد م دار الجومم  الجدصدع م 

يحق  األحكذم : محمد ربد الرحمف بف ربد الرحصـ المبػوركقكرم م دار  .ُُ
 الكيل المممص  م بصركه م لب وف .

 ػػ( ُٖٔبف محمد بف رمل الزصف الدرصؼ الجرجػو ل ): رمل اليمرصقوه .ُِ
دار الكيػػػػل  م تػػػػبطه كلػػػػححه جمورػػػػ  مػػػػف المممػػػػوك ب دػػػػراؼ ال ودػػػػر م

 ـ .ُّٖٗ- ػ َُّْم  ُالمممص  م بصركه  م لب وفم ط
الجػػوم  ألحكػػوـ القػػرآف الكػػرصـ ) يقشػػصر القرطبػػل( : يبػػك ربػػد اب محمػػد  .ُّ

دػػػػػمس الػػػػػدصف بػػػػػف يحمػػػػػد بػػػػػف يبػػػػػل بكػػػػػر بػػػػػف فػػػػػرح األ لػػػػػورم الخزرجػػػػػل 
بػػرا صـ يطقػػصش م دار الكيػػل ُٕٔالقرطبػػل)  ػػػ( م يحقصػػؽ: يحمػػد البردك ػػل كا 

 ـ .ُْٔٗ- ػ ُّْٖم  ِالملرص م القو رعم ط
حودص   رد المحيور رم  الدر المخيور درح ي ػكصر األبلػور : الم مػ   .ُْ

 الشصد محمد يمصف الممركؼ بػ)ابف روبدصف( م طبم  الحمبل .
الكبصػػر : دػػمس الػػدصف الدػػصخ محمػػد بػػف حودػػص  الدشػػك ل رمػػ  الدػػرح  .ُٓ

  ػ( م دار  حصوك الكيل المربص  م رصش  الحمبل .َُِّررف  الدشك ل )
 -دراشػ  فػل الققػه اإلشػ مل  –حكـ اال يقوع بب كؾ المبف فل الرتوع  .ُٔ

 : د.محمد  جصل ركتصف المغربل م دار ال فت  المربص  .
م بحػكا مقور ػػ  فػػل الرتػوع كب ػػكؾ المػبف م د.محمػػد  بػرا صـ الحق ػػوكم  .ُٕ

 الدرصم  اإلش مص  رف البصكع التورع بوألمكاؿ بولدصف كالقمؿ بوأل شول .
الركض المرب  درح زاد المشي ق  : لمم م  م لكر بف صك س البفكيل  .ُٖ

  ػ( م دار الكيل المممص  م بصركه م لب وف .َُُٓ)
( شػػ ف ابػػف موجػػه : يبػػك ربػػد اب صزصػػد القزكص ػػل الممػػركؼ بػػػ)ابف موجػػه .ُٗ

 . ل م  دار القكر م بصركه م لب وف ػ( م يحقصؽ: محمد ف اد ربد البوِّٕ)
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شػػ ف يبػػل داكد : شػػمصموف بػػف األدػػما بػػف  شػػحوؽ األزدم الشجشػػيو ل  .َِ
 ػػػ( م يحقصػػؽ: شػػمصد محمػػد المحػػوـ م  دار القكػػر م بصػػركه م لب ػػوف م ُٕٓ)
 ـ.َُٗٗ - ػ َُُْم  ُط
: ربػػػد الػػػرحمف  ػػػػ( م يحقصػػػؽِٕٗشػػػ ف اليرمػػػذم : محمػػػد بػػػف رصشػػػ  ) .ُِ

  ػ .َُّْمحمد رلموف م  دار القكر م بصركه م لب وف م 
شػػػ ف الػػػدار ط ل : رمػػػل بػػػف رمػػػر بػػػف يحمػػػد بػػػف مفػػػدم يبػػػل الحشػػػف  .ِِ

