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 .ة بنوك احلليبحقيق :املطلب األول
 انتقلت إىل الطب، وابتتالبنك كلمة إيطالية األصل، ويقابلها يف العربية: املصرف، مث هي 

اخلالاي تطلق على املركز أو املؤسسة الطبية اليت تقوم حبفظ مواد العالج من جسم اإلنسان و 
 . واألنسجة البشرية

مركز خمصص جلمع حليب املراضع تربًعا  وأما عن بنك احلليب املعاصر، فقد قيل يف تعريفه:
 لغرض بيعه. مقابل مثن معنيمنهن أو 
 سلبيات  حلليب، مث ظهرت مع التجربة بتجربة بنوك افالشرقية األمم الغربية بعض قامت وقد 

لمية؛ فانكمشت، وقل االهتمام هبا؛ حىت عاودت بعض الدول املتقدمة االهتمام هبا؛  عفنية و 
 تغذية األطفال اخلدج، أو ضعيفي النمو، وحنوهم؛ بعد تعقيمها وحفظها.كالصني؛ بغرض 

 متنوعة يف دول خمتلفة؛ كماليزاي، والكويت.  بطرائقى النور وابتت هذه الفكرة مؤخرا تر 
والغالب أن العاملني فيها خيلطون لنب املرأة الواحدة مع ألبان العشرات من النساء أو املئات، 

 وال يبقى لنب كل ِّ امرأة منفرًدا. 
  األمر الذي ة لتعقيم اللنب واحلفاظ عليه؛ ، وحتتاج إىل تقنيات متطور وتكلفة هذه البنوك عالية

  بعض البلدان؛ مثل: الوالايت املتحدة األمريكية.يف هبا مرحلَة االحتضار  بلغ
التكوين السليم والنمو الناضج؛ ظهرت أمهية إنشاء بنوك  عية أساسَ الطبَ  وملا كانت الرضاعة  

إىل حليب أو غذاء  –رغم التقدم يف ميدان غذاء األطفال  –احلليب البشري؛ حيث مل يتوصل 
  ل يضارع حليب األم.بدي
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 إشكاالت  إال أنه حيتف هبا  ؛والشرعية وهذه البنوك، وإن كان هلا ما يربرها من الناحية العلمية
 :  م هبا الباقون، وهي إبجيازذكرها بعض اخلرباء وأهل االختصاص ومل يسل ِّ 

إن هذا اللنب البشري املتجمع قد يتعرض للتلوث واإلصابة ابلفريوسات؛ كفريوس      -1
نقص املناعة املكتسبة، أو فريوس الكبد الوابئي، وغريها؛ إما عند مجعه، أو حفظه، أو تعقيمه، أو 

 استعماله.
 فقدان بعض خصائص اللنب ومميزاته؛ نتيجة حتلل بعض املواد املوجودة فيه. -2
يف فقد كثري من مميزات الرضاعة الطَبعية؛ العائدة على األم؛ كانقباض  مسامهته     -3

رمحها، وعودته سريًعا إىل حجمه الطبعي، وتقليل تعرضها لسرطان الثدي واملبيض، أو العائدة على 
 لتعلم الكالم. اللسان والشفاه والفك؛ متهيًداالرضيع؛ كبناء عضالت الفم، وتفعيل عضالت 

رض له احلليب الصناعي؛ من التجفيف، واحلفظ، والنقل، والتعرض تعرضه ملا يتع     -4
 لألجواء.

 نقص اإلشباع العاطفي والنفسي؛ األمر الذي يضعف الرابطة بني األم وطفلها. -5
 على املشغ ِّل واملستفيد.التكاليف املرتفعة  -6
ئته؛  إن للنب أتثريًا يف أخالق الطفل، وبنوك احلليب ال تفرق بني محيدة اخللق وردي     -7

بل تعامله كأي حليب من هبيمة األنعام؛ جيمع لبنها، ويعامل بوسائل احلفظ املختلفة؛ من دون 
 متييز. 

تشجيع األمهات املعوزات على االمتناع عن إرضاع أطفاهلن ألجل بيعه، وما      -8
على الفقراء  يؤدي إليه؛ من ظهور جتارة لنب األمهات إزاء االجتار ابلدم؛ األمر الذي يعود

 لصاحل األغنياء. الستغاللاب
 

 .حكم بنوك احلليبالثاين:  املطلب
إنشائها من حيث  وحكم ما يرتتب على ،حكم إنشاء بنوك احلليب ونالعلماء املعاصر حبث 

:التعامل معها واالنتفاع هبا، وكانت آراؤهم يف ذلك على وفق ما أييت  

 . وهو قول أمحد هريدي، و القرضاوي، وغريهم   اجلواز.القول األول: 
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وهو قول ابن عثيمني، وخمتار السالمي، و د. بكر أبو زيد، وبه صدر     املنع.القول الثاين: 
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي

 جيوز بشرطني:  القول الثالث: 
 األول: مسيس احلاجة. 

