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 األحَكاُم الِفْقِهيِ ُة الُمَتعلِ َقُة بالرََّضاِع ِمْن َلَبِن اْمَرأٍة ُأْسُتْجِلَب بِاألَْدوَيةِ 
 ِدَراَسًة ُمَعاِصرةً في َضْوِء الطِب والدين 

 عادل الصاوي محمود الصاوي 
كةةةليا  رريةدة    –قسةم الحقةو    - العلوم اإلداريةة واإلسسةاسية  كليةالشريعة اإلسالمية ب قسم
 المملكة العربية السعودية -

 dradelelsawy@gmail.comالبريد اإللكتروسي : 
 الملخص:

فددددم ج ددددلجالة دددد ال  جيعددددتجالبددددب الجرأةدددددجالة دددديل جألمومة دددداجةبألطددددة جالو   دددداجأل   ددددم جالو 
الة عمصدي  جةةألأةهادمجا الج  ددعلج فد جلرتدمقجببعأددلجألدل جةالة دديل جالةبدلجبني د جالة فدد جا جةد جب ددلج
ل لجالةبلجةةتبلجفغةيهدم جةط دالجةفدألجالوقج أدمجالة ي د جي دعيهمجألتومضادمجةفادأامج  دمجيألف هدمج

 تجةدلج أمجالإل  م  جةبعتجالة ي عاجالإلبا واج لجله جالةب ي عمتجالةبلجال ب تجألمة ف  جةشديج
جرق ًقمجبط ضلج لجالة   .

ةضظياًلجةب   جالةألوم جظايتج ت جقاميمجرتيثا جي مميجبامجلصألمبام جبب أدجرت امجالة ي ل ج
،دددمً -ة ددلجهدددقضجالةقادددميم جالبدددب الجرأةددددجالة ددديل ج ةألأةدددهالجألمبدددب تالقج-لقج قو دددمًججألتددديالًجلةجيًم

ًودداجلةجاةيهددمجإلم ال جالةألأةدددجمة ج ج ددلجالةألدد ةةل ةط  ددم ج فدد جفددلج جر دد  جج   دد متجمو وم
 عأأاج ةكجرمجبامجإلشبم جاي د  جالو   داجةبألطدةأام جة ألمةةداجم دتجالةةبدو جألدمة  ب  جةمفمةبدلج

هد ج ةدكجي عأادلجةه مكج دت جلبدةأاجيألدمة جالةبألدججالإلجمألداج  ادمجهدل جة ؤالخمبلجألمإل  م  ج
ل امتجشيعومتجةأل فم جالةقيلجل  ع ا  جةه جيعدتجرأةددجاةديجالة ب ةجداجالة ب ةدتج دلجمةال ج

مً؟جةه جيت  جبهبًمجفلجالةبألي  جلقجال؟جةه ج لجشيةطجالةي م اجالة ألي داجل جيتد  جالةألأةددجةه 
 جةه جي،ا جهقالجالةي م جفلجب فوفج  تأاجالو فدم جالويبدمق جثملج لجالة ي عاجضبو اجر  

أندجألمومة ددداجيتددد  جبددد ف ج دددبن ك لةجالةأق دددم جة فدددمةبا جة ؤالخدددمبا جألمإل  دددم ؟جةهددد جالةألأةددددجالة ن،ك
صجرأةددجالو ة دمجرتد جالةيجد جا الججقجالة هوعدلجالةبدلجلثهببادمجالة  ظ دمتجالة هوداجالةعمة ودا؟جخطًم

البب أدجالةألأةدجبادقضجالومة داجةقدمقجألمإل  دم جفدلج  دلجقد جيودلجالةألودم جةالضب ،دتجيودلجالةف دي  ج
ج..  جك جهقالجةاةيضجي تلجل جي ملج  لجفلجألألث مجهقال

م ِجج-الةِفقكِاوِ انجج-الورتنمقنجالكلما  المفتاحية :  ج.ال كينل ٍجج-ةنهنِلجج-جالةيَّ ن

mailto:dradelelsawy@gmail.com
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Jurisprudence rulings related to breastfeeding from a woman’s 
milk obtained through medicines 

In the light of medicine and religion as a contemporary study 
Adel El-Sawy Mahmoud El-Sawy 
Department of Islamic Sharia, College of Administrative 
Sciences and Humanities - Law Department - Colleges of 
Buraydah - Kingdom of Saudi Arabia 
Email   :    dradelelsawy@gmail.com  
Abstract 
The retrieval of a woman’s milk with medicines is one of the 
contemporary topics. Her milk, if the child breastfed, has provisions related 
to it. The woman who breastfeeds the child, if she was not his mother who 
gave birth to him, then it will be another mother. Giving the word “mother” 
to the breastfeeding woman makes her feel her entity and virtue, which 
motivates her to breastfeed. The Islamic Sharia is one of the most 
important legislations that took care of the child and legislated rights for 
him to protect him from injustice. 
As life develops rapidly, new systems and suggestions are being advocated 
by their owners. These systems and these suggestions need to clarify their 
legal ruling. One of these suggestions is the retrieval of women’s milk 
(virgin from maidens or sterile ones, or maidens who have not given birth) 
by using chemical stimulants or others to retrieve milk without pregnancy. 
Medicines producing milk and breast-feeding a child during the first two 
years of his life, justifying this by her need to obtain the opportunity of 
motherhood and an attempt to integrate the orphan into society and ensure 
his sponsorship and fraternity with breastfeeding .The question is: (Does 
that make them legitimate mothers for the children who are breast-fed, and 
is the milk of an unmarried woman considered milk and is it a reason for 
the prohibition or not?). In addition, does the medicine-retrieved milk have 
the same characteristics as natural mother’s milk that has been proven by 
international medical organizations? Moreover, what is the rule if a man 
retrieved milk with these medicines and breastfed? At a time when 
modesty decreased and instinct relapsed. What happens today is not far 
away, in the West, males get married to males and females turn unto males 
and vice versa. Does the man’s milk have the same characteristics as the 
woman’s milk in that case? all of these questions will be answered in this 
research. 

Key words: Rulings - Jurisprudence - Breastfeeding - Milk - A 
Woman. 
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 تهيد:
أندججألمومة داج دلجالة د ال  جالة عمصدي  دبن ك ةهادمجةةألأج (1)ينعتجالةي م ج لجرأةدجالة يل جالة ن،ك

ا الجل  ددعبلج فدداًجلرتددمقجببعأددلجألددل جةالة دديل جالةبددلجبني دد جالة فدد جا جةدد جب ددلجل ددلجالةبددلجةةتبددل ج
ددلج ًِ جالةاَّ ددمبنان كجِاالَّ جلن َّان ُِا ك فغةيهدم جةط الجمددم جالةقديل جالة ددي  جل أدلج أددمجالة الةدت جل ددمًجفدلجق ةددلجبعدمةمج 

ضنان كُج ةنتك ةن
ُججج-ف جةة جة جب لجةةتتجالة ج-فقتجل ألج أمجالة ي عاجج(2)ج ل مًجليامً جقم جبعدمةمج 

م ناِج جالةيَّ ن عك ن ن كجةنلنخن نالبن ن كجِ لن ِبلجلن ك ن ةنلن َّانمبن ن نجالةاَّ
ةط الجةفألجالوقج أدمجالة ي دعاج  دعيجج(3ُ)
ةبأل ددلجالةي ددو ج ددلجالةادداك جةخمصدداجا الجةدد جألتومضاددمجةفاددأام جةهددقالجيألف هددمج أددمجالإل  ددم  ج

جج(4)يتلجةأ ف ج لججيي عل.ج
تُّجفلجالةألوم جالة عمصي جضظ مًجةالقبيالرمتجي مميجبادمجلصدألمبام جبألبدمذجهدقضجالةد ظ جةبن،بن نج

-ةبأكجالالقبيالرمتجاةمجبوم جرت ادمجالة دي ل جة دلجهدقضجالالقبيالردمت جالبدب الجرأةددجالة ديل ج
،ا ج جةألأةهالج-لةجالةعقو جالةبلجالجبأتجج(5)الةبتيجالةوًم

                                                 
(جهددددقالجالةبألددددججيب جددددلجضألدددد جبع ةددددلجةب ددددي  جةب  ددددواج عددددمة جالةي ددددم جة وددددم جألعدددد جلرتم ددددلجةقاددددميمضج1)

ة مصدداجالةبددلجبعب ددتج أددمجالومةدداجالةطددألوألاج دد لجالة عمصددي جبددةلجالة دددجةالةفقددلجةفددلجالةألددتةمجالة دديعواجال
ا م همجالة ألتمجمة جالبدب يالمجة دلجاةديجب دمة جاةدمجاةيهدمج دلجلرتدمقجممة فقداجةالإل  جةالة اليداجةالة دامم ج

 ةاةيهمجالةبلجالجي م ملجفةامجلرت.ج
ج.2(جب   جالة  ممةاجالآليا ج2)
ج.23ب   جالة ،م جج  جالآليا جج(3)
ق جمال جالةف دددديجالةعي ددددل.ج1551 جالة بعدددداجالةثمةثدددداج ددددمقج33بدددد ج هددددي جصدددددالوردددد ال جالة  طددددواجةأ ددددو ج جلج(4)

ةالة ددي عاجالإلبددا واج ددلجلهدد جالةب ددي عمتجالةبددلجال ب ددتجألمة فدد  جةشددي تجةددلجرق ًقددمجبطدد ضلج ددلجالة دد   ج
ة لجهقضجالةألق لجرلجالة ف جل جيي  جالةألأةدج لجثتيجل دلجلةجاةيهدم جوضدلجالةغدقال جالة  مبددجةدل جة دلج

جام.يت  جالة ف جج  اًلجلخيج  
(جمثدديتجالةع  بدداجفددلج  مض ددم جةبعددتمتج  ددمك جالةدد ةالذ جةمثدديجالة ددالجالة بتددي ج  ددمججعدد جألعدد جالة ،ددم ج5)

الةآلبلجة جيب ةجلجلةجب ةجتجةة  امجة جب  دجبأ أجالبب الجرأةهامجألمومة اجةط  دم ج فد جفدلج  دلج
 الةأل ةةلجةبألطة جالو   ا.ج

 جالةعأ ددم جيفبي دد  ج ،ددمً جةدد جبقدد جةالجيبطدد  ج(جهددقضجالة ،ددمً جبهددي جلو دداجالةفقددلجالالفبيال ددل جةموددفجمددم6)
ةق  ام جف  الجبادمجبقد جفدلج طديضمجالةألدتيج ج د جل جالةغمةهوداجخمصداج دلجلهد جالةفقدلجقدتجالجيع د  جله وداج
ة   دد  جالةفقددلجالالفبيال ددل جة عبهددية ج ةددكج اددوعاجةأ قددتجةالة اددت جةالةألقوقدداجل جهددقالجالةبطدد  جيألبددمذج

ة عمصديجل جالةفقادم جالوجدا جةد جيتدلج  دته جبدي جف دييجاةمج يالجعاجةضظي جخمصاجألعتجاثبمتجالة القد جال
جك مجيبط  جالةبع .
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ًوا جإلم ال جالةألأةدجبدتة ج ُجلمة داجام ال جالةألأةددججألمبب تالقجلمة اجة    متجمو وم ر د ج
 عأأاج ةكجألألمجبامجةبألطة جفيصاجالو   ا جةمفمةاج ف جةط  م ج ف جفلج  لجالةأل ةةل جُج

ججججة ؤالخمبلجألمإل  م .
 جهدد ج ةددكجي عأاددلجل اددمتجةالة،ددؤال جالةددقيجي ددي جضف،ددل(ج1)جة  ددبيكجالةأقددو جفددلج ةددك ج

ةه دمً؟جةهد جيتد  جبدهبًمججداجةه جينعدتجرأةددجاةديجالة ب ةجج(2)جشيعومتجةأل فم جالةقيلجيي ع ا ؟
فددلجالةبألددي  جلقجال؟جةهدد ج ددلجشدديةطجالةي ددم اجالة ألِي دداجل جيتدد  جالةألأةدددجثددملج ددلج ي ددعاج

؟جةهدد جي،ددا ج ةددكجفددلجب فوددفج  ددتأاجالو فددم جالويبددمق جلةجالةأق ددم جأل   ددم ا ؟جضبو دداجر دد 
صجرأةدددجالوقجالة هوعددلجالةبددلجلثهبباددمجالة   أندجألمومة دداجةددلجخطددًم ددبن ك ظ ددمتجةهدد جالةألأةدددجالة ن،ك

ة ددمجرتدد جالةيجدد جا الجالبددب أدجالةألأةدددجباددقضجالومة دداجةقددمقجألمإل  ددم جفددلج؟ج(3)الة هودداجالةعمة ودداج
  ددلجقدد جيوددلجالةألوددم جةالضب ،ددتجيوددلجالةف ددي ؟جة ددمجضدديالضجةض ددمهتضجمةةدد ج أددمج ةددك جيق  دد  جأل  الةدداج
 ا متجالةيج جأل  مم جب م جصت ض جةالالببةطم جالة يالرلجةأقاةدجةالة طةبةلجث جالةقومقجبه دم ج

ُجالة بألدد  ج ا هدد ججيالروددمجألمبددب تالقجلض،دد اجالةقاددةدجلةجالةق ةدد   جةهدد ج ددمجي أددلج أوددلجالآل  ج
ُ جةالة،ددؤال جالةددق جي ددي جضف،ددل جهدد جي دد  جرأةدددجالةددقميجالة بألدد  جج ،ددومًجوضثددمج   ةدداج الة  ،ددلج

ججرأةدجالة يل جفةبيبدج أولجلثيض جم جهقالجةاةيضجي تلجل جي ملج  لجفلجألألث مجهقال..
  

                                                 
(جالة ؤالخدددم جلةجالإلخدددم جلةجالوخددد  ج دددلجل ة جالةقدددو جالإلض،دددمضواجالةبدددلجل بدددمهمجالإلبددداقجةأ ألمفظددداج أدددمجمودددم ج1)

ً ج ب مبددتا جةةألخدد  جصدد  ج تيددت جفددلجالإلبدداقجله اددمجالخدد  ج ددتن الة  ب دد  جةهددلجالةبددلجب عدد جالة  ب دد جةنرك
 .ا جة لجالة  ممال جبامجب،هدجب   جالوبيج لجالخباطجالوض،ملج أمجالة ت جالةبعةتالةي م 

(ج ألمةةدداجم ددتجالةةبددو جألددمة  ب   جة دد اجالةعتيددتج ددلجالة،ددةتالتجاةدديجالة ب ةجددمتجةالة ألية ددمتج ددلجالإلض ددملج2)
فيصداجالو   داجهدد جل ديج  دتةلجاةوددل جفمإلبداقجردجج أددمج  ميداجالويبدمق جةالرباددمضا جةالة قد  ج عادد  ج

 ا  جةةأةبو ج تمضاج ب ة  جفلجالإلباق؟جةمفمةب
(جم فتجالبب م  اج دجالوبي جةصألاجالة يل جةالة ف جفلج تي اجالة أكج هدتجالةع  د جالة هوداجةأألديوجالةد   لج3)

ألمة  أ داجالةعي وداجالة،ددع مياجالةدتمب   ج  ال ج جةةدل جل جام ال جالةألأةدددجإل  دم جالو فدم جالويبددمقج دلجقهدد ج
  جه جبد ف جخطدمًصجرأةددجالوقجالة هوعدلجالةبدلجلثهببادمجالة  ظ دمتجض،م ج م  متجلةجثةبمتجاةيجر ال 

ةهددلج م  ددمتجاةدديج-الةعمة وددا جة ةددكج  ددت مج أهددتج     دداجالة ،ددم جالةأدد البلجيددياهلجبدددُرامضاجالويبددمقُج
إلم ال جالةألأةددددجةقدددتجبددد جب،ددد ة ج أبدددمتجبدددقةك.ج  قددد جة ال  جالةطدددألاجالة،دددع مي.ج- ب ةجدددمتجة قو دددمتج

https://www.moh.govججج 

https://www.moh.gov/
https://www.moh.gov/
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 بحث   أسباب اختيار موضوع ال
 ترجع أسباب اختياري لهذا الموضوع لألُمور اآلتية:

بوم جل جالةفقلجالإلبا لجصمةانجالببوعملجم جالة ،ب تالتجالة عمصي  جة عمة بامجأل ي قداج -
اددددمجالةألتدددد جالة ددددي لجالةطددددألواجالة ه ددددلج أددددمجق ال ددددتجالة ددددي عاجالإلبددددا واج ملوقددددا جةط  ًم

 ةضط صام جةهقالجي عألج ،مييالجةأ  م جةالة تم .
الالضبفددم جأل ددمجرققبددلجالةب ددي اج ددلجبقدتقج أ ددلجيؤخددقجألددلجا الجرقددلج قمصددتجالة ددي عاجبودم جل ج -

جةبم جفلجفأ ام.
 جالبددب أدجألمومة ددا جةبأهودداجاي دد  ج(1)بوددم ج ددت جله ودداجرتدد جالةي ددم اج ددلجرأةدددجال دديل ج -

الو   دداجةددتيام جةهدد جيعددتجهددقالجفيصدداجة دد اجالة فدد جالةةبددو جلةجالةأقددو جةأ ددع  جألمالضب ددم جوقج
  بعاجة  ملجالضت مجلجألمة  ب   جةب  دج  م يضجالة ،بقهأوا.جبألبلجةبي مضجةب

بوم جرت جالبب الجالةألأةدجألمومة اجألمة ،باجةأ ،م جالةأ البلجالجي،ب علجالةقومقجألمإل  دم ج -
جلق ج لجب،عاجلشايج  ج اهبامجفدلج ةدك جةرمجداجالة فد جالة دتيت ج ا الجةةتتجقه جالة وعممُج

تجوقدد ج ددلجب،ددعاجلشددايجمأ ددمجممضددتجةإل  ددم  جوضددلج ددلجالة عددية جل جالة فدد جمأ ددمجةةدد
 .ج(2)رمجبلجةألأةدجل لجلشتج

بوم جرت جالةبتخ جألق  جة   جضد ة جالةألأةددجالة دماجألمةي دو جة دلجي،دب علجالإل  دم ج -
جةة  الجالجيياهلجبقةك جرفمظمًج أمجج مةال.

بودم جل جالة دددجفددلجالة ددي جةددلجمة ض جةلضددلجيقدد قج أددمجالةألظدديجةالإلألمرددا جةلضددلجة دد جة أدددج -
ةالةعميوا جةةت  ج فمبتجالوبقمق جةاميداجالة ددجرفدألجالةطدألاجةالبدبعممبام جج طمةاجالة،ا ا

 ةط الةاجالةعأاجلةجبقأةأامجألقت جالإل تم .
                                                 

لم جالالببعددممج ددلجلددو جالإلبدداقجة بممًددلجفددلجألعدد جالة  ب عددمتجاةددمج  ددمم جض،ددباجالةع  بددا جة  ددمم جض،دددجج(1)
الة الجالة بتيجُجبتة جلةالمُجفظايتج أمجالة، اجف ي جالبدب الجالةألأةددجألمومة دا جةبألطدة جالو   داج

 ألمةي م .
اةدمجرأةددجالة ديل  ج اد جلضاد جقدتجلك أد الججSmall for dateةد الم جالو فدم جالة مقطد جالةد   ج  دتجاليألبدمذجج(2)

ُجي  ددًمجج266ُجي  ددًمج دلجلخديجرواداجرم دبامجالة ديل جلةُجج232 دت جالةأل د ججججالة هوةوداجب،دعاجلشدايجُج
  ددقجالةبأقدددوا جةقدددتجب  دددتجلةجبددد قص جةمدددقةكجه دددمكجرمجددداجشدددتيت جةألأةددددجالآلم وددداج  دددت مجيطدددملجالة فددد ج

بطددةبل جةالةبددلجيعمة اددمجرأةدددجالة دديل  جة ددمجيألب  ددلج ددلج اددممالتجالوج،ددمق.ججألمالةبامألددمتجالةألددمم جالةبددلجقددت
https://www.moh.gov.saجج 

https://www.moh.gov.sa/
https://www.moh.gov.sa/


 

 

 م2222   الثاينالجزء  السابع اإلصدار األولالعدد  مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور

 

887  

رمجدداجالة ددموج م دداجةالو بددم جخمصدداجة عيفدداجرتدد جالة ددي جفددلج ثدد جهددقضجالة ،ددًم جالةفقاودداج -
الة عمصي  جة مجيبيبدج أةامج لجلثم جشيعوا جة  مصداج  دتجةصددجلمة داجام ال جرأةددج

 .الة يل ج
ب ة تجالة تببداجالإلبدا واجأل دل ججتيدتج دلجرةدججالةبأصدة جةقادميمج عمصدي جةالةبدلجب،دا ج -

 (1)فلجب م جصي جقاميمجالةفقلجالة عمصي .ج
يو ددمجبددأ ي جةددلجفددلجهددقضجالةت البدداجالةفقاودداجالةهة ودداج-ألدد   جتجبعددمةمجة  ضددلج-ةبةبادداج ةددكجج

جل.جالة عمصي جة     جالبب الجرأةدجالة يل جألمومة اجفلجالةفقلجالإلبا 
 اشكاليا  البحث: 

 أددمجالةدديا ج ددلجل جالإل  ددم جقددتجرظددلجب طددةدجةالفدديج ددلجضطدد اجالةقدديل جةالة،دد اج
الة  اي  جةماقجله جالةعأ  جاالجلضلجة جينأأللجأللج مجي،بأللج لج ،ًم جةقاميمجرتيثاج عمصي  ج
بب اليددتجالةألمجدداجاةددمج عيفدداجرت اددمجالة ددي ل جة ددمجيبيبدددج أددمجهددقالجالةألتدد جالة ددي لج ددلجلثددي جالج

و دددمجيبطددد جألدددأ يجالة  دددم  جة ثدددي ج دددمجيقددد جيودددلج دددلجالة  دددأجةغ   دددلج أدددمجاةددديجلهددد جبدددو مجي
الالخبطددما جةة،ددؤال جالة ددموج ددلج ،ددًم ج عمصددي جشدد الهتجمثةددي  جة ددمجيأبألددلجألددلج ددلجقاددميمج

جةب هوقمتجرتيثاجم     جالةبألج.
 فةددتالًجفددلج   دد  ل جي،دا جفددلجبقي دددجالة ،ددًم ج-ألفادد جتجبعدمةمجج–ة عدتجالةبألددججج

اميمجة ،ًم جالةي م جالةألتيثا جة ت دج لجله واجالةفقلجالالفبيال لج أدمجة ،م تج أمجر جق
ضألدد ج ددلجالة  دد  ج دد جر،ددلجالةعددي جةمقدداجالةعدد ةجةالةبق،ددو  جم ددمجيت دددجالةبألددجج ددلج أ دداج

  ةالقةواجش  ةواجيب ة جبامجالةفقلجالإلبا ل.

                                                 
البب الجرأةدجالة يل جألمومة اجضم ةاجفقاواج عمصي جقطدتج  ادمجبألطدة جالو   داجةدبع جالة ،دم جالةأد البلجج(1)

 ددلجالو فددم جالةددقيلجيألبددمج  جألطدد   جخمصدداجةألأةدددجالآلم ودداججرني ددتجالالض ددمل جةمددقةكجاضقددم ج     ددا
جبددد ال جمدددم جالالبدددب الج دددلجالوقجلةجاةيهدددم جةمدددقةكجالة ،دددمه اجفدددلجب فودددفج  دددتأاجالو فدددم جالويبدددمق ج
لةجالةأق م جأل ؤالخمبا جألمإل  م جةم  ا جألمة  ب  جةمفدمةبا  جةهدقالجي بد جض دملجالةبديالر جةالةبعدم دجبدةلج

بع جصدغةي جة     دا جةة  ادمج  جد م جة  يةردا جةقدتجب بفدلجالة  دتأاجالة مو جةالة  تأاج   مجييهمجالةد
ثددد جبظاددديجألعدددتج ةدددك.جضدددتة جالإلض دددملجفدددلج ددد  جالإلبددداقجبأ،دددأاج  ه  دددمتج  ظ ددداجالة ددددجالإلبدددا لج

قجأل شدددديال جةبقددددتي جم.ج هددددتجالةددددير لجالةع  ددددلج1533/ج5/ج24هدددددجج1423/ج3/ج11الة  عقددددت جألمة   ددددتج
 36-ج35ظ اجالإلبا واجةأعأ قجالة هواجالة   بلجاجة  يجالةطألاجالةعم اجةالةب  و جةً و جالة  
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 ويمكن أن يجيب البحث عن اإلشكاال  اآلتية:  
ً  جلةجالةعقدو  جلةجالةثةدد جلةجالة  ثدمجالة  دت ج مجرت جالبدب الجرأةددجالة ديل جالةبتديجالةودمج -

 ألمومة ا؟
 مجالوثيجالةفقالجالة بيبدج أمجالةق  جب  يجالة ألي واجأل،هدجالةي دم اج دلجال ديل جضد  جةه ادمج -

 ضبو اجمةال ؟
ا الجالبب أهتجالة يل جرأةهامجألمةتةال جةممضتج ب ةجا جفا جيبعألجب ةجامجالةبألدي  جيوطدباجلألدمًج -

دديقجالة فدد ج أددمجالة دديقجأل،ددهدجالةأددهلجالة ددمبتج ددلجر دد  ةأي ددو  جة نألن جيجدد جةلقم  ددل جم ددمجينألن
لقجيت  جالةأهلجخماجألمة يل ؟جلةجأل ع مجلخيجه جي   جالةأهلجالة ب ةدتج دلجمةال جفدلجالةألتد جج

    ةاجالةأهلجالة ب ةتجضبو اجر  جألمة ،باجةأفأل ؟
صجرأةددجالوقجالة هوعدلج هودمً جة دمج - أندجألمومة داجيأل د جضفد جخطدًم دبن ك ه جالةألأةدجالة ن،ك

ججيجالة بيبدج أمج ةك؟الوث
رتدد جق دد جضدد ة جالةأددهلجألمومة دداجة ددلجي،ددب علجالإل  ددم جألعددتجالةدد الم  جةة دد الجالجيددياهلج -

 بقةك؟ج
أندجألمومة اجةأ بأل ةةلجج ،ومًجي   ج   ةاجرأةدجالة يل جفلجالةبألي  ؟ - بن ك  ه جالةألأةدجالة ن،ك
  مجالة  م يجةالة ألم ييجالةبلجبيالفلجالبب الجرأةدجالة يل جألمومة ا؟جج -

 البحث والدراسة:  منهج
الة ددددد اتجالةبألأةأدددددل جة ةدددددكج دددددلجج–ا جشدددددم جتجبعدددددمةمجج-ضببددددد جفدددددلجهدددددقضجالةت البددددداج

اددددم جةمددددقةكج ددددلجخددددا جالة ب ططددددةلجفددددلج  ددددم ج خددددا ج  ظدددد  جالة ددددي عاجةالجباددددممج أ ًم
الة دددد جة عيفددداج لياددد جالةعأ دددلجفدددلجهدددقالجالة   ددد  جربدددمجض  ددد جبدددةلجق ال دددتجالةدددتيلجةالة دددي عاج

ة دددددي جةقوم دددددلج أدددددمجالةألظددددديجةالإلألمردددددا جقدددددم جبدددددأ م جة دددددةلجق ال دددددتجالة دددددد جو جالة ددددددجمم
الة دددددددجممة ددددددي جة دددددد جة أدددددددج طددددددمةاجالة،ددددددا اجةالةعميوددددددا جةةددددددت  ج فمبددددددتج(1)الةعأ دددددم ج  ج

                                                 

هدد  ج هددتجالةع  دد جبددلج هددتجالة،دداقجبددلجالةقمبدد جبددلجالةأل،ددلجبددلج جبددلجالة اددقلجلبدد ج جالة،ددأ ل جالة غي ددلجج(1)
لصددًا جالةت  ددقلج  ةددًتال جالة طددييجمالً ال جالة ددمفعلج دددق ًبم جالة أقددد جألعدد جالةددتيلجشددو جالإلبدداقجةبدددأ م ج

هدد.الةهتالياجةالة اميدا جبدأةوف جابد م ة ج662بد اج- ر دلجتجج–  .جبد فلجالةعأ م  جص دجفلجج ود جالةف د
= 
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ةاميددددداجالة ددددددجرفدددددألجالةطدددددألاجةالبدددددبعممبام جةط الةددددداجالةعأددددداجلةجبقأةأادددددمجج(1)الة عم ددددددجةالوبدددددقمُق
 دددددلجج–فدددددلجألعددددد جالورودددددم جج–ألقدددددت جالإل تدددددم  جةالجبدددددتج دددددلجلجددددد جالة صددددد  جاةدددددمج ةدددددكج

ج(2)بأل  جلمضمجالة ف،تبةلجإل الةاجل ظ ام جةبف  تجلمضمجالة طأألبةلجةبألطة جلكهيهمج
 وقد استهجت المنهج اآلتي: 

  ةجالآليمتجالةقيلضواجاةمج  ال عامج لجب  جالةقيل جالة ي   ج  ج مديجالآليداجة ق ادم جةالبد ج -1
ج ج  جبوم جةجلجالالببتال ج لجالآليمتجا الجالربمذجالو يج ةك.الة،   

الة ه  دددداجالة ددددي فا جةالآلثددددم جالةدددد ال م جفددددلجالةبألددددججب ي ً ددددمج أ ًوددددم جةفًقددددمججب ددددي تجالورمميددددج -2
ةألصدد  جالة عب ددت  ج دد جبوددم جم جدداجالةألددتيججا الجةدد جي جددتجفددلجالةب ددم يجلةج ،ددأ  جة ةددكج
ألمالببعمضاجألتبدجالة، اج  جبوم ج    جالةألتيججفلجهقضجالة بدد جبدقميجالة بدملجةالةبدمل ج

البدبتال ج دلجالورمميدججةالآلثدم  جربدمج د جبودم جةجدلجالجةالة   جةالةطفألا جة ق جالةألدتيج
ت.  يقب  جالةقم ئجة   ةلجاةمجبا اج مجيط جاةولجهقالجالةبألجج لجضبًم

ة قت ج مجيع لجالةقدم ئجج–أل ي م جج–بيج اجألع جالو اقجالةقيلجة مج ميه جفلجالةبألجج -3
صددد   جةال دددألاج دددلجش طدددواجالة بددديج جةدددل جة ةدددكج دددلجخدددا جمبددددجالةبددديالج جةالةبدددم    ج

ةال جالةألددتيج جة ةددكجة ،ددميي ج هوعدداجالةبألددججةةعددتقجالةألمجدداجالة ددتيت جألمبددبث م جالةطددألمألاج ج
 ة عيفاجالة تيتج لجهؤال جالةطألمألاجالوجا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 جالة مشي ج تبباجالة عم   جبةيةت جالةدتيبمذجالة دقهدجفدلج13/235بلج  يجبلجمثةيجالةقيشلجلب جالةفتال ج
 عيفدداجلعودددم جالة دددقهدجالبدددلجفيردد   ج بعددداجمال جالة بددددجالةعأ ودددا جبةدديةت جةه دددم  جبألقةدددل ج دددأ   جبدددلج

الةفددباجالة هددةلجفددلج بقددمتجالوصدد ةةةل جبددأةوفجالة ددو ج/ج هددتجتج طدد فمجالة يالاددلجج ألددلجالةددتيلجالة  ددم  
  جالة مشي جالة تبباجالو هي اجةأبيال .2/15

ق ال تجالورتمقجفلج طمةاجالوضدمقجةإل دمقجالة ألدت جالةفقودلجبدأ م جالةعأ دم جلبدلج ج د جالةدتيلج هدتجالةع  د جج(1)
 ه1422ت جةه م  جالة بعاجالةثمضواج جمال جالة ة  جبةيةج1/6هد ج662بلج هتجالة،اقجالة،أ لج

 جألألدجج   د  ج د لج  أداجالة   د جالةفقادلج241الةي مياجالةطألواجفلجالإلبداق جم.ج ج أدلجالةبدم  جصددج(2)
ق.جيقد  جبدأ م جالةعأ دم  جُةمدقةكجالو بددم ج1555-هددج1415الإلبدا ل جالةعدتمجالةثدم ل جالة بعداجالوةةدمج

 جل أددمجالة،ددا بةلجةالةطددألبةلجةالجيبددمة  جألفددد التجيددتفع  جل ظدد جالة ي ددةلجألددمةب القجألقددم جلمضمهدددم جة  أهدد ج
 لمضمهم جة ب قف  ج  تجالةألةي جفلجالةب،مةيجةالةبفمةت.جق ال تجالورتمق جضف جالة    جالة،مبل.
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الةبعي ددفجألمة طدد أألمتجالوصدد ةوا جةالةفقاوددا جةالةأغ  دداجةالة هودداجالةبددلجة متجفددلجالةبألددجج -4
 الوصةأا.جةخمصاجالةغي دج  ام ج لجخا جالة طمم جالوص ةواجةالةفقاواجةالةأغ  ا

مجق دتجب قأدلج دلج طدمم جة يالجد  جو ج ةدكج دلجالو مضداجفدلجالةعأد  جةقدتجق تجبب ثةلج  -5
 ال ب تتجفلجالةب ثةلج أمج ي قاجالب جالة طت جلةجالة يج جلةالً جث ج طِ ِفلجألعتج ةك.