 ػ( م يحقصػؽ: محمػد بػف م لػكر م  دار الكيػل المممصػ  م ّٖٔالدار ط ل )
 ـ .ُٔٗٗ - ػ ُُْٕم  ُبصركه م لب وف م ط

ف الحشصف بف رمل بػف مكشػ  الش ف الكبرل لمبصفقل : يبك بكر يحمد ب .ِّ
  ػ( م  دار القكر م بصركه م لب وف .ْٖٓالبصفقل )

الش ف الكبرل لم شػونل : يحمػد بػف رمػل بػف دػمصل بػف رمػل بػف شػ وف  .ِْ
 ػػػ( م مكيبػػ  كمطبمػػ  َّّبػػف حجػػر بػػف ص ػػور يبػػل ربػػد الػػرحمف ال شػػونل )

 ـ .ُّٔٗ - ػ ُّّٖم  ُملطق  البوبل الحمبل كيكالدل بملر م ط
نل : يحمد بف رمل بف دمصل بػف رمػل بػف شػ وف بػف حجػر ش ف ال شو .ِٓ

 ُ ػػ( م  دار القكػر م بصػركه م لب ػوف م طَّّيبل ربػد الػرحمف ال شػونل )
 ـ .َُّٗ - ػ ُّْٖم 
الميدفؽ رم  حدانؽ األز ور : محمد بف رمػل الدػككو ل  الشصؿ الجرار .ِٔ

 ـ .ََِْ –ق ُِْٓم  ُم ط  دار ابف حـز
ؿ كالحػػػراـ : يبػػػك القوشػػػـ  جػػػـ الػػػدصف دػػػران  اإلشػػػ ـ فػػػل مشػػػونؿ الحػػػ  .ِٕ

جمقر بف الحشف م يحقصؽ: الشصد لودؽ الدصرازم ما يدوراه دار اللقمصف م 
 . ٕط
دػػػرح الزر ػػػو ل رمػػػ  مخيلػػػر شػػػصدم خمصػػػؿ كممػػػه القػػػيح الربػػػو ل فصمػػػو  .ِٖ

ذ ػػؿ ر ػػه الزر ػػو ل : ربػػد البػػو ل بػػف صكشػػؼ بػػف يحمػػد بػػف محمػػد الزر ػػو ل 
يحقصػػؽ: ربػػد الشػػػ ـ  د الب ػػو ل ممحمػػد بػػف الحشػػف بػػػف مشػػمك  -الملػػرم 
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 –ق ُِِْم  ُمحمػػػد يمػػػصف م دار الكيػػػل المممصػػػ  م بصػػػركه م لب ػػػوف م ط
 ـ .ََِِ

دػػرح فػػػيح القػػػدصر : اإلمػػػوـ كمػػػوؿ الػػدصف محمػػػد بػػػف ربػػػد الكاحػػػد م دار   .ِٗ
  حصوك اليراا المربل م دار الكيل المربص  م بصركه م لب وف .

زكرصػو محػل الػدصف ال ػككم درح ال ككم رم  لحصح مشمـ : اإلموـ يبػك  .َّ
 ـ .ََِِ - ػ ُِّْ ػ( م  دار الم ور م ٕٔٔ)
دػػػركط الرتػػػوع المحػػػـر : د. محمػػػد  جصػػػل ركتػػػصف المغربػػػػل م دار  .ُّ

 ال فت  المربص .
لػػحصح البخػػورم كممػػه مػػف  ػػدم الشػػورم : اإلمػػوـ يبػػك ربػػد اب محمػػد  .ِّ

 ػػػػػػ( م يحقصػػػػػؽ: خمصػػػػػؿ مػػػػػعمكف دػػػػػصمو م دار ِٔٓبػػػػػف  شػػػػػمورصؿ البخػػػػػورم )
 ـ .ََِٕ - ػ ُِْٖم  ِف  م بصركه م لب وف م طالممر 