الثاين: عدم اإلخالل ابالحتياطات والضوابط؛ ككتابة اسم املتربعة على كل قارورة، وتقييد  
 ذلك يف سجل.

 .وغريه ،وهو رأي د. عمر األشقر
 التوقف.القول الرابع: 

 وعبد احلليم جندي.  ،وهذا القيل إن مل يكن قواًل يف حقيقته؛ إال أنه قال به عبد العزيز عيسى
 األدلة: •

 استدل أصحاب القول األول مبا أييت: :أدلة القول األول
 استصحاب العمومات يف الباب بظاهر ألفاظها.الدليل األول: 

َن الرََّضاَعةِّ﴾قول احلق جل ذكره:  فمن ذلك: يتِّ أَْرَضْعَنك ْم َوَأْخَوات ك ْم مِّ ]سورة  ﴿َوأ مََّهات ك ْم الالَّ

؛ فحيث عين ابألمومة هنا حمض إلقام الثدي وامتصاصه، ال جمرد االغتذاء به أبي [23النساء: 
مة لن  ، وإذا انتفى األثر؛ فال معىن للتحرمي؛ ألن احلر وسيلة؛ فال أثر لبنوك احلليب يف نشر احلرمة

 .   تنتشر
عدم التسليم؛ إذ العربة بغذاء اجلسم من اللنب يف سن اجملاعة الذي ينشز  -أ ونوقش مبا أييت:

 أكثر الفقهاء على حصول لنب املرأة يف جوف الصغري رضاًعا. و  ،فيه العظم ويشد اللحم
 الرَّضاعية. مةر بيان بعض موانع انتشار احل  الدليل الثاين: 

مبا ال يتوافر معه من كل واحدة مادة شبع الرضيع يف الرضعات  اختالط احلليب :وهي 
 تعرضه للبسرتة، وانتفاء مادة االلتقام من الثدي.إضافًة إىل ، اخلمس

ن فإ ولو ع لِّْمنَ ، )صاحبة احلليب( عدم العلم ابملرضِّ ع   بغريه يف بنوك احلليب احلليب فإذا اختلط
من كل  ضابط الرضعة التامة املشبعةولو علم املقدار فإن  ،غري معلوممقدار اللنب من كل امرأة 

 ال يتصور حتققه. واحدة
، -فيما يعرف بنظام البسرتة  –ن من طرق حفظ اللنب يف هذه البنوك تعريضه للنار كما أ  

 واملعروف عند الفقهاء أن لنب الرضاع إذا مسته النار؛ فإنه يفقد صفته، وال حيرم.
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 ، جراي على األصل األول.فحيث وجد الشك يف متام الرضعات اخلمس، مل تنتشر احلرمة
 عليه؛ فال أبس من إنشائها. 

 نه ال أتثري خللط احلليب على ثبوت التحرمي به.  أبونوقش 
 ن فيه مصادرة وهرواًب عن حمل النزاع.كما ميكن أن يناقش هذا الدليل أب

 وأبن التقنية احلديثة سه لت تنظيم املعلومات ومعرفة دقائق األشياء.
وهو  وأبن املعىن الذي نصبه الشارع سببا للتحرمي هو نشوز العظم ونبات اللحم )التغذي(،

 غري منتٍف مع املعاجلة ابلنار )البسرتة(.
 املصلحة املرسلة.الدليل الثالث: 

إن مبىن الشريعة على جلب املصاحل ودفع املضار، ويف إقامة هذه البنوك حتقيق  ملصاحل  حيث
، وأمراض فقر الدماألطفال ممن يعوز أمهاهتن احلليب، ودفع مضار احلليب الصناعي؛ كاإلصابة ب

اجلهاز التنفسي، واإلسهال، وأمراض املسالك البولية، وعسر اهلضم، ونقص املناعة، والتخمة،  
والربو، واألمراض اجللدية، والسكري، واألضرار واألمراض األخرى الناشئة من املعادن املوجودة 

وم؛ إىل جانب بكميات مضاعفة؛ مثل: الكالسيوم، والفسفور، والصوديوم، واملاغنسيوم، والبواتسي
 اآلاثر النفسية واخل ل قية األخرى 

دفع املفاسد مقدم على جلب أن الضرر ال يزال ابلضرر، و أبن ذلك معارض بكون : ونوقش
ال ضرورة وال مشقة وال حرج يدعو إلنشاء بنوك احلليب واسرتضاع األطفال منها؛ ؛ فاملصاحل

ن من احلليب اجملموع تغذية الطفل، وهي آمَ إذ األلبان الصناعية اليوم تقو مقام حليب األم يف 
 يف البنوك.  