  دددتجالةيجددد  جةألرتدددمقجالةفقاوددداجال ب دددتج أدددمجالة دددقالهدجالو  عددداجالةيًو،ددداجبدددتة جالةبعدددي ج -6
 عب ددت جامةًبددمجفددلجبأصددة جالورتددمقجةأ ددقالهدجالوخددي  جو جهددقضجالة ددقالهدجالو  عدداجهددلجالة

   تجله جالةفقل.
الآل ال  جةالخبودم جالةديليجبدةلجق تجألع  جألع جالة قم ضمتجا الجالببأ قجالو يج ةك جث ج  ال ضاج -7

 .الة عب ت جالةيالجاجالة ه لج أمجالومةا
تجةالةب صومتجالةبلجب صأتجاةةامج لجخاةل -8 ج.خب تجالةبألججأل مب اج   بامجله جالة بًم
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 خطة البحث
 بيعة هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة.اقتضت ط

فقددتج دد  بامجله ودداجالةبألددج جةلبددبملجالخبوددم يجةددل جةالةب،ددم التجالةبددلجي تددلجل ج أمةةا المقدمةةة:
  ي ةدج أةامجالةبألج جةالة  اتجالةقيجبيتج أول.

جرةثومتجالة     جة ألب  مبل جةيولج  مةد:  المبحث األول
 لجرأةدجالة يل جألمومة ا. م واجالبب ا: المطلب األول
أندجألمومة ا.: المطلب الثاسي بن ك جالة فا قجالةفقالجةأي م ج لجالةألأةدجالة ن،ك
أندجألمةتةال جة ت ج  ية ةبل.: المطلب الثالث بن ك ج  م جالةألأةدجالة ن،ك
جالةألت اج لججع جالةي م جبهبمًجفلجالةبألي   :المطلب الرابع
 لجالة يل  جةيولج  مةد  قدجله جالة دج لجالبب الجةه:  المبحث الثاسي
  رأةدجالة يل جة  الصفمبلج  تجله جالة د: المطلب األول
  لثيجالةي م اجالة هوةواج أمجصألاجالوقجفلج   جالة دجةالةتيل: المطلب الثاسي
،اج جلةجالةعقو جج.: المطلب الثالث جالبب الجرأةدجالةبتيجالةوًم
ُجةهدد جي دد  ج   ج: المطلةةب الرابةةع ُجالة بألدد ةةلجج ،ددوًم ةدداجرأةدددجالة دديل جفددلجثهدد تجالبددب الجةددهلج

جالةبألي  ؟ج
 البب الجرأةدجالة  ثمجالة  ت جبةلجلق ال جالو بم جةل ال جالةفقام جج.: المطلب الخامس

   الة  م يجةالة ألم ييجالةبلجبيالفلجالبب الجرأةدجالة يل جألمومة االمطلب السادس: 
أندجج جةيولج  مةد:  المبحث الثالث بن ك جالوثيجالةفقالجال بام جالةأهلجالة ن،ك
أندج. :المطلب األول بن ك جةقتجالةي م جألمةألأةدجالة ن،ك
أندجالةقيجيبيبدج أولجالةبألي  .: المطلب الثاسي بن ك ج قتال جالةألأةدجالة ن،ك
   بةلجالالشبيالطجةالةعتق.جالبب الجالةألأةدجفلج   جةج مجالةفأل : المطلب الثالث
  ألي  .كوفواجةص  جالةألأةدجالةقيج بهتج أولجالة ي عاجالإلبا واجالةب: المطلب الرابع

أندججا الجخمة جاةيضجلةجبهت ج بعلج.: المطلب الخامس بن ك  رت جالةألأةدجالة ن،ك
 البب الجةهلجالة يل جفلج ة ال جالة طمةاجالة عبهي . المطلب السادس:
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 المبحث األول
 حيثيا  الموضوع ومحتوياته، وفيه مطالب

 المطلب األول
 ماهية استجالب حليب المرأة باألدوية

أنج: يقةةال    ددبن ك جاةوددلالبك أندددن جل جين ك جالة ددل  ج نأندددن جفددا ا دن
ددبنينلنجج(1)ج ددمِ ين جالبك جالة   بنأندددن ةالجك

جالةقددد قج دددلجاددد  جلةجبدددهل جةالة  ددد ج ج دددمججنأنددددن دددبن نتَّضن جقدددم جالةأةدددج جالةك نأنددددن ج دددلجاةددديِضجةالبك دددعكين الة ِ 
دمجالةيَّ ددج دلجالة ندأِل.جة هدتاججنج جالة نيك ن أِهند   جةبن نأَّددن جالةكدبن ن ن أةددججنأددجاةدمجلنجال جةالةفع جين ك

ِ ٍ جِاةمجلخنين جة  لج دمج ةي جل ج  ديج(2)الإلباقج ج ن ك مقنلنجِ لك بنأنبنل جبن  جةفمجبمذجالةعيةو جالجك
بددلجالة  ددملجخدديذج دد جلصددألمألل جفدديل ج عم ددمًجمثةدديالًجقددتجلنةقددلج أددمجألددملج تددا جفقددم  ج ددمجهددقالج

الة عدمق؟جفقددمة ال ججنِأدددجاةة ددم.جفقددم  جألددم كجتجيودلجةيددو لججأبددل.ج
البددبع  جألعدد جالةفقاددم جةقددتجج(3)

ُجفدددلجألعددد جلقددد الةا جة  دددلجقددد  جالةأل مبأدددا ج  دددتجالة ددداقج دددلجبوددد جالةألم ددديج ُججأددددج  طددد أاج
جالشبيطجالةأل مبأاجل جيت  جالةبمميجقتججأدجالة،أ ُ جلي ججم جبام.جج(4)ةأبمميُ 

المال جالةألأةد ج(ج5)رقلجالة يل جألعقمقةيج: ويقصد باستجالب حليب المرأة في بحثنا هذا  
ج(6)الةأل ةةلجألقطتجالةبغقيا جةبألطة جالو   ا.ججإل  م جصهلجمة ج

  

                                                 
 ج دددمم  ججأدددد.جج3/21(جالة ع ددد جالة بدددو  ج دددمم ججأدددد جألألددد  جةم البدددمتجفدددلجالةأا دددمتجالةعي ودددا جالةقدددمهي  ج1)

ا واجةال بدددتالةامجةب   ضدددمجفدددلجظأادددم جيو ةددددج دددلجي  دددلجهدددقالجالةبألدددججأل ألم دددتجةةبددد واجالة دددي عاجالإلبددد
 ب،م التجببعألجب  ال  جالةي م جالة عمصي جألأة اجبوم .

 ق1515رأدجالة بعاجالوةةم جج– تبباجلبم اجبلج  تجج33الة غيلجفلجبيبةدجالة عيلجةأ  ي ي جاج(2)
  ج مم  جُجأد166ُ/ج2بمذجالةعيةو جج(3)
جج322/ج4الة غ مجالبلجقتال ا جج(4)
ةطم ال جالةألأةدددددجالة  جدددد مجفددددلجج،ددددتهم جماي دددد  ججبألفةدددد جالةاي  ضددددمتجالة ،ددددؤةةاج ددددلجاضبددددمذجبع دددد ج أددددمج(5)

الةهدديةالكبةلجةم اددممالتجالالكبةددمل جلةجلمة دداج ددغ جالةددتقجالةبددلجبألفدد جاضبددمذجالةألأةددد جلةجالةعقددمقةيجالةبددلج
بعب دددددددددددددددددددددددددددددتج أدددددددددددددددددددددددددددددمجالوفةددددددددددددددددددددددددددددد   جةمدددددددددددددددددددددددددددددقةكجألعددددددددددددددددددددددددددددد جالة ت ددددددددددددددددددددددددددددداتجالةع ددددددددددددددددددددددددددددددهوا.جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/infantج
 دددلجالة عدددية جل جرأةددددجثدددتيجالوقجيددديبب جألمةأل ددد جةالةددد الم  جةهدددلج  أوددداج هوةوددداجبألدددت ج  دددتجالةددد الم جج(6)

ة ن أدلج أدمجاضبدمذجالةألأةددجلث دم جالةأل د جالبد جُالة دي جالة أةتيداُ جة ألدت جاضبدمذجالةألأةددجإل  م جالة فد  ج
 جج https://www.mayoclinic.orgألع جالومة ا.هقالجةعت جلببمل ج  امجب مة ج

https://www.mayoclinic.org/
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 المطلب الثاسي
 المفهوم الفقهي للرضاعة من الحليب الُمْسَتْجَلب بالدواء ومدى مشروعيته،

يعددتجالةي ددم جالةألأقدداجالةبمةودداجالة ب  دداجةالة ،ددمضت جةألي دداجالة ،دددج أددمجالخددبا جم جمباددم جج
دددمبن ن كجج-بعدددمةمج–قدددم ج ج نأندددوك ن كجلن َّان دددتك ُجرنيِ  ن نِ جج  جالوك بن ن كجةن ن ندددمتن دددمالن دددمبن ن كجةنخن ددد نالبن ن كجةن ن َّ ةن ن ندددمبن ن كجةنلنخن

دم نِاُج جالةيَّ ن د نالبن ن كجِ دلن دعك ن ن كجةنلنخن ِبدلجلن ك ن دمبن ن نجالةاَّ دِتجةنلن َّان نخك جالوك ةن ن نمتن
بعدمةمجج–ةقدتجل  جتججج(1)

أددل جة ر دداجألمةغدداجبادد  جالجبددو مجباددقالجالةب ثةددلجالة ددي  ج جةالةطددأاجالةأل و دداجب بددعاج أددمجالة جج-
ديقجشدفةل ج   دمجالجب دتج الة ،م  جرةججلبم جةأ يل جالة ،دأ اجةبدةأاجفعمةداجةأ صد  جاةدمجم ددج نألك
  دددلجبدددتالًج جةالج  دددلج   دددمًج جي،دددعمجفدددلجرمجمبادددم جةب،دددبعةلجألدددلج أدددمجقادددم ج ب أبمبادددم ج

 دددم جةبطدددي فجشدددة ضامجةالةقودددمقج أدددمج طدددمةألامج جةب،ب ،دددكجألدددلجفدددلجةجدددلجالة  دددمة جةالو 
دي ج ةبقأبمتجالور ال ج جة لججااجلخي جف ضلجي،ا جفلجبق  اجلةالصيجالة د م جةالة ألبداجةب بدو جماًل
الة عيفاجة ةيجالةقي مج جة فباجلب الألدًمججتيدت جةأبديالر  جة مألدمًجة ،دمةكجالةهديجةالإلر،دم  ج  دمجيادفلج

ودلج دلج أمجالة  ب عمتج تماًلج لجالةب الص ج جة   تالًج لجالةبدلةدج جةالةبعدمة ج جةالةبقدم لج جة أل 
جشية جالةف،ممج جة   أللجق ال تجالجب معواجصأباجالجب فط ج يالهم.ج

 تعريف الرضاع لغة وشرًعا: 
ألفددباجالةدديال جةم،دديهمجةطثبددمتجالةبددم جالبدد جة ددصجالةثددتيجةشدديلجةه ددلجيقددم  جالرضةةاع لغةةة: 

ج نِ وعل جلي جلخلج لجالةِي م ج عنِتجالونقنجالة ةتن ججنعنأنبلجيي ن جفالج نيكِ عنان جةفا ن ج(2)لن ك ن
جةقتجب   تجعبم التجالةفقام جفلجبعي فا جةأي م جشي مًجر،دجبط  جم ج  ا جةل.ج

ألأضدددلج دددصجالةي دددو جالةألأةددددج دددلجثدددتيجالة ددديل جفدددلجةقدددتجفعرفةةةه السةةةادة الحن يةةةة: 
ج(3)  ط اج

                                                 
ج.23ب   جالة ،م جج  جالآليا جج(1)
 جالة ع دد ج3/32 جالةقددم  وجالة ألددو  ج5/356 جبددمذجالةعدديةو ج3/125 ددمم  ج  دد  جفددل جة،ددم جالةعدديلجج(2)

ج.261الة جة جصد
 جالةأبددمل ج3/324 جفددباجالةقددتيي ج2/324واجالبددلج مبددتيل جلي ج دت جالةي ددم جالة  بأدددجفددلجبقددتييهم.جرمشددج(3)

ج.جج1/163



 

 

 يف َضْوِء الطِب والدين ِدَراَسًة ُمَعاِِصةً  األحَكاُم الِفْقِهيُِّة املُتَعلَِّقُة بالرََّضاِع ِمْن لَََبِ اْمَرأٍة أُْستُْجلَِب ِباألَْدويَةِ 
 

 الكتاِب  وأهلِ  سلمنيَ بني املُ  بورُ الزَّ 

 877 

جة دد  جوعرفةةه السةةادة المالكيةةة:  دد  جرأةدددجال دديل جةط ج ةبكددلنجلةجصددغةي نجةدد جبنِ ددلك ُةنصن
دددعن ط    دددو جالجمهةددديجةط جأل،ن
دددقِ يجلةجخنأددد نجأِلغنةكددديض جاالجل جيغأددددج أودددل جفدددلجج(1)ج لةجرق ددداجبنغن

جفةا مج ةن ك بنغك مجةن جي،ك ةنةلجلةجب  مم جشاي لجاالَّجلن ك الةأل ك
ج(2)

البك نجرط ِ جرأةدجال ديل ٍجلةج دمجرطد ج  دلجفدلج عدتِ جوعرفه السادة الشافعية: بأسه: 
جج(3) فٍ جلةجم مِاِلج

 جالةأل ةةلجةه ًمجثملج لجر  جلةجشي لجلةج صج لجمةجوعرفه السادة الحنارلة: بأسه: 
ج(4)جضأل ض

ضددي جل جألعاددامجضظدديجاةددمجفعدد جالة فدد  جةهدد  جوبعةةد اسةةتعرات التعريفةةا  السةةابقة 
 صجالةثتي جة عاامجضظيجاةمج مجيؤميجاةولج صجالةثتي جةه جرطد  جالةألأةددجفدلججد  ج

ةددمجالة فد  جة عاددامج المجاةددمجم ماددل جة عادامجبعددي جاةددمج  ددلجالإل  دم  جة عاددامجضظدديجا
جالةألأةدجةلضلجي بغلجل جيت  جثملج لجر  .

 ولكي سضع تعريفاً جامعاً ماسعاً الرد من النظر إلى األمور اآلتية:
جث ي جالإل  م جالةبغقياجة،تجالة   جةض  جالةي و . -
 الة  لجالةقيجيت  جيولجالةي م جاقال جالة ف . -
  قتال جالةي م جالةقيجي  يجري اجالة  م . -
 (5)ج لجج، جالةي و جالة ي لجالةقيجي ص جالةألأةدجاةمج ألأل -

ي تدلجل ج؛ وبناًء على هذا العرت لهذه األمور التي سةرى العنايةة رهةا فةي التعريةف
بن كأندجه  جةص  جرأةددج ،دب أدج دلجمةال ج يت  جالة فا قجالةفقالجةأي م ج لجالةألأةدجالة ن،ك

،ددا جلقجثةبددمً جلةج دمقيالًجالةقددت جالة ألددِيقجاةددمج عدت ج  ددو جفددل   ددلجج دلجال دديل جبدد ال جلكمضدتجألتدديالًجيًم
جالةأل ةةلج م الجألمة يي جألقطتجالةبغقياجة،تجالة   ج غبًاجفلجبألطة جالو   ا.

                                                 
جججج132بع طجألفباجالة،ةلجالة ا أا ج مجصدجفلجالوضد.جالة ي جالةطغةي جصدج(1)
 2/522(جرمشواجالةتب قل ج2)
ج.3/414 ج غ لجالة ألبمذ ج4/414رمشواجالة   ج أمجشي جالة  ات جج(3)
 جالة هدت جج ج1/53 جرمشدواجالةدية جالة ي د  ج5/442 جم دم جالةق دم  ج12/152شي ج  بامجالإل المالت جج(4)

ج.جج3/162
ج.3 ج1الةق  جالةطيال جفلجالةي م جالة أليقجةأ  م  جل.جمج/ج هتجالةأل،ةدج هتجالة،اقج   ال  جصدج(5)
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 المطلب الثالث
 رضاع الحليب الُمْسَتْجَلب ، ومدى مشروعيته،

 الرضاع له حكمان، إما وصفه الشرعي، وإما أثره المترتب عليه.
لجألدل جه جالة ج ل جو جروم جالة ف جببعأد  أوالً: حكم الرضاع بمعنى وصفه الشرعي

ةبيملجي،بأ قجاهاكجالةي و  جةطهاكجالةي دو جرديالق جفب د  جصدومضبلجةالجبداجيوتد  جالإل  دم ج
ج(1)ةالجبًم.ج

فد  الجمدم جه دمكج دق جي  د جالةي دم جم دي جالوقجأل دي ج عدتيجم صدمببامجألفةدديةوج
ُ ج ُجالاليددت  فددلجليم  ددمجهددقض جفدداجي دد  جةاددمجج15م فةددتجج–لةجم  ةضددمجج(2)ضقددصجالة  م دداجالةب ددي اج

ةقتجضدصجفقام ضدمج أدمج  د جالوقجالة ي اداجألدأ يال جج(3)رب م جالضبقم جالةعتة جاةول جا  م لجال
جخ ةي جممة قالقج لجا  م ج فأامجةرامضبل.

يقد  جالة دو جالةددت مييجلضدل جي دبيطجفددلجالةألم د اجالةعقد جةالة فميددا جةلالجيتد  جبادمج ددي ج
مدم جألمة ةدتجك قالقجيايج  أللجلةج   بل جة ثألجم ج مهاج اي جي  مج أمجالة ةدتج  ادم جةةد ج

ج(ج4.ج) ثأل جوضلجألمالضا مقجقتجبألط ج  مم ج أمج مجمم  ج أمجبهة ججي جالةعمم 

يبيبددج أدمجالةي دم جل  عداجلرتدمقجثاسياً: حكم الرضاع بمعنى اآلثةار المترتبةة عليةه: 
ةهددل جبألددي  جالة  ددم  جةالة ألي وددا جةطألمردداجالة ظددي جةالة أدد   جة يجدد جهددقضجالورتددمقجاةددمجرت ددةلج

جلبمبةةلجةه م 
  

                                                 
هدددد جالة دددي ج1426 ج بددد جالة عمهدددتجالو هي ددداج66الالخبودددم جةبعأةددد جالة  بدددم جالبدددلج ددد مةمجالة  صدددألجصددددج(1)

ج.6/621 جالة غ لج1/221 جضامياجالة ألبمذج2/522 جرمشواجالةتب قل ج132الةطغةي جصد
الةهودددم جالةدددقيجلصدددت بلج  ظ ددداجالةطدددألاجالةعمة وددداجةالةة ض،دددوفجأل دددأ جالةعاقددداجبدددةلجالضبقدددم جفةددديةوجالةعددد  جج(2)

الة  دددم لجالةب دددييجة دددةلجالةي دددم اجالة هوةوددداجلثهدددتجل جالةي دددم اجقدددتجب،دددهدجالضبقدددم جهدددقالجالةفةددديةوجاةدددمج
دج   دًتالج دلجالةبألد  ج دلجلجد جبقدتييجالرب دمالتجالةعدتة جالة ف  جاالجل جهدقالجالةهودم جقدي جل جالو ديجيب أد

ألددمةفةيةوج ددلجخددا جالةي ددم اجالة هوةوددا.جالورتددمقجالة دديعواجالة بعأقدداجأل ددي جالإليددت  جم/ج  دديجبددأو م ج
ج.461 جالةي م اجالة هوةواجةالةطألاجالإلض مبواجفلجالةعمة جالإلبا لجصد65الوشقيجصد

ج.63صدج:الورتمقجالة يعواجالة بعأقاجأل ي جالإليت ج(3)
ج.5/455 جم م جالةق م  ج3/456 ج غ لجالة ألبمذ ج525 ج2/523الة ي جالة هةيجةأت ميي جج(4)
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 .ةه جالوص جة قواجالورتمقجفي ج  ل أوالً: تحريم النكاح
ا الج  دد ج فد جبدد ال جلكددم ج مديالجلةجلضثددمج دلجال دديل  جةمدم ج  ددم لجفددلج :وبنةاًء عليةةه

 جة طدباجلب دم جالة ي د ج(1)ا م جالة يةطجالة  جباجةأبألي   جف ضامجبطدباجل دمًجةدل جة ةجادمجلألدمضج
ج(2)جةي م ج لجري اجالةب مكاة  مبامجاخ بلج لجالةي م  جة  تهمجبثهتجلرتمقجال

ة مةبمةلجج ال جالة ظي جةالة أ   جةالة ،دمفي  جة دتقجضقد جالة ادم  جثاسًيا: ثبو  المحرمية: 
ج(3)جألمةأ  ج  تج لجيي ج ةكج لجالةفقام .ج

                                                 
(جةمةة جمد  جالةد ةذجلصدباجلألدًمج دمجة مج دلجلقجالة دؤ  ةلج مً داجقمةدتج ججدم ج  دلج دلجالةي دم اجي،دبأ  ج1)

جفأ ددمججدم ج بدد  جتجصددأمج-صدأمجتج أوددلجةبدأ جج- أدلجفأبةددتجل جل  جةدلجربددمجلبدبأ يج بدد  جتج
صدأمجج-تج أولجةبأ جقأت جا ج  لج دلجالةي دم اجالبدبأ  ج أدلجفأبةدتجل جل  جةدل جفقدم ج بد  جتج

فأةأتج أودكج  دك جقأدت جاض دمجل  دعب لجالة ديل جةةد جيي دع لجالةيجد  جقدم  جاضدلج  دكجج-تج أولجةبأ ج
م جفدددلجفأددةأتج أودددكجُجلخيجدددلجالةب ددم ي جمبدددمل جالة  دددم  جألددمل ج دددمجيألددد ج ددلجالةدددتخ  جةالة ظددديجاةددمجالة ،ددد

/ج4 جة ،دددأ جمبدددمل جالةي دددم  جألدددمل جبألدددي  جالةي دددم اج دددلج دددم جالةفألددد  جج5235 ج221/ج5الةي دددم ج
  جةالةأفألجة ،أ .3515 ج163

ج.25 جشيةطجالةي م جالة أليق جم/جفيذج ألجالة،ةتج  هيجصد11/351الةألمةيجالة هةيجةأ مة مي جج(2)
ق ةددلجبعددمةم جُجلةجال ،ددب جالة ،ددم جُجالخبأدددجالةفقاددم جفددلجرتدد جالةأ دد جببًعددمجالخددبافا جفددلجالة دديالمجألددلجفددلجج(3)

ُجهدد جهدد جرقوقدداجالةأ د  جلةجالة دديالمجألددلجالة  دم ؟جةطةوددكجل ال جالةفقاددم جإلب ددمقجج6بد   جالة مًددت ججدد  جالآليدا جُ
جالةفمًت  ج

الةيليجالوة  جا جة  جالة يل جالجي ق جالة    ج  أًقم.جة لجقدم جلبد جر وفداجةلبد جي بددجةهد ج ةاليداجثمضوداج دلج
 جالة غ دل ج1/32بمشيالجالةفيجم جةالضب يالجةط جة جين قجفعأولجالة  د  .جبدتالً جالةطد مً  جالإل مقجلر تجاالجا الجب

ج.1/152
الةدديليجالةثددمضل جا جة دد جالة دديل جأل ددا  جالضددبق جة دد  ضجةطالجفددا.جة ددلجقددم جالإل ددمقج مةددكجةالة  ددا  ج ددلج ددقهدج

ج.1/152 جالة غ لج1/13الإل مقجلر ت.جالة تةضاجالة هي ج
وج هلجةالوج هواجي ق جالة    جب ال جمدم جأل دا  جة قطدتجلقجال جةالجيد ق جالةيليجالةثمةج جا جالةبقم جأل يبلجال

 دد جةجدد مجرمًدد  جةط جمددم ج لوًقددم جةالجي ددبق جبأ دد جالةطددغةي جةالة ألدديق.جةهددقالج ددقهدجالإل ددمقجالة ددمفعل ج
ة ةالياجثمةثاج  دتجالةأل مبأدا.جقدم جالإل دمقجالة د ممضل جُةطةدمج ةدكج هددجالبدلج ،دع م جةالبدلج  دي جةالة هديي ج

.ةالةدديالجاجفددلج1/213 جضةدد جالوة ددم  ج153/ج1 جالة غ ددل ج1/223أ  جةاةدديه ُ.جالة اددقل جة  ددتجبددلجلبدد
ضظديي ج ددمج هدددجاةوددلجالة،ددمم جالة مة وداجة ددلج عادد جةالةددقيجيدد صج أدمجل جالةأ دد جأل ددا  جيدد ق جالة  دد  ج
ج–ة غةيهددمجالجيدد ق  جوضددلج ددقهدجةبدد جي  دد جبددةلجالومةدداجة نددقهدجالةبعددم  ج  ددمج ة ج ددلجالةيبدد  ج

فددلجرتدد جالة ،ددأةاجةط  ددم جالومةدداجلةةددمج ددلجاه ددم جألعاددام جة ؤ ددتضج ددمج مددديضجج–أ جصددأمجتج أوددلجةبدد
 جُةلةبد ج دقهدجي  د جبدةلجهدقضجالورمميدجج دقهدج دلجالجيدي جالةأ د ج– ر دلجتجج–الإل دمقجالة د ممضلج

ج.222/جج1ي ق جاالجأل ا  ُ.جضة جالوة م جةأ  ممضل ج
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ل مج م تالجهقضجالورتمقج دلجالة ةديال  جةالة فقدا جةالة اليداج أدمجالةد ف جةالة دم  جةالةألادمضا ج
الةتيا جةالةعبلجألمة أك جةالة   ج دلجالة دامم  جف ضدلج  دبصجةبق طجالةقطما جةبأل  جالةعقك جفلج

 جو جالة ،ددجلقد  ج  دل جفداجيقدموج أودلجفدلجج ود جلرتم دل جةطض دمج(1)ألمة ،دجمة جالةي م اج
ج(2)جي بلجأللجيو مجضصج أولجيولجفق 
 ثالثًا: أساس مشروعية الرضاع: 

ج.معقولإرضاع الطفل مشروع بالقرآن الكريم، والسنة المطهرة واإلجماع، وال
ج جأما القرآن فبما يليج

م نانج - جينِب َّجالةيَّ ن جلن نالمنجلن ك ةنةكِلجمنمِ أنةكِلجِة نلك جرن ك منهنلَّ جلنةكالن جينيكِ عكلن ق ةلجبعمةم جةنالةك نالِةتنالتن
 ج(3)

ددينةٍ جةنطِج - ةالجبنةكدد ن ن كجأِل نعك جةنلكبنِ ددين دد  نهنلَّ جلنجن جةن ندد كجفنددلبن هنلَّ ددعكلن جلن ك ن ُجفنددِ  ك دديكبن كجق ةددلجبعددمةم ج جبنعنمبن  ك
ُج بنيكِ  نجةنلنجلنخكين ج فن،ن
ج(4)

ل جتجبعدمةمجل ديجالة الةدتالتجأل   دم جالة فد  جا الجوجه الداللة من اآليتين الكةريمتين: 
بعةلج ةكج أةالجةفقيجلبودلج دثاً جلةجةعدتقج دلجيقهد جالةي دو جثدتيام جةل جالوقجةد جال ب عدتج دلج

 (5)يألايج ي عاجإل  م جالةطغةي.ججا  م جةةتهم جةمم جالولج الجقت   جةجدج أولجل 

قددم  جقددم جج–  ددلجتج  ا ددمجج– ددلج هددتجتجبددلج  دديةجثاسيةةاً: السةةنة المطهةةرة: 
جينقن تنجج-جج- ب  جتج وِ  نج نلك جينان ُجمنفنمجألِمةك نيكِ جِاثكً مجلن ك

ج(6).ُج

ل جقدد تجالةي ددو جالةأددهل جةل جاثدد ج ددلجياددو ج ددلجيقدد تججهةةة الداللةةة مةةن الحةةديث: 
ج ج أمجل جالةي م ج  أ ل جوضلجق تجالة ف .كهةي جفت

جُجةلج عدد الج أددمجل ج أددمجالة ددي جضفقدداجلةالمضجالةددقيلجثالثةةاً : اإلجمةةاع: قةةال ارةةن المنةةذر: 
ُج جة  ل جا  م جالة ف ج. (جج1)الج م جةا 

                                                 
جج3/232 أمج قهدجالإل مقجلر تجبلجر ه  ج جالة مفلجفلجالةفقلج11/351الةألمةيجالة هةيجةأ مة مي جج(1)
ج.11/351الة غ ل جج(2)
ج.233ب   جالةبقي جج  جالآليا جج(3)
ج.6ب   جالة الجج  جالآليا جج(4)
ج.3/161 جالة م  جورتمقجالةقيل  ج2/121لرتمقجالةقيل جةأ طما جج(5)
جمضل جر،ل جقم جالوةب1654 جج55/ج2لخيجلجلب جمالةم جمبمل جالة مم  جألمل جفلجصأاجالةير  جج(6)
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بتة جالةي م جيبعي جالة فد جةأاداك جو جرومبدلجقًم داج أودل جةدقةكجرابعاً: المعقول: 
ًبددم.جةالةي ددم جرددلجةأ فدد ج أددمجةالةتيددل جفدد  الجةدد جي جددتال جلةجممضددمجكددم جا  ددم لج  دديةً مجةةالج

 دمج  لج دلجالةي دم اجةالإلضفدمل جفألدلجالة فد جفددلجالةي دم جيتد  جفدلجبةدتجالة دم جمدأيجفقةدديج
ج(2) لجفقيال جالة ،أ ةل.ج

 أدلة التحريم بالرضاع: التحريم بالرضاع ثارت بالكتاب، والسنة، واإلجماع:
دمبن ن كجق  جتجبعأواًل : من الكتاب :  د نالبن ن كجةن ن َّ ج نأنوك ن كجلن َّانمبن ن كجةن ن نمبن ن كجةنلنخن مةمج جرنيِ  نتك