لػػػحصح مشػػػمـ : مشػػػمـ بػػػف الحجػػػو  يبػػػك الحشػػػصف القدػػػصرم ال صشػػػوبكرم  .ّّ
 ػػػ( م يحقصػػؽ: محمػػد فػػ اد ربػػد البػػو ل م دار  حصػػوك اليػػراا المربػػل م ُِٔ)

 ـ .ََِٖ - ػ ُِْٗم  ُمكيب  القو لميجورع كاليكزص  م ط
رمػػػل بػػػف حجػػػر يبػػػك فػػػيح البػػػورم دػػػرح لػػػحصح البخػػػورم : يحمػػػد بػػػف  .ّْ

القتػػػػػؿ المشػػػػػق  ل الدػػػػػوفمل م يحقصػػػػػؽ: محمػػػػػد فػػػػػ اد ربػػػػػد البػػػػػو ل م دار 
  ػ .ُّٕٗالممورؼ م بصركه م 

 لبف األمفوه : د. رمتوف حوفظ ربد الرحمف . .ّٓ
المبدع درح المق   : يبك  شحوؽ بر ػوف الػدصف محمػد بػف حمػد بػف ربػد  .ّٔ

 ـ .ُٖٗٗ - ػ ُُْٖم  ُاب الح بمل م دار الكيل المممص  م بصركه م ط
مجم  الزكاند كم ب  القكاند : رمل ابف يبػل بكػر الفصلمػل م دار الرصػوف  .ّٕ

  ػ .َُْٕلميراا م دار الكيول المربل م القو رع م بصركه م 
شػػػػمصد بػػػػف حػػػػـز الظػػػػو رم م دار المحمػػػػ  : يبػػػػك محمػػػػد بػػػػف يحمػػػػد بػػػػف  .ّٖ

 .الجصؿ
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م مخيػور اللػحوح : اإلمػػوـ محمػد بػػف يبػل بكػػر بػف ربػػد القػودر الػػرازم  .ّٗ
 ـ .َََِ - ػ ُُِْم  ُدار الحدصا م القو رع م ط

مػػػػريع األلػػػػكؿ فػػػػل دػػػػرح مر ػػػػوع الكلػػػػكؿ : يبػػػػك القتػػػػؿ محػػػػل الػػػػدصف  .َْ
  ػ .ُُِّ ػ( م يركصو م دار شموداه م ٖٖٓالممركؼ بػ)م  خشرك( )

المشػػيدرؾ رمػػ  اللػػحصحصف : محمػػد بػػف ربػػد اب يبػػك ربػػد اب الحػػوكـ  .ُْ
ودر رطػػػو م دار الكيػػػل المممصػػػ  م ال صشػػػوبكرم م يحقصػػػؽ: ملػػػطق  ربػػػد القػػػ

 ـ .َُٗٗ - ػ ُُُْم  ُبصركه م ط
مشػػػ د يبػػػػل صممػػػػ  : محمػػػػد بػػػػف رمػػػل يبػػػػك صممػػػػ  المكلػػػػمل اليمصمػػػػل م  .ِْ

 ػػ َُْْم  ُيحقصؽ: حشصف شمصـ يحمد م دار معمكف لميراا م دمدؽ م ط
 ـ .ُْٖٗ -
 ػػػ( م دار ُِْمشػػ د اإلمػػوـ يحمػػد بػػف ح بػػؿ : يبػػك ربػػد اب الدػػصبو ل ) .ّْ

 بصركه م لب وف . لودر م
الملػػبوح الم صػػر : يحمػػد بػػف رمػػل القصػػكمل م دار الحػػدصا م القػػو رع م  .ْْ

 ـ .َََِ - ػ ُُِْم  ُط
ملػػ ؼ ابػػف يبػػل دػػصب  : يبػػك بكػػػر ربػػد اب بػػف محمػػد بػػف يبػػل دػػػصب   .ْٓ