 القياس. الدليل الرابع: 
 املراضِّع يف غري البنوك، وبنوك الدم، واستئجار الظئر.: ثالثة وذلك على أصول

إذا جاز الرضاع من النساء األخرايت غري األم، فليكن جائزًا إقامة  البنوك اليت غاية ما فيها ف
 الرضاع من غري األم.  

على جواز إقامة بنوك الدم مع جناسته، وسرعة الفساد إليه   وناملعاصر  وإذِّ اتفق الفقهاء
، وخباثة كسبه للحجام، واقرتانه ابلفرث يف كتاب هللا تعاىل، واجلراثيم والفريوسات واإلنتاانت

 وذلك على عكس اللنب؛ فكان أوىل ابإلابحة، وأحرى لالنتفاع.  
 ؛ جاز بيع لبنها.  ابالتفاق جاز استئجار املرضع وحيث
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 استدل أصحاب القول الثاين مبا أييت: :دلة القول الثاينأ
 سد الذريعة. الدليل األول: 

إن اإلسالم يعترب الرضاع حلمة كلحمة النسب؛ حيرم به ما حيرم من النسب؛ إبمجاع حيث 
املسلمني، ومن مقاصد الشريعة الكلية احملافظة على النسب، وبنوك احلليب مؤدية إىل االختالط 

سد الذريعة أخًذا للحيطة واحلذر، وخباصة أن البلوى مل تعم هبا يف األمة والريبة والفتنة؛ فت  
ر به وجَ اإلسالمية، وإىل ذلك يشري السرخسي يف قوله: ويف جتويز ما حيلب ابلقوارير فساد؛ ألنه ي  

 صرف يسري. الصبيان فتثبت به حرمة الرضاع بينهم وبني من كان اللنب منها، وال يعلم ذلك ا.ه بت
ان احملذور الشرعي عندان ال وجه العتبار سد الذريعة، وال احليطة واحلذر؛ إذا ك أبنهونوقش 

، والذريعة كما جيب سدها جيب فتحها؛ حبسب املقاصد املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف منتفيًا
 .املقاصد أنفسها؛ ألن للوسائل املفضية إليها أحكامَ 

إىل األصل، وهو عدم ثبوت التحرمي ابلرضاع، وهو يقني؛  عَ جِّ الريبة ر  وقعت إذا وجد الشك و  و
 . ل ابلشكفال يزو 

 قاعدة: ال ضرر وال ضرار. الدليل الثاين: 
 وذلك من أوجه:

   قتل عاطفة األمومة بني املرأة وطفلها.إن بنوك احلليب تساهم يف  الوجه األول:
البنك من نساء شىت ال تعرف أخالقهن؛ بل قد تكون كون احلليب اجملموع يف  الوجه الثاين:

 االسترياد، ومثلها ال حيتمي من األشياء الضارة للولد.  منهن الكافرة، وخباصة عند
َوإِّْن ﴿؛ لعموم قول هللا تعاىل: أبن ألولياء الرضيع أن يسرتضعوا من شاؤواوميكن أن يناقش 

ع وا أَْواَلدَك ْم فَ  ع  ﴿، وقوله: [233]سورة البقرة:  اَل ج نَاَح َعَلْيك ْم﴾أََرْدُت ْ أَْن َتْسرَتْضِّ َوإِّْن تَ َعاَسْرُت ْ َفَسرت ْضِّ
وإذا  ؛ ألن منفعة حليب اآلدمية مقدمة على أي مضرة جانبية حمتملة،[6]سورة الطالق:  ﴾َله  أ ْخَرى

ع، بطلب  ؛ضلكون الرضاع يغري الطباع؛ فاألوىل للمولود له أن يتخري األفا ثبت  بياانت املرضِّ
 واالطالع على فحص الدم، وعلى البنك توفري ذلك. 