دددم نج جالةيَّ ن ددد نالبن ن كجِ دددلن دددعك ن ن كجةنلنخن ِبدددلجلن ك ن دددمبن ن نجالةاَّ دددِتجةنلن َّان نخك جالوك نِ جةن ن ندددمتن جالوك بن ن كجةن ن ندددمتن دددمالن ِاجةنخن
ددمًِ ن كجةن ن نددمًِبن ن نج جِض،ن ددمتن جةندد كجبن ن ضندد الججةنلن َّان جفنددِ  ك ِبددلجمنخنأكددبن كجِبِاددلَّ ددمًِ ن نجالةاَّ جِض،ن دد ِ من كجِ ددلك ِبددلجِفددلجرن ن الةاَّ

جال جبن ك نعند الجبندةكلن أِلتن كجةنلن ك دان جلنصك جِ دلك جلنبك نمًِ ن نجالةَّدِقيلن ًِ ن ججن نم نج نأنوك ن كجةنرنان جفنان جمنخنأكبن كجِبِالَّ بندةكِلجِاالَّ نخك وك
ج أندن جانفن  الج نِروً م نمجقنتكجبن جَّللاَّنجمنم ن ج(3)ِا َّ

ل جالآليددداجالة ي  ددداج مددديتجالة ألي دددمتجألمة ،دددد جةهدددلجبدددبعاجلصددد م  جوجةةةه الداللةةةة: 
ة قهددتج أةاددمجألمة ألي ددمتجأل،ددهدجالةي ددم  جة مدديتج  اددمجصدد فةلجالو اددمتجةالوخدد التجفبأخددقج

خدتجفمةه دتجرت الجفلجالةبألي  جب صجالة بمل جةبألي  جالةه تجثهتجألمةب هول جف ضلجا الجري تجالو
يجالة ألي متجثهدتجبألدي  الجألمة،د اجف دم تجبهودم ج دمجل  دتجألمة بدملج دلج ًم داج ج–لةةم جةبًم

ُيألدديقج ددلجالةي ددم اج ددمجيألدديقج ددلجج-جج-قمةددت جقددم جةددلج بدد  جتجج–  ددلجتج  اددمج
.ُ ج(4)الة الم 

ة متجلرمميدججصدألوألاجبفةدتجثهد تجرتد جبألدي  جالة  دم جألمةي دم ج: ثاسًيا: مةن السةنة
ج  ام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
جج1/533 جالة غ ل ج34الإلج م جالبلجالة  ق جصدج(1)
 جمدددم ج دددلجبدددةلجالوةقدددم جالة ةي ددداجالةبدددلجلةقفادددمجصدددا جالةدددتيلجالويددد  لجا دددتالمج3/161بف،دددةيجالةقي هدددل جج(2)

الو اددمتجألمةألأةدددجالةددا قجو فددمةال جفقددتججعدد جفددلجلرددتجلبدد اللجقأعدداجم  ددلج ة الأًلددمجي،ددة ج  ددلجالةألأةددد ج
ة م جالة دقاللجألمة،دتي جفبدأبلجالو ادمتجيد  ةلجفدلجمد جلبده  جيوأخدق جو فدمةالجة ة الأًلمجلخيجي،ة ج  لجال

 جالة تبدددج121 ددمجيألبددمج  جاةوددلج ددلجالةألأةدددجةالة،ددتيُ.ج ددلج ةالًدد جراددم ب م ج طدد فمجالة،ددبم لجصددد
جق جبةيةت.1511-هدج1351الإلبا لج

ج.23ب   جالة ،م جج  جالآليا جج(3)
 ج11/325 جالة غ دددددلجالبدددددلجقتال دددددا ج11/356مي ج جالةألدددددمةيجالة هةددددديجةأ دددددمة ج3/142بف،دددددةيجالة هددددديي جج(4)

 ج1/325ةالةألددتيججلخيجددلج ،ددأ  جمبددمل جالةي ددم  جألددمل جيألدديقج ددلجالةي ددم اج ددمجيألدديقج ددلجالةدد الم  ج
ج.2616رتيجج ق  ج
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جالةي ددم انجج-جج-  ددلجتج  اددمجل ج بدد  جتج ةبددلجالة،ددةت ج ًم ددا ددمج ج -1 ُا َّ قددم ج ج
بنأليِ قنج مجبنأليِ قنجالة الم ُن

ج(1)ج
فدلجب دتجر د  ج جج-جج-قدم  جقدم ج بد  جتج-  دلجتج  ا دمجج– لجالبلجعبدموج -2

ُالجبألدددد جةددددل جيألدددديقج ددددلجالةي ددددم ج ددددمجيألدددديقج ددددلجالة ،ددددد جةهددددلجب ددددتجلخددددلج ددددلج
.ُ ج(2)الةي م ا

ج(3)الضعقتجالإلج م ج أمجم  جالةي م جبهبًمجةبألي  جالة ةالذجفلجالة  أا.ج اإلجماع: ثالثًا:

 المطلب الرابع
 الحكمة من جعل الرضاع سبًبا في التحريم

فظاديجةاد جج(4)الجباتجالةعأ م جفلجالةبألجج لجالةألت جالةألمصأاج دلجالةبألدي  جألمةي دم ججج
جرت مًجة قمصتجشيعواج  امج مجيأل 

الةبألددي   جو ججدد  جالة ي ددعا جةهدد جالةألأةدددجصددم ججدد ً الجاض ددمججعدد جالةي ددم جبددهبًمجفددلج -
ددلجألددلجفأشددبلج  ةاددمجفددلجالة ،ددد. الة ع ددمجالةددقيجج(5)جةأي ددو جألمابقاًل قددم جالإل ددمقجالة،يخ،ددل ج

يثهتجأللجري اجالةي م جرط  جشهااجالة  ًوداجبة ا دم جةالةدقيجضد  جةادمج دلجالةألأةددججد  ج
 (6)ُ.ج  ام

                                                 
لخيجددلجالةب ددم ي جمبددمل جالة دداممالت جألددمل جالة ددامم ج أددمجالوض،ددملجةالةي ددم جالة ،ددبفو جةالة دد تجالةقددتي جج(1)

 جمبدددمل جالةي دددم  جألدددمل جيألددديقج دددلجالةي دددم اج دددمجيألددديقج دددلج جة ،دددأ 2452 جردددتيجج قددد  ج5/125
ج.2615 جرتيجج ق  ج1/323الة الم  ج

 ج5/124لخيجدددلجالةب دددم ي جمبدددمل جالة ددداممالت جألدددمل جالة دددامم ج أدددمجالوض،دددملجةالةي دددم جالة ،دددبفو  جج(2)
ةمضجل ج أوددًمج2451رددتيجج قدد  ج قددم  جقأددت جيددمج بدد  جت جهدد جةددكجفددلج-  ددلجتج  ددلج- جةبددهدجة ن

 ددكجر دد  جف ضاددمجلج دد جفبددم جفددلجقددي ل؟جفقددم  جل ددمج أ ددتجل جر دد  جلخددلج ددلجالةي ددم اجةل جتجالب دداج 
ريقج لجالةي م اج مجريقج لجالة ،دد؟جلخيجدلجالة ،دمًل جمبدملجالة  دم  جألدمل ج دمجيألديقج دلجالةي دم ا ج

ج.قم  جشعةدجالو ضؤةط جصألواجةغةي ج5433 ق  جج256/ج3
 ج أددمجبألدي  جالةي ددم جةأ  ددم  جاالجلضادد جالخبأفدد الجفددلجض عودداج جلج دد جالةفقاددم15الإلج دم جالبددلجالة  ددق  جصدددج(3)

جهقالجالةي م  جلةجم ةبلجلةج  مضل جلةجموفواجةص ةلجاةمجالة   .
هددقضجالةألتدد جالبددبث مًواجيو ددمجالبددب م جالةب دديجل جيددت م ض جة ددلجالةألت دداج  ددتجتجالجبألددتجببعأةدد جالةعقدد  جو جج(4)

الة  أدل جةم مالبدلجالجبب دمهمجا  جةدلجرتد ججرت اجم جب أوفج  تج لجة عل جة ممالقجالةأللجه جالة  دم 
ددد جالجبب دددمهم جةطضدددلجلبدددبأض جل جب ددد  جهدددقضجألعددد جالةألتددد .ج تجل أددد جةلرتددد ج فدددلجالو ددديجلةجالة ادددلجِرتن

جألمةط الل.
جج3/414 غ لجالة ألبمذ جج(5)
ج.4/15الة ب، طجةأ،يخ،ل جج(6)
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 دي جالة،دأو ا جةبأةفدلجالة بدم جالة،د  ا جل جالةبألي  جبةلجالةيال  جةالة ي  جه ج دمجبقبادولجالةف -
فمةهاو دداجالةع  ددم جبددأضدجألف يباددمج ددلجض ددم جالو اددمت جةالة دد ةج  اددم جف ددمجظ ددكجألددمآلم لج
الةددقيجفددملجالة  أ قددمتجج وًعددمجشدديًفمجةب ي ً ددمجيقهدد جألددأ جب دد  جالة ي ددعاجفيالًشددمجةددلجألعددتجل ج

جةأ ي دددعاجردددلج أدددمج دددلجل  دددعبلجةةددد جمدددم جالإل  دددم ج (1)  ألبدددلجةه ادددمجة  فادددم.ج
فقتج ة جلب جالة فة جقم  ج-صأمجتج أولجةبأ ج- جة ت ج أمج ةكجفع جالة هلج(2)ألأجيج

 جةلضدمجي  ةدقجاداقجلر د ج ظد ج(3) ليتجالة هلجصأمجتج أودلجةبدأ جيق،د جةأل دمًجألمة عيالضدا
ج(4)يب، جةادمج مال ض-صأمجتج أولجةبأ ج-الة  ة  جا جلقهأتجال يل جربمجمضتجاةمجالة هلج

 ج(5) لجهل؟جفقمة ال جهقضجل لجالةبلجل  عبلججف أ،تج أول جفقأت 
دجلضددلجبأغددل جل ج بدد  جتججج كددم ججمة،ددمًجي  ددمًج-صددأمجتج أوددلجةبددأ -ة ة ج  دديجبددلجالة،ددًم

فأقه جلب ضج لجالةي م ا جف   جةدلجألعد جث  دل جفقعدتج أودل جثد جلقهأدتجل دل جف  د جةادمجشدلج
صدأمج- جفقمقجةلج بد  جتجث  لج لججمضبلجالآلخي جف أ،تج أول جث جلقه جلخ ضج لجالةي م ا

ج.ج(6) جفأجأ،لجبةلجيتيل-تج أولجةبأ ج
  

                                                 
ج.23ذج ألج  هيجصد جشيةطجالةي م جالة أليقجةفيج3/411ضظمقجالوبي جفلجالإلباق جة أل تج قأل جج(1)
هكدتنج»يت ج أمج ةكجرتيججر مذجالوبأ ل جقم  جقأت جيمج ب  جتج مجيقهدج  لج ق اجالةي دم ا؟جقدم  جج(2) الةكغنديَّ نجالةكعن

ةالة ع م جليجشل جي،دق ج  دلجردلجالةي دم جربدمجلكد  جألأمالًدلج ؤميدًمجردلجالة ي دعاجألت مةدل؟جفب د  ج«.جلنِةجالون نانج
فددد  جةرادد بكجةلضدددتجصددغةي جف مفةادددمجأل ددممقجي دددت امجة تفةاددمجالة ا دددا جقادددم جالإلجمألددا جاضادددمجقددتجخدددت بكجةلضددتج 

ةق م امجليجةألقامجةج الً جةامج أمجار،مضام.ججةممضتجالةعيلجي،بأله  جل جيي   الجةأظةيجأل ل جب  جالوجي ج  دتج
ج133/ج2الةفطم  جةه جالة ،ة  ج  لجةالةألتيججلخيجدلجلبد جمالةم جمبدملجالة  دم  جألدمل جفدلجالةي د ج  دتجالةفطدم  ج

ج.2266 ق  ج
داج ةقتجالببت جألمةألتيجج أمجالببألبملجالةع واجةأ ي عاج  تجالةف مق جةل جيت  ج هتاًلجلةجل ا جةق ةلجاي  جلي ج هكدتجلةجلن ن

ي.ج  ت جالآلثم جةأ ألمةي ج يجالةتياجةقة جالةعن ك  ج65/جج6ج:   جالة عه مج155/ج2بأغجضطدج ن ك
يالضا جبب تيتجالةيال جفلجق  جالةعيالقةةل جةالةأل م  (3) ةلجي فف ضام جةقم جالوص عل جهلجأل بتم جالةعةلجةب فوفجالةيال  جالة عك

ةهلج مجبةلجالة مًدجة تا جةهدلجاةدمج تداجلمضدم جة ادمجق،د ج بد  جتجصدأمجتج أودلجةبدأ جا دمً جر دةل جة  ادمج
لرديقجألع يبددلجفددلجةجابددلجبأددك.جقددمة ال جمخدد ج بدد  جتجصددأمجتج أوددلجةبددأ جالة عيالضدداجف ددم جاةددمجالة ،دد تجفيمدد ج ددمج

جص جتج أولجةبأ .ج– جتجبعمةمجث جلريقجث جالبب  ج أمج الرأبل جةفةامج ، تجةيب  جتجشم
ج.ج116/ج1 جالةية جالة ع م جفلجخهيجالوق م جةأأِل ةييج 1/1الة بم جةالو ت اجةالة ومضجةأ    يي ج

ج.ج243/ج3الةيمال  ج مجي   ج أمجل مةلجالةهت ج لجالةثومل.جلخبم ج تاجةأفمكال جج(4)
ج.ج1255  ُجج442/ج1الةب م يجفلجالوملجالة فيم جمبمل جالآلماللجالةعم ا جألمل جر،لجالةعات ججلخيجلج(5)
ُجمال جالةيبدمةاجج5145 قد  ُجج45 / 1لخيجلجلب جمالةم جمبمل جالومل جألدمل جفدلجفاد ج دلج دم جيبو دًم جج(6)

جهدج جقم جشعنةدجالو ضؤةط جج جمةلجثقمتجاالجلضلج عا ..جج1432الةعمة وا جط جالوةةم ج
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 المبحث الثاسي
 استجالب حليب المرأة باألدوية في ضوء الطب والدين، وفيه مطالب

 المطلب األول
 حليب المرأة ومواصفاته عند أهل الطب

 الفيجشديةطج عة دا جربمجيت  جرأةدجالة ديل جالة ،دب أدجألمةدتةال جبدهبمًجفدلجالةبألدي   جالبدتج دلجبدججج
ألع جهقضجالة يةطجيبعألجألمة ي   جة عاامجيع مجاةدمجالة فد جالةي دو  جة عادامجيعد مجاةدمج
الةألأةدجالة ب ةتج لجمةال جالةقيجب جا  م ل جة عادامجاةدمج  أوداجالةي دم  جةة دلجض،دب و جل ج
ُجةهددد جيقددد جألدددلجالةبألدددي  ج ُجالة الةدددتالتج جضألتددد ج أدددمجهدددقضجالة ،دددأةاجةهدددل جالبدددب الجرأةددددجالوقج

جيأ قجالببعيال جالةبمةل جلقجالج  ج تجال  م جاةيجةةتهمُ؟
ًاجةأ  قدا جةل جالةق دت جب فد ج أدمجبد ألل جة تد  جج ًودًمجة دًم يطدجالو بم جرأةدجالة يل جألأضدلج م

فلجالةهتالياجا ودًمجألدمةهيةبةلجألطدفاجخمصدا جةالةفةبم ة دمتجالةقمبأداجةأدقة م جفدلجالة دم  جل دمجفدلجالة اميداج
ج(1)جمبأاجةأقة م يوطباجا وًمجألمةفةبم ة متجالةته واجالةق

 (2)ثاسياً: محتويا  حليب المرأة وعناصره ومميزاته: 

%ج1% جبة  مجبط جفلجالةألأةدجاةم ج12اقال ج يم جةأ ةةتجبط جض،باجالةهيةبةلجاةم ج -1
جفق .

يألبددد يجرأةددددجالة ددديل جالة هوعدددلج أدددمجالةعتيدددتج دددلجالةاي  ضدددمتجةالةع ال ددد جالة ألفددد  جةأ ددد ق ج -2
فدا جا جا جالة فد جيألبدمذجاةدمجهدقضجالةع مصديجمدلجكموض، ةةل جةالة مة،دةب ضةلجأل قدممييج تث

 ي   جأل ت ج هوعل.

                                                 
 ج  أددداجمأوددداجالة دددي عاجةالةقدددمض  ج24الةي دددم اجفدددلج ددد  جالة دددي جةالة دددد جم.ججمبددد واجشددد  جالةدددتيلجصددددج(1)

ق جالةي ددددم اجالة هوةوددداجةالةطددددألاجالإلض مبوددددا جل.ج2221هددددج/ج1421بدددت  ا   جالةعددددتمجالة الردددتجةالةع ددددي لج
 ج  أاجالة،دتم جةالةطدألاجالإلض مبوداجفدلجالةعدمة جالإلبدا ل جالةبي وداجالة،دتمضوا ج465صا ج هتجالةب اللجصد

ج.153ا تالمجض باج لجلبمبق ججم عاجالو هيجةالة م عمتجالة طي ا جصد
 جالةبي ودداجالة،ددتمضواج465 جالةي ددم اجالة هوةودداجةالةطددألا جصددد26الةي ددم اجفددلج دد  جالة ددي جةالة ددد جصدددج(2)

ج.153صد
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يألب يج أمجم واجمهةي ج لج دممبلجالوي ه ض جأد  ةلجلةج يمددجالةاكبد في ل جمدقةكج دتمج -3
لكهدديج ددلجخايددمجالةددتقجالةهواددم  جةبأددكجالة يمبددمتجب،ددمه جفددلجب دد  لجالوج،ددمقجالة اددمم  ج

 فلجج،تض.جةالةبلجبقلجالة ةةتج لجالةعتة  جةب  تج لجق  جالة  م ا
يألبدددد يجرأةدددددجالة دددديل جالة هوعددددلج أددددمج اددددممالتجرة  ددددا جب ددددمفاجالةفةيةبددددمتجةالة دددديالثو ج -4

الةعاددد  ا جة أدددمجاض   دددمتجةرددد ال  جشدددأل وا جة  ت ادددمجل جبدددقيدجالةف ي دددمتجالة ،دددهباج
ةأل دديال  جة أددمجبيةبة ددمتجببعددتجالة دديالثو ج ددلجالالةبطددملجأل ايددمجالةدديًبةل جلةجالو عددم ج

 عتة .الةاا وا جةب،م تجبقةكج أمج   جالة
يقلجرأةدجالة ديل جالة هوعدلجالو فدم ج دلجل ديال جالإلبدام  جةالة فدم  جةالةبامألدمتجالة ادم ج -5

الةب ف،لجالةألمم  جةهلج لجالوببملجالةيًو،اجفلجةيومتجلكثيج لج أة  ج  و جفلجالةعمة ج
 (1.ج)جك ج مق

ي بم جرأةدجالة يل جألمة ألمفظاج أمجالة ألو جالوبةتيجمالخد جالة عدت جةالو عدم  جيو  د ج دلج -6
  يالثو جالة اي  جة ،م تج أمجب مثيجالة وتية متجالة فةت جةأ ، جممةاكب  مبة .ض  جالة

يأهلجممفاجالربومجمتجالة  ة مج ت جليمقج قدجالة الم  جوضلجا دلججدًتالجج(2)رأةدجالة،يب لج -1
 ألع ال  جالة  م اجالةبلجبقلجالةي و ج لجالةبتبي مجةالةفةيةبمتجألمإل مفاجف ضلجيأةلجالو عم .

 ج(3) مجيألب يجالةألأةدجفلجبتالياجالةي عايج أمجمه  جلكثيج رأةدجضامياجالةي عاجيألب ج -3
ةهددقالجي عدد جالةي ددو جي ددعيجألمة ددب ج  ددتجالضباددم جالةي ددعا جة ،ددم تضج أددمجالة صدد  جاةددمج

 الة   جالة يا ل.
الةاكب   جةه جالة،تيجالة  ج مجفلجرأةدجالوق جةه جي تجالة ف جألمة،دعيالتجالةأليال  دا جم دمج -5

 لضلجالجا مج  لجفلجب   لج  جالإلض،م .

                                                 
ج جمال جالبلجر ق جبةيةت.35الةفيةلجبةلجالةي م اجالة هوةواجةالةط معوا ج ج شةتجالةع  تجصدج(1)
ه  جرأةدجالوقجفلجالويمقجالوةةمجألعدتجالةد الم  جةهد جرأةددجصدمفلجلصدفيجالةأد  ج  جد مججرأةدجالة،يب لج(2)

فددلجالةثددتيج  ددت مجي ةددتجالة فدد  جيألبدد يج أددمجلج،ددمقج  معودداجةأل ميدداجج،دد جالة فدد جالة ةةددت جة ألبدد يج أددمج
ج.26ك واجلكهيج لجالةهيةبةلجالةا قجة ، جالة ف .جالةي م اجفلج   جالة ي جةالة دجصد

فددلجرأةدددجالوقجبألبدد يج أددمجبأ،ددأاج   أدداج ددلجالور ددم جالةته ودداجالةاددية  اجة  دد جالةددته  جالة  جدد م جج(3)
ج.465الة  .جالةي م اجالة هوةواجةالةطألاجالإلض مبوا جل/جصا ج هتجالةب اللجصد
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بدد يجرأةدددجالة دديل ج أددمجم ودداج ددلجالةألتيددتجب فددلجالربومجددمتجالةي ددو  جم ددمجل جالة ،دد جيأل-12
ي ددبصجهددقالجالةألتيددتجأل،ددا ةا جة مةبددمةلجفادد جيأل ددلجالةي ددو ج ددلجالوضو وددمجالة مج دداج ددلج
ضقددصجالةألتيددت جم ددمجل جفةبددم ةلجمج  جدد مجفددلجرأةدددجالوقجألت وددمتجفعمةدداجبة ة جًوددم جةهدد ج

 م .يأل لجالةي و ج لجالإلصمألاجأل ي جم،م جالو ف
رأةددجالة دديل جالة ثددمةلجفددلجبيمةهبددلجيقددلجالإلض،دم  ج أددمجالة ددت جالة   دد ج  ددمجيأددل جل دديال ج-11

  دددمك جج– دددي جالة،ددتيجفددلجفبددي جالة ف ةدداجج–الةع ددمجج–الة،ددي م جج–الة ددي م جالةبددمجلج
 الوب م .

ةاددقالجمأددلجةةغةدديضجم ددتجالة ددي عاجالإلبددا واجة م الةددتجبددت  جاةددمجالةي ددم اجالة هوةوددا ج
اجالةبلجيألبمجامجج،تجالةطهم جربمجي  د جفدلجصدألاججةدت جبدأو مًجة اهتجفلجالواقياجالة ب م أ
الة ؤ لجالةق يجخةديجةلرددجاةدمج-صأمجتج أولجةبأ ج– عمفم جةصتلج ب  جتج ا جيق   ج
ةالةطألاجهلجلفا ج مجلضع جتجأللج أمجالإلض،م جألعتجالإلباق جج(1)تج لجالة ؤ لجالةاةوفُج

ج لجاالجب ج مهم.ا جالجيب تلج لجر،لجبطيفلجةالةقومقجأل م اج ج
بق  جالةدتمب    ج ة جةد  ض ج ج أدمجالةديا ج دلجل جالةعأد قجالة هوداجقدتجخ دتجخ د التجج

 ظو دداجفددلج  ددم جالةبغقيددا جاالجلضاددمجةدد جب،ددب  جل جبقأددتجاالججدد ً الجأل،ددوً مج ددلجرأةدددجالوق جةةدد ج
داجاضد   جفدلجرأةددجالوقج بب تلج لجاضبمذجرأةدج  مأللجألألم ج لجالور ال  جفا مكجلكثديج دلج ًم

ة أمجالةديا ج دلجق داجالةبقدتقجالةعأ دلجةالةب   ةد جلجج ج(2)جاةيج  ج م جفلجالةألأةدجالةط م لجكأام
الة قه جالةقيجرتالجألمإلض،م جل جيطد جاةدمجالة  الكددجالوخدي  جة  دلجف د جفدلجبطد و جلةجبد فةيج
ليجض  ج لجلض ال جالوةبم جالةط معواجبامهلجلةجبقم لجرأةدجالوقج لجرةدج جال بودم ض جةبيمةبدلج

يدد فيجالةغددقال جالة م دد  جةفددلجضفدد جالة قددتجيبادد لجالة  م دداجالةبددلجبقددلجالة فدد ج ددلجالة ثددمةل جالةددقيج
ج(3)الو يال جالة عتيا.ج

  
                                                 

مبددددملج جالةقددددت  جألددددملج جالو دددديجألددددمةق  جةبدددديكجالةع دددد جج-جج-لخيجددددلجالإل ددددمقج ،ددددأ ج ددددلجلبددددلجهي ددددي جج(1)
ج.2164 جرتيجج ق جج4/225 جةالالببعمضاجألمهللجةبف   جالة قممييجهلل

ج.35 ج لجالةي م اجالة هوةوا جم.ج ة جة  ض جصد34الةي م اجالة هوةواجفلج   جالة ي جةالة دجصدج(2)
 جالةي ددم اجفددلج دد  جالة ددي جةالة دددج466 جالةي ددم اجالة هوةودداجةالةطددألاجصددد154الةبي ودداجالة،ددتمضواجصدددج(3)

ج.34صد
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 المطلب الثاسي
 أثر الرضاعة الطبيعية على صحة المرأة

ددتبامجاةددمجالوقجضف،ددام جة ة ددتج الةي ددم اجالة هوةودداجالجبفةددتجالة فدد جفقدد  جةة ددلجب بددتجفًم
جصألوًمجةضف،وًمجةطةوكجالةهوم  الةت البمتجله واجالةي م اجالة هوةواج أمجالوقج

 (1)أوالً: دور الرضاعة الطبيعية في وقاية صحة المرأة 

الةي م اجالة هوةواجبألدمفألج أدمجصدألاجالوق جوضادمجب،دم تج أدمجا دمم جة د جالةدير جاةدمج -
جرمةبلجالة هوةوا جضبو اجل جالةي م اجبؤميجاةمجافيال جهي  ضمتجلضث  اجب،م تج أمج ةك.

الوقج ددلجالإلصددمألاجبددبع جالو دديال جالة،ددي مضوا ج ثدد  ججالةي ددم اجالة هوةودداجبأل ددلجج،دد  -
 بي م جالةثتي جةبي م جالة هو  جةل يال جالةير جالوخي .

الةي ددم اجالة هوةودداجبع دد ج أددمجبألأةدد جالةددته  جالةبددلجبيبددهتجلث ددم جالةأل دد  جةبعةددتجةددألقج -
  شمقبامجةرة  بام.

 ثاسياً: دور الرضاعة الطبيعية على سفسية المرأة:
كجل جا  ددم جالةثددتيجةي ددوعامجفددلجالوشددايجالوةةددمجيأعدددجالوقجالة ي دد جي دددجل جبددت ج

مة الج ا ًمجفلجبتعو جالةعاقمتجالةعم فوداجبة ادمجة دةلجةةةدتهم جة ،دا جفدلجالض اقداججةدت جألمة ،دباج
جةام.ج

 وإليك البيان:
رمجاجالوقجاةمجا  م ج فأادمجب عأادمجبقد قجبدتة جاي دمبلجةفعدم جفدلجالبدبقيال جالوقجضف،دوًم ج -

ج(2).ج  جةب  أ جالو فم فةؤثيجبأبًمج أمجالة  ب

ج– دد جةجدد جج–الةي ددم اجالة هوةودداجب ددب جالوقجخاةاددمجاي دد  جالو   ددا جالةبددلجلةم اددمجتج -
 (3)ف ي جفةام جةبألدجم جلضثمجل جب ب جهقضجالةف ي ج لجخا جالة ةالذجة  م اجةةةتهمج

                                                 
ج.262 ج261اق جم.جالةبم  جصد جالةي مياجالةطألواجفلجالإلب35الةي م اجفلج   جالة د جصدج(1)
 41 ج42(جالةي م اجفلج   جالة ي جةالة دجصد2)
ب دمة جلمة داجة د ة ج-ة،دهدج دمج-ة لجلجد جاشدبم جهدقضجالةف دي ج مةهدتجألعد جالة ،دم جالةابدلجةد جيبد ةجلجج(3)

ج ف جفلجالةأل ةةلجةبألطة جالو   ا.ججالةألأةدجةط  م ج
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الةي م اجالة هوةواجبؤثيج أدمجضف،دواجالوقجة اقبادمجألأ ادم جا جا جالوقجالجبقدت جبادألومتج -
 عمضددم جل ادددمجاالج  دددت مجبةدددولجفدددلجضفددد جالة  قددد جةب دددم وجضفددد جالة ادددمقجالةبدددلجممضدددتجةج

 ب م بامجل ام جةلة جهقضجالة امقج  م اجةةةتهم.
الةي ددم اجالة هوةوددداجةادددمجبدددأثةيج أدددمجضف،دددواجالوقج دددلجرةدددججال ببم ادددمجب ةجادددم جا جبب ثدددلج -

ضفد جالة قدتججالةعاقاجبةلجالوقجةالول ج  دمجي عأادمجبأبطدلجألمب ادمجا  دمً جة دع  هم جةفدل
ج(1)جا  مً جة ةجامجة ألهبل

ة ددد ج دددمجبدددهلج مددديضجض دددتجألعددد جالو ادددمتجةألبددددجبأ دددأجاةدددمجالةي دددم اجالةطددد معوا جةبا ددد ج
ج(2)الةي م اجالة هوةوا جا مججااً جلةجب مباً جلةجخ ًفمج أمجضف،امجم مجبت ل.ج

  

                                                 
 ج  ددددمأل جالة،ومبددددا جالة   ددددت ج35ج–ج32 ددددم جصدددددالو   دددداجض دددد جالةعاقدددداجبددددةلجالة فدددد جةالوق جم.جفددددمي جق ج(1)

.جةفددلجالة قددتجالةألم دديجمثةدديج ددلجالةددتة جالةعي ودداجبددت  ج41 ج42الةي ددم اجفددلج دد  جالة ددي جةالة دددجصددد
الو اددمتجاةددمجالةيجدد  جاةددمجالةي ددم اجالة هوةوددا جألعددت مجبهددةلجةادد جر،دد مبلجالة ثةددي  جة  ددلجيظادديجا  ددم ج

جلنج لن ِ عك جينيك التن دم نانجُجبد   جالةبقدي جالةقيل جرة  مجقم  جُجةنالةك نالِةتن جيندِب َّجالةيَّ ن جلن ك جلن نالمن دمِ أنةكِلجِة ندلك ةنةكِلجمن د ك جرن هنلَّ من ةكالن
.ججة  ددلجينبهددةلجل جبعددمةو جالإلبدداقجل دد تجالة دديل  جةريصددتج أددمجصددألبامج دد ج  ميباددمج233جدد  جالآليدداج

ِ ِةوِلُجب   جالة جلن ك مجلن ك ةك نمجِاةنمجلنقِ ج ن بن رن ج.1قطصجج  جالآلياجضف،ًوًم جقم جبعمةم جُةنلنةك
الة قطدد مجألمةي ددم اجالةهتيأدداجُالةطدد معواُجهددل جبغقيدداجالةي ددو ج ددلج ي ددلجالبددب تال لجالةألأةدددجالةطدد م ل جج(2)

جةالةقيجةلج ،مةئج لجله ام 
 عددت جالة يوددمتجأل،ددهدجل دديال جالة اددم جالةب ف،ددلجبددةلجالةي دد جالة عب ددتيلج أددمجالةي ددم اجالالصدد  معواج -1

جب تيلج أمجالةي م اجالة هوةوا. يالتج لجضظةيضجبةلجالةي  جالة عج4ي  تجأل قتال ج
 عتالتجالة يومتجأل،هدجالإلبام جبةلجالةي  جالة عب دتيلج أدمجلاقيداجبتيأداج دلجرأةددجالوقجي  دتجأل قدتال ج -2

  ي ج لجضظةيضجبةلجالةي  جالة عب تيلج أمجالةي م اجالة هوةوا.ج14
اجل دددديال جالة ،ددددمةكجالةه ةودددداجةالو دددديال جالة أتيدددداجلكثدددديجشددددة ً مجبددددةلجالةي دددد جالة عب ددددتيلج أددددمجالةي ددددم  -3

 الالص  معوا.
الةألأةدددجالةطدد م لجيوددلجألعدد جالة عددمم جممة مة،ددة ق جةالةف بددف   جةالةطدد مي ق جةالة ما ،ددة ق جةالةه بمبددة قج -4

ألت وددمتج اددم فاج ددلجالة  وددمتجالة  جدد م جفددلجرأةدددجالوق جةهددقالجي،ددهدجل دديال جةل دديال جة ،دد جالة فدد ج
 الةي و .