م  ُكه م مكيبػػػػػػػ  الرصػػػػػػػوض م طالكػػػػػػػكفل م يحقصػػػػػػػؽ: كمػػػػػػػوؿ صكشػػػػػػػؼ الحػػػػػػػ
 . ػَُْٗ

بػػػف  مػػػوـ اللػػػ مو ل م  ملػػػ ؼ ربػػػد الػػػرزاؽ : يبػػػك بكػػػر ربػػػد الػػػرزاؽ .ْٔ
م  ِيحقصػػؽ: حبصػػل الػػرحمف األرظمػػل م المكيػػل اإلشػػ مل م بصػػركه م ط

 ق .َُّْ
الممجػػـ األكشػػط لمطبرا ػػل : يبػػك القوشػػـ شػػمصموف بػػف يحمػػد الطبرا ػػل م  .ْٕ

  ػ .ُُْٓيحقصؽ: طورؽ بف ركض اب م دار الحرمصف م القو رع م 
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يبػػػػك القوشػػػػـ  الممجػػػػـ الكبصػػػػر لمطبرا ػػػػل : شػػػػمصموف بػػػػف يحمػػػػد بػػػػف يصػػػػكل .ْٖ
الطبرا ل م يحقصؽ: حمدم ربد المجصد م مكيب  الممـك كالحكـ م المكلػؿ م 

 ـ .ُّٖٗ - ػ َُْْم  ِط
مغ ػػل المحيػػو   لػػ  ممرفػػ  يلقػػوظ الم فػػو  : اإلمػػوـ دػػمس الػػدصف محمػػد  .ْٗ

بف محمد الخطصل الدربص ل الدوفمل م يحقصؽ: ربد الرزاؽ دػحكد الػ جـ م 
  ػ .َُّْم  ُدار القصحوك م دمدؽ م ط

المغ ػػل رمػػ  مخيلػػر الحرفػػل : مكفػػؽ الػػدصف يبػػك محمػػد ربػػد اب بػػف  .َٓ
 .ـُّٖٗ ػ( م طبم  بصركه م َّّٔل )يحمد بف محمد بف  دام  المقدش

المغ ل كصمصه الدرح الكبصر : لإلمومصف مكفػؽ الػدصف يبػك محمػد ربػد اب  .ُٓ
 ػػػ( م كدػػمس الػػدصف يبػػػك َّّٔبػػف يحمػػد بػػف محمػػد بػػف  دامػػ  المقدشػػل )

ربػػػد الػػػرحمف بػػػف يبػػػل رمػػػر محمػػػد بػػػف يحمػػػد بػػػف  دامػػػ  المقدشػػػل القػػػر  
  ػ( .ِٖٔ)
 ػػ( م ُٕٗمكطع اإلموـ مولؾ : يبك ربد اب مولؾ بف ي ػس األلػبحل ) .ِٓ

 - ػػػػػػ َُِْم  ٔيحقصػػػػػؽ: د. ربػػػػػد الك ػػػػػول ربػػػػػد المطصػػػػػؼ م القػػػػػو رع م ط
 ـ .َََِ

 صػػؿ األكطػػور دػػرح م يقػػ  األخبػػور مػػف يحودصػػا شػػصد األخصػػور : اإلمػػوـ  .ّٓ
 ػػ( م يحقصػؽ: ي ػكار البػوز م دار الكفػوك م َُِٓبف رمل الدككو ل )محمد 

 ـ .ََِٖ - ػ ُِْٗم  ْط
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 الممخص :

الحمػػد ب رل المػػولمصف م الػػػذم ال صيحمػػد شػػكال م كاللػػػ ع كالشػػ ـ رمػػػ  
 المبمكا رحم  لممولمصف م يمو بمد :

فقد يبصف ل و مف خ ؿ ررت و لمكتكع بحل ػو ) ب ػكؾ لػبف الرتػوع بػصف 
 ( ا يل : -دراش  فقفص  مقور    –حظر كاإلبوح  ال