إن االعتماد على بنوك احلليب يفقد األم فوائد الرضاعة، ويفقد الطفل أيًضا الوجه الثالث: 
    .فوائد املص من الثدي على الفك وغريه

د مجعه بسبب  إن حليب املرأة احملفوظ يف بنوك احلليب معرض للتلوث؛ إما عنالوجه الرابع: 
اليت ال تكون جمدية أو كافية، أو عند ختزينه؛ إذا كان حيفظ يف  –يف الغالب  –عملية التعقيم 
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بنوك ال تتوافر فيها املقاييس املطلوبة للحفظ طيلة فرتة التخزين مما يعرضه للفساد، أو عند تناوله؛ 
 إذ يعطى يف قوارير قد حتتاج إىل تعقيم شديد، وهذا أمر قد يهمل فيه من يعطي الطفل احلليب.  

إن إنشاء هذه البنوك يف البالد النامية قد يتحول مع الوقت إىل جتارة، وتضطر : الوجه اخلامس
 مات الفقريات إىل بيع لبنهن وترك أوالدهن للمسغبة أو ملستحضرات األلبان الصناعية.   املعدَ 

الضرر ال يزال ابلضرر؛ فحيث وجد الضرر ابألطفال احملتاجني للحليب الوجه السادس: 
ي أن يزال إبيقاع ضرر آخر، وهو الكائن يف حماذير هذه البنوك، واليت منها إىل الطَبعي، فال ينبغ

جانب ما ذكر: االطالع على عورات النساء بال ضرورة بكشف أثدائهن للرجال غالبًا عند  
حلبها، وحصول العدوى، وإهدار كرامة املرضعات، وفساد األخالق، واألضرار االجتماعية 

 األخرى.  
 .فضال عن الضرورة انتفاء احلاجة الدليل الثالث:

ن العالقات االجتماعية يف العامل اإلسالمي توفر للمولود اخلداج، أو انقص الوزن، أو ذلك أ
احملتاج للنب البشري يف احلاالت اخلاصة؛ ما حيتاج إليه من االسرتضاع الطَبعي؛ األمر الذي أغىن 

 .يغين احليواين احلليبف ولو مل يوجدعن بنوك احلليب. 
أن يعطى الطفل شيئًا غري احلليب  اليت ال ميكن يف بعض احلاالت أثبته الطبونوقش مبا 

 عي، كما أن فوائد احلليب الطبعي ال يصل إليها احلليب اجملفف مهما كانت جودته.  الطبَ 
 مبا أييت: ميكن أن يناقشكما 

دنية احلياة امل تبعا لزحفظروف الناس يف كثري من اجملتمعات اإلسالمية املناقشة األوىل: تغري 
 .ةعاصر امل

، وبقاء فيات الرُّضَّع ابلنسبة إىل ما مضى هو السبب اآلخر لندرة املراضعقِّلة و املناقشة الثانية: 
 احلاجة.

إذا كان و  ل.إن اشرتاط احلاجة للقول ابجلواز دعوى منقوضة ابملنقول واملعقو املناقشة الثالثة: 
األصل يف األشياء اإلابحة، فدعوى تقييد اإلابحة ابلضرورة؛ تشبيه له ابحملرم الذي حيل للضرورة، 

 وتبديل حلكم هللا.
 .القاعدة الفقهية: درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل الدليل الرابع:

 فدرء املفاسد املرتتبة على إنشاء هذه البنوك مقدم على جلب املصاحل املظنونة.  
 ونوقش مبا أييت:
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املناقشة األوىل: إن الشريعة احملمدية جارية يف أحكامها على ارتكاب أخف الضررين، ودفع 
أكرب املفسدتني، والقاعدة املذكورة حملها تساوي الضررين، أو كون الضرر البدل أعظم ضررًا من 

 املبدل منه.   
الثاين: كونه متالفًا؛  ا.األول: كونه منتفيً  إن احملذور املتوهم دائر بني أمرين: املناقشة الثانية:

ولو وجد احملذور، فهو مغتفر يف سبيل املصاحل اجملتلبة؛ إال أن يتساوى   أبخذ التدابري الالزمة.
 اجلانبان فدرؤ املفاسد مقدم.  