ج.33الة ي جةالة دجصدج جالةي م اجفلج   154 جالةبي واجالة،تمضواجصد466الةي م اجالة هوةواجصد
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 المطلب الثالث
 استجالب حليب البكر اليائسة أو العقيم، وأثره في التحريم

ج جف العلماء في حكم حليب البكر يحرم أم ال على قوليناختل
(ج2)ةالة،ددمم جالة مة ودداجج(1)لضددلجي  دديجري دداجالة  ددم  جقمةددلجالة،ددمم جالور ددم جالقةةول األول:  

ج(4)ة ةالياج  تجالة،مم جالةأل مبأاج(3)ةالة عب تج  تجالة،مم جالة مفةواج

 أودلج  دتججي بيطجل جي   جالةألأةددجضبو داجر د  جةهدقالجهد جالة  طد االقول الثاسي: 
ج(ج5)جلر ت جة أولجالة قهد جةق  ج  تجالة مفةوا جل جرأةدجالةبتيجالجي  يجالةبألي  .

 واستدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب إليه:
جالببت جلصألملجالة قهدجالوة جألمةقيل جالة ي  جةالةقومو.أدلة القول األول: 

دددمبن نج-بدددبألمضلجةبعدددمةم-يبع ددد قجق ةدددلجالقةةةرآن الكةةةريم:  جأوالً  ُجةنلن َّان دددعك ن ن كج  ِبدددلجلن ك ن  نجالةاَّ
م نِاُج جالةيَّ ن ةنلنخن نالبن ن كجِ لن
ج(6)

ج وجه الداللة
لضامجل أقتجةفألجالة ي  جفأ جبقةتضجأل ب ةجاجلةجألتي جةالجفيلجبةلج لجثم جةادمجرأةددجج

جب ط جلةجمةال جلةجاةيهم.
جالةألي ددا جم ددمجةدد جمددم جةاددمجةةددت جةوثاسيةةاً: القيةةاس:  ددين ضددلجفألضددلج  ددم ج ددلجال دديل جف ن ن

ةالبب األلجالجي  د ج دلجج(1)يألط جأللجالةبغقيا جةالة    جةالضب م جالةعظ جفةثهتجأللجشهااجالة  ًواج
ج(3)جك ضلج ؤثيالجفلجالةبألي  ج بمجةجت جو جج ،لج عبمم

                                                 
ج.1/163 جالةاتالياج3/6 جالةأبمل ج1/423 جرمشواجالبلج مبتيل ج3/311فباجالةقتيي جج(1)
 ج2/412 جمال جالة بددددجالةعأ ودددا جبأغددداجالة،دددمةكجوقددديلجالة ،دددمةكج542الة دددمفلجفدددلجفقدددلجلهددد جالة تي ددداجصددددج(2)

ج.2/12 جبتالياجالة  بات ج2/33 جالةف الكلجالةتةالضل ج2/522رمشواجالةتب قل ج
ج.2/35 جمفمياجالوخوم ج1/12 جضامياجالة ألبمذج3/415 ج5/125 لجالة ألبمذج غج(3)
ج.3/236 جالة مفلجالبلجقتال ا ج3/164 جالة هت  ج5/444 جم م جالةق م  ج1/546الة غ ل جج(4)
 جالة ددمفلجالبددلجقتال ددا ج3/164 جالة هددت جفددلجشددي جالة ق دد  ج1/546 جالة غ ددل ج5/125 غ ددلجالة ألبددمذ جج(5)

ج.2/232 جشيالً جالإلباقجفلج ،مً جالةألا جةالةأليالق ج5/444 جم م جالةق م  ج3/236
ج.23ب   جالة ،م جج  جالآلياجج(6)
 جبألفداجالةفقادم  ج256 ج3/255 جالة ب،د ط ج312 جالةعدت جشدي جالةع دت جصدد3/6الةأبملجفلجشي جالة بدمل جج(1)

 جالةقدد  ج44 جشديةطجالةي دم جالة ألديق جصدد232 جالةقد الضةلجالةفقاودا ج2/523 جرمشدواجالةتبد قل ج1/231
ج.56طيال جفلجالةي م جج جصدالة

ج.11/324الة غ لجالبلجقتال ا جج(3)
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جالببت جلصألملجالة قهدجالةثمضلجألمةقوموجةالة عق  .أدلة الرأي الثاسي: 
فددلجمدد ج  ا ددم جةرأةدددججقددمة الجرأةدددجالةبتدديجمألأةدددجالةيجدد جأل ددم  جالة ددت  أمةةا القيةةاس: 

جالةيج جالجيأليقجالة  م جيوت  جرأةدجالةبتيجاةيج أليقجةأ  م .
جف قدد   جل ج ددمج مدديج ددلجالةقوددموجويمكةةن االعتةةرات علةةى االسةةتدالل رهةةذا القيةةاس: 

ُجرةدججل أقدتج دعك ن ن ك ِبدلجلن ك ن دمبن ن نجالةاَّ ةنلن َّان د  ُج الجيطأاجل جيتد  ج قةدًتالجة بدملجتجبعدمةمجالةقًم
جالة ي  جفأ جبقةتض.جالآلياجةفأل

 وأما المعقول: فمن وجهين:  
جلضلجضمم الججًتالجة أمجالفبيال جض ةةلجفا ج    اجةةو جةه ًم.الوجه األول: 
الة يل جةو،تج ةجاجوردت جةةدو جةادقالجالةألأةددجصدمرد جةالةبألدي  ج ه دلجالوجه الثاسي: 

   جةه امج أليً م. أمجلصألجالةقيجه جا  م جالة الةت جةةتهم جةالةبتيجةو،تجةالةت جورتجفاجيت
 واعترت على هذا االستدالل رثالثة أوجه:

جةو جل دددديجالة ددددت  جج(1)جل جضددددت  جالة جدددد مجالجب  دددد ج  دددد جالةددددتةة جا الجةجددددتالوجةةةةه األول: 
الجيادديجم ددت  جالةدد الم جوقدد ج ددلجب،ددعاجلشددايجلةجوكثدديج  اددمجف ضددلجالجي  دد جثهدد تجالة ،ددد جثدد ج

جيت  جض ة جرأةدجالةبتيجضمم ال.جي تلجل جي   جالةألأةدجبب مة جالةتةال  جة أولجفا
الجض،أ جة  جل جرأةدجالةبتيج    داجبد جهد جرأةددج ممال دتجةدلجصدفبل جالوجه الثاسي: 

جةالة يج جفلج ةكجةأل بم .ج(2)ف  جمم ج    اج مً الجلصفيجف أللجالجضق  جب  يجالةألي ا ج
أندججألمةددتةال جألأضددلج غددقجيألطدد جألددلجالة  دد  الوجةةه الثالةةث:  ددبن ك جا جةصدددجالةألأةدددجالة ن،ك

فبألط جأللجالةألي اجم مجة جثملج لجر  ج يجد جالةألتد جيودلجيه دمج أدمج دمجيثهبدلجالة دد جفد  ج
جقي جالو بم ج ةكجض يجالةألي اجةطالجفا.ج

ألعتج ي جلقد ال جالةفقادم جةلمةدبا جة  مق داجالومةداجيباداج جألدم جالةقد  جالرأي الراجح: 
ًأةلجب  يجري اجالة  م جألألأةدجالةبتي جة ةكجة مجيأل  جالوة جالةقم

ج جلمةبا جةبا بامج لجالة  مق اجةالةيم.ةق جج-
جلضلجق  جلكثيجالةفقام  جةالجي جتجةبيجوأللج عم  اجة قباومتجالةف ي جالة،أو اج.ج-

                                                 
جالة غ لجالبلجقتال ا جالة    جالة،مبلجج(1)
ج.3/311فباجالةقتيي جج(2)
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ل جالة ي عاجالإلبا واججم تجةبألقةدلجج أداج دلجالة قمصدتجالةألمجودا جةهد ج دمجيألققدلجبديجواجج-
جالةق  جالوة .

ملجأل،هدجالةعقد  جلةجةعدتقجالةد ةالذجةج مجرمةاجالةاية   جلي جفلجرمةاج تقجالةقت  ج أمجالإلض ج-
جةقأاج غباجالةيجم جفةام.

يبيبدج أمجبيجواجق  جج ا  جالةعأ م  جل جةدهلججالة ديل جاألثر الفقهي للقول المختار: 
أندججألمةتةال جي  يجري اجالة  م  جا الجةص جاةمج عت جصهم ج لج ي دلج دصجالةثدتي جج بن ك الة ن،ك

جة،تجالة   .ج م الجألمة يي  جفلج  لجالةأل ةةل جألقطتجالةبغقيا
 للحيثيا  اآلتية:  

م نِاُجأوالً:  جالةيَّ ن عك ن ن كجةنلنخن نالبن ن كجِ لن ِبلجلن ك ن ُجةنلن َّانمبن ن نجالةاَّ قم جبعمةم ج
ل أقتجالآليداجج(1)

جةفألجالة ي  جفأ جبقةتجبهدجض ة جالةألأةد جةوضلجةهل جةةلجصفبل جي هتجالةأأل جة   يجالةعظ .
ُةل مجصفاجالة ي عاجفد ضا جالبفقد الج أدمجلضدلجيألديقجئالً: وهذا ما أكده ارن رشد الحفيد قا

،دداج ددلجالة ألددو جمددم جةاددمج ةذجلةجةدد جيتددل جرددم اًجرأةدددجمدد جال دديل جألددمةغ جةاةدديج ألددمةغ جةالةوًم
ج(2)كمضتجلةجاةيجرم  .ج

لضددلجرأةدددجيألطدد جألددلجالةبغقيددا جةبددهدجةأ  دد  جةالضب ددم جالةعظدد جفةثهددتجألددلجشددهااج  ثاسيةةاً 
جالةبعاواج.

الة،يخ،دددلجألق ةدددل جا الجضددد  جةأ ددديل جرأةددددجةهدددلجألتددديجةددد جببددد ةذجةهدددقالج دددمجلكدددتضجالإل دددمقج
فأ  عتجش ًطدمجصدغةيالجفاد ج  دم  جو جالة ع دمجالةدقيجيثهدتجألدلجري داجالةي دم جرطد  ج
شهااجالة  ًواجبة ا م جةالةقيجض  جةامج لجالةألأةدجج  ج  ادمجبد ال جممضدتج التج ةذجلةجةد جب دل ج

ج(3)ةةه امجيغقيجالةي و  جفبثهتجأللجشهااجالة  ًوا.ج

ل جلةبدددم جالة ،دددم ج أدددمجالةع ددد قجخأقدددتجةغدددقال جالو فدددم  جفددد  جضددد  جرأةددددجالة ددديل جثةةةاً: ثال
ألمومة دداجفدد  جالة دد  جمددم ج عبددمم جثدد جا جالال ببددم جألموةفددماجةالةب،دد وا جفدداج ددمض ج ددلج  ددم ماج

                                                 
ج.23ب   جالة ،م جج  جالآليا جج(1)
ج.12صدج2بتالياجالة  باتجةضامياجالة قبطتجالبلج شتجالةألفةت ججدج(2)
ج.256 ج3/255الة ب، طجةأ،يخ،ل جج(3)
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ُا الجضد  جةأبتديجرأةددجفأ  دعتجصدهوًمجبعأدلجألدلجالةبألدي  .ج قدم جج(1)الالب جالةبألي   جةفمجالةأبمل ج
ُجألتدديج ةدد جببدد ةذجةدد جضدد  جةاددمجةددهلجفأ  ددعتجصددهومًجصددم تجل ددمًجةأطددهلجةبثهددتجقم ددلجخددم  ج

ج(2)ج و جلرتمقجالةي م جبة ا ُم
 المطلب الثالث

ج؟استجالب حليب المتحولين جنسياً وهل ينزل منزلة حليب األم
رددت جفددلجالةعقدد مجالوخةددي ج  أوددمتج ،دد  جيددب جفةاددمجبغةةدديجخأددلجت جببأل  دد جالةددقميج

ل جثدد جالةقوددمقجألع أودداججيالرودداجإلي ددممجفدديذجالة م دد جالةددقم   جاةددمجلضثددم جةج  ةددكجأل دددج مدديضجةطخطددًم
دلجة د ع جصد بل جة بد   جالةدتهلجفدلجج،د لج لجهي  ضمتجالوض ثاجملجب   جلثتاًل ة اه  جث جا  ًم
 أمجهةةاجالوضثدم جفاد جا الجالبدب أدجهدقالجالة بألد  جج ،دومًجالةأدهلجةقدمقجأل   دم ج فد جفدلج  دلج

جفة  يجرأةبلجري اجالة  م ؟جالةأل ةةلجه جي   جهقالجالة م ج   ةاجالة يل ج
فلجالةألقوقاجهقضجالة ،أةاجقتي اجأل  ،ام جرممثاجأل ي قبامجةةصفام جةقدتجالخبأددجالةفقادم ج
الة بقت ةلجفلجرت جرأةدجالةيج جا الجض  جةقمقجألمإل  م جقدتي مً جهد جي  ديجري داجالة  دم جلقجالج

ج أمجق ةةل 
ب ال جمم ج هوةومًجلةجالةق  جالوة  ج هدجج ا  جالةعأ م جاةمجالةق  جألأ جرأةدجالةيج جج

جج(3) بأل الًجالجي  يجري اجالة  م ج

ج  

                                                 
ج.6صدج3 جالة بمل ججدالةأبملجفلجشيجج(1)
 ج344/ج1(جالةفبمة جالةا تياج ج2)
 ج135/ج2 جبهددددةلجالةألقددددمًل ج325/ج1 جالة ادددديجالةفددددمًل ج351/ج1 جم  جالةألتددددمق ج411/ج1فددددباجالةقددددتيي جج(3)

/ج2 ج قدددتجالة ددد الهيجالةث ة ددداجفدددلج دددقهدج دددمة جالة تي دددا ج2/522رمشدددواجالةتبددد قلج أدددمجالة دددي جالة هةدددي ج
 جالةأبدددددملجفدددددلجشدددددي ج2/143 ج دددددلج عدددددمضلجالةطدددددألم  ج جالإلفطدددددم532/ج11 جالةألدددددمةيجالة هةدددددي ج552

ج.جج33 جشيةطجالةي م جالة أليقجصد53 جالةق  جالةطيال جفلجالةي م جالة أليقجةأ  م  جصد3/6الة بمل ج
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ج(2)ج دددددلجالة مة وددددداج(1)الةقددددد  جالةثدددددمضل ج هددددددجج م ددددداج دددددلجالةفقادددددم ج ددددد ا جالبدددددلجالةأبدددددممج

ج(4)ج لجالة مفةوا جاةمجل جرأةدجالةيج جي  يجري اجالة  م جج(3)ةالة يالبو،لجج

 سبب الخالف في هذه المسألة: 
ةالة ،دد ومت جلةجالال ببددم جألمة عددمضل؟جف ددلجال بهدديجالخددبافا جفددلجهدد جالال ببددم جألموةقددملج

الوةفددماجةالةب،دد واجقددم جب جدد لجالةبألددي  جة  ددم ماجالالبدد جالةبألددي   جة ددلجال بهدديجالة عددمضلجقددم  جالج
ُجج جةالةيج جةو جألأق. عك ن ن ك ِبلجلن ك ن ةنلن َّانمبن ن نجالةاَّ جي جدجالةبألي   جة عاتضجق ةلجبعمةم ُج

ج ججإليهواستدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب 
جالببت جلصألملجالةيليجالوة جألمةقيل جالة ي   جةالة عق  .أدلة الرأي األول: 

ُجأما الكتاب:  عك ن ن كج ِبلجلن ك ن ُجةنلن َّانمبن ن نجالةاَّ قم جبعمةم ج
ج(ج5)

رةججبعألجالة  ملجألمة يل جةة جيبعألجألمةيجد  جةالةألأةددجيبطد  ج  دلجوجهة الداللة: 
جفاجي  يجةه لجالةألي ا.جيبط  ج  لجالة الم  جةالةيج جالجيأت

  

                                                 
البلجالةأبمم جلب جألتيج جبلج جبدلجةشدم  جالةأ  دلجالإلفي قدل جمدم ج دلجألألد  جالةعأد  جةدلجبطدمضوفج  ادم جج(1)

هوددم  جبدد فلجفددلجصددفيجبدد اجثددا جةثاثددةلجةثاث مًددا.ججبددةيج  مقدددج مةددك جمبددملجالة اددم   ج طدد اجالوض
ج.11/325 ج ع  جالة ؤةفةل ج362صدج15ل اقجالة با  ججد

(جرأةدجالةقميال جه جيق جأللجالةبألي  جلةجالجيق ؟ج  تجالة مة واجثاثاجلق ال  جلردتهم جلضدلجالجيألديق جةهد جضدصج2)
ودداج أددمجةجددلجالة يالهددا جةهدد جقدد  ج مةددكجُالة تةضدداُجةالةثددمضل جيتدديضجا جب مكألددم جةل ج  ددم لجي جدددجالة ألي 

فددلجُكبددملجالبددلجشددةبم ُجةالةثمةددج جلضددلجيألدديقجم ددمجيألدديقج  ددم جالآلم وددا جةهدد ج ددقهدجألعدد جالة بددأخي ل ج
ةالخبم ضجألع جالة ة   جوضدلجا الجممضدتجالةألي داجأل دمجب د  ج دلجة ةدلج دلجالةألأةددجممضدتجالةألي داجأل بمشدي ج

  ندمِهتنجفادًاج دلجل جيتد  جةدلجرتد جشدي ل.جةه لجالة ةتجلةةم.جةقم جألع جالة ألققةل جهدقالجاةديج  جد مج
ج ن ددِتابامجةأيجيالجدلج ج د ِ  ضدداجةرن ةَّ دديِ جالة تن الة بدد فم جألعددتجج33/ج4الةبَّألِطدةِ جةضبددمًتجة دمًدجالةبَّأكِة دد جفدلجشن

 هدجج1423هدج جمال جالبلجر قجط جالوةةم جج633
الة دمفعل جةدلجمبددج طد فاجج(جالة يالبو،ل جه جالةأل،ةلجبلج ألجبلجي  تجالةبغدتالم جالة يالبو،دل لخقجالةفقدلج دل3)

 ميجفةامجالخبا جالة دموجفدلجالة ،دمً  جةمدم جرمفظدًمج ب أ دًمج م فدًمجألمةألدتيج جبد فلجبد اجث دم جةل  عدةلج
ج.2/244 جالو اق ج1/2ة مًبةل.ج بقمتجالة مفةوا ج

 جبهةددةلج1/163 جالةاتاليددا ج5/124 ج غ ددلجالة ألبددمذ ج2/522 جرمشددواجالةتبدد قل ج4/312 د اجالة أةدد  جج(4)
ج.4/262 جالةبأليجالة خم  ج12/1 جالة ألأم ج2/135 جالةألقمًل

ج23ب   جالة ،م جج  جالآليا جج(5)
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 المعقول: 
ل جالةألأةدددجيبطدد  جةجدد مضج  ددلجببطدد  ج  ددلجالةدد الم  جةالةيجدد جالجيأددتجفدداجي  دديجأوالً: 

جةه لجري اجالة  م .
 ة جب يجالةعمم جأللجةبغقياجالو فم  جةوضلجضمم  جةالة مم جالجرت جةل.ثاسياً: 

رأةددجالةيجد جمألأةددججالبدبت جلصدألملجهدقالجالةديليجألمةقودموجفقدمة ال أدلة القول الثةاسي: 
الة دديل جأل ددم  جل جمدداًج  ا ددمجرأةدددجلم ددل جة ددمجمالقجرأةدددجالة دديل جيألدديقجالة  ددم جف ددقةكجرأةدددج

جالةيج .
جواعترت على هذا القياس:

ل جالةيج جةو جةلجرأةددجمألأةددجالة ديل  جةةد جيعدي جالةعدي جرأةددجةأيجد جمألأةددجالة ديل  ج -
 (1)ج.ف وفجيقموج أول

عمت.ججلضلجةو ج عًتالجةأبغقيا جفأ جيبعأل -  (2)أللجالةبألي  جمغةيضج لجالة ًم

لضددلجةددو ج  جدد م جةط جةجددتجفدداجي،دد مجةه ددمً جةالجيبطدد  جالةألأةدددجاالج  ددلجببطدد  ج  ددلج -
 (3)الة الم ج

 لجخا ج مجبقتقج لج ي جآل ال جالةفقام جةلمةدبا جيهدتةجةدلجل جالةديالجاجالرأي الراجح: 
ًأ  جألدأ جر أةددجالةيجد جالجي  ديجري داجفلجهقضجالة ،أةاجه ج دمج هددجاةودلجج اد  جالةعأ دم جالةقدم

جالة  م  جة مجيأل ج
 ق  جالمةبا جةبا بامج لجالة  مق اجةالةيم.أوالً: 
جلضلجق  جلكثيجله جالةعأ .ثاسياً: 
ةأفيةلجالة ال ألاجبةلجالةقميجةالوضثمج هومً جةو جالة  ملجبعألجألمة يل جةةد جيبعأدلجثالثاً: 

 بدج أولجلثي.ألمةيج  جفااًج لجل ج مجي يذج لجالةيج جةو جةه ًمجفاجيبيج
 ل جالةق  جألأ جةهلجالةيج جي  يجالةألي اجي مةدجالة ،   جفلجالة بدجالة  ا   .رابعاً: 

ُجةل دمجةدهلجالةيجد جفألضدلجةدو جبأدهلج أدمجالةبألقةدلج قال صاحب تبين الحقائق الحنفي:
ُج ج(4)ف  جالةأهلجالجيبط  جاالج  لجيبط  ج  لجالة الم 

                                                 
ج.53الةق  جالةطيال جصدج(1)
ج.33 جشيةطجالةي م جالة أليقجصد3/414 غ لجالة ألبمذ جج(2)
ج.3/6 جالةأبملجفلجشي جالة بمل ج2/32بتالياجالة  بات جج(3)
 2/136بهةلجالةألقمًلجةف يجالةتيلج ث م جبلج ألجالة  أعلجالةأل فل جج(4)
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ال بام جالةأهلجالة  أد لجةغدقال جالة ةدت جُجل جالةألي اجب ب يج لجقال الماوردي الشافعي: 
ة ةكج  ط اجيو مجخأقلجتجبعمةمجامةبمج لجلةبم جالة ،م جمة جالةيجم  جةصدم جةدهلجالةيجد ج
ل ددعدجرت ددمج ددلجةددهلجالةهاو دداجالةبددلجالجي ب دديجألددلجري دداجالةي ددم  جةو جالةي ددم جببدد جةأدد الم ج

ج(1)فأ مجممضتجالة يل ج أل جالة الم  جةجدجل جب   ج أل جالةي م ُج
ُجا الجضدددد  جةأيجدددد جةددددهلجفأ  دددد جقددددم ج ألددددلجصددددهومجالجبثهددددتجألددددلجري دددداجالةقم ددددلجخددددم  ج

ج(2)الةي م ُ
ةه ج مجلكتضجصمردجالةأبملجألق ةل جةط الجض  جةأيج جرأةدجفأ  د جألدلجصدهوًمجةد جيبعأدلج

ج(3)أللجالةبألي   جوضلجةو جألألأةدج أمجالةألقوقا جو جالةألأةدجيبط  ج  لجببط  ج  دلجالةد الم ج
ج م جفاجيبعألجأللجالةبألي  .ةوضلجة جي ألجةغقال جالة  ة

خم ،مً جل جفلجالبب الجةهلجالةيج جبعم  ج  جخأدلجتجةإلض،دم  جة  مةفداجةق ال دتج
جالإلض،مضوا جة مجبقباولجالةف ي جالة،أو ا.ج

ًوددا جاألثةةر الفقهةةي للقةةول المختةةار :  ل ججالةيجدد جا الججالبددب أدجرأةبددلجألمومة دداجالة و وم
الجب ب دديجالةألي دداجبة ا ددمج جفأدد جل  دد ج فأددةلجةل  دد جصددهومًجفدداجري دداجةالج  ددم جبة ا ددم جةج

لرته مج ميجةالآلخيجلضثدمجفداجيطدةيال جلخد  لج دلجالةي دم ا جةجدم جوردته مجل جيبد ةذج دلج
الآلخددي جم ددمجلضددلجالجبثهددتجالةألي دداجبددةلجالةيجدد جة ددةلجل  دد ج جةجددم جةددلجل جيبدد ةذجالةه ددتجالةبددلج

لةج  بدلجلةجخمةبدلجا الجةد ججل  عام جم مجي   جةأ ةتجالةدقيج  د ج  دلجل جيبد ةذجألمب بدلجلةجلخبدل
 يتلجه مكج مض جلخي.

  

                                                 
 532/ج11(جالةألمةيجالة هةي ج1)
 .جججج1/344(جالةفبمة جالةا تيا ج2)
.ججة  دددجل جض بددلج أدمجل جبغةةدديجالة دد  جالجي د  جشددي ًم جوضددلج بادد لج3/6الةأبدملجفددلجشددي جالة بدمل جج(3)

بغةةددديجة أدددلجتجةمفددديجة ع بدددلجةب ددد  لجةط ددديال جألدددمة ف جاةددديججدددمً  جاالجا الجبددد الفيتجشددديةطجالةادددية  ج
جك ،ددأةاجالة  ثددمجال دددا ةنددلنجثنقك ددًا جةن ددمجلنصك ددلك اجِ  كان ن جةنددلنجشن جةنددوك ن ددلك ج ن ددمِ  جلنةك ددم جةنالة ِ ،ن جةنددلنجلةنبنددمجالةيِ جن ددلك ة  ددت جُج ن

جِ  كددلنجالةكهندد ك ُججفدد  الجةةددتج فدد جةةددلجل اددم جب مبددأواج  مةفدداجة  ،ددلجف ددلجالة  تددلجل جيقدد قجأل يالردداج ددينذن ين ك
امج جفا ددمجيتدد  جالصددا جالو اددم جج بددم ج  ددًاجاصددارواجُجا الةدداجالة أقدداجالة الًددت جُججألادد الأل امجةشددية 

ةأقم ددت جالة دديعواجالةاددية التجبهددواجالة ألظدد  التج جةهدد ج ددمجبددوأبلجألألثددلجبألددتج  أددد جالبددب الجرأةدددج
جالة  ثمجالة  ت جألمومة اج.
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 المطلب الرابع
جباألدوية وأثره (1)حكم استجالب حليب الخنثى 

الهددب جالةفقاددم جألقاددواجالة  ثددمج  ددقجظادد  جالإلبدداق جفاددلجقاددواجقتي دداجأل  ،ددامجرتيثدداج
تأاجب صفامجةبق،و ام جةه مكجلمةاجمثةي جبت ج أمجالهب دمقجالةفقادم جالة بقدت ةلجبدقةك جةممضدتج  د

ا جة مةبددمةلجفقددتجلمتجاةددمج   ددتج ددلج الة  ثددمجقددتي مًجب ددت ج عاددأاج ه ودداجفقاودداجببألددت جالةقددياًل
جالالهب مقجةالةبألججإلي ممجبط  التج ه واجفقاواجة مجضيالضجةض مهتضجالآل جيؤ تج ةك.

ًقالج لجالخنثى في اللغة:  جةقميجةالجلضثم جةةلج مجةأيجم جج وعمً جلخك أنصن الةقيجالجين ك
يجةالةأةل جيوقم  جب  ججالةيج جا الجفعن جفعك جالة   جالالض  م  جليجالةب ج(2).جث لجةالةب ، 

ةقدتجبديجاجةدت ج دمجقمةدلجالة مبدمضل جوقد اختلف الفقهةاء فةي تعريةف الخنثةى شةرعاً،  
الة  ثمج لجةلجلةاجالةيجدم جةالة ،دم  جةالة د صجالة الردتجالجيتد  ج مديالجةلضثدمجرقوقدا جف  دمج“ألق ةل ج

ةهدد جبعي ددفجمقةددلجةأ  ثددمجالة م ألدداجم ددمجبددوأبلجفددلجج(3)مُ.ل جيتدد  ج مدديال جةط ددمجل جيتدد  جلضثدد
جالةبعي فجالة هل.