يكالن : ي مص  الرتور  الطبصمص  لمطقؿ م  ظػران الحيػكاك المػبف رمػ  جمصػ  
الم ولر الغذانصػ  الم وشػب  لمرتػص  م مػ  م حظػ  يف يركصػل  ػذا المػبف صيغصػر 
يدرصجصون م   مك الطقؿ بمو صيمود  م  حوج  جشمه لم مك م كمف لـ ف ف المػبف 

 لطبصمل صيمدل لقوحون  كصون ال ل   لمطقؿ ر ه .ا

لو صون : اخيمؼ الققفوك فل يحدصد مقفكـ الرتػوع الػذم ص دػر الحرمػ  بػصف 
 الرتص  كالمرتم  رم  ايجو صف :

االيجػػػول األكؿ : ذ ػػػل جمفػػػكر الققفػػػوك مػػػف الح قصػػػ  كالمولكصػػػ  كالدػػػوفمص  
ليحػػرصـ بولرتػػوع فػػل كلػػكؿ كالح وبمػػ  كالزصدصػػ  كاإلبوتػػص   لػػ  يفَّ المبػػرع فػػل ا

المبف  ل  جكؼ الرتص  بعصَّ  كصقص  شكاك رف طرصؽ مص اللدم يك بعصَّ  كشصم  
 صلؿ فصفو المبف  ل  جكؼ الطقؿ الرتص  .

االيجول اللو ل : صرل الظو رص  كاإلمومص  كبمض الممولرصف يفَّ الرتوع 
و رػػدا المحػػـر  ػػك مػػو كػػوف رػػف طرصػػؽ المػػص مػػف لػػدم المرتػػم  ال لصػػر م كمػػ

 ذلؾ ال صيشم  رتورون م كال صلبه به اليحرصـ .
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لوللػون : صيريػل رمػ  الرتػوع بػصف الطقػؿ كالمرتػم  اليحػرصـ بص فمػو حصػػا 
( : ي َّفو ييلبح يمَّون له م ك ك صلبح اب فو م كزكجفو يبون له م ... لخ ؛ لقكلػه )

 « .صحـر مف الرتوع مو صحـر مف ال شل » 

ل مقػػدار الرتػػوع الػػذم صلبػػه بػػه اليحػػرصـ كفقػػون رابمػػون : اخيمػػؼ الققفػػوك فػػ
 لقفمفـ لألدل  اليل صشي كف  لصفو .

فذ ل كػؿ  مػف األح ػوؼ كالمولكصػ  ك ػكؿ لإلمػوـ يحمػد كاإلبوتػص   لػ  يفَّ 
 الحرم  يلبه بولرتم  الكاحدع .

كمو ذ ل الدوفمص  كالح وبم  فل اللحصح مف مذ بفـ كالظو رص  كالزصدص  
 بولرتوع ال صلبه  الَّ بخمس رتموه ميقر وه فعكلر . ل  يفَّ اليحرصـ 

كمػػو ذ ػػل  شػػـ مػػف الققفػػوك  لػػ  يفَّ مقػػدار الرتػػوع المحػػـر  ػػك مػػو كػػوف 
 ل ا رتموه فعكلر .

كذ ل اإلمومص   ل  يفَّ اليحرصـ ال صلبه  الَّ بمدػر رتػموه م كمػو ذ ػل 
وتػص   لػ  لبػكه طونق  مف فقفوك الح قص  كالمولكص  كاإلموـ يحمد فل ركاص  كاإلب

 اليحرصـ بولرات  مطمقون .

خومشون : صجكز بص  ك ب  لبف ا دمصوه لدػخص ممػصف مم ك ػذا مػو ذ ػل 
  لصه جمفكر الققفوك .