 حرمة بيع لنب اآلدمي. الدليل اخلامس: 
يانته عن جزء آدمي مكرم، ومقتضى ذلك ص احلليب بيع احلليب املخزن يف البنوك حمرم؛ ألنف

 االبتذال ابلبيع، إىل جانب كونه ليس مبال.   
وإذا كان املعقود عليه هو  ،ن اإلمجاع منعقد على جواز استئجار الظئرأبوميكن أن يناقش 

﴿َوَأَحَل هللا وقد قال هللا تعاىل:  ،فإن اإلجارة ال ختتلف عن البيع يف معىن املعاوضة ؛\اللنب
، ولنب اآلدمية داخل يف عموم اإلابحة، وقد فصل هللا تعاىل لنا ما حرم [275البقرة: ]سورة  ﴾البَ ْيعَ 

 علينا، ومل أيتِّ تدليل صحيح أو يَ ْقَو تعليل صريح على إلغاء األصل املبيح.
 اعتبار املآل.الدليل السادس: 

انتشرت هذه البنوك فيحتمل أن تتقاعس األمهات املرتفات السليمات والقادرات  إنه إذا إذ
على الرضاعة عنها ألسباب اتفهة؛ كاحملافظة على اجلمال أو العمل، واستبدال ذلك ابحلليب 
اإلنساين املأخوذ من بنوك احلليب؛ على اعتبار أنه ميثل اللنب اإلنساين املطلوب، واألفضل بكثري 

 بقار واجلواميس والغنم.  من لنب األ
يفتح ملن مات ولدها اباًب لنفع أطفال املسلمني،  - يف املقابل -ن ذلك أب وميكن أن يناقش

 مع التخلص من أضرار بقاء احلليب يف الثدي، وكذلك من فاض حليب ثديها على أطفاهلا.
ما يعرض هلا من  الكالم هنا ينبغي أن يكون جاراًي على األصل يف حكم املسألة، وأماكما أن 

حكام ن أصل تقرير الفقهاء ألألصور وجزئيات ومستثنيات فخارج عن التقرير احل كمي األصلي؛ 
د فال يلزم الفقيه أن يقيَّ  ؛وأم ا ما ينتاهبا من العوارض ،األحوال الظاهرة واملعتادة مبين علىملسائل ا

، وتفصيلكم هذا يشابه قول بعض أنصاف املتعلمني يف حكم القيام على ألهنا غري متناهية ؛هبا
 اخلالف جريألو و وليس بركن إن مل يقدر عليه!  ،الصحيح أنَّ القيام ركن  إن قدر عليهاملصلي: 

  تقي الدين ليه عنبه  ، وهذا هو املعىن الذيتقليبًا ال وجه له وال معىن سألةامل بت لقلهبذه الطريقة 
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مِّن فصيح الكالمِّ وجي ِّدِّه اإلطالق  والتعميم  عند ظهور قصد التخصيص  : قولهيفابن تيمية 
بل وكل ِّ كالٍم ؛ والتقييد، وعلى هذه الطريقة اخلطاب  الوارد  يف الكتاب والسنة وكالم العلماء

 ،بل ومجيع كالم األمم؛ فإن التعرَُّض عند كل ِّ مسألٍة لقيودها وشروطها تَ َعْجر ف وتكلُّف ،فصيح
فإنه إذا  ؛ َعك ِّر على مقصود البيان ابلعكسوهو ي    ،وإضاعة  للمقصود ،وخروج عن َسَنن البيان

 زكاَة ص  يس عليها دين حالٌّ آلدمي ي  ْنقِّ جتب الزكاة يف احل لي ِّ، فقال: إن كان المرأٍة مسلمة ل قيل:
عليه؛ وَجَبْت فيه  وحاَل عليه حول  مل خيرج عن ملكها ويد ها اثبتة   ،املال عن أن يكون نصاابً 

 ا.ه   = كان ذلك ل ْكَنًة وعِّيًّا الزكاة
 استدل أصحاب القول الثالث مبا أييت: :أدلة القول الثالث

 إن اإلجراءات املذكورة تزيل عامل اجلهالة يف اللنب احملذور، وبذلك ينتفي احملذور.   -1
 ونوقش مبا أييت:
إن هذا الضبط وإن كان حيصل به نشر احلرمة، إال أنه ال يربر إنشاء هذه املناقشة األوىل: 

 ل منها؛ للمحاذير األخرى املتنوعة.  اطفاأل البنوك وسقاية
 إن الواثئق املقيدة عرضة للتلف والضياع.   الثانية:املناقشة 

﴿اَل ي َكل ِّف  اَّللَّ  نَ ْفًسا وميكن أن جياب: أبن هللا تعاىل ما جعل علينا يف الدين من حرج؛ فقال: 
ثل ، وفرض م[16]سورة التغابن:  ﴿فَات َّق وا اَّللََّ َما اْسَتطَْعت ْم﴾، وقال: [286]سورة البقرة:  إِّالَّ و ْسَعَها﴾