ُ...جالة  ثدمجهد جالةدقيجةدلج مديجةفديذجال ديل جلةجثقددجفدلجوقال ارن قدامة في المغني : 
.ُ ةب ق،دد جاةددمجخ ثددمج  ددت جةاةديج  ددت  جفمةددقيجيبهددةلجيوددلججج(4) تدم جالةفدديذجي دديذج  ددلجالةهد  

 جدد جلةجال دديل جفأددو جأل  ددت  جةطض ددمجهدد ج جدد جيوددلجخأقدداج ا ددمتجالةددقم   جلةجالوض ثدداجيددوعأ جلضددلج
يجلرتم دلجيعبهديجأل بمةدل جفد  ج دت ج جةرت دلجفدلجا ثدلجة  دم لجةبدًم ًت  جلةجال يل جفةامجخأقداج اًل  ال

                                                 
 اددد جل ج  دددتأاجالة  ثدددمجالةألقوقددداجضدددمم  جالةألدددتة  جاالجل جالة  ثدددمجالة م ألددداجةو،دددتجشدددتيت جالة دددت   جةبألدددت جج(1)

ت ج لجم جخ ،اجة  ي لجلةدجةالم .ج  دتأاجالة  ثدمجبدةلجالة ددجةالةفقدل جةأدتمب  ج/ج جب ،باجرمةاجةالر
الةبددددلجب  دددد جفددددلجلجا باددددمججHermaphroditeجTrue.ججةالة  ثددددمجالةألقوقودددداج341 أددددلجالةبددددم  جصددددد

قجرمةددداجخ ثدددمجج1532الة طدددواجةالة هدددو جضدددمم  جالة جددد مججدددًتالجةقدددتجض ددديتج  أددداج ةتي،دددلجمالي ،دددبوفج
ألددت جةةدددتيامج هددو جةالردددتجةخطددواجةالرددت جفدددلجالةعددمم جب ددد  جةألضثددمج هوادددم جرقوقودداجفددلجالة اليدددمتجالة ب

البددبع أبلجمقاددةدجفددلج اقمباددمجالة  ،ددواججPhallusةةأيجدد جخطددةبم .جةةاددقضجالة دديل ج ردد جة ظدديجمهةدديج
مفتج دلجب ثةد جمة جالةدقميجةبأل ةدتجاةدمجب ثةد جمة جالوضثدم.جج32  جالة ،م جفبي ج لجالة  ل.جةفلجبلج

 أددتجةة ددعتج فددًاج ةبًددم.جةقددتج فاددتجهددقضجليجبددتخ ججيالرددلجةقمةددتجاضاددمج مً ددمجرج34ة  ددت مجبأغددتج
ج353بعةت جألت ضامجخ ثم.جالة  ثمجبةلجالة دجةالةفقل جصد

ج جمال جصمم  جبةيةت جالة بعاجالوةةم.2/145ة،م جالةعيل جج(2)
ج.6/413بتالً جالةط مً  جج(3)
جهد.1425 جالة مشيجمال جالةف ي جبةيةت جالة بعاجالوةةمج1/114الة غ ل جج(4)
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ألم ج لج ا جالةقم   جفا ج مي جةط جألم ج لجالةفيذجفاد جلضثدم جةط جألدم ج  ا دمجج وًعدمجال بهيضدمج
ال بهدديجالة تددم جالةددقيجي دديذج  ددلجالةهدد  جلكثددي جةط جلبددبقا م جفدد  جخيجددمج عددمًجةةدد جي،ددهلجلرددته مج

ُجفاد جرة ةدقج ن دت  جة نبديكج ُليجالبب تجم وداجالةهد  ج دلج اد يجالةدقم   جةالوض ثداج ًعدم البب  مج
ج(1)جربمجيبهةلجالشتمةلجألعا متجلنخي

وضا جفقام جالوبتال  جةالجي   جةأ فبلجواحسب أن الطب هو دليل الحقيقة في ذلك؛  
أدلجألموبدتال جاالجا الج جد جوهد جالةعأد ج دلجلهد جالةهدت  جوضاد جلهد جالةدقميجل جيفبمجفلج ،دأةاجببع

ض   جبةلجق ال تجالةتيلجةالة ي عاجة ةلجق ال دتجالة دد جو جالة ددجممة دي جةقوم دلججفلج ةك جربم
ج أمجالةألظيجةالإلألمرا.

بعدي جالة  ثدمجفدلجالة بددجالة هوداجألأضادم ججالة د صج: تعريف الخنثى عند أهل الطةب 
  ،واجالةظمهي جام اا جةةبألتيتجض عواجالة  ثمجي ظيجالة هةدجاةمجالةغت جالةقيجب   جل ام ضجالة

الةا،ب ة لُ جف  جممضتجالةغدت جخطدواجةالو ادم جالةب مبدأواج الةب مبأواجر،دجفألطامجالة ،و لج
 Male Pseudoالة م جودداجب ددبلجبأددكجالة  جدد م جةددت جالوضثددم جفادد جخ ثددمج مدديجمددم لج

herma phroditeجالةب مبأواجالةظمهي ج مي اجفادلجخ ثدمج جةط جممضتجالةغت ج هو جةالو ام 
 جةط جمم جةادقالجالة د صج هدو جةخطدوا جFemale Pseudoherma phroditeكم ألاج

 جةالج هدددي جلضدددقالكجTrue Hermaphroditeلةجه دددمج ًعدددمج أبأل دددم جفاددد جخ ثدددمجرقوقوددداج
جج(2)ألمو ام جالةظمهي جالةبلجقتجب بلجالةقميجلةجالوضثمجلةجمأةا مج ًعم.

ي ظدديجالة هةدددجاةددمجالةغددت جاء عةةن تعريةةف األطبةةاء للخنثةةى: اخةةتالف تعريةةف الفقهةة
الةب مبأواجلةاًلجف  جةجتهمجبأل د جالة هدو جةالة طدواج عدمًجفادقضجهدلجرمةداجالة  ثدمجالةألقوقوداجضدمم  ج
الةألتة ججًتال جل مجا جةجتجل جالةغت جالةب مبأواج هو جةالو ام جالةظمهي ج مي اجف  جبأدكجالةألمةداج

لضثدمجةظمهيهدمج مدي جةط جممضدتجالةغدت جالةب مبدأواجخطدواجهلجرمةاجالة  ثدمجالة م ألداجالةبدلجلصدأامج
ليجالةدقيجلصدألج مديجج–ةالو ام جالةظمهي جب بلجالوضثمجفد  ج ةدكجهدلجالة  ثدمجالةدقميجالة دم لج

جةظمهيضجالوضثم.

                                                 
ج.جج1/114الة غ ل جج(1)
ج352  تأاجالة  ثمجبةلجالة دجةالةفقلجاججج(2)
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ة ألبددمذجالة هةدددجةأ صدد  جة عيفدداججدد  جالة  ةدد مجلةجالةبددمةغجفددلجالةألددمالتجالة  ددببلجفةاددمج
جاةمج عيفا 

ة  بد  متجة  تدلجبألتيدتضجألأخدقجخايدمج دلجخايدمجالة   ج أدمج ،دب  جالةطدبتومتجالة يج -
جالةتقجالةهوام جلةجخايمج ب  اجةأف جةفألطام.

  عيفاجالةغت جالةب مبأواجة ةكجألأخقج ة اجةفألطامجض،و وًم. -
فألصجالو ام جالةب مبأواجالةظمهي جةالةبم  اجةفألصجالةعا متجالةثمض  داجةأدقم   جلةجالوض ثداج -

 ةخمصاجفلجرمةاجالةهأ غ.
يفدداجةجدد مجالوة القج ثدد جبأددكجالة  جدد م جفددلجالةغددت جالةب مبددأواجلةجالةغددت جفألددصج ددمقجةأ ،دد جة ع -

 الة ظي ا.
ةمددم جيعب ددتجالةفقاددم جالة بقددت ةلجفددلجبألتيددتجالة  ثددمج أددمجالة بددم  جفدد  جألددم ج ددلج   دد ج
الةددقميجفادد ج مددي جةط جألددم ج ددلجالةفدديذجلةجلبددف جالةبظدديجفادد جلضثددم.جةمددمض الجي قفدد  جالة  ثددمج ددلج

مجرددًم جفدد  جبددم ج  ددلجالةهدد  جة شددلج شددمًجفادد جلضثددم جةط جالو فددم  جة  أهدد  ج  ددلجل جيبهدد  جاةدد
قق جالةه  جفا ج مي جةط جةد جيبهدةلج بمةدلجفاد جالة  ثدمجالة  دت جةدتيا جبيمد ضجربدمجيطد جة،دلج
الةهأدد غجفدد  جظادديتج أوددلج ا ددمتجبأدد غجالةيجدد جفادد ج جدد جةط جظادديتج أوددلج ا ددمتجبأدد غج

 الوضثمجفا جلضثم.
الة  ثددمجيددي ج ددلجرةددججيهدد   جا جألددم ج ددلجقددم جالبددلجالة  ددق  جةلج دد جالةفقاددم ج أددمجل ج

ج(1.ج)جرةججيه  جالةيجم جة  ج ةيال جالةيجم  جةط جألم ج لجرةججبه  جالة يل جة  ج ةيال جالة يل ج

ةالجشكجل جهقالجالةفألصجقتجيت  جصألوألمً جةقتجيؤم جالةدمجالة  دأ جفقدتجب د  جالة  ثدمج
 جالةقادةدجةمدو ج ميجفلجاتبامجالةب مبأواجةمية  ب  مبامجالة  ،دواجاالجل ج  دي جالةهد  جلبدف

لضددلجلضثددمجة ألتدد جألأضددلججج-لضددقالكجج–الةطددفلج  ددق لجربددمجيهددتةج ثدد جالةفدديذ جفةبأكددتجةددت جالةفقوددلج
لضثددمجق عددمً.جةالة القدد جلضددلج مدديجة  تددلجا ممبددلجة  ددعلجالة هوعددلجألدد جيال ج  أودداججيالروددا جة فقددتج
الة طدددملجبدددقةكجمثةددديالج دددلجرق قدددلجفدددلجالة ةددديال جرةدددججيع دددمجضطدددةدجالوضثدددم جةالجي،ددد اجةدددلج

ج(2)ج اجفلجالةطا ج...جاة ج لجالو   جالةبلجي بصجبامجالةقم  ألمإل م

                                                 
ج.13الإلج م جالبلجالة  ق  جصدج(1)
ينددقميجفددلج عيفدداجالة  ثددمج ددمج ة جل ج ددم يجبددلجج.355ج–ج353  ددتأاجالة  ثددمجبددةلجالة دددجةالةفقددل جصدددج(2)

ة ج لجال يل جةةتتجةةًتالجةلج ا ال  جفب ألة ديجةقدم  جهد جالةظ يلجمم ج لجرت م جالةعيلجفلجالة مهأوا جف،ن
= 
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ةالجشكجل جب  وصجالةفقام جةأ  ثمجفلجهقضجالةألمالتجيعب تج أمج عأ  متجبتتجةا ج
فدددلج  ددد ا  جل دددمجالةةددد قجفدددمةق  جفدددلج   ددد  جالة  ثدددمجيعددد مجوهددد جالةدددقميجةلهددد جالةدددقميجه دددمجهددد ج

د دأنةن الجلنهك ُجفنمبك ُجالو بم  ج تجببألمضلجةبعدمةمجيقد    أن ند  ن جبنعك جمن كدبن كجالن جالةدقِ ككِيجِا ك  ن
ةمد ج دمجة مجج(1)

فددلجمبدددجالةفقددلج ددلجالة  ثددمجي بغددلجا جددم جالةألتدد جيوددلجلةالًجاةددمجالو بددم  جفدد  جرت دد الجألددأ جهددقالج
ةط الجرطد جفدلجخأقبدلج دمججالة  صج ميجفلجبيمةبلجالة ية  ب  لجةالةغتميجفاد جم دمجرت د ال 

  تدددلجا ممبدددلجة  دددعلجالة هوعدددلجألددد جيال ج  أوددداجةجيبدددميلجصدددفاجالآلم ةدددةلج دددلجب ددد ضجلةجا مقدددا ج
ة أدمجالةفقادم جل جيه د الجلرتدم ا جفمة دج أولجالة ،ؤةةواجالوكهيجفدلجبألتيدتجالة د  جه دم ججيالروا ج

جألعتج الكج أمج مجيقي ضجالو بم ج

ةقتجردت ج د جبقدتقجالة ددجالةألدتيججاضادم جاشدتم جالة  ثدمجألد جيال جألعد جالةفأل صدمت ج
يالرواجةلجي بتج  ادمجايادم جل ديضجةطضادم جاشدتمةل جة أودلجث جب  وصجالةألمةا جلةجاجيال ج  أواجج

جيه مجالةألت جالة ي لج أمجضظيج هلجفقامجصألوا.ج
 ل  عاجلق ال  جةطةوكجالةهوم  ج(2)فلجرت جرأةدجالة  ثمجالة  ت جوللفقهاء المتقدمين 

ةقددتججعأدد الج  ددمطجالةبألدي  جبأه اددمجادد ال  جالةألأةدددجة ت ددل جالقةةول األول للسةةادة الحن يةةة: 
الة ،دم جا جهدقضجالةغد ال  جالجب د  جاالج دلجلضثدمجرتد جألأضدلجال ديل  جةبعأدلجالةبألدي  جبب دمة جف  جقمةدتج

 (3).جةه لجالربومً م جةط جة جيقألج ةكجة جيبعألجأللجالةبألي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 ج جةال يل  جفأ جيقه ج  لج ةك جةفلجةةأاججعد جيبقأددج أدمجفيالشدلجمة جضد ق جف،دأةبلججم  داجةدلجالشدبايتج
أل  م جالةيلي جفأخهيهمجفقمةتجةل جم جالةألم جةرتِ  جالة نبنم  جليجالجع جموفواجالةه  جهدلجالةألتد  جفمببأل،دلج

ادداق جةط جمددم جيهدد  ج ددلجالةفدديذجفادد ج لياددم جةخدديذجفقددم جةق  ددل جالضظدديةالجا جمددم جيهدد  ج ددلجالةددقميجفادد ج
 جالة  ال  دددججفدددلج343 ج341الة يجددد جالة،دددمبلجصددددج.لضثدددم جفمببأل،ددد  الج ةدددكجالةددديليجة قدددلجرتً دددمججمهأًودددم

ج.131الة ي عاجالإلبا وا جل.مج ج ألجالةطمب ضلجصد
ج.1ةب   جالوضهوم جج  جالآلياجج43ب   جالة أل جج  جالآلياجج(1)
لجالةعق مجالوخةي ج لج  أومتجالة ،د جالةبدلجيدب جفةادمجبغةةديجخأدلجالجيتخ جفلج     جالة  ثمج مجرت جفج(2)

ت جةبأل  ددد جالةدددقميجالة م ددد جةأدددقم   جاةدددمجلضثدددمجة ةدددكجأل ددددج مددديضجةطخطدددمًلجثددد جالةقودددمقجألع أوددداججيالروددداج
إلي ممجفيذجة اه جث جا  مًلجهي  ضمتجالوض ثاجملجب   جلثدتال ضجة د ع جصد بلجة بد   جالةدتهلجفدلجج،د لج

ج.355أاجالة  ثمجبةلجالة دجةالةفقلجصد أمجهةةاجالوضثم.ج  ت
 ج3/133 جمال جارودم جالةبديال  جالةأبدملجفدلجشدي جالة بدملج1/133    جالوضايجفدلجشدي ج أبقدمجالوألألدي جج(3)

.جيقدد  جالإل ددمقجالة  م دل جُا جالوصدد جفددلجالوألادم جالةبألددي  ُجفدد  الجبقمبدد ج34شديةطجالةي ددم جالة ألدديقجصدد
مجا الجالخبأ دتج ألديقجب ،د  جقي داجمهةدي  جف ضدلجةدو جر جةري اجاأهدتجالةألي دا جةةادقالجال ب د جالالجبادممجيو د

لصدأالجالإلألمرداجربدمجيبأيدتجالالجبادممجألمببطدألمألل جةةادقالجممضدتج  الضد جالة  دم جب  د جفدلجالالببدتال جةالةدتةالقج
= 
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يثهتجالةبألي  جبأه امجا جةجتجةامجةدهل جلومًبدمج أدمجالة دكجالقول الثاسي للسادة المالكية: 
ج(1)فلجالةألت جالربوم مً.ج

 دلجالة،دمم جالةأل مبأدا جالةب قددجاةدمجالةهودم  ج (2) ادة الشافعية وارن حامدالقول الثالث للس
جفددد  جألمضدددتجلض ثبدددلجرددديق جةطالجفدددا جةط ج دددمتجقهددد جالةهودددم جةددد جيثهدددتجالةبألدددي   جفأأي دددو جض دددم ج

ج(3)لقجالة ث لجةضأل هم.ج

قمة الجألعتقجثه تجالةألي اجألألأةدجالة  ثمجالة  ت  جوضلجة جالقول الرابع للسادة الحنارلة: 
 (4)م ضلجال يل جفاجيثهتجالةبألي  ج  جالة ك.جيثهتج

ًأةلجالةةرأي الةةراجح:  يهددتةجةددلجل جالةدديالجاج ددلجلقدد ال جالةفقاددم جقدد  جالة،ددمم جالة ددمفةواجالةقددم
جألمةب قدجاةمجالةهوم  جف  جألمضتجلض ثبلج أمجيتجالو بم جرنيقجةطالجفاج  اًجألمالربومطج.

ُجةةددهلجالة  ثددمجالجيقباددلجلض ثبددلج أددمجالة ددقهد فأدد جال باددعلجصددغةيججقددم جالة دد ةيجج ج
ُج ج(5)ب قدجفلجالةبألي  جف  جألم جلضثمجريقجةطالجفاج

ل جالة  ثدددمجالة  ددت جا الجالبدددب أهتجرأةهاددمجألمومة ددداجاألثةةر الفقهةةةي للقةةةول المختةةار : 
ةبألطة جالو   ا جةقتج ف جالة دجالشتمةامجبوقةلجألأضامجلضثم جةمم جةألأةهامجضف جصدفاجالةألأةددج

عأدددلججبأه اددمجري ددداجالة  ددم جةطالجفدددا جةهدد ج دددمجلكدددتضجالة هوعددل جةمدددم جالةي ددم جفدددلجالةألدد ةةل جب
جا الجض  جةأ  ثمجةهلجا ج أ جلضلجال يل جبعأدلجألدلجالةبألدي   جةط ج أد جلضدلج جد ج قم لجخم جفقم  ُج

ُج جج(6)ة جيبعألجأللجالةبألي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 جةفدددلج ةدددكجليًادددم جالوشدددبمضج1/111ةبأيدددتهمجةال بادددممهمجبادددقالجالوصددد .جالة  ثددد  جفدددلجالةق ال دددتجةأ  م دددلج

 ج ؤب،داجالةي دم جةأ بم داجةالة  ديج2/265رتمقجفلج طدمةاجالوضدمقج جق ال تجالو1/65ةالة ظمًيجةأ،ة  لج
جةالةب    .

ج.2/412 جبأغاجالة،مةكجوقيلجالة ،مةك ج131 ج132 جالة ي جالةطغةيجصد2/522رمشواجالةتب قل جج(1)
البدددلجرم دددت جالةأل،دددلجبدددلجرم دددتجبدددلج أدددلجبدددلج ددديةال جالةبغدددتالمي جلبددد ج هدددتجتجا دددمقجالةأل مبأددداجفدددلج  مضدددلجج(2)

  ج لجله جألغتالم جب فلج الجًعمج لجالةألت جةدلج طد فمتجفدلجالةفقدلجةاةديض ج  ادم جالة دم  جة ت با جة فبةا
فددلجفقددلجلر ددتجبددلجر هدد  جشددي جلصدد  جالةددتيل جباددقيدجالوج  ددا جبدد فلجبدد اجثددا جةل  ع مًدداجه ي ددا.ج

ج.2/131 جالو اقجةأ  مأل ج1/243 بقمتجالةأل مبأاجالبلجلبلجيعأل ج
ج.5/151 جالة ي جالة هةي ج5/226 جالة غ ل ج3/414 غ لجالة ألبمذ جج(3)
ج.5/151 جالة ي جالة هةي ج5/226 جالة غ ل ج3/236 جالة مفلجالبلجقتال ا ج5/165الة هت  جج(4)
 جج5/3ة  ت جالة فبةلجةأ  ةي جج ة اجالة مةهةل(ج5)
ج1/344 :الةفبمة جالةا تياججج(6 )
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 المطلب الخامس
 المخاطر والمحاذير التي ترافق استجالب حليب المرأة باألدوية

بدددبألمضلج-مججتيدددتجباودددأتجةبيمةبدددلج طدددمض جلةم ادددمجترأةددددجالوقج  ألددداجاةاوددداجة  ةددد ج
دد  جاالجل جملفدداجالةت البددمتجةالوألألددم -ةبعددمةم جفددلجج،دد جالوق جة ادد جالةبقددتقجالةعأ ددلجةالة هددلجالةاًم

 مج الةتجبؤمتج أمج تقجةج مجليج ألأ  ج أمجةجدلجالو  جي تدلجالالبدبغ م جألدلجب م دمًج دلجج
جج(1)جرأةدجالوق

اددددم جل جالإلضبددددمذجاةدددديجالة  مبدددددجةأألأةدددددجفددددلجةهدددد ج ددددمجلكتبددددلجالةبقددددم  يجالة هودددداجألق ة
جاةددددديج   دددددتضجقدددددتجيتددددد  جةدددددلجلبدددددبملجمم  ددددداجلكثددددديجخ ددددد    ج ثددددد ج دددددي جالةغدددددت جالةت لوددددداج

ةبدددد مالمجالة  دددد   ج  ددددتجالبددددب الجالة دددديل جةألأةهاددددمجألمةددددتةال  جفقددددتجيألددددت جج(2)جلةجل دددديال جالة أددددل
اددددمجالضق ددددم جةأألددددو جة قدددد جثددددمض ي جة ةددددكجة  ضاددددمجالجب دددديجألمة يرأدددداجالة هوةودددداجالةبددددلجب دددديجب

ج(3).جالةألم  
يقدد  جم.ج مصدد ج جضمصددد جالبب ددم يجل دديال جالة ،ددم جةالةب ةةددتج جأل طدد اجلخددقج
الة ت  جةأألأةدُجألغي جاضبمذجالةألأةدجةأي م اجمة جرتة جر   جي ت جخ ديالج الة يل جةألمة اج

                                                 
 ألأدلجالةألأةددجالةطد م ل ججفلجةقتج لجالوةقمتجألمتجالإل  م جالة هوعلجبقأةًتالج لجالةبقمةةتجالةقتي ا جةرد ج(1)

ة  ت مجة جيثهتججتةالض جلض أجالةغيلجب  مًمجة   جرأةددجالو ادمتجةرفظدل جإل  مًدلجةأل فدم جالة ألبدمجةلج
ةأي م اجالة هوةوا جاالجل ج مجرت ج ؤخًيالجمم جلألعتج لج ةكجألتثةي جرةدججبد جالبدبألتال جلجاد  جب،دم تج

ةبعةةد الجفدلجألعد جالة  ةودمتجالة ةي داجلةجج أمجام ال جالوةبم ج لجثدتيجالةفبودمتجُالةبتديُ جةوتد  ج ،د امًج
 الة ؤب،متجالةبلجبي مجالو فم ج لج ةيجالالربومجمتجالة مصا.ج

(جفددددلجهددددقضجالةألمةدددداجلر،دددددجلضددددلجي دددددجببطددددةيجالة دددديل جألددددمو يال جالوخددددي جةأل دددديال  ج ثدددد جالالخددددباالتج2)
ب دددبتجالةاي  ضوددداجالةبدددلجب،دددهدج دددتقجالضبظدددمقجالةدددتة  جالة ددداي ا جة عددد ج  دددمك جفدددلجالةغدددت جالة  م وددداجالةبدددلج

الةاي  ضمت جةخمصاجبأكجالةبلجب م كجفلجالةأل   جاضبدمذجالةألأةددجليادم جة ةدكجالضبفدم جبيبددجالة ،دؤةةوا.ج
sheets-room/fact-https://www.who.int/ar/news جج 

 جةالة فد جفدلج تي داجالة أدكج هدتجالةع  د جالة هوداج لججااجلخي جم فتجالبب م  اج دجالوبي جةصألاجالة يلجج(3)
ةأأليوجالة   لجالةدتمب   ج  ال ج جةةدل جل جاخادم جالة ،دم جالةيالغبدمتجبددُرامضاجالويبدمقُجةاةديجالةقدمم التج
 . أددددمجُالإل  ددددم ُجه ددددمكجاجدددديال التج هوددددا جةرقددددلج عة دددداج ددددلجلجدددد ج ،ددددم تبالج أددددمجام ال جالةألأةددددد

متجةاةديجالة ب ةجدمت جةالةعقو دمتج أدمجام ال جالةألأةددجةقمةت جب أ مجردمالتج هوداج دت جة ،دم ت جالةعم  د
إل  دم جالو فدم جالويبدمق جةهد جبد ف جخطدمًصجرأةددجالوقجالة هوعدلجالةبدلجلثهببادمجالة  ظ دمتجالةعمة وددا.ججج

https://www.alqabas.com/articleججج ججج 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets
https://www.alqabas.com/article
https://www.alqabas.com/article
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كهةددديالج أةادددم جةالجي فددد جالة  دددةل جبددد جقدددتجياددديض جةهددد جعبدددم  ج دددلجمو مة دددمت جة ألفددد التجةأغدددت ج
م جاضبمذجالةهديةالكبةلجالة ،دؤة ج دلجام ال جالةألأةددج جفد  جرنق دتجالة ديل جبادقضجالومة داجالة  م واجة  م

دجالو ام جالةبلج ًواجف،وألت جخأ جةال ببمكجفلجالةغت جالة  م وا جةببًعمجةقةكجال ببمكجةظًم الة و وم
ًفاددم جةبألددت ج اددم فمتج هددلجبألددتجا يباددمج بمشددي  جةلخددي جاةدديج بمشددي  جفبادد يلجةظم

  ج دد ج ددمجي  دديج  ددلج ددلجلخ ددم  جة اددم فمتجلخددي جفددلجالة ظددي جلةجثمض  دداجلقأاددمج  ددمم جالةدد ج
ةل م ج الإلألطم .جةالرب م جالإلصمألاجب  قجفلجالةغدت جالة  م وداج أدمجالة دت جالة   د جلةجالةقطدةي 

يق   جا جبيمةبداجالةأدهلجالةدق جب ةدتجضبو داجالةدتةال جي بأددجمثةديالج دلجالةألأةددجالة هوعدل جةالجيأل د ج
ددت جالةبددلجيألب  اددمجالةألأةدددجال وصددأل جفأددو جه ددمكج ددمجي،دد مجألمةأبددأجالةددقيجيألبدد يج أددمجبأددكجالةفًم

  مصدديج غقيددا جةلخددي ج ،ددؤةةاج ددلج دد اج  م دداجلةةودداجةأي ددو جخددا جالويددمقجالوةةددم جةالةبددلج
بأل ولج لجالة ثةيج لجالو يال  جة  مم ج أمج ةكجخ يج ية جالومة اجالةبلجب مةةبامجالة ديل جاةدمج

مقجالةاي  ضمتج  تجالة ف  جةةد جمدم جب ،دباجالة ف ج هيجالةألأةدجةالةقيجيألت جخأاًجمهةيالجفلجضظ
 ج(1) قأةأا

الة دت  ججججةبألتج   ال  جلة القج  بظي ج لكتجممب  .ج مص ج جضمصدجل جصألاجالةه دتج
ةأهلُجبببأثيجالج ألمةداج دلجخدا جبأدكجالومة داجالةبدلجبدبألقلجبادم جةالةبدلجبب،دهدجخأداًجفظوًعدمج

هي دد  جفددلجج،دد ام.جفددمة عية جل جرأةدددجالةي ددددددددم اجالة هوعددلج يب دد  ج ددلجهي دد ضةل جالوة ُج
ُجالةدقيجيفدي ج دلجالةغدت جالة  م وداجألدمة   جفمةألأةددجيددددددددددد   ج  جد ًمالجألمةفعد جفدلجلثدتال ج الةهديةالكبةل

الةه متجةالة،ةتالتجةة لجأل ،ب  ج   ف ججتًّالجةالجيظايجاالج د جالة دصجةالةادغ جالة دتيت.جةط الج
دجأل ددت ج دديٍ  جة ددؤميجألمةفعدد جاةددمجرددت جال بفددم جة ،ددب  جهي دد  جالةهدديةالكبةلجف،ددة  تجالةألأةدد

افيال جبًم جي بلجرأةدجالوقجالة ي   جةة  لجي بأدجفلجبيمةبلج لجالةألأةدجالةدقيجيب د  ج  دتج
الوقجالة هوةوا!جم مجل جهقالجالةاي ددددددددد  جاةيج  ج مجفلجالة هوعاج أدمجشدت جمةال جي تدلجبعم ودل ج

ُجاض مجب جتجألع جالةعقمقةيجالةبدلجب  دتج دلجض،دهبل.جةالةاي دددددد هي د  جلك،دلجب بدل دددددددد  جالآلخديجهد ُج

                                                 
(1)https://www.sfda.gov.sa/ar/awarenessarticle ججججججججج/

https://www.who.int/ar/news-جججججججججroom/fact-sheetsقددددد ج  ظ ددددداجالةطدددددألاج  
 الةعمة وا.

https://www.sfda.gov.sa/ar/awarenessarticle
https://www.who.int/ar/news-
https://www.who.int/ar/news-
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دجلخدي جاةديج ،دم تبلج ُ جةةدلجةظدًم الة مي،بية ةبفي ضجليًامجالةغت جالة  م واجةالةبلجي ألج أةامج
 أددمجام ال جالةأددهل جفادد ج ادد ججددتًّالجة ،ددم ت جالضقبم ددمتجالةددير جة  دد جالة   ددفجألعددتجالةدد الم  جة دد م ج

ةأل دد .جم ددمجي،ددم تج أددمج  ددمم جم ودداجالةهدد   جالةيرددددددددددد جاةددمجر  ددلجالة هوعددلجألعددتجاب ددمقج  أودداجال
فةؤميجاةمجضقصجالة ومضجمالخ جج،ددددددد جالة ي  .جةالوه ج ة بلجالة ف،واجةهلجابدعممجالوقجةطشدعم همج
ُجرقلجالةفبم جألمومة داجالةاي دددددددددددددد ضواجبدوألت ج أدمجالةفد  جخأد جةال ببدمكجفدلج اً ج ألمةيالرا.ججة بمأل جقًم

 جة بددأثيج  ددم جالإلألطددم جةددتيام جفادداًج ددلج ددتقجالضبظددمقجالةددتة  جالةغددت جالة  م وددا جفة  ددتجة ضاددم
جالة اي ا.ججج

ل مجالةتمب  ج  يةجض  ي جالبب م يجل يال جالة ،دم جةالةب ةةدت جففمجأضدمجببألدججخدماجألدلج
ش طوًّمج فممضجل جالة يل جالةعمقيجي ت امجل جبي  ج فاًج لجثتيام!جليجي تلجام ال جالةألأةدج دلج

 (1)الةعقو ج

لجل ديال جالةثدتي جيعبدي ج أدمجهدقالجالةبألدج جبةتجل جالةتمب  .ج  جا جالةأةثدل جاخطدًم
أل،هدج مجبببعي جةلجالةعمقيج لج  مك جضمب اج لجالةعهججفلج هوعاجالة ،د جةطردتال جالة أد ج
ألددلج ددلجخددا جالةألقددل جخمصدداجل جالة،ددةت جالةبددلجةدد جببعددي جةألددتة جالةأل دد جالجيألددت جةثددتيامج

ة ؤميجاةمجض  جةضاد ذجالةغدتمجالةأه وداجالةب   جالة هوعلجالةقيجيألت جةأأل ال  جلث م جفبي جالةأل   ج
  تجالوق جة اةئجالةثدتيجيو دمجألعدتجإلضبدمذجالةألأةددجألمة دت جالة هوعدل جة مة  وداجالة ميودا.جة مةبدمةلج

 (2)بب   جالة  واجقأةأاججتًّالجةاةيجمميوا.ج
  

                                                 
 https://www.alqabas.com/article/ججججججhttps://www.alqabas.com/articleججج(1)
   ق ج  ظ اجالةطألاجالةعمة وا.room/fact-sheetsج-https://www.who.int/ar/newsج)2(

https://www.alqabas.com/article
https://www.alqabas.com/article
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 المبحث الثالث
 األثر الفقهي الرتضاع اللبن الُمْسَتْجَلب  ، وفيه مطالب

ًوددداجةبألطدددة جالو   دددا جالجبدددتج دددلجبددد الفيجا الجالبدددب أهتجالة ددديل جرأة هادددمجألمومة ددداجالة و وم
شدديةطج عة دداجألعاددامجيبعأددلجألمة ي دد  جة عاددامجيبعأددلجألمةي ددو  جةالةددبع جالآلخدديجيبعأددلج
ألمةألأةددددجالةدددقيجييبادددعلجالة فددد  جةبددد  جلب دددمة جهدددقالجالة بألدددجج دددلجخدددا جالةعدددي جالة ددد ج ج

جةأ  مةدجالآلبوا 
 المطلب األول

 لتحريم بالحليب الُمْسَتْجَلبوقت الرضاع الذي يترتب عليه ا
الة ف جردةلجي ةدتجالجيتد  جادقال ضج عم دًمجي اد جفدلجالةفد  جاض دمجيعب دتجالة فد ج أدمج دمج
ًاجيب مةةلجألف ل جا مجبي م جيي علجةط دمجألطددجالةأدهلجةدلجفدلجف دل جةالجيتد  جالةطددج كم جبًم

االج دمجج– جفلجالةف جاالجا الج   جالة ف ج لجالةي م جب ف،ل جةالة مهتجفلجروم جالو فدم جج دوعا
لضادد جيعب ددتة جفددلج  ددم ا ج أددمجرأةدددجل اددمبا  جةقددتجةقدد جخددا جبددةلجالةفقاددم جفددلجج–ضددت ج

الة ت جالةبلجيق جفةامجالةبألي  جألمةي م  جة به الج أمج ةكجج الضدج دت  جة أدمجالةع د قجفمة دت جالةبدلج
جيعب تجفةامجالة ف ج أمجالةي م جهلج ت جالةطغي.
   أمجلق ال  ( 1) لق به التحريموقد اختلف الفقهاء في حد سن الصغر الذي يتع

ل جالة قددتجالة عبهدديجة  دديجالةبألدددي  جأل،ددهدجالةي ددم جهدد جالةثاثدد  جشدددايالج: القةةول األول
ج ر لجتج-(ج2)الوةةمج لجروم جالةي و  جةه جق  جلبلجر وفاج

  

                                                 
تبامجفددلج ددم ةل جفددت ج أددمجلضددلجالجرتدد جة ددمجبددبألمضلجةبعددمةمجألددأ جالةي ددم اجالة م أدداجب باددلج دد(جلخهدديجتج1)

ألعته مجفاجيبعألجأللجالةبألي   جة أولجفاجي   جألألم جال  م جالة هةديجبق  عداجلضدلجالجي،دبغ مج دلجمخ ةدلج
 أدددمجالة ددديل جة  دددلجالرب مألدددلج  ادددم جلةج دددلجلجددد جالالربودددمذجاةدددمججعأدددلج الج ألددديق جةقدددتجالبفدددلجلصدددألملج

الةبألددي  جألمةألأةدددج أددمجالخددبا جبةدد ا جفددلجرددتجالة ددقالهدجالو  عدداج أددمجالشددبيالطجصددغيجالةي ددو جةثهدد تج
 جالة تةضددددداجالة هدددددي  ج2/32 جبهةدددددةلجالةألقدددددمًل ج3/321 جفدددددباجالةقدددددتيي ج4/6الةطدددددغي.جبدددددتالً جالةطددددد مً  ج

 ج123 ج5/121 ج غ دددددلجالة ألبدددددمذ ج3/311 جشدددددي جالة يشدددددل ج133 جالةقددددد الضةلجالةفقاودددددا جصدددددد2/251
 .جج3/165 ج جالة هت 5/333 جالإلضطم  ج5/445 جم م جالةق م  ج2/155الة اقل ج

ج.3/231 جبألفاجالةفقام  ج2/32 جبهةةلجالةألقمًل ج3/321 جفباجالةقتيي ج4/6بتالً جالةط مً  جج(2)
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الة قتجالة عبهيجةبألدي  جالة  دم جأل،دهدجالةي دم جهد ج دمجمدم جفدلجالةألد ةةلج: القول الثاسي
ج(1)ةجشاي لجلةجثاثاجلشاي جةهقالجه ج قهدجالة،مم جالة مة واجلةجالةأل ةةلجةشايالجل

الة قتجالة عبهيجةبألي  جالة  م جأل،هدجالةي م جهد ج دمجمدم جفدلجالةألد ةةل ج: القول الثالث
ج(3)جةالة عب تج لج قهدجالة،مم جالةأل مبأا(ج2)ةهقالجق  جلكثيجله جالةعأ جة لجقم جالإل مقجالة مفعلج

(ج6)ةالبدددلجالة مج ددد  جج(5)ةقددد  ج  دددي جج(4)ةقددد  جالةطدددمرهةلج دددلجالة،دددمم جالور دددم ج

ج(3) لجالة،مم جالة مة وا.جج(1)ةلصبغج
 هددج فديج دلجالة،دمم جالور دم جل جردتجالةطدغيجثدا جبد ةل جة دلجقدم ج القول الرابع:

ج(5)جالةأل،لجبلجصمةا جةالبلجلبلج   د جةج م اج لجله جالة  فا.