شودشون :  فَّ فكرع   دوك ب كؾ لبف الرتوع  ػد ظفػره فػل ا ك ػ  األخصػرع 
ـ فل ال لؼ اللو ل مف القرف المدرصف م كذلؾ بمدمو ا يدره ب ػكؾ م ػوظرع لمػد

 كلصرل مف الشكانؿ البدرص .
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كلػػػـ صكػػػف القلػػػد مػػػف   دػػػوك ملػػػؿ  ػػػذل الب ػػػكؾ  ػػػك يحقصػػػؽ ال قػػػ  لم ػػػوس 
كاليصشػػػػصر رمػػػػصفـ ؛ ألفَّ  ػػػػذل الب ػػػػكؾ مػػػػف البػػػػدع كالمحػػػػدلوه المممصػػػػ  اليػػػػل فػػػػل 
ظو ر و الرحم  كفل بوط فو  دخػوؿ المػبس كالدػؾ فػل  مػكل ال ػوس ؛ كذلػؾ ألفَّ 

  فرتفو رم  المجيمموه اإلشػ مص  ال ومصػ  المبيدرصف لفذل القكرع صلركف رم
فػػل حػػصف ال يملػػؿ  ػػذل القكػػرع يصػػ  ي مصػػ  فػػل يمػػؾ المجيممػػوه اإلشػػ مص  ؛ ألفَّ 
األـ  ذا كو ه مرصت  يك روجزع مف  رتوع طقمفػو م يك كػوف الطقػؿ صيصمػون ف  َّػه 

 صكجد مف صقكـ ب رتوره يطكرون .

بػػػصف الرتػػػص  كمػػػف ك ػػػد ريػػػل الدػػػورع رػػػف يػػػكافر دػػػركط ممص ػػػ  لمحرمػػػ  
يرتػػميه م فيلػػصر يٌمػػون لػػه مػػف الرتػػوع م كيلػػصر يخكايفػػو خواليػػه م كيدػػقو  و 

 يخكاله م ككالد و جدل م كيب و  و  خكيه كيخكايه م كمو صلصر زكجفو يبون له .

كمػف  ػذا صيبػػصف ل ػو شػكك  صػػ  يلػحول  ػذل القكػػرع م حصػا صلػركف رمػػ  
فػػػل مشػػػونؿ رقوندصػػػ  يػػػريبط   دػػػر و فػػػل المجيممػػػوه اإلشػػػ مص  بفػػػدؼ اليدػػػكصؾ

 بولمشممصف م كلفو يلر جك رم فل الحكـ بيحرصـ ال كوح مف بمض ال شوك .

شػػوبمون : اخيمػػؼ الققفػػوك الممولػػرصف فػػل جػػكاز   دػػوك ملػػؿ  ػػذل الب ػػكؾ م 
فقد يجوز بمػض الققفػوك المحػدلصف   دػوك ملػؿ  ػذل الب ػكؾ فػل الػب د اإلشػ مص  

 م ك ل : مشي دصف فل ذلؾ  ل  بمض المبرراه

يفَّ المبف الم قلؿ رف لدم المريع ال صحـر ؛ ألفَّ دربه كي وكله ال صيشم   . ي
رتػػورون م فولرتػػوع  ػػك المػػص مػػف اللػػدم فقػػط م ك ػػد  ػػك ش  ػػذا القػػكؿ 
ـه لحلػػػكؿ لػػػبف امػػػريعو فػػػل  فػػػكا الرتػػػوع بع َّػػػه اشػػػ بػػػعفَّ جمفػػػكر الققفػػػوك ررَّ

وع رمػػػ  جػػػكؼ اللػػػغصر م يم ي َّفػػػـ صميمػػػدكف فػػػل  دػػػر الحرمػػػ  بولرتػػػ
كلػػكؿ لػػبف الرتػػوع  لػػ  ممػػدع اللػػغصر شػػكاك كػػوف المػػبف ميلػػ ن بلػػدم 
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المػػػريع يك م قلػػػ ن ؛ ألفَّ يشػػػوس اليحػػػرصـ  ػػػك كلػػػكؿ المػػػبف  لػػػ  جػػػكؼ 
 اللغصر م ك ك مو ي دز المظـ كي به المحـ .