هذه االحتماالت الشاذة مما يعسر اجلواب عنه؛ لفسادها يف موطن االحتجاج واالستدالل، وحال 
املناقش ال خيتلف عن حال من حيرم بيع العنب أو زراعته مطلًقا؛ خشية تعرضه للتخمري، وهذه 

الظَّنَّ اَل  إِّنَّ ﴿وْليكن يف قول احلق تعاىل:  ،فتحهاحترمي سدها ووجوب الذريعة حكي اإلمجاع على 
ًئا  كفٌّ لكم عن مثل هذه التخيالت. [18]سورة النجم:  ﴾ي  ْغينِّ مَِّن احْلَق ِّ َشي ْ

 

يف و  أصول الشريعةبتأمل املسألة، والوقوف على منازع أصحاب األقوال، والنظر يف الرتجيح: 
ظهر أن القول األول هو أقرب األقوال؛ ألن القول الثاين مل يذكر  القواعد املستقرة يف ابب الر ضاع؛

حلكم بسد غري موصل إىل اواالستدالل ابألدلة العامة  ،خاصة مبحل النزاعنقلية  أدلةً  أصحابه
 إمجاع؛ فال يستصحب إىل حمل النزاع.   حملُّ  األدلة العامة الذرائع اخلاصة؛ ألن مفاد

التطبيق الواقعي يف البالد الكافرة، ومعلوم أنه ال ميكن   والظاهر أن الذي محل املانعني هو
أتصيل احلكم على عموم فكرة البنوك احلليبية من خالل تطبيق مؤسسة أو أخرى ال تدين 

 .ا على حنو ما جاءت به الشريعةمنذجته يريدمن ؛ لئال يكون ذلك حائال دون ابإلسالم حاكًما
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طفل  ال يستطيع أن يفيت مبنع املانعنيأحًدا من  ضعف قول املانعني )الثاين( أنومن مظاهر 
يف  ،مضمار اللفظية إىلخلالف اب قرتبيوهذا ما ، يف قرية -أو أكثر  -مائة امرأة يرتضع من 

والدليل على ذلك أن عامة األدلة املؤث ِّرة ألصحاب األقوال يف املسألة دائرة حول مصاحل  .نوعه
ومنافع ي بتغى فتح أسباهبا وإاتحة سبلِّها، أو ذرائع ي بتغى سدُّها، ومفاسد وأضرار يراد  ،يراد حتقيقها

ة.  درؤها ودفعها أمام املصاحل املرجوحة؛ اثبتة كانت، أو متَومهَّ
 نوح املانعني إىل هذا القول؟جل تفسري آخرك البحث عن ويبقى بعد ذل

اليت تكون جديدة من نوعها غري مسبوقة مبثيل،  -على مر ِّ العصور  -إنه وابستقراء النوازل 
فإنه ي لحظ أهنا تواجه ابلرفض والشجب من قبل طائفة من الفقهاء، وخصوًصا إذا مل يكن للفقيه 

ئًا ،تَّبِّع  أَْكثَ ر ه ْم إِّالَّ ظَنًّاَوَما ي َ ﴿، مالمسة لتلك النازلة أو معاينة إِّنَّ   ؛إِّنَّ الظَّنَّ اَل ي  ْغينِّ مَِّن احْلَق ِّ َشي ْ
َا يَ ْفَعل وَن﴾  َ َعلِّيم  مبِّ  [.36]سورة يونس: اَّللَّ

وإذا مل يكن ذلك مستنكرًا على بعض النفوس البشرية اليت ال تستوعب غري املألوف حىت 
ميضي الزمن الذي ميكنها معه أن تدرك مكان النازلة من الشريعة؛ فإنه مستنكر يف ميزان الشريعة؛ 

لَِّما َتصِّف   ﴿َواَل تَ ق ول واألن هللا تعاىل مل يفرق بني إطالق القول ابلتحرمي، أو ابلتحليل؛ يف قوله: 
نَ ت ك م  اْلَكذَِّب َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحرَام  لِّتَ ْفرَت وا َعَلى اَّللَِّّ اْلَكذَِّب إِّنَّ الَّذِّيَن يَ ْفرَت وَن َعَلى اَّللَِّّ   أَْلسِّ

، وليس من السائغ أن تتأثر األحكام الشرعية ابلطبائع [116]سورة النحل:  اْلَكذَِّب اَل ي  ْفلِّح وَن﴾
ًصا إذا اقرتن ذلك مبفهوم حمدث ما أنزل هللا به من سلطان، وهو أن االحنياز  الشخصية، وخصو 