                                                 
 ج2/33 جالةف الكددلجالةدددتةالضل ج2/33 ج بدددمةاجلبددلج  دددت ج133 جالةقددد الضةلجالةفقاوددا ج2/251الة تةضدداجالة هددي  جج(1)

ج.2/35 جبتالياجالة  بات ج3/311شي جالة يشل ج
 ج2/155 جالة اددددددقل ج2/35 جمفميدددددداجالوخوددددددم ج4/61شددددددواجالةب ةي ددددددل ج جرم5/121 غ ددددددلجالة ألبددددددمذ جج(2)

ج.3/126الإلق م  ج
 جالة هددت جفددلجشددي جالة ق دد  ج5/333 جالإلضطددم  ج5/445 جم ددم جالةق ددم  ج3/333(جالة ددمفلجالبددلجقتال ددا ج3)

ج.ج3/165
ج 2/132 جبهةددةلجالةألقددمًل ج4/6 جبددتالً جالةطدد مً  ج3/423 جرمشددواجالبددلج مبددتيل ج3/321فددباجالةقددتيي جج(4)

ج.5/222 جالة غ ل ج3/3الةأبملجفلجشي جالة بمل ج
  ددي  جيقددم  ج ن ددين جةِ  ددين جألادد جالة ددو جةم،دديهمجم ددمجفددلج نطددألندجةِ طددألند جةهدد جلبدد ج طددعدجج(5)

هددد جشدد ي ج222  ددي جبددلج هددتجتج  ددي جبددلجبددأو م جبددلجي،ددم جالةاددا  جالة ددتضل جالةفقوددل جبدد فلجبدد اج
ج.51الة   جالة مواجصد

ثأثدا جباد جةبفدباجةب ،دي جةهد جةقددجوبدلجبدأ ا جة  دلجةأل دي جةجادل جثد جل أدلج جالة دو البلجالة مج    جج(6)
 أددمجب وددل جة  جددتجفددلجالة دددقهدجالة ددمة لجالث ددم ج  ددلجي أددلج أدددةا جالبددلجالة مج دد  جةه ددمجالولجةالالبدددلج

جالآلبةةل ج
الوة  ج هددتجالةع  دد جبددلج هددتجبددلجلبددلجبددأ اجالةبو ددل جالة ددتضل جلبدد ج هددتجت جفقوددلج ألددت جرددمفأل جبدد فلجبدد اج

جهد.164
الةثدددمضل جةهددد جالة ددديالمجه دددم جهددد ج هدددتجالة أدددكجبدددلج هدددتجالةع  ددد جبدددلج هدددتجتجبدددلجلبدددلجبدددأ اجالة مج ددد  جالة دددتضل ج
الة دمة ل ج ددلجفقادم جالة ددقهدجالة ددمة ل جةدلجمبددملجمهةديجفددلجالةفقددل جمال تج أودلجالةفبوددمجفدلجالة ددقهد جبدد فلج

 اجالةثدمضل جالو داقج.جةفلجبيج5/251 ج ع  جالة ؤةفةلج4/22هد.جفلجبيج اجالوة  جالو اقج212ب اج
ج.6/134 ج ع  جالة ؤةفةلج4/162

لصبغ جلب ج هتجت جلصبغجبلجالةفديذجبدلجبدعةتجبدلجضدمف  جفقودل ج دلجمبدم جالة مة وداجأل طدي جةدلج ؤةفدمت جج(1)
جهد.225ب فلجب اج

ج.4/151 جالة  بقمجةأبمجل ج524 ج2/523رمشواجالةتب قلج أمجالة ي جالة هةي جج(3)
ج.6/126 جضة جالوة م  ج3/321 جفباجالةقتيي ج4/3الً جالةط مً  ج جبت2/231بألفاجالةفقام  جج(5)
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 واستدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب إليه.
جلصألملجهقالجالةيليجألمة بملجةالة عق   الببت ج: أدلة الرأي األول

دعنبكلنجقال تعالى :أوالً: الكتاب دلنجمنيكًهدمجةنةن ن دمضًمجرن نأنبكدلنجلن ُّ جِب نالِةتنيكدِلجِارك،ن دم ن دةك نمجالإلكِضك،ن جةنةنصَّ  ُ
اكيالج جشن ثن  ن مةنلنجثنان كنيكًهمجةنرن كأنلنجةنِفطن
ج(1ُ)

 جةالةفطدم جة ديلجةا دمج مديجالةأل دج– د جةجد جج–ل جتج: وجه الداللةة مةن اآليةة
لجًاجةالرًتال جةه جثاث  جشايال جفمببأللجم ج  ا مجالوج جمم اً جاةيجلضلجقمقجالةتةة ج أدمجل ج

يو دمج ةبدلج  ادمجج–  لجتج  امجج– ت جالةأل  جالجب  تج أمجر ةةل جة ةكج لجق  ج ًم اج
يبألد  جظد ج د مجج ةأاجب تجبعت جقمةت ُج مجب  تجالة يل جفدلجالةأل د ج أدمجبد بةل جةالجقدت ج دمج

ُج ج(3)جفةبقمجالةي م جاةمجلجألجةه جثاث  جشايال.ج(2)الة غ  
ا جف دمقجالةطدغةيجالجيدب جف دأ  جفابدتج دلجبغةةديجالةغدقال جةة ق د ج: وأما المعقةول فقةالوا

الإلثبمتجألمةأهل جة ةكجب  مم ج تضج أدمجالةألد ةةلجيبعد مجالةطدهلجفةادمج أدمجاةديجالةأدهل جو جبديكج
قددت جأل،ددباجشددا  جمددأمضمج ددت جةأأل دد  جو جهددقضجالة ددت ج غةدددي  جالةألأةدددجمفعدداجةالرددت ج اأددك جةج

ج(4)فمة  ةلجاقال ضجاةيجاقال جالةي و .ج
ألددأ جبعأةدد جالة  ددمم ج أددمجالةألدد ةةلجةةبعدد مجالةي ددو ج أددمج: واعتةةرت علةةى االسةةتدالل

الوك جةو ج قه الً جو جالةي و جي تلجل جيبع مج أمجالوك جقه جب دمقجالةألد ةةل جةةد جي  د ج دلج
ج(5) ةكج مض جشي ل.ج

  

                                                 
ج.15ب   جالورقم جج  جالآليا جج(1)
 جرددددتيجج قدددد ج443صدددددج1بدددد لجالةهةاقددددلجالة هددددي  جمبددددمل جالةعددددتم جألددددمل ج ددددمججددددم جفددددلجلكثدددديجالةأل دددد ججدددددج(2)

اج جةالةأفدألجةأهةاقدل جقدم جالوةبدمضلجابد ممضجصدألو215 جرتيجج ق  ج321صدج3 جالةت الق  لج ججد15325
 .1/135 جمةلجمأا جثقمت.جا ةال جالةغأة  ج

 جبهةدةلجالةألقدمًل ج4/1 جبدتالً جالةطد مً  ج36 جصدد21 ة جالة عمضلجفلجبف،دةيجالةقديل جالةعظدو جةألة بدلججددج(3)
ج.2/132

جة مجألعتهمجج3/323شي جالةع مياج أمجالةاتاليا جج(4)
ج.14الةق  جالةطيال جصدج(5)
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 استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة والمعقول.   أدلة القول الثاسي
الجيألديقج ددلجالةي دم اجاالج ددمجج ددلجلقجبدأ اجقمةددت جقدم ج بدد  جتج: أمةا السةةنة  ُج

ج(2)فلجالةثتيجةمم جقه جالةف مق.ج(1)فبلجالو عم 
لضددلجيددت جصدديالراج أددمجل جالةي ددم جالة ألدديقجيتدد  جقهدد ج: وجةةه الداللةةة مةةن الحةةديث

ةة جيألتمج ت ج عة اجةأف مق جةطض مج  تجالة ايجةالة ايال جلةجالةثاثا جو جهقضجالةفبي جيتد  ججالةف مق 
جةأعظ  جةوضامجفبي جالضبقمةواجفبأخقجرت جالةي م .جج(3)الةألأةدجفةامج  هبمًجةأأل ج    الًج

ألدأ جالالبدبتال جألدلجةدو جفدلج ألأدل جرةدججقدمة ال جاضدلجةد جواعترت على هةذا الحةديث: 
جججج(4)جيألتمجالةف مق.

دةك نمجج-ببألمضلجةبعمةمجج–ألأ جتج: ويمكن الجواب عنه ةنةنصَّ قتجرتمجالةف مقجفلجق ةدل ُج
مةنلنجِفلج نم نةكِلج جِب نالِةتنيكِلجرن نأنبكلنجلن ُّلنجةنهك ًمج نأنمجةنهكٍلجةنِفطن م ن الإلكِضك،ن
ج(5)

جل ج  ددمم جالة ددايجةالة دداي لجلةجالةثاثدداجفددلجرتدد جالةألدد ةةل جو جالةي ددو ج: أمةةا المعقةةول
الجي،ددبغ مج ددلجالةي ددم جألمضق ددم جالةألدد ةةل جبدد جيألبددمذجاةددمجبددت ذ جف ددم ج ددمجقم  ا ددمجمالخدداًج

ج(6)فةا م

                                                 
ضجقه جةصد ةلجاةدمجالة عدت  جفدمة يالمجألفبدلجالو عدم جةصد ةلجفبلجالو عم  جليجمخ جفةامجأل ا ج مجة جبقميأج(1)

ةأ عت .جةق ةل جُفلجالةثتيُ جلي جفلج  لجالةثدتيجليجفدلج  دلجالةي دم جقهد جالةف دمق جةهد جةغداج عيةفدا ج
بقددد  جالةعددديل ج دددمتجفدددا جفدددلجالةثدددتي جليجفدددلج  دددلجالةي دددم جقهددد جالةف دددمق.جرمشدددواجالة  ددد ج أدددمجشدددي ج

ج.6/123 جالوة م  ج جضة4/111 ج المجالة عمم ج4/416الة  ات ج
 ج3/453لخيجدددلجالةبي دددقي جمبدددملجالةي دددم  جألدددملجالةي دددم اجالجبألددديقجاالجفدددلجالةطدددغيجمة جالةألددد ةةل جج(2)

 جقددم جلبددد جعو،ددم جهدددقالجرددتيججر،دددلجصددألوا جةالة ،دددمًل جمبددمل جالة  دددم  جألدددملج1152رددتيجج قددد  ُجُ
ج جةالةأفألجةأبي قي.5465 جرتيجج ق ج321صدج3الةي م اجألعتجالةف مقجقه جالةأل ةةل ججد

اض م جالةعظمق ج فعامجاةمج  ال عام جةبيمةدجألعاامج أدمجألعد  ج دلجلض د تجالة تدم ج فعبدل جةالبدبعةيجج(3)
جِاةندددمج  ةددكجةأ  دددمم جةالة  دد  جيقدددم  جالض دد جالةي دددم جالةعظددد جةلضهددتجالةأألددد  جلي جلروددمض جة  دددلجق ةددل جُةنالضكظنددديك

دمجبنهندةَّج أن َّ ً دمجفن د هنمجةنألك جضن كِ د نهنمجثند َّجضن ك،ن وكدفن ُجبد   جالةبقدي جالةكِعظنمِقجمن ٍ جقندِتييا دلك جشن د ِ  أندمجمن جَّللاَّنج ن أند نجلن َّ جلن ك جةندلنجقندم ن لن
 ج ددددمم  جض دددد  ج5/411 جة ددددمةيال جقيلهددددمجالة دددد فةةلجةالة  بددددم جالةدددد الي.جة،ددددم جالةعدددديل ج255جدددد  جالآليدددداج

 جقددم جالإل ددمقجالةدديال ي جةالة ع ددم ج ددلجج ودد جالةقدديال التجلضددلجبعددمةمج مدددجالةعظددمقج5/254الة طددبم جالة  ةددي ج
 أمجألع جربمجالبطأتج أمجضظمق جث جأل، جالةأأل ج أةام جةض ديجالةعديةلجةالو طدملجةالةأألد قججألعاام

ج ج بعاجمال جالةغتجالةعي ل.3/515ةالة أ مج أةام.جبف،ةيجالةيال ي ج
ج.56شيةطجالةي م جالة أليقجصدج(4)
ج.14ب   جةق م  جج  جالآليا جج(5)
 جبطدألواج هدتجتجالةطدتيل جالة بعداج221 ،مةكجالةتالةاج أمج دبلجالةيبدمةا جلر دتجبدلج جالةطدتيلجصددج(6)

ج.13 جالةق  جالةطيال  جصد4/152الةثمضوا ج تبباجالةقمهي  جالة  بقمجةأبمجل ج
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جالببت جلصألملجهقالجالةيليجألمة بملجةالة، ا : أدلة القول الثالث
جلن نالمنججُ : بقوله سبحاسهأوالً: الكتاب دلك دمِ أنةكِلجِة ن ةنةكِلجمن د ك جرن منهندلَّ جلنةكالن جينيكِ دعكلن جةنالةك نالِةدتنالتن لن ك

ج م ناُن ج(ج1)ينِب َّجالةيَّ ن

ل ججد  جالآليدداجقدتجلفددممج أددمجةجدلجالةبألتيددتج ددت جالةي دم اجالة م أدداجةلضاددمج: ووجةةه الداللةةة
ر ال  جةةو جة ال جالةب مقجشل  جةل ج مجألعتجالةأل ةةلجيأخقجرت مًج  مةفمً جةالآلياجة متجألطوغاج

جج(2).جالة هيجالة يالمجأللجالو ي جةه جلبأغجم جمبل

ُجةنرنج ُجقم جبعمةم  اكيال جشن ثن  ن مةنلنجثنان  كأنلنجةنِفطن
(3)

ج

لفممجج  جالآلياجل ج     جالةد  لجالةدا قجة د ج دلجالةأل د ج: جهة الداللة من جزء اآلية
ةالإل  ددم جهدد جثاثدد  جشددايال جةقددتجثهددتجل جلقدد ج ددت جالةأل دد جبددباجلشدداي جيبقددلج ددت جالةفطددم ج

مةنلنجِفلج نم نةكلِجج(4)جر ةةل. قم جبعمةم جةنِفطن
جج(5)ج

ردتمججد  جالآليداج دت جالةفطدم جألعدم ةل جةالجرتد جةأي دم جألعدتجالةفطدم .ج: اللةجهة الد
ج(6)جقم جالإل مقجالة هيي جةفطمةلجفلج م ةلجيع ل جةف م لجفلجالضقام ج م ةل.

الج  دم جاالج دمجج-جج- لجالبدلجعبدموجقدم  جقدم ج بد  جتج: ثاسًيا: من السنة  ُج
ج(1)كم جفلجالةأل ةةلُج

ال بهديجالةي دم جالة ألديقجةأ  دم ج دمجمدم جج-جج- هدلجل جالة: وجه الداللةة مةن الحةديث
فددلجالةألدد ةةلجمة جاةدديض جةةدد جيقطددتجالةيبدد  جرظدديجا  ددم جالةطددغةيجألعددتجالةألدد ةةل جلةجضفددلج

                                                 
ج.233ب   جالةبقي جج  جالآلياجج(1)
ج.2/132 جبهةةلجالةألقمًل ج2/416 ج غ لجالة ألبمذ ج2/146بف،ةيجالوة بل جج(2)
ج.15ب   جالورقم جج  جالآلياجج(3)
 جبألقةددل جبددم لجبددلج جبددا ا جمال ج ةبدداجةأ  دديجةالةب   دد  ج1/633بددلجمثةددي جبف،ددةيجالةقدديل جالةعظددو جالج(4)

ج.11/363ق جالةألمةيجالة هةيجةأ مة ميج1555-هدج1422الة بعاجالةثمضواج
ج.14ب   جةق م جج  جالآلياجج(5)
 جبألقةدل جلر ددتج جشددمكي ج ؤب،داجالةيبددمةا جالة بعدداج22/131جدم  جالةهوددم جفددلجبأة د جالةقدديل جةأ هدديي جج(6)

ج.2/132ق جبهةةلجالةألقمًل ج2222-هدج1422مجالوةة
ُ جةقدم  جةد جي،د تضج دلجالبدلج ةة داجج12 جردتيجج قد  ُج4/114لخيجلجالةدت الق  لجفدلجمبدمل جالةي دم  ججج(1)

اةديجالةاةددث جبددلجج ةدد  جةهدد جثقداجرددمفأل جةقددم جالةهةاقددل جالةطددألواجلضدلج  قدد   جالة،دد لجالة هددي جةأهةاقددل ج
ج“جج15446 جرتيجج ق  ج1/462ُألمةأل ةةل جكبمل جالةي م  جألمل ج مججم جفلجبألتيتج ةكج
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رقوقددداجالةي دددم جلةجةجددد مض جا الجمدددم جالة فددد ج ألبمجدددمًجاةودددل جفدددت ج ةدددكج أدددمجل جرتددد جالةبألدددي  ج
جألمةي م اجيقبطيج أمج مجمم جفلجالة، بةلجةالجلثيجةلجألعته م.

  رت على هذا الحديث باعتراضين:واعت
هددقالجالةألددتيججةدد جي،دد تضج ددلجالبددلج نةة دداجاةدديجالةاةددث جبددلجج ةدد  جقددم ج  ددلجالبددلج: األول

جج(1)ج جةقم جالةهةاقل جالةطألواجلضلج  ق  . تيجمم جيغأ 
الةدتال ق  ل جةقدتجصدألاجالةهةاقدلجةقفدل جةقدتججلألدأ جالةاةدث جبدلجج ةد جةثقد: ويجاب عليةه

جأل مجبهلج لجالومةا.ج بع ج
ل جالةألتيجج أل   ج أمجضفدلجالالبدبألقمل جليجالجي،دبأللجالة ةدتجالةي دم جألعدتج: يالثاس

   (2)الةأل ةةل جربمجالجب،بأللجالة  أقاجلجي جالةي م جألعتجالةأل ةةل.ج
ألددأ جر دد جالةألددتيجج أددمج ددمج ههدد الجاةوددلجر دد جألعةددتال جا جا جالو دديج ويمكةةن الةةرد عليةةه

 جهدد جظدمهيجةفددألجالة ددم   جالة دي لجالة بعأددلجألمةي دم جهدد جالةألي دا جيوتدد  جالةأل د ج أددمجالةبألدي 
جينددددِب َّج جلن نالمنجلن ك ددددلك ددددمِ أنةكِلجِة ن ةنةكِلجمن دددد ك جرن منهنددددلَّ جلنةكالن جينيكِ ددددعكلن ةنالةك نالِةددددتنالتن ةلظادددديجالومةدددداجق ةددددلجبعددددمةم ُج

م نانج ج(4)جب ع جالةب مقجبا مجةالج   تج أمجالةب مق.ج(3)جُجالةيَّ ن

 هدددجاةوددلجألددمة عق   جالبددبت ج فدديج ددلجالة،ددمم جالور ددم ج أددمج ددمج: أدلةةة القةةول الرابةةع
فقددم  جا جالة ددت جفددلجالةألدد ةةل جثدد جياددم جاةةاددمجردد   جمددلجيبألدد  جالة فدد ج ددلجرددم جالةي ددم ج
ةالال ب ممج أدمجالةأدهل جاةدمجردم جالال ب دممج أدمجالة عدمق جةالةألد  جر،دلجةأبألد  ج دلجردم جاةدمج

ج(5)رم  جالشب مةلج أمجالةفط  جالو  عاجفقت جألمةثاثاج
 ج  مم جالةأل  ج أمجالةأل ةةلجمفبي جالضبقمةوداجةأ فد جألأويمكن أن يناقش هذا االستدالل: 

ةةبعددد مج أدددمجالةغدددقال جالةعدددمميجفبدددي ج   أددداجب دددمةدج دددمجبعدددم  ج أودددلجالة دددمو جثددد ج ةدددكجي دددمةدج
جالورمميججالةطألوألاجالةبلجالشبي تجالةأل ةةل.

                                                 
ج.1/462الة، لجالة هي جةأهةاقل جج(1)
ج.3/325الةع مياج أمجالةاتاليا جج(2)
ج.233ب   جالةبقي جج  جالآليا جج(3)
ج.54شيةطجالةي م جالة أليق جصدج(4)
ج.3/321فباجالةقتيي جج(5)
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 لجخا ج مجبقدتقج دلج دي جآل ال جالةفقادم جةلمةدبا جفدلجةقدتجالةي دم ج: الرأي الراجح
ددد  جألدددأ جالة قدددتججالة ألدديقجةأ  دددم  جيهدددتةجةدددل ل جالةددديالجاجفدددلجهدددقضجالة ،دددأةاجهددد جالةددديليجالةثمةدددججالةقًم

 الة عبهيجةبألي  جالة  م جأل،هدجالةي م جه ج مجمم جفلجالةأل ةةلج.
 للحيثيا  اآلتية: 

 ةق  جلمةبا جةبا بامج لجالة  مق اجةالةيم. -
ي ج لجلجأامجالةي م .ج - ج  اًجألمالربومط جةبألقوقمًجةأ قمصتجةالةغميمتجالةبلجشن
جينددددِب َّججقدددد  جالةددددتةة  - جلن نالمنجلن ك ددددلك ددددمِ أنةكِلجِة ن ةنةكِلجمن دددد ك جرن منهنددددلَّ جلنةكالن جينيكِ ددددعكلن ُجةنالةك نالِةددددتنالتن فددددلجق ةددددل ج

(ُ م نان  أمجلضدلجبدبألمضلجةبعدمةمججعد جب دمقجالةي دم اجج(جةهقالجمةة جةال اجةصي ا1الةيَّ ن
ج  لجتج  ا مج–ر ةةل جفةت ج أمجلضلجالجرت جة مجألعتهم جةمقةكجرتيججالبلجعبموج

 ُالج  م جاالجفلجالةأل ةةلُجةالج هي جأل مجقة جيول.ج–
ج.ةأ ط اجالةطألوألاجالةطي ألاجالةبعةت ج لجالةب أدجلضلجلكثيجلق ال جله جالةعأ  جة ةك -

ل جالةبألي  جالجيبعألجبي م جالة هةي جفد  الجب مةةدتجالة ديل ج: األثر الفقهي للقول المختار 
أطدهمجفدلج  دلجالةألد ةةل جة دلجلمة اجالبب الجالةألأةدجةل  عت جفابتجل جيت  جالةي دم جة

جي  يجالةألي ا جةطالجفا.ج
  

                                                 
ج.233ب   جالةبقي جج  جالآليا جج(1)
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 المطلب الثاسي
 عدد الرضعا  التي رتبت عليها الشريعة اإلسالمية التحريم

 اختلف الفقهاء في عدد الرضعا  التي تكون ساشرة للتحريم إلى ثالثة أقوال: 
ال ج عدةلج دلج هدجالةأل فواجةالة مة واجاةمج تقجالةبألتيتجة تقجالشدبيالطج قدت القول األول:

الةي عمت جب جقمة ال جمد ج دمجةصد جاةدمجالة د  جةفبدلجالو عدم جةلض د جالةعظد جب ب ديجب البد بلج
الةألي اجب ال جمم جالةألأةدجالة الص جقأواًجلةجمثةيالً جةه جق  جالإل مقج أدلجبدلجلبدلج مةدد جة هدتج

جج(1)تجبلجعبمو جةر ممجةالوة ال لجةالةث  يجةالةأةج جةاةيه .ج
الضب م جالةألي اجثا ج  عمتجفأكثي جل مج مجمدم جمة ج ةدكجالشبي  الج: القول الثاسي 

جفدداجي  دديجالةألي دداجلبددتالً جفدداجبألدديقج  ددته جالة طدداجةالة طددبةل جةالجالةي ددعاجةالةي ددعبةل جقمةددلج
لب ج هةت جةلب جث   جةه جق  جمالةمجةالبلجالة  ق  جة لجقم جبأو م جبلجي،م  جةبعةتجبدلججهةدي ج

ج(ج2)ةلر تجبلجر ه جةاةيه .جج

ددِيقج-  ددلجتج  ددلج- هدددجالإل ددمقجالة ددمفعلج: الةةثالقةةول الث جاةددمجل جالةي ددم جالجينألن
االجا الجمددم ج ددتمجالةي ددعمتجخ دد جفددأكثي جل ددمج ددمجمددم جمة ج ةددكجفدداجي تددلجل جب ب دديجألددلج

ج(4) جةه جق  جالبلجر قجالةظمهييجة لجقم جالةأل مبأاج(3)الةألي اج
مميدججالةد ال م ج عم  اج  د قجالة بدملجةألروسبب اختالف الفقهاء في هذه المسألة: 

جفلجالةبألتيتجة عم  اجالورمميججفلج ةكجألعاامجألعام.
ُجالآليددا جةهددقالج ددعك ن ن ك... ددمبن ن نجالةاَِّبددلجلن ك ن ُجةنلن َّان ةالة قطدد مجألع دد قجالة بددملجق ةددلجبعددمةم ج
يقبالج مجي  ألج أولجالب جالإل  م جةالورمميججالة بعم  اجفلج ةكج الجعاجاةمجردتيثةلجفدلج

                                                 
 جقأددتجةعهددتجالةددير لجبددلجالةقمبدد  جلبألدديقجالة طدداجةالة طددبم جفددلججددم جفددلجالة تةضددا جقددم جبددعةتجبددلجبددأل   جج(1)

ُجقأةددد جالةي دددم جج5/256شدددي جالةاتاليدددا ج جةفدددمجالةه ميدددا233اجج2قددد  ج مةدددك؟جقدددم  جضعددد جالة تةضددداججددددج
 ةمثةيضجب ال جا الجرط جفلج ت جالةي م جيبعألجأللجالةبألي  ُج

 ج134/ج5 جالة ب، ط ج435/ج3(جشي جفباجالةقتيي ج2)
 .33اجج2 جبتالياجالة  بات ججدج414اجج3 غ لجالة ألبمذ ججدجج(3)
 .141اجج3 جالة غ لجالبلجقتال ا ججدج12اجج12الة ألأمجالبلجر ق ججدجج(4)
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ُجالجبألددديقجالة ع ددم جلردددته م جردددتيجج م ً دداجة دددمجفدددلج ع ددمضجلضدددلجقدددم ج أوددلجالةطدددا جةالة،ددداقج
ُج ج(1)الة طاجةالجالة طبم جةالجالةي عاجةالةي عبم ج

 واستدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب إليه:
جالببت جلصألملجهقالجالةق  جألمةقيل جةالة، اج: أدلة القول األول

دعكجقال تعةالى:  أوال: القرآن، ِبدلجلن ك ن دمبن ن نجالةاَّ ُجقدمة ال جُجةنلن َّان دم نِاج جالةيَّ ن د نالبن ن كجِ دلن  ن ن كجةنلنخن
ا جالآلياجه مج م اجبب مة جج و جلضد ال جالةي دم جبد ال جمدم جقأدواجلقجمثةديالً جةلضادمجةد جبد صج أدمج

ج قتال ج عةلج لجالةي عمت.
  ثاسياً: من السنة:

ُجاضادمجالب داجلخدلج-صأمجتج أولجةبأ ج-أل مج ةيج لجالةيب  ج - لضلجقدم جفدلجب دتجر د   ج
ُجاضادمجالب داجلخدلج دلج  جةمقةكجق ةلجصدأمجتج أودلجةبدأ جالب داجلبدلجبدأ ا ج لجالةي م ُج

ُج ج(2)الةي م ج

مة ج-صأمجتج أولجةبدأ ج-رةججل ألجالةيب  ج: وجه الداللة من هذين الحديثين
جبقةةت جة أولجف ضامجبب مة جم ج  م جب ال جمم جقأواجلقجمثةيالً.