كذ ػػل فرصػػؽ آخػػر مػػف الممولػػرصف  لػػ  القػػكؿ بحرمػػ   ػػذل الب ػػكؾ ؛ ألفَّ  . ل
ال صمرؼ الطقؿ ممف رت  كمف  ـ  خكيه مب و و رم  الجفول  م بحصا 

مػػػف الرتػػػور  م ك ػػػذا مػػػو صػػػ دم  لػػػ  اخػػػي ط األ شػػػول م فربمػػػو صيػػػزك  
 الطقؿ بعخيه مف الرتور  م ك ذا مو يـ يحرصمه .

كيخصػػػران ذكػػػر األتػػػرار ال ويجػػػ  رػػػف   دػػػوك ملػػػؿ  ػػػذل الب ػػػكؾ مػػػف ا يفػػػوؾ 
م كا يدػػػػور  حرمػػػػ  اب يمػػػػول  م كا  ػػػػدار كرامػػػػ  المرتػػػػموه م كفشػػػػود األخػػػػ ؽ

المدكل م كاخي ط األ شول م كاالط ع رم  رػكراه ال شػوك بػ  تػركرع م  لػ  
 لصر ذلؾ مف األترار اللحص  كاالجيمورص  اليل يمحؽ بوألـ كالطقؿ .

ذا ادَّر  البمض يفَّ   دوك ملؿ  ذل الب كؾ فصه ملمح  لألطقػوؿم فػ فَّ  كا 
ملػولح المك كمػ  م كبمػو يف درك  ذل المقوشد مقدـ فل الدرع رم  جمل  ػذل ال

المدػػرع المرا ػػل لػػـ صيطػػرؽ فػػل  و ك ػػه  لػػ  فكػػرع   دػػوك ب ػػكؾ الحمصػػل م  طولبػػه 
 بشف  و كف صم     دوك  ذل الب كؾ م أل فو ي دم  ل  اخي ط األ شول .

كيخصران :  فَّ كؿ رمؿ بدرم البد يف صكجد فصه مف ال قص كالفقكاه اليػل 
ف يكػػف  صشػػبؽ  لصفػػو القمػػـ يك صػػزؿ ر فػػو القكػػر م فػػ ف يكػػف يحشػػ ه فمػػف اب م كا 

يشػػعه فمػػف  قشػػل كالدػػصطوف م يشػػعؿ اب المظػػصـ يف صجمػػؿ  ػػذا الممػػؿ خوللػػون 
 لكجفه الكرصـ   َّه رم  كؿأ دلكو  دصر كبوإلجوب  جدصر .
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ABSTRACT : 

Praise be to God, who does not praise others, prayer 
and peace be sent as a mercy to the worlds: 

It has been shown to us through our offer to the 
subject of our research (banks breast milk between the 
ban and permitted - a comparative study of jurisprudence 
-) as follows: 

First: the importance of breastfeeding for the baby, 
due to contain milk at all appropriate nutrients to the baby, 
noting that the installation of the milk gradually changed 
with the child's development in line with the required 
feature of the growth, and then the natural milk is a 
powerful vaccine is indispensable for the child with him. 

Second: The scholars differed in defining the concept 
of breastfeeding, which publishes privacy between the 
infant and nursing on two directions: 

The first one: The majority of scholars from the 
Hanafi, Maliki and Shafi'i and Hanbali and Zaidi and Ibadi 
went to that lesson in the prohibition breastfeeding in the 
arrival of the milk to the dead of the baby in any manner, 
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whether by sucking the breast or by any means the milk 
up to the belly of the baby. 

The second trend: Dhahiri Imami and some 
contemporaries believe that breastfeeding is what was 
forbidden by the suction of the breast is not breast-
feeding, and otherwise is not called Rdaa, does not prove 
its prohibition. 