والتحقيق أن   .وغاية الصدق وأمارة الداينةإىل ع دوة احلرام وسلوك جادة املنع هو مقتضى الورع 
 التحرمي ليس أبوىل من التحليل، بل اإلابحة يف ميزان الشريعة هي األصل؛ لعموم قول هللا تعاىل:

َن الر ِّْزقِّ ق ْل هَِّي لِّلَّذِّيَن آَمن وا يفِّ احلَْ  ﴿ق لْ  نْ يَا﴾ َمْن َحرََّم زِّيَنَة اَّللَِّّ الَّيتِّ َأْخرََج لِّعِّبَادِّهِّ َوالطَّي ِّبَاتِّ مِّ   يَاةِّ الدُّ
 ، وما أخرب [29]سورة البقرة:  ﴾ه َو الَّذِّي َخَلَق َلك ْم َما يفِّ اأْلَْرضِّ مجِّيًعا﴿، وقوله: [32]سورة األعراف: 

، هللا بذلك إال ألن األرض ومجيع ما فيها لبين آدم منافع سوى ما ورد يف الشرع املنع منه لضرره
 وبنوك احلليب من خلقه.

ويف املقابل؛ يفتح هللا تعاىل على من يشاء من عباده يف أمثال هذه النوازل مِّن التحقيقات 
تصر به املسافات الطوال واحلِّقب البِّعاد؛ مما يكون مردَّ  العلمية اليت جيتمع فيها من الَكلِّمِّ ما خت 

ه حني قال: املخرتعات 1376العلماء إليه بْعد ، وموضًعا التفاقهم، وانظر إىل السعدي ت 
صلى هللا عليه وسلم  -احلديثة النافعة للناس يف أمور دينهم ودنياهم؛ هي مما أمر هللا تعاىل به ورسوله 
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، ومما حيبه هللا ورسوله، ومن نَِّعم هللا على العباد؛ مبا فيها من املنافع الضرورية والكمالية...؛ -
فبعضها يدخل يف الواجبات، وبعضها يف املستحبات، وشيء منها يف املباحات؛ حبسب ما تثمره، 

ها، وينتج عنها من األعمال ا.ه  وقال: العادات كلها؛ كاملآكل، واملشارب، واملالبس كل
فمن حرَّم واألعمال، والصنائع، واملعامالت، والعادات كلها؛ فاألصل فيها اإلابحة واإلطالق، 

؛ فهو مبتدع، كما حرم املشركون -صلى هللا عليه وسلم  -شيئًا منها مل حيرمه هللا تعاىل وال رسوله
باس، أو الصنائع، أو وكمن يريد جبهله أن حيرم بعض أنواع الل بعض األنعام اليت أحلها هللا ورسوله،

املخرتعات احلادثة بغري دليل شرعي حيرمها، فمن سلك هذا املسلك؛ فهو ضال جاهل، واحملرمات 
﴿َوَقْد َفصََّل َلك ْم َما َحرََّم من هذه األمور قد فصلت يف الكتاب والسنة؛ كما قال هللا تعاىل: 

كل ضار خبيث، ومن تتبع احملرمات وجدها  ، ومل حيرم هللا علينا إال[119 األنعام:]سورة  َعَلْيك ْم﴾
تشتمل على اخلبث واملضار القلبية، أو البدنية، أو الدينية، أو الدنيوية؛ ال خترج عن ذلك، وهلذا 

 من أكرب نعمة هللا علينا حترميه ومنعه لنا مما يضران، كما أن من نعمه إابحته لنا ما ينفعنا ا.ه  
ملا أييت من اًدا وحكوماٍت إىل افتتاح مثل هذه البنوك؛ وال يبعد القول بندب املسلمني أفر 

 االعتبارات: 
 .ن يف احلواضرهاملراضع يف البوادي، وتعذ ر  انعدام االعتبار األول:
 ترج حو  والسمنة، أبمراض الربو،ين على احلليب الصناعي دِّ املعتمِّ ع صابة الرضَّ إ االعتبار الثاين:

من احلليب وهذا ميكن أن حيدث إبضافة زجاجة واحدة . ملرض السكري تعرضهماحتمال 
 . إىل جانب احلليب الطَبعي الصناعي

 ؛: وألجل هذااآلاثر املعنوية األخرى، ويف هذا يقول الشيخ د. صاحل الفوزان االعتبار الثالث:
صارت  ؛لبقرالصناعي الذي هو من ألبان ا فإن أكثر الناس اليوم ملا صاروا يرضعون من احلليب