                                                 
ُج دددلج ي دددلجلقجج3664(جلخيجددلج ،دددأ  جمبدددمل جالةي ددم  جألدددملج جألدددملجفددلجالة طددداجةالة طدددبةل ج قدد ج ُج1)ج

الإل اجبددددم جُججالةفادددد  ججةيوددددلجقددددم  جقددددم ج بدددد  جتجصددددأمجتج أوددددلجةبددددأ جُجالجبألدددديقجالإل اجدددداجةال
ةالةألددتيججالةثددمضلجرددتيججبدداأاجفددلجبددمة جل جالة هددلجصددأمجتج أوددلجةبددأ جقددم جةاددمج جُجل  ددةولجخ ددد ج
  ددعمتجُجةرددتيجج مً دداجفددلجهددقالجالة ع ددمجلياددًم ججقمةددتجُجمددم جيو ددمجضدد  ج ددلجالةقدديل ج  دديج  ددعمتج

 دمجيقديلج دلجةهدلج جج-صأمجتج أولجةبأ ج- عأ  مت جث جض، لجأل   ج عأ  متج جفب فلج ب  جتج
ددداجظدددمهيجالةقددديل ج أدددمجهدددقضجالورمميدددججقدددم  جبألددديقجالة طددداجةالة طدددبم  جة دددلججعددد ج الةقددديل جُجف دددلج ج 
الورمميددجج ف،ددي جةآليدداجةج دد جبة اددمجة ددةلجالآليدداجة جدداج فادد قجمةةدد جالة  ددملجفددلجق ةددلج أوددلجالةطدددا ج

الةثاثداجف دمجةالة،اق جُالجبأليقجالة طاجةالجالة طدبم جُج أدمج فاد قجمةةد جالة  دملجفدلجردتيججبدمة جقدم  ج
ف قامجهلجالةبلجبأليقجة ةكجل جمةة جالة  ملجفلجق ةلجُجالجبألديقجالة طداجةالجالة طدبم جُجيقبادلجل ج دمج
ف قامجيأليقجةمةة جالة  ملجفلجق ةلجُجل  ةولجخ  ج  عمتجُجيقبالجل ج دمجمةضادمجالجيألديقجةالة ظديج

 فلجبيجواجلرتجمةةألجالة  مل.
 ج5/124 دددامم ج أدددمجالوض،دددملجةالةي دددم جالة ،دددبفو  ج(جلخيجدددلجالةب دددم ي جمبدددمل جالة ددداممالت جألدددمل جالة2)

قددم  جقأددت جيددمج بدد  جت جهدد جةددكجفددلج-  ددلجتج  ددلج- جةبددهدجة ةمضجل ج أوددًمج2451رددتيجج قدد  ج
الب دداج  ددكجر دد  جف ضاددمجلج دد جفبددم جفددلجقددي ل؟جفقددم  جل ددمج أ ددتجل جر دد  جلخددلج ددلجالةي ددم اجةل جتج

 ريقج لجالةي م اج مجريقج لجالة ،د؟
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لقجالة ؤ  ةلجفلجرممثاجلفأاجلخدلجلبدلجالةقةدو  ججالرب  الجلياًمجأل مج ةيج لجالة،ةت ج ًم ا -
ا جلفأداجلخدمجلبدلجالةقةدو جالبدبأ  ج أدلجألعدت مجلضد  جالةأل دملج جفقأدتج ج»جقمةتج ًم اج ج

 جفدد  جلبدلجالةقةددو جج-صدأمجتج أوددلجةبدأ جج- تجالجل  جةدلجربددمجلبدبأ  ج بدد  جتج
دقضلجةدلجج-جملسو هيلع هللا ىلصج-ةو جه جالةقيجل  دع لجةة دلجل  دعب لجال يلبدلج جقدم ج بد  جتج ُجاًل  ج

فأ جي،أ جالة هلجصأمجتج أولجةبأ ج لج دتمجالةي دعمتججج(1)«جف ضلج  كجبي تجي ة كج
جفة طي جالةأفألجاةمجالة  و جقأواجلةجمثةيالًج.

ُجاض ددمجالةي ددم اج ددلجالة  م دداج-صددأمجتج أوددلجةبددأ ج-كددقةكجالبددبتة الجألقدد  جالةيبدد  ج - ج ج
ُج جج(2)ةالجيأليقج لجالةي م جاالج مجفبلجالو عم ج

فلج ةدكج دتمالجةأي دم جالة ألديق جةةد ج-صأمجتج أولجةبأ ج- ال جة جيقميجالةيب  جفقمة
جكم جه مكج تمجةهة لجصأ التجتجةبا لج أول جفت ج ةكج أمج تقجالشبيالطجالةعتم.

الببت جلصألملجهقالجالةق  ج أمج ليا جأل مججم جفدلجصدألواجالإل دمقج: أدلة القول الثاسي
ُججلضدددل-صدددأمجتج أودددلجةبدددأ ج- ،دددأ ج دددلجالة هدددلج الجبألددديقجالة طددداجةالجالة طدددبم ج .ج(3)قدددم  ُج

فقددمة ال جا ج«جةالجالإل اجبددم ج(4)الجبألدديقجالإل اجدداج ج»-صددأمجتج أوددلجةبددأ ج-ةمددقةكجق ةددلج
 مديجل جالة دي جةالة ديبةلجالجب  ديجالةألي دا جفةبقدمج دمج المج أدمج-صأمجتج أولجةبدأ ج-الةيب  ج

  ةكجةه جالةثا .
  

                                                 
 ُج1445 جة ،أ  جمبمل جالةي م ج ُج“ج5324ةب م ي جمبمل جالوملج  جُج(جلخيجلجال1)
 ج3/453لخيجدددلجالةبي دددقي جمبدددملجالةي دددم  جألدددملجالةي دددم اجالجبألددديقجاالجفدددلجالةطدددغيجمة جالةألددد ةةلججج(2)ج

  جقم جلب جعو،م جهقالجرتيججر،لجصألوا1152رتيجج ق ج
 ُج3664 ُججلخيجلج ،أ  جمبمل جالةي م  جألملج جفلجالة طاجةالة طبةل ج ق ج(ج3)ج
ةهدد جفددلج-صددأمجتج أوددلجةبددأ ج-(جةبددهدجة ةمجالةألددتيج جبقدد  جلقجالةفادد  جمخدد جل يالبددلج أددمجضهددلجتج4)

بةبدددل جفقدددم  جيدددمجضهدددلجت!جاضدددلجممضدددتجةدددلجال ددديل  جفب ةجدددتج أةادددمجلخدددي  جف   دددتجال يلبدددلجالوةةدددمجلضادددمج
دددتثلج  دددعاجلةج  دددعبةل جفقدددم جضهدددلجتج  جُجالجبألددديقج-أ جصدددأمجتج أودددلجةبددد-ل  دددعتجال يلبدددلجالةألن

الة أددت جالة ددصُّ جيقددم  ج أددتجالةطددهلجل ددل جلي ج  ددعام ج“الإل اجدداجةالجالإل اجبددم جُجقددم جالبددلجالوثةددي ج
ةالة أ ا جالة دي  جةالإل اجدا جالة دي جليادًم ج دلجل أ بدلجل دل جلي جل  دعبل جيع دل جل جالة طداجةالة طدبةلج

 الجبألي م ج مجيألي لجالةي م جالة م  .ج
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 أدلة القول الثالث:
 : القول الثالث على ما ذهبوا إليه فقالوااستدل أصحاب  

ُج  أقاجفلج تمجالةي عمت ججدم تجالة،د اجةقةدتبامج - عك ن ن كج ِبلجلن ك ن جةنلن َّانمبن ن نجالةاَّ ألأ جليا ُج
أل  ددد ج  دددعمتجفطدددم تالً جةقدددمة ال جا جصدددي اج دددمج ة  دددمضجي طدددصج فاددد قج دددمج ةةض ج

جف    جبةلجالوخبم جةضأل أامج أمجصي اج مج ة  مض.ج
ُج دددلج ًم ددداجلضادددمجقمةدددت جمدددم جيو دددمجضددد  ج دددلجالةقددديل ج  ددديجأل دددمجلخيج - جدددلجالإل دددمقج ،دددأ ج

  ددعمتج عأ  ددمتجيألددي ل جثدد جض،دد تجأل  دد ج عأ  ددمتجفبدد فلج بدد  جتجصددأمجتج
ة ع ددمجالةألددتيججل جالة ،دد جمددم جفددلجلخدديجروددم جج(1) أودلجةبددأ جةهددلجيو ددمجيقدديلج ددلجالةقدديل ج

جض،  جوضلجة جيهأغلجالة ، .جالة هلجصأمجتج أولجةبأ جربمجا جألعاا جمم جيقيلج م
 دلجخدا ج دمجبقدتقج دلج دي جآل ال جالةفقادم جةلمةدبا جبديجاج الراجح من هةذه األقةوال:

ج مج هدجاةولجالة،مم جالور م ج لجل جمثةيجالةألأةدجةقأةألج أليقجةأ  دم  جمة جالةبقةةدتجألعدتمج ةت َّ
ي ددعاجالة الرددت جلةج قددتال  جة  مصدداجفددلجرددلجالة قددتقج أددمجالةدد ةالذجا الج نأدد جألددلجقهدد جالةددتخ   جفمة

جالة  بعاجبألقلجالةبألي   جةأ يجألمتجالآلبوا ج
  دداجألمالربوددمط جو جشددهااجالةبعاددواجالةبددلجهددلج أدداجالةبألددي  جةالة ب،ددهباجفددلجض دد  جالةعظدد جج-

جةطضبمتجالةأأل جقتجبألققت.
الة قي ج  تجالوص ةةةلجل ج أاجالةألتد جا الجةد جب دلجظدمهي جةالج  ادب اج ن د جالةألتد جأل دمجهد جج-

ه جظمهيجة  اب  جةه جفلج   د   مج  أدلجالةي دم جالةطدمملجج ظ اجةبأكجالةعأاجأل م
جأل طاجةالرت ج.

ل ددمجفددلجرمةدداجل جالكب دددجالةي ددم جألعددتجالةدد ةالذجفدداجألددأوجألددمةيم  جاةددمجل ال جالة ددقالهدجج
الوخددي جردداجةإلشددتم جةمفعددمًجوشددتجالةاددي  ل جةبألقوقددمجةأير دداجالة مشددةاج ددلجالخددبا جالآل ال ج

ج الجلنثقأتجالة ةجواجألموةالمج.ةالة قالهدجفلجالة ي عاجالإلبا وا جة  مصاجا
  

                                                 
 1452ي م  جألمل جالةبألي  جأل   ج  عمت ج  ج(جلخيجلج ،أ  جمبمل جالة1)
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 المطلب الثالث
 رين االشتراط والعدم (1)استجالب الحليب في ضوء وجود الفحل 

ا الجالبب أهتجالة يل جرأةهامجألمةتةال جةممضتج ب ةجا جفا جيبعألجب ةجامجالةبألدي  جيوطدباج
دديقجأل،ددهدجالةأددهلجالة ددمبتج دديقجالة فدد ج أددمجالةيجدد جةلقم  ددل جم ددمجينألن  ددلجر دد  جلقجلألددمًجةأي ددو  جة نألن

يت  جالةأهلجخماجألمة يل ؟جلةجأل ع دمجلخدي جهد جي د  جالةأدهلجالة ب ةدتج دلجمةال جفدلجالةألتد ج   ةداج
جالةأهلجالة ب ةتجضبو اجر  جةأ ،باجةأ ةذ؟

يقطددددتجألمةفألدددد ج ةذجالة ي ددددعاجا الجمددددم جةه اددددمج  ددددل جةالةألتدددد جالة قددددي جةددددت جج ادددد  جج
ر د  جبعأدلجألدمة ةذجالةبألدي   جوضدلججالةطألمألاجةالةبمألعةلجةًل داجالالجبادمم جل جالةأدهلجا الجضد  جضبو دا

ج(2)رت جأل،هبل جةالجب ق  جض،باجالةأهلج لج ةذج مت
 جليجيطدةيجالةد ةذجالةدقيجةدلجيألديِ قجالبفلجًل اجالة قالهدجالو  عداج أدمجل جةدهلجالةفألد ةقتج

 جج(3)الةأهل جلألًمجةأي دو  جة ألديقج أودلجة أدمجلصد ةلجةفية دلجةطخ الضدلجةلخ البدلجةل  م دلجة  مبدلج
جلبلج مةدجة هتجتجبلجعبموج جةالببتة الج أمجق ةا جأل مجيألج ة لجقم ج ألجبلج

ج(4)«جيألدديقج ددلجالةي ددم ج ددمجيألدديقج ددلجالة ،ددد ج»-صددألجتج أوددلجةبددأ -ق ةددلج :أوال
جةة مجمم جالولج لجالة ،دجينألِيق جف قةكجريقجفلجالةي م  جةع  قجق ةلج أولجالة،اق.

                                                 
 .جج3/32الةفأل  جلي ج ةذجالة ي عا.جالةأبمل ججج(1)
/ج1 جالة قدددت متجالة  ادددتالتج 413/3 ج غ دددلجالة ألبدددمذ ج226 جالةقددد الضةلجالةفقاودددا جاج512/6(جالة غ دددل ج2)

 ج452
ددًمجةددل جةلب م هددمجاخدد  جةددل جة ةجاددمجلألددًمجةددل جةلبج(3)  ددم ج ةجاددمجاخدد  جةددل جا الجل  ددعتجالة دديل ج فددًا جلصددبألتجل  

 جالإلفطدم  ج12/ج5 جبألفداجالورد  ي ج33/ج5ةبمًيجقيالألمبلجقيالألاجةلجم مجه جالةألم ج لجالة ،د.ججالوق ج
.جقدم جالبدلجالةعي ددل ج 52/ج22 ج  دت جالةقدم ي ج15/جج12 جشدي جالة د ةيج أدمجصدألواج ،دأ  ج145/ج2

قادددلجألغةددديض جةالضعقدددتجالبدددبقيجالو ددديج أدددمجالةبألدددي  جبأدددهلجالةفألددد جفدددلجالوخبدددم جةالو طدددم  جفأدددو جلردددتجي
جج12/ج5الإلج م ج أمجالةبألي  جألل جةه جالةأللجالةقيجالجاشتم جيول.جبألفاجالور  ي ج

ق جةه جل جبي  جالة ديل جصدهوا جفبألديقجهدقضجالةطدهواج أدمج ةذج قم جالبلجههةي  جةالبفق الج أمجل جةهلجالةفأل جيأليِ 
جالةأهلج لجا اقلجلألًمج ج145/ج2ةأي و .ججالإلفطم  جالة ي عاجةلألمًلجةلب مًل جة طةيجالة ةذجالةقيجم َّ

قم جالةعة ل جالةي م اجبأليقج مجبأليقجالةد الم ُجةهدقالجاج دم جالجخدا جيودلجبدةلجالوً دا جفد  الجري دتجالوق جف دقالج
 ةجاددم جوضددلجةالةددتض جو جالةأددهلج  ا ددمجج وًعددم جةالضب دديتجالةألي دداجاةددمجلةالمض جفددأخ جصددمردجالةأددهلج دد  ج

متجةالة مالتجةالو  دمقجةالوخد التجة  دمبالجممة ،دد.جةلخ همجخمةلج لجالةي م  جيوأليقج لجالةي م جالةع 
 .52/ج22  ت جالةقم ي ج

 ج1441ة ،أ  جمبمل جالةي م  ج ق  جج2522لخيجلجالةب م ي جمبمل جالة اممالت ج ق  جج(4)



 

 

 م2222   الثاينالجزء  السابع اإلصدار األولالعدد  مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بدمنهور

 

777  

لخددلجلبددلجالةقةددو  جقمةددتجلقجالة ددؤ  ةلج ًم دداجفددلجرممثدداجلفأدداجج ددل أل ددمج ةيجثاسيةةا:  
ا جلفأاجلخمجلبلجالةقةو جالببأ  ج أدلجألعدت مجلضد  جالةأل دمل جفقأدت ج تجالجل  جةدلج» ًم ا ج

 جف  جلبلجالةقةو جةو جه جالةدقيجل  دع لج-صأمجتج أولجةبأ ج-ربمجلببأ  ج ب  جتج
ًقضلجةلجف ضلج-صأمجتج أولجةبأ ج-ةة لجل  عب لجال يلبل جقم ج ب  جتج ُجال   كجبي تج ج

قددم ج ددية ج جفهددقةكجممضددتج ًم دداجبأخددقجألقدد  جري دد الج ددلجالةي ددم ج ددمجيألدديقج ددلجج(1)ي ة ددكُجج
ج(2)الة ،دج

دددة ج ددلج جددد جبددد ةذجال ددديلبةلج :ثالثةةةاً  ةالبددبتة الجليادددمًجأل دددمج ةيج دددلجالبددلجعبدددموجلضدددلجبن
فأ  دددعتجاردددتاله مججم  ددداجةالوخدددي جاا دددمً جهددد جيبددد ةذجالةغددداقجألمة م  دددا؟جفقدددم  جالجالةأقدددم ج

ج(جج3)ةالرت.
جفم بهيجالبلجعبموجرأةدجالةفأل ج ألي مً جوضلجلصباجلخمهمج لجلبةامج لجالةي م .

وضادد جال بهدديةالجالةألأةدددجةأ دديل جوذهةةب فريةةق إلةةى القةةول بعةةدم استشةةار الحرمةةة رينهمةةا؛ 
جبددلجالة  ةددي جة الفدد جبددلج جبددلج  ددي جةجددمبيجة هددتجَّللاَّ ةةددو جةأيجدد  جة  ددلجلخددقجبددقةكج هددتجَّللاَّ

ج  ا ج-ختيت جة   دجب تجلبلجبأ اج ةهد جج(4)االجلضلجالجيق جالةبألدي  جبأدهلجالةفألد ج-  لجَّللاَّ
 ج(5)ق  جبعةتجبلجالة ،ةد جةبمة جبلج هتجَّللاَّ جةلبلجبأ اجبلج هتجالةير ل جة  م جبدلجي،دم 

 جة  وعدداج(1) جةمالةم جةطيددموجبددلج عمة دداج(6)ةلخوددلجبددأو م جبددلجي،ددم  جةالة  عددل جةلبددلجقاألدداج
ج(3)ةمم ج هتجالة أكجبلج يةال جيقالجبقةكجالةيلي جةطب م ة جالبلج نأنوَّا ج

                                                 
 ج1445 جة ،أ  جمبمل جالةي م  ج ج5324(جصألواجالةب م ي جمبمل جالومل ج ج1)
 .145اجج3(جالة غ لجالبلجقتال ا ججدج2)
 ة مجألعتهمجج145اجج3لجالبلجقتال ا ججدج(جالة غ 3)
 .561/ج5 ج المجالة عمم ج521/ج5(جالة غ ل 4)
هدددد جلبدددد ج ج  ددددم جبددددلجي،ددددم جالةااةددددلجالة ددددتضلجالةفقوددددل ج دددد ةمج و  ضدددداجلقجالة ددددؤ  ةل ج ة ج ددددلجمبددددم جج(5)

هددددد.بقي دج123الةطدددألمألا جثقدددداجفم دددد جصددددمردج دددد ال ألجةعبددددمم  جةمددددم جقم ددددًومجألمة تي ددددا جبدددد فلجبدددد اج
 .125/ج1 جشق التجالةقهد ج352الةباقيد ج/ج

 561/ج5 ج المجالة عمم ج521/ج5 جالة غ ل ج55/ج1(جالإلشيال  ج6)
(جهدد جلبدد جةالثأدداجايددموجبددلج عمة دداجبددلجقددي جالة  ضددلجالةبطدديي جقم ددلجالةبطددي  جة ددتضجصددألبا جقددم ج  ددلجالبددلج1)

التج جشدق ج341/ج1هدد.جبادقيدجالةبادقيد جج122 عةلجةالة ،مًل جلضدلجثقدا جةمدم جفقةًادمج فوًفدم ج دمتجبد اج
 .162/ج1الةقهد ج

 .133/ج5 جفباجالةبم ي ج245/ج6(جُالالببقمم  ج3)
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جبقوله تعالى واستدل أصحاب هذا القول   د نالبن ن كجِ دلن دعك ن ن كجةنلنخن ِبدلجلن ك ن دمبن ن نجالةاَّ ُجةنلن َّان  
م نِاج جةةجلجالالببتال ج(1ُ)الةيَّ ن  ميجالةبألي  جألمةي م اجأل مجمدم ج دلججاداج-ببألمضلج- جل جَّللاَّ

جم دددمجل جالةأدددهلجي فطددد ج دددلجالة ددديل  جةالجي فطددد ج دددلجالةيجددد  جج(2)الوق جةةددد جيدددقميججاددداجالولج
ةقتجض،ددجصدمردجالة ب،د طجهدقالجالةقد  جاةدمجالإل دمقجالة دمفعل جرةدججج(3)فاجججري اجأللجةأ ةذج

جج(4)قم  جب م ج أمجلصألجا جرأةدجالةفأل جالجيأليق.جج

ة ددلجألمةبألددججةالال ددا جةجددتتجل جمبدددجالةفقددلجالة ددمفعلجضطددتج أددمجري دداجرأةدددج
ُجال أد جل جالةألي داجب،دييج دلجالة ي دعاجةالةفألد ججالةفأل  جفقتججدم  فدلج غ دلجالة ألبدمذج دمجضطدل 

ُج ج(5)اةمجلص ةا مجةفية ا مجةر الشةا مج
ألعتج ي جلق ال جالةفقام جةلمةبا جةةجااجضظيه جفدلجالة ،دأةاجلر،ددجل جالقول الراجح: 

يجةدلجالةيليجالةيالجاجه ج مج هدجالةولجج ا  جالةعأ م جل جةهلجالةفأل جيأليِ ق جليجيطةيجالةيج جالةق
جالةأهل جةه ج ةذجالة يل جلألمًجةأي و  جةأألةثومتجالآلبوا جج

 ةق  جلمةبا جةبا بامج لجالة  مق اجةالةيم. -
 لضلجبهدجة  ة جالةأهلج  امجفبام جالةألي اجاةولجالربوم مً.ج -

ل جالة يل جة جل  عتج فاجضبو اجر  جف ضلجيطباجالب مًجاألثر الفقهي للقول المختار: 
أوددلجة أددمجلصدد ةلجةفية ددلجةطخ الضددلجةلخ البددلجةل  م ددلجة  مبددل ج ددلجالةي ددم جة ةجاددم جة ألدديقج 

ضمبتج لجا كاقِل.ججج جن جو جالةأهلجالةقيجم  
ل ًمجا الجالبب أهتجالة يل جرأةهادمجألمةدتةال جألداجر د جةبألطدة جالو   داجأل   دم ج فد جفدلج
ديقجالة فد  جالةأل ةةلجةممضتج ب ةجا جفاجيبعألجب ةجامجالةبألي   جفاجيطدباجلألدمًجةأي دو  جةالجينألن

دديقجأل،ددهدجالةأددهلجالة ددمبتج ددلجر دد  جة أوددلجفدداجي دد  جالةأددهلج  أددمجالةيجدد جةالج أددمجلقم  ددل جم ددمجينألن
أندججألمةتةال جفلجالةألت ج   ةاجالةأهلجالة ب ةتجضبو داجر د جةأ ،دباجةأفألد  جوضدلجي فطد ج دلج بن ك الة ن،ك

ألددي  جالة دديل  جةةددو جةأيجدد جمخدد جيوددل جفدداجيأألددلجألددلجالةبألددي   جفدد  الجمددم جةددهلجالةفألدد جالجينأألددلجالةب
                                                 

 23ب   جالة ،م  جج(1)
 .565/ج5 ج المجالة عمم ج66/ج5بتالً جالةط مً  جج(2)
 .133/ج5فباجالةبم ي جج(3)
 .222/جج4الة ب، طجةأ،يخ،ل جج(4)
 .413ا جج3 غ لجالة ألبمذ ججدجج(5)
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ألددمة ةذجج أددمج ل جألعدد جالةفقاددم جةةأفألدد جمخدد جيوددل جفمةألأةدددجالة ب ةددتج ددلجمةال جةةددو جةأدد ةذج
ة أولجفاجألأوجألمةيم  جاةمجبيجواجالةيليجالةثمضلج  تجالبب الجالةأدهلجمخ جيولج لجألملجلةةم ج

ردداجةإلشددتم جفددلجهددقضجالة م ةدداج جةبألقوقددمًجةأير دداجالة مشددةاج ددلجالخددبا جالآل ال جةالة ددقالهدجفددلج
جاجالإلبا وا.ججالة ي ع

حكم المرضع المطلقة إذا تزوجت وحليب األول لم ينقطع، لو أرضعت طفالً، هةل يكةون ارنةاً 
 لألول أو للثاسي أو لهما جميًعا؟ 

ج مجيأل جججي جتجلق ال ج  تجالة مة واجفلجهقضجالة ،أةاجلبي همج
قدد  جل جرأةددجالوة جي ق د جبد ط جالةثددمضل جةالة ي د جالبدلجةأثدمضل جةهد جالقةول األول: 

جالبلجةهد.
 ل جالةألأةدجةا مجج وًعم جا جمم جرأةدجالوة جة جي ق  جةط جر أت.القول الثاسي: 
ل جري داجرأةددجالوة جب ق دد جألمة  د  جةهد جقد  ج مةدك جة أودلجلكثدديجالقةول الثالةث: 

جج(ج1)الةعأ م .ج
الةبفطدة جبدةلجل جيب،دمة جالةأه دم  جلةجيتد  جوردته مجاأبداج أدمجالآلخديجالقول الرابع: 

مة مجيو بيمم جفلجالة ةدت جةط جمدم جلردته مجببًعدمجةآلخدي جفدمةألت ج[ةألكثدين جة تد  جالة ةدتجف  جب،
ُجفددلج ،ددأةاجالةددتةال جةالة عددمقجا الج دد ذج الة تةضددا الب ددمًجةطددمربل جةهدد جظددمهيجقدد  جالبددلجالةقمبدد جفددلج
ألألأةدددجال دديل  جفغددقيجألددلجالةطددهل جرةددججال بهدديجالةغمةدددجةالة غأدد ل جةطةددمجهددقالجالالبددبقيال ج هدددج

  ةه ج قهدجألع جالةعأ م جألع جالة بأخي ل 
د  جألدأ جري دداجالقةول الةراجح:  جالةقدد  جالةثمةدججالةقًم ألعدتج ددي جلقد ال جالةفقادم جبديجاجةدت َّ

جرأةدجالوة جب ق  جألمة   .
 للحيثيا  اآلتية: 

لضدلجقد  جلكثديجلهدد جالةعأد  جقدم جالبددلجالة  دق  جلج د جمدد ج دلجلرفدألج  ددلج دلجلهد جالةعأدد جل ج -
 جقدددم ج(3)ةضقأدددلج  دددلجالبدددلجقتال ددداجج(2)الةثدددمضلُججرتددد جةدددهلجالوة جي ق ددد جألدددمة الم ج دددلجالةددد ةذ

                                                 
 جج5/ج4(جالة تةضا ج1)
 جج55/ج1(جالإلشيال  ج2)
 ج326/ج11الة غ ل جج(3)
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الة مبمضل جب ةجتجب ةذجلخي جفأ  عتجصهوًّمج  تجالةثمضل جين ظي جا جل  دعتجقهد جل ج
بأل دد ج ددلجالةثددمضل جفمةي ددم ج ددلجالوة جألمإلج ددم  جةط جل  ددعتجألعددتج ددمجة ددعتج ددلج

 (1)الةثمضل جفمةي م ج لجالةثمضلجألمإلج م ُج
  جالةأهلجفبام جالةألي اجاةولجالربوم مًج.جل جالة ةذجالوة جمم جبهبمًجفلجض ةج -

 المطلب الرابع
 كي ية وصول الحليب الذي رتبت عليه الشريعة التحريم

ًوددا جةقأ ددمجاضددلجيددؤثيجفددلجالةبألددي   جة قدد جج جضدد ة جرأةدددجالة دديل جألمومة دداجالة و وم ا الجال بنِهددين
  قددد جالةألأةددددجالةدددقيجثدددملج دددلجر ددد جضبو ددداج ةالذجصدددألوا جف ودددفجيتددد  جةصددد  جالةألأةددددج
أندجاةمجج  جالة ف جربمجيق جالةبألي  جألل؟جلةجأل ع دمجلخديجهد جي دبيطجل جيطد جاةدمج بن ك الة ن،ك
جدد  جالةي ددو ج ددلج ي ددلجالةي ددم جالة بمشدديج دددلجثددتيجالة دديل  جةهدد جا الجةصدد جاةددمججددد  ج

جالةي و جأل ي لجالة ج  جلةجالة،ع طجيعبهيج نألِي مً؟ج
اةددمجل جالة،ددع طج(2)لةالة ددعهج هدددجالة،ددمم جالةأل فودداجةالة مة ودداجةالة ددمفةوا:  الةةرأي األول

يألي م جم مجبأليقجالةي م ا جة ةكجو جالة قط مج لجالةي م اج ديمجالة د   جة ديمججةالة ج  ج
الة دد  جيألطدد جألمة،ددع طجةالة جدد  جم ددمجيألطدد جألمةي ددم  جفأ ددمجممضددتجالةعأدداج دديمجالة دد  جةهددلج
رمصأاجفلجماجالو ي لجةقةكجب ب يجالةألي اجفلجالة،دع طجةالة جد  جم دمجب ب ديجفدلجالةي دم ج ج

ًفداجل لةج(3) مجا الجالكبأل جالةطهلجألمةألأةدجلةجصدجفلج ة ولجلةجل ضولجلةجالربقلجلةجمالة جألدلججم
 جة ةدكجةعدتقجألي اجالجب ب يجأللجةالجيت  ج ألي ملةجق ي جفلجارت جالة،هةأةلجف  جالةج(4) أ   اج

ةص ةلجاةمجالة   جةمقةكجةعتقجرط  جالة قط مج  لجةهد جمفد جالة د  جةطضبدمتجالةأألد جةطض دم ج
جالةعظ ج.