Third: the consequent breastfeeding between the 
child and nursing taboo between them as they become a 
mother to him, and he gets her son, and her husband, a 
father to him, etc ...; for saying (r): «deprived of 
breastfeeding is deprived of descent». 

Fourth: The scholars differed on the quantity of 
breastfeeding that is proven by the prohibition, according 
to their understanding of the evidence Istnon it. 

All of the Hanafi, Maliki and the words of Imam 
carnivorous and Ibadi to prove that inviolability per one 
breastfeeding. 

Shafi'i and Hanbali also went in the right of their 
doctrine and virtual Zaidi that prohibition does not prove 
breastfeeding only five feedings Misc more. 
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Some of scholars also argued that the amount of 
breastfeeding is forbidden is what it was three or more 
feedings. 

Imami went to that prohibition does not prove only ten 
feedings, as went a range of scholars of Hanafi, Maliki and 
Imam Ahmad in his novel and Ibadi to prove Balrada 
absolute prohibition. 

Fifth: milk can be sold or gifted to particular person, 
This is the view of the majority of scholars. 

Sixth: The idea of the establishment of breast milk 
banks have recently emerged in the second half of the 
twentieth century, after the spread banks corresponding to 
blood and other human fluids. 

The intent of the establishment of such banks was 
not to the benefit of the people and easier for them; 
because these banks contraptions scientific be playing that 
on the face of compassion and in its interior, the 
introduction of confusion and doubt in the hearts of the 
people; and because the heretics of this idea insist on 
imposing on developing Islamic societies while not this 
idea represents any importance in the Islamic societies; 
because the mother if she was sick or unable to 
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breastfeed her child, or the child is an orphan, can find 
breastfeeding voluntarily. 

Legislature has arranged about the availability of 
certain conditions for the sanctity of the infant is breastfed, 
and becomes either him from infancy, and become sisters 
aunts, uncles and brothers, her father and grandfather, 
and the sons of his brothers and sisters, as her husband 
becomes a father to him. 

From this we can see bad faith of the owners of this 
idea, which insist on publication in the Islamic societies in 
order to question the ideological issues linked to Muslims, 
which have a significant impact on the ruling prohibiting 
the marriage of some women. 

Seventh: The scholars differed contemporary 
allowance in the establishment of such banks, it has 
passed some modern scholars establishment of such 
Islamic banks in the country, relying on it to some 
justification, namely: 

a. The milk is separated from a woman's breasts are 
not deprived; because drinking and eating is not called 
breastfeeding is sucking from the breast only, has been 
discussed this to say that the majority of scholars knew 
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breastfeeding as a name to get milk woman in a small 
cavity, ie, they depend on the deployment of privacy 
breastfeeding access breast milk to a small stomach, 
whether the milk-breasted women connected or 
separated; because the prohibition is based on the arrival 
of the milk into a small cavity, which sprouted Oncz bone 
and flesh. 

B. And another team from contemporary went to folk 
sanctity of these banks; because its building on ignorance, 
so that the child does not know who infants and those who 
are brothers through breastfeeding, and this is what leads 
to the mixing of lineages, then maybe the child marry his 
sister through breastfeeding, and this is what has been 
forbidden. 

Finally, said the damage resulting from the 
establishment of such banks from the violation of the 
sanctity of God, and wasted the dignity of nursing, and the 
corruption of morals, and the spread of infection, and the 
mixing of lineages, and see the sins of women 
unnecessarily, to other health and social harm to the 
mother and the child. 

If some have claimed that the establishment of such 
banks in the interests of the children, the ward off these 



 399              حابة  درااة  قهية  قهااة  ق  الهاةو  الوضي  اليراي(بنوك لنب الرضاع بني احلظر وال  

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

evil takes precedence in Islam to bring these imaginary 
interests. 

Finally: Every human action must be found in which 
shortages and lapses that preceded the pen or still by 
thought, the I done it is of God, though I mistake it myself 
and the devil , I ask great God to make this work purely 
for Allah's sake that over all things The answer is worth. 

 

 