 ه  .ا هائم، وال حول وال قوة إال ابهللأخالقهم تشبه أخالق الب
اآلدمية يوفر محاية إضافية من العدوى بزايدة قوة املناعة واملسامهة كون حليب االعتبار الرابع: 

مخ  يكو نعلى الذكاء، و  حيف زالفطرايت املسببة ألمراض، و  يذيبيف تكوين األجسام املضادة و 
 .اإلنسان ومنو العظام بشكل طبعي

إفراز هرمون احلمل وتنظيمه،  متك ن منفوائد الرضاعة الطَبعية لألم؛ فإهنا  االعتبار اخلامس:
كما أهنا حىت يعود إىل حجمه الطَبعي،  الوالدة ص الرحم بعديتقلوإفراز اهلرموانت األنثوية و 

اخنفاض النزف بعد الوالدة، وخفض مستوى احتمال اإلصابة بسرطان الثدي واملبيض  تساهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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رتسبة أثناء احلمل؛ حبيث جيري مع ذلك وهشاشة العظام وأمراض الرحم، ويف حتليل الدهون امل
كوهنا حائاًل دون االضطراابت املبكرة  إىل جانباستعادة وزن ما قبل احلمل وخسارة الوزن الزائد، 

  تنشئة الطفل.على لسن اليأس؛ األمر الذي يعود بشكل إجيايب على اجملتمع و 
 الفطرة.االعتبار السادس: 

الثديني يف اإلانث حبكمته، وأخرج منهما لبنا خالصا بقدرته؛ فلمن ذلك أن هللا تعاىل خلق 
يكون هذا اللنب إذا مات ابن املرضع أو زاد عن حاجة رضيعها؟ وقد استغىن الناس عن 

 بعضهم واعتزلوا اإلرضاع من بعض؛ إال القليل والنزر اليسري، والنادر ال حكم له. 
تحرمي إنشاء بنوك احلليب أو التعامل معها أفراًدا  والذي جيب التنبُّه له هنا هو أن من أفىت ب

إمهال متييز حليب املرأة املؤدي  مبا يف ذلكلمحكوم عليه آنذاك؛ ل صورةكانوا أو جمامَع بناء على 
إىل نكاح من حرم هللا تعاىل، أو كشف عورات املراضع أمام من ال حتل له، أو غري ذلك مما 

ىت أو غريه فيما بعد ابجلواز بناًء على معطيات ال شيء فيها جاءت شريعة هللا بتحرميه، مث هو أف
على وفق مقصود الشارع؛ ألن احلكم يدور مع علته وجوًدا  تنيجاري نْي يَ فتوَ اليوجب احلظر؛ فإن 

 .وعدًما
ومن هنا ي علم أن بعض الدعاوي اليت تقذِّف الفقهاء ابلتناقض، أو التقلب مباجرايت الزمن؛  

؛ ألن خاٍل من الفحص والتمييز ظاهري ٍ ؛ ألهنا قائمة على تشخيص حيانيف كثري من األ واهية
، وأما احملتملة يف املسائل الظنية التزام قول واحد من غري تبديل ال ينسجم مع طبيعة النفس البشرية

 . [29]سورة ق:  ﴾ما يبدل القول لدي﴿الذي ال يبدل القول عنده فذلك هو هللا، وهو القائل: 
وهذا بطبيعة احلال ال مينع الفقهاء أن يكتسبوا روية وأانة قبل إطالق الفتاوي، حىت تكون وافية 

فضفاض،  الفحص، مستوفية التوصيف؛ التنطلق من برج عاٍج، أو تنبثق عن ارجتال انٍز؛ بلفظ
 غري حمرر املعامل.

؛ استدعى تراكم   يف ابب الرضاع الفقهي طرقًا وحبثًا أكثر النوازلوحيث كانت هذه النازلة من 
 الفتاوي واختالف  منازعها هذا التوضيَح، وهللا تعاىل أعلم. 

 
 



 ( 12)                                                                             عبدهللا بن يوسف األحمد   -بنوك الحليب  

 
 

قسم حبث تكميلي مقدم إىل  شور على املكتبة الشاملة، وهومن النوازل يف الرضاع، املرجع:
  عبد ه  للباحث:1438لنيل درجة املاجستري عام  يف الرايض ملعهد العايل للقضاءالفقه املقارن اب

 هللا بن يوسف األمحد.
Abdullah44616@gmail.com 

 