                                                 
  جة مجألعتهمج.جج55/ج1 جالإلشيال  جج56/ج5(جبتالً جالةط مً  ج1)
ج.ج414/جج3 ج غ لجالة ألبمذج 233/ج2 جالة تةضا ج163/جج12الةاتاليا جج(2)
ج.ج122/جج3 مفق جاةمجمالخ جالة   .جالالخبوم جةأ  صأل جالة مًفا جهلجالةاي اجالةج(3)
 هدددج جبددلجالةأل،ددلجالة ددةبمضلج جةجالة أ   ددا جهددلجالةاددي اجالة الصددأاجاةددمجلقجالةددت مغجةهددلجالةبددلجفددلجالةدديلوج(4)

صددمردجلبددلجر وفدداجاةددمجل جالةألق دداجبثهددتجباددمجالةألي ددا جةقددم  جا جالةألق دداجبف دديجالةطددمً  جفأ ددمجف دديتج
ج.ججة مجألعتهم122/جج3الالخبوم جةأ  صأل جالةطمً جا الجثهبتجفةامجالةألي ا.جج
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فأ جي ،ددجاةودلجقد  جفدلج ةدك جةقدتجضقد جبدأل   جل جالالربقدم جا الجمدم ججل مجالإل مقج مةك
جج(1)يولجاقال جف ضلجي  يجالةألي ا جةطالجفاج

ة لج عا  جاةدمججةه ج مج هدجاةولجالةأل مبأا جةالةأةج جةالبلجر قجالةظمهييج: الرأي الثاسي
مشديج دلجثدتيجالة ديل  جل جالةألأةدجالجينألديقجاالجا الجةصد جاةدمجالة د  ج دلج ي دلجالةي دم جالة ب

ليجل جالة ف جي دجل جي دبصجالةألأةددج دلجثدتيجالة ديل ج بمشدي جة دتة جةالبد ا جل دمجا الجةصد ج
ج-ةهدقالج دمجي،د مجألدمة ج  ج-اةمجالة   جأل ي قاجلخي جمأ جيألأددجالةألأةددجة طددجفدلجف دلج

ج(2)ف ضلجالجيعبهيج ألي مج-ةهقالج مجي، مجألمة،ع طج-لةجلضلجيطدجفلجلضفلج

ججيةالبدددددبت جلصدددددألملجهدددددقالجالةددددديل ددددد نالبن ن كجِ دددددلن دددددعك ن ن كجةنلنخن ِبدددددلجلن ك ن دددددمبن ن نجالةاَّ ُجةنلن َّان ألق ةدددددل 
م نِاُ ج(3)الةيَّ ن

ُجيألديقج دلجالةي دم ج دمجيألديقج-صأمجتج أولجةبأ ج- ب  جتججة لجالة، اجألق    ج
فدلجهدقالجالة ع دمج-صأمجتج أولجةبأ ج-فأ جيأليقجتجبعمةمجةالج ب ةلجالة ي  جج(4) لجالة ،دُج

االجألمةي ددم  جةالجي،دد مجا  ددم مًجاالج ددمجل  ددعبلجالة دديل جالة ي ددعاج ددلجثددتيامجفددلجفدد جض مرددمًج
الةي دددو  جة دددمج دددتالج ةدددكجاض دددمجهددد جرأددددجة عدددمقجةبدددقم جةشددديلجةلكددد جة أددد جةرق ددداجةبدددع طج

جج(5)جةبق ةي جةة جيأليقجتج  جةج جباقالجشةةمً.ج
صدألملج دمج هددجاةودلجلجألعدتج دي جلقد ال جالةفقادم جبديجاجةدت  جالراجح في الموضةوع: 

الةق  جالةثمضل جل جالةألأةدجالجينأليقجاالجا الجةص جاةمجالة   ج دلج ي دلجالةي دم جالة بمشديج دلج
جثتيجالة يل .

  
                                                 

(جرةدددجججدددم جفدددلجالة تةضددداج دددمجضطدددل جقأدددت جل ليدددتجالةطدددهلجا الجرقدددلجألألأةددددجال ددديل جهددد جبقددد جالةألي ددداجبادددقالج1)
الةألأةددجالةدقيجرقدلجألددلجفدلجقد  ج مةددك جقدم ج مةدكجفددلجالةطدمً جيألدبقل جل ج أوددلجالةقادم جا الجةصد ج ةددكج

  جا جمم جةدلجادقال ج ليدتجل جيألديقجةطالجفداجيألديقجاالجاةمجج فل جةة جلب  ج لج مةكجفلج ةكجشةةًم جةل
 133اجج2ل جيت  جةلجاقال جفلجالةألأةد.جالة تةضاججدج

قم جالبلجر ق جالةي م جالة أليقجهد جالةي دم جالة دأ   جألدلجالج دمجبد الضجاالجل جيقد قجمةةد ج أدمج دمجبد الضج دلجج(2)
 1/331ضصجلةجاج م جيوطم جاةول.جالإلرتمقجفلجلص  جالورتمق ج

 23 ،م جالآلياجب   جالةج(3)
 ج1441 جة ،أ  جمبمل جالةي م  ج2522لخيجلجالةب م ي جمبمل جالة اممالتجج(4)
 ة لجلخقجالة وعاجالة عفي اج5اجج12الة ألأمجالبلجر قججدجج(5)
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 ويمكن أن سعدد حيثيا  ترجيح هذا القول فنقول:  
 ةق  جلمةبا جةبا بامج لجالة  مق اجةالة عم  .جأوالً: 
متجالةأألد جألدأيجشدت جممضتجالةعأداجهدلجاض دم جالةعظد جةطضبدق  جةلجةجابلج جفأ جلضلجثاسياً: 

كم  جة جدجل جضق  جالةة قجألأ جضق جمقجال يل جاةمج فأامجيألي امج أولجة  عأامجل ل جو جالةبغقياج
 ألمةتقجفلجالةعيةلجلبي جةلق  جبأثةيالج لجالةأهل.

و جلةفددماجالة ددم  جه ددمجببألددت ج ددلجالإل  ددم جةالةي ددم جةالةي ددم ا جةالة قدد  جثالثةةاً : 
اجةصددددي ألا جةهددددلجبع ددددل جاةقددددمقجالةثددددتيجةالةبقم ددددلج  ددددتجلةفددددماجالة ددددم  جلةةددددم جوضاددددمجةال ددددأل

جةال بطمصل جالج  يمجالالابقال جألمةألأةدجألأيجةبةأا.
ل جالة دددجفددلجةجادداجضظدديجالة ددي عاجالإلبددا واجةددلجال ببددم ج ددلجرةددججالةبعددي جرابعةةاًً :  

 أمجالة طمةاجةالة فمبتجألمة ،باجةألبتال  جةالة دجممة ي جة  جة أدج طدمةاجالة،دا اجةةدت  ج
ةقتجلثهدتجالة ددجل ج دتقجالةي دم اجألدمة صجةالالةبطدملجيدؤميجاةدمجوبدقمق  فمبتجالة عم دجةال

ضقصجافيال جالةألأةدج لجالةثتي جف فيال جهي د  جالةهد  الكبةلجالةدقيجي  دتج دلجافديال جالةألأةددج ديبب ج
جألع أواجالة صج البام جةه ج مجيب مبدج  جبيجواجالةق  جالةثمضلج.ج

ةداجالبدب الجرأةددجالة ديل جالةي م جباقالجالة ع مجفلجرماألثر الفقهي للقول المختار:  
طددد جاةدددمججددد  جالةطدددهمج دددلج ي دددلجالةي دددم جألمومة دددا جربدددمجيبيبددددج أودددلجلثددديضجالبدددتجل جي

أندججألمةدتةال ج دلجثدتيج دبن ك الة بمشيج لجثتيجالة يل  جليجل جالة ف جي دجل جي دبصجالةألأةددجالة ن،ك
الة ددديل ج بمشدددي جة دددتة جةالبددد ا جل دددمجا الجةصددد جاةدددمججددد  جالة فددد جأل ي قددداجلخدددي جمدددأ جيألأددددججج

ةهقالج مجي،د مجألمة،دع طج-لةجلضلجيطدجفلجلضفلج-ةهقالج مجي، مجألمة ج  ج-طدجفلجف لجة 
جةالجيبعألججأللججالةبألي  جج.ججلةجألأ جشت جمم ج جف ضلجالجيعبهيج ألي مًجج–
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 حكم الحليب المتولد عن دواء إذا خالط غيره أو تبدل طبعه:
 ليك البيان: ، وإاختلف العلماء في حكم الحليب إذا اختلط بغيره أو تبدل طبعه

 هدجالةأل فواجاةدمجالةقد  جألمةبفطدة  جفقدمة ال جا جمدم جالةألأةددجامةبدمًجثهبدتج: القول األول
الةألي ا جل مجا الجمم جالةألأةدج غأ  مًجفاجب ب يجالةألي ا جة أأد الج ةدكجألدأ جالةألتد جيع دمجةألكثدي ج

ج(1).ةقة  جالجيأليقجب ال جمم جامةبمًجلةج غأ  مًج  تجالإل مق

ط جالخددبأ جألمةددتةال جةالةأددهلجامةدددجبعأددلجألددلجالةبألددي   جو جالةأددهلجُجةجقةةال صةةاحب العنايةةة: 
يودل جا جالةدتةال جةبق  بدلج أدمجالة صد   جةط الجالخدبأ جالةأدهلجبأدهلجالة دم جةهد جالةغمةددججيبقمج قطد مالًج

ج(2)بعألجأللجالةبألي  جةط جاأدجةهلجالة م جة جيبعألجأللجالةبألي  جال ببم الًجةأغمةدجم مجفلجالة م .ج

يأليقجب ال جمم جالةأهلجامةبمًجلةج غأ  مًج  تجالإل دمقجةقدمال ججال: قال صاحب النهر الفائق
جج(3)جا جم جامةٍدجيأليق.
 هددجالة دمفعلجاةدمجل جالةألي داجب ب ديجألدل جبد ال جمدم جالةألأةددجامةبدمًجلقج: القول الثةاسي

ج غأ  مً جو جلج ال جالةألأةدجرطأتجفلجأل  لجفأشبلج مجة جمم جامةبمً.
ج.ج(4)مم جلةج غأ  مًججُةة جالخبأ جألغةيضجامةبمًجففي فتح الوهاب: 

ُجلضلجقدم جا جمدم جالةأدهلجامةبدمجرديق جةط جمدم ج غأ  دمجةد جيألديقجو ج د ج: وقال المزسي 
ُج ج(5)اأباجالة  مة اجي ة جالالب 

 هدددجالة،ددمم جالة مة ودداجل جالةأددهلجا الجالبددباأكجفددلج ددم جلةجاةدديضجثدد جبددقولج :القةةول الثالةةث
جج(6)جالة ف جة جبق جالةألي ا.
قدد ال جالةفقاددم جفددلجرتدد جالةألأةدددجا الجالخددبأ جألغةدديضجلةجبهددت جألعددتج ددي جل: الةةرأي الةةراجح

لج ددلجالةأل فودداجل جالةأددهلجا الجالخددبأ ج ج ددمج هدددجاةوددلجقدد  جصددمردجالة ادديجالةفددًم  بعددل جبدديجاجةددت  
  ألغةيضجلةجبهت ج بعلجالجيأليقجب ال جمم جالةأهلجامةبمًجلةج غأ  مًج

                                                 
 جججج213/ج3 جرمشواجالبلج مبتيل ج356/جججج12(ج مجالة ألبم  ج1)
 .145/ج5(جالةع مياجشي جالةاتاليا ج2)
ج.ج323/ج2الة ايجالةفمًل جج(3)
ج.ج154/ج2الة هملجأل ي ج  اتجالة ال ججفباج(4)
ج.ج33/ج2بتالياجالة  بات جج(5)
ج.ج163/جج1الةاتاليا جج(6)
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 ويمكن أن تكون حيثيا  ترجيح هذا القول ما يلي: 
أدجق بلجةل عفل جفاجبق جالة فمياجأللجفلجبغقياجالةطدهل جف دم جالةأدهلجل جالخبا لجألغةيضجب -

ج غأ  مًج ع م جةط جمم جامةبمًجص   .
ل جالةأدددهلجا الجالخدددبأ جألغةددديضجلةجبغةددديج بعدددلجالجأل أدددلج أودددلجةه دددمًجممةألدددم جفدددلجالة  مبددداجا الج -

جخمة تجالةألا جالة مهي.
الخبأ جألغةيضجالجيألديقج جيبيبدج أمجالةق  جألأ جالةأهلجا الج:  األثر الفقهي للقول المختار

أندججا الجالخدددبأ جألغةددديضججفددداجيبيبدددد دددبن ك  جو ج أودددلجلثدددي جةالجيثهدددتجألدددلجالةبألدددي  ججل جالةأدددهلجالة ن،ك
ا الجالخدبأ جل دمججالخبا لجألغةديضجبدأدجق بدلجةال دعفلج جفداجبقد جالة فميداجألدلجفدلجبغقيداجالةطدهلج ج

أندججألمةتةال جألألأةدجال يل جلخي جج جقم جالة،دمم ججالة بن ك  مة ودا ج  جة فديج دلجالة،دمم جالةألأةدجالة ن،ك
الةأل فودداج جل جالةألي دداجب ب دديجبة ددلجة ددةلجالة دديلبةلجج وعددمً جبدد ال جب،ددمة جالةألأةدددجلةج المجألعاددلج
 أمجألع  جة ةكجو جالةألأةدجالخبأ جأل  ،لجةالخباطجالة ل جأل  ،لجالجي،باأ ل جةة دمجمدم ج

ججج(1)رأةدجم جال يل جيأليقج أمجرت  جف قةكجا الجالخبأ جيوألي م ج أولجمأبمه مج
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 المطلب الخامس
 (1) المعتبرة استجالب لبن المرأة في ميزان المصالح

 مجبيمتجشةةًمج لجل   جالةدتيلجةالةدتضومجاالجة مة بدل جةة دعتجج–بعمةمجج–شي عاجتجج
ة ةددكجألددمة صج أوددلجصدديالرا جلةجألددمة صجج ةددلج ددلجالةألأدد  ج ددمجييفدد جالةألدديذججب بدد واجةال بددتال ج

ي دت ذجبألبادمجمد جرتد جي دبيكج د جلخودلجفدلج أداجةالردت ج ج أولج لجخا جالةق ال تجالةعم اجالةبدلج
لالجةهدلجخمصدواجج–بعدمةمجج–ةهقالجةط جم جف ض دمجيدت ج أدمجخمصدواج ا داجةلصدةأاجأل دي جتج

دمجفنيَّ ك ندمجج–الة    جة  ج دمجيبعأدلجب د الرلجالةألودم جاةدمجلودمقجالة،دم اجب هوًقدمجةقد  جتج ُج ن بعدمةم ج
ٍ ج ددلك جشن ٍ جةنهنددًت جج-بعددمةمجج–جةق ةددلج(2)ِفددلجالةكِ بنددمِلجِ ددلك ددلك جشن جِبهكونمًضددمجِة ندد ِ  جالةكِ بنددملن ضن َّةك نددمج نأنوكددكن ُجةن  

ُجج ِأِ ةلن ين جةِأك ن،ك ةن نرك نًاجةن ن ك
ةاةيج ةكج لجالآليدمتجالةبدلجبؤصد جهدقالجالة هدتلجالةعظدو جةد جبيم دمجج(3)

جالةقأ جة،يمهم جةة لجر،بكج لجالةقام ج مجلرمطجألمةع ل.ج
صجةالة  ةدد التجالةبددلجب عأددلجصددمةأًلمجالبددبوعملجمدد جةالةفقددلجالإلبددا لجيوددلج ددلجال ة طددًم

امجالةألت جالة ي لجالةطألواجالة ه لج أم جالة ،ب تالتجالةألتيثا جة عمة بامج عمة اجملوقاجةط  ًم
ج  

                                                 
(جة متجالة طأألاجفلجةغاجالةعيلجأل ع م جالو  م جالةبم ثاج أمجضف جالإلض،م  جفمة طدأألاجةالردت جالة طدمةاج1)

ألمةطدددا جةهددد جالة ةددديجةالةطددد الل جةفدددلجةهدددلج دددتجالة ف،دددت .جيقدددم جلصدددأاجلي جلبدددمجج–ليجالةطدددا جج–
 جة،ددم جالةعدديلجالبددلج133صدددج2الو دديج طددأألاجلي جخةددي.جبددمذجالةعدديةوجشددي جالةقددم  وجةأ  ةددتي ججددد

 جةالة طددأألاجأل ع مهددمجالو دد جم ددمجيبطدد  همجالإلض،ددم  جمدد ج ددمج16 جاميدداجالة صدد   جصددد2/516  ظدد   ج
ألمةتف جةالال بقدم جممبدببعممجالة ادم ججيولجضف جةلجب ال جمم جألمة أدجةالةبألطة جةبألطة جالةف الًتجةالةأقالًقجلة

ج2ةالآلالق.جةمدد ج ددمجيوددلجضفدد ججددتييجألددأ جي،دد مج طددأألا.جشددي ج  بطدديجالة  باددمجةأعاددتجالوي ددل ججددد
.ةالة طددأألا جل دد  جال ببم  دداجب بأدددجر،دددج12صدددج1 جق ال ددتجالورتددمقجةأعدد جبددلج هددتجالة،دداق ججددد35صددد

 دددمجل مضدددمضجألمة طدددأألاجه دددم ججالخدددبا ج  دددم يجالة دددموجة دددممالبا جةلخاقاددد  جةةدددو جهدددقالج قطدددتضم جة دددل
الة ألمفظدداج أددمج قطدد مجالة ددم  ج دددلجالة طددمةاجالة مفعدداجالةبددلجة دددعامجةرددتمهمجالج أددمج قباددمجلهددد ال ج
الة ددموجةشددا البا  جة قطدد مجالة ددم  ج ددلجخأقددلجهدد جرفددألجميدد ا  جةضف بددا  جة قدد ةا  جةض،ددأا  جة ددمةا  ج

 مفعامج طأألا.ف  ج مجيبا لجرفألجهقضجالة قمصتجفا ج طأألاجةم ج ف تجةامجفا ج ف،ت جةج
ج(.33(جب   جالوضعمقجج  جالآلياج)2)
ج(.35(جب   جالة أل جج  جالآلياج)3)



 

 

 يف َضْوِء الطِب والدين ِدَراَسًة ُمَعاِِصةً  األحَكاُم الِفْقِهيُِّة املُتَعلَِّقُة بالرََّضاِع ِمْن لَََبِ اْمَرأٍة أُْستُْجلَِب ِباألَْدويَةِ 
 

 الكتاِب  وأهلِ  سلمنيَ بني املُ  بورُ الزَّ 

 777 

الإلبدددددا لجة قمصدددددتض جةهدددددقالجي عأدددددلج ،دددددمييالجةأ  دددددم جةالة تدددددم جج(1)ق ال دددددتجالةب دددددي  ج
ججج(2)ةالورتال 
فدلجمد جلرتم دل جف دي جةدلج دمجيودلججالإلض،دم جةقتج أدجالة م  جالةألتو جبألقةلج طدأألاج

الة ف  جةمف ج  لج مجيولجالةاي  جةالة الجددج أة دمجرة  دمجضاد ج ،دأةاجالبدب الجةدهلجالة ديل جفدلج
 ة ال جالة طمةاجل جض يمهمج لجالةا   جةضاعامجفلجا م جالة دي عا جة دلجب طدايجفدلجب بقبادمج

جةبط بغجأل ي ةبام.ج
يبغةددي جة عادامجرددمم جاةدديجة طدمةاجالإلض،ددم جفدلجالةألوددم جبب دمثي جألعاددامجثمبدتجالج

 ،ددبقي جألعاددامجرددلجفددلجصددا جالة ددمو جة عاددامج  هدد قجممة،دديالل ج ددا قجةادد  جالةدد ف ج
ج ا ج لجبهة جت.

                                                 
ج(جالةب ي  جق، م  1)
 ق الضةلجب امجتجألمآليمتجالةقيلضواجةالة، اجالة ه  ا. -
قدددد الضةلجبدددد امجالة  باددددتة ج ددددلجالةطددددألمألاجةاةدددديه جالبددددب بمً مج ددددلجضطدددد اجالةب ددددي  جالإلةاددددلجة قمصددددتج -

 الة ي عا.ج
ج.جج16با ل جم.ج هتجالةع   جالة ومط جصدالة تخ جاةمجالةفقلجالإل

ةةدقالجضددي جفددلجالة ددي عاجلرتم ددًمج ألددتم جالج  ددم جةاجباددممجفةاددم جةلرتم ددًمجقمبأدداجةاجباددممجأل ددمجيب مبدددج دد جمدد ج
 طدديجججةبألقةددلجالة طددأألاجالةبددلجالجببعددم  ج دد جالورتددمقجالة قددي  ج...جة اددقالجض ددتجالةألأدد  جالةطددألوألاج

جةقاميمضمجالةألتيثا.
دد2) ددلِ ج أددمجضظةدديِض.جقددم جالة يجددمضل جالةقوددموجفددلجالةأغدداجعبددم  ج ددلجالةبقددتيي جيقددم  ج(جالةقوددموجةغددا جرن ك جالة َّ  ن

الة عددد جألمة عددد  جا الجقت بدددلجةبددد  بل جةهددد جعبدددم  ج دددلج مجالة دددل جاةدددمجضظةددديض جةفدددلجالة دددي عاجعبدددم  ج دددلج
الة ع ددمجالة ،ددب ب ج ددلجالةدد صجةبعتيدداجالةألتدد ج ددلجالة  طدد اج أوددلجاةددمجاةدديض جةهدد جالة  دد جبددةلجالوصدد ج

 جالةألدددتةمج131 جالةبعي فدددمتجةأ يجدددمضلجصدددد523 جفدددلجالةألتددد .جالة ع ددد جالةددد جة  ج دددمم ج)قدددمو(جصددددةالةفددديج
 جمال جالةف دديجالة عمصددي جبةدديةت ج1/31الوضوقدداجةالةبعي فددمتجالةتلوقددا جبددأةوفج/ج مي ددمجبددلج جالوضطددم ي ج

هددد.جةالصدد اًرم جة متجبعي فددمتجمثةددي ج بقم  دداجاةددمجرددتج ددم جةةعدد جلملجبعي ددفج1411الة بعدداجالوةةددمج
هدد ج  ددم ماج ،ددت تج  ددلجة  طدد اج أددمجرت ددلجفددلج أدداجهددقالجالةألتدد  جج–يو ددمجيهددتةجةددلجج–ةأقوددموج

 جمال جالة ثقددددجالةعي دددل ج15ةطةألمقدددلجألدددلجيودددل.جلصددد  جالةب دددي  جالإلبدددا ل جةأ دددو ج أدددلجر،ددددجت جصدددد
ق.جةفدددلج ةدددكجليًادددم جالومةددداجالالجبامميددداجبدددةلجالةغأددد جةالإلض دددم  جم/ج1532-هددددج1422الة بعددداجالة،ممبددداج

ق.جم البدددمتجفقاوددداجفدددلج2226-هددددج1421 جبدددأ م جةأ  دددي جالة بعددداجالةثمضوددداج253م  جصددددصدددا جبدددأ 
 555صدج2قاميمج هواج عمصي  جألألججةأتمب  ج هتجالة مصيجلب جالةبط  ججد
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ضظيتجةاقضجالة طمةاجألعةلجالةبتقةلجةالإل عم جفم بهيتجألع جج–بعمةمجج–ةشي عاجتج
عم  جهقضجالة طمةاجةلةغتجألعاام جة ةكجألأل،دج مجي،عتجالة مو جة ألقلج طمةألا  جةالجيب

ج  ج قط مجتج لجخأقل.
ةقددتججددم تجضطدد اجالة ددي عاجألم ببددم جألعدد جالة طددمةا جفأ ضددتجلةجل دديتجببألطددة ج
لببمبام جة  ةغم جألعاامجالآلخي جف  عتج لجفع جلببمبام جة قلجألعدتج ةدكج دمجي دتجةأ دموجمة ج

ددم-بعدمةمجج–ةالكبفددتجفددلج ةدكجألمةهوددم جالإلج ددمةل جيقدد  جتجج بودم جصددي ا ج ن ددأنةن ضنكن ُجين،ك  نالجلنِردد َّج 
ُ جةن ن نجالة َّةِ بنمتن جلنِر َّ ةنان كجقن ك
جج(1)

 كاست المصالح ثالثة أسواع: ولهذا 
ةهلجم ج طأألاجثهتجالةألت جالة ؤميجاةةام جألمة ص ج النوع األول: المصالح المعتبرة:

جلةجألمإلج م  جلةجألمةقوموجالةقيجممضتجالةعأاجيولج عبهي جببألطة جلببمبامجالة  صأاجاةةام.
ف  أتجل   الجبألققتجفةامج طمةاجالة موجفلجمضومه جةلخياله  ج لجمد ج دمجيقد قجرودمبا ج
ة طددأاج عمشددا  جة ددتف ج دد ا جالةاددي  جف  دد جالة ددم  ج ددلجالورتددمقج ددمجي صدد جاةةاددمج ددلج
 ي ددلجالقببددموجالةألتدد ج ددلج عقدد  جالةدد ص جةالإلج ددم  جةالةقوددمو جفأخددقجالةعأدداج ددلجهددقضجالو دد   ج

جصججًم  جةه ج مجيظايججأوًمجفلج     جالةبألججةبعتياجلرتم امجاةمجاةيج أل جالة 
اةدمجثاثداجالبدبقيلجج–ألمة ،دباجةألمجداجالإلض،دم جج–ةقتجق، جالة م  جالة طمةاجالةبلجال بهيهدمج

الةفقام جل يهمج بببعةلجضط اجالة بملجةالة، ا جف مجةجتةهمجب يذج لج طمةاجثدا  جشد أتج
ج(2)جج و جالة طمةاجالةبلججم تجالورتمقجالة يعواجةبألقوقام جةهل 

جةهددلجالةبددلجالبددتج  اددمجةقوددمقجالةألوددم جةأةبددمم جألألةددج، (3) األولةةى: المصةةالح الضةةرورية
ة جالخبأتجمأامجلةجألعاام جالخب جضظمقجرومبا  جة  با جالةف  دم جفداجا دمجةإلض،دم ج  ادم جج

                                                 

ج.ججج(4ب   جالة مًت جج  جالآلياج)ج(1)
جج6صدج2(جالة  الفقمتجفلجلص  جالة ي عاجوبلجابألملجالة م هل ججد2)
الةاية  اجف ع مهمجلضام جالبتج  امجفدلجلودمقج طدمةاجالةدتيلجةالةدتضوم جألألةدججا الج(جقم جالإل مقجالة م هل جُفأ مج3)

فقددتتجةدد جب ددِيج طددمةاجالةددتضومج أددمجالبددبقم ا جبدد ج أددمجف،ددممجةباددم ذجةفدد تجروددم  جةفددلجالوخددي جفدد تج
جالة  م جةالة ةو  جةالةيج  نجألمة ،يال جالة هةلُ جالة طت جالة،مبل جضف جالة    جالة  م جاةول.

مجالو يجالةاية ي جفا ج مجبق قج أولجروم جالة مو جةالبدتج  دلجالبدبقم اج طدمةألا جةط الجقم جالة و جخا  جفأ 
فقتجالخبد جضظدمقجرودمبا جةةد جب،دبق ج طدمةألا جة  دتجفدةا جالةف  دمجةالة فمبدت.ج أد جلصد  جالةفقدلجةأ دو ج

ججج222خا جا
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كألفدألجمي دل جةضف،دل جة قأددل جةض،دأل جة مةدل جو جباددمجقد القجرومبدل جةفةاددمج قطد مجالة دم  جالةددقيج
  طمةاجالةتال  ل جةقتج بهامجالة م  ج أمجهقضجالة يالبد جفقتقجرفألجالةتيلججالبتج  لجفلجالضبظمق

 أددمجرفددألجالةدد ف  جةرفددألجالةدد ف ج أددمجرفددألجالةعقدد  جاةددمجل ججعدد جالة ددم جهدد جلخدديج
 الةاية  متجةإلض،م  جم مجقتقجرفأل

جالو ةال ج أمجرفألجالو ام  جةرفألجالو ام ج أمجرفألجالوألام ج...جاة .
لجلقدد ج ددلجبددمألقبام جفاددلجب،ددا جةأ ددموجروددمبا  جةهدد (1) الثاسيةةة: المصةةالح الحاجيةةة

يوألبددمذجاةةاددمجالإلض،ددم جفدد  الجالخبأددتجمأاددمجلةجألعاددام جةقعدد الجفددلججا  ةبيفدد جالةألدديذجةالة  ددقاج دد 
الةألديذجةةألقدبا جالة  دقا جة ةدكجمددمةيخصجالةبدلجبطدتلجتجبادمج أددمجعبدممض جبو،دةيالجةاد جةمفًعددمج

ج قمت.ةأاةلجةالةأليذج  ا  جففةامجبو،ةيجةبيخوصجأل مجي فدجالة 
ةهدلجالةبدلجةدد جيتدلجةإلض،دم جاةةادمجرمجدا جةطض دمجهددلج (2) الثالثةة: المصةالح التحسةينية

   قاجة    داجةألومبدل جيأخدقج  ادمجأل دمجيأةدلج دلج ألمبدلجالةعدممالت جةالجيبيبددج أدمجف البادمجخأد ج
ج(3)فلجضظمقجالةألوم  جةالجريذجةالج  قاج

                                                 
 فد جالةادةلجالة دؤميج(جقم جالإل مقجالة م هل جل مجالةألمجومتجف ع مهم جلضامج فبقيجاةةامج لجرةدججالةب بدعا جةج1)

 أدددمج-فدددلجالةغمةددددجاةدددمجالةألددديذجةالة  دددقاجالةارقددداجألفددد تجالة  أددد ل جفددد  الجةددد جبنددديال نجمخددد ج أدددمجالة تأفدددةلج
الةألديذجةالة  دقا جةة دلجالجيهأدغج-لي جةو جم جالة تأفةلجيتخ ج أولجالةألديذجألفقدتجهدقضجالةألمجودمت–الة  أاج

بددممالت جةالةعددممالت جةالة عددم ات ج هأدغجالةف،ددممجالةعددمميجالة ب قدد جفددلجالة طددمةاجالةعم دا.جةهددلججم  دداجفددلجالةة
ةالة  ميمت جففلجالةةبممالتجممةيخصجالة  ففاجألمة ،باجاةمجةأل لجالة  دقاجألدمة ي جةالة،دفي جةفدلجالةعدممالتج
ك ألمراجالةطةتجةالةب ب جألمة ةبمتج  مجه جردا ج دأكًاجة  ديً مجة أبً،دمجة ،دتً مجة يمًبدم جة دمجلشدبلج ةدك ج

.جماديلجالةتيداج أدمجالةعمقأدا جة دمجلشدبلج ةدك.جالة  الفقدمتجةفلجالة عم اتج...جممة،أ  جةفلجالة  ميمتج..
ج.5 ج3صدج2فلجلص  جالة ي عاججد

يق  جالة و جخا جةل مجالو يجالةألمجل جفا ج دمجبألبدمذجاةودلجالة دموجةأو،ديجةالة،دعا جةالرب دم ج  دملجالةب أودف ج
يجةة دددلجةلعبدددم جالةألودددم .جةط الجفقدددتجالجي بددد جضظدددمقجرودددمبا .جةالجبعددد جفدددةا جالةف  دددمجم دددمجا الجفقدددتجالةادددية ج

 ج تببددداج2222ي دددمةا جالةألددديذجةالةادددةل.ج أددد جلصددد  جالةفقدددل جبدددأةوفجالة دددو ج/ج هدددتجالة هدددملجخدددا  جصدددد
جالةت   جألمو هي.

جالورددد ال ج2) (جقدددم جالإل دددمقجالة دددم هل جالةبأل،دددة متج ع مهدددم جالوخدددقجأل دددمجيأةدددلج دددلج ألمبدددلجالةعدددممالت جةب  ُّددددن
ج.5/جصدج2الوخال.جالة  الفقمتججدجالة تضِ ،متجالةبلجبأضفامجالةعق  جالةيالجألمت جة    ج ةكجق، ج تم ق

يقد  جالة ددو جخددا  جةل ددمجالةبأل،دة لجفادد ج ددمجبفباددولجالة ددية  جةالآلماللجةبدةيجالو دد  ج أددمجلقدد قج  اددمذ.جةط الج
ج.222فقتجالجي ب جضظمقجروم جالة مو.ج أ جلص  جالةفقل جصد

ج.جج5صدج2(جالة  الفقمتججد3)
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ةجالإلج دم جلةجالةقودموجةهلجم ج طدأألاجقدمقجالةد صجل: النوع الثاسي: المصالح الملغاة
ادددم جة دددتقجال ببم هدددم جة دددمجفةادددمج دددلجبألقةدددلجالةادددي ج ةةددد جبددد ه جالإلض،دددم جل جفةادددمجج– أدددمجاةغًم

ب ال جلكم ج ي همجةال ألمً جلقجلضامجبؤميجاةمج ي جالرل جلةجالجيت كج دي همجج– طأألاج
جاالجألمة ظيجةالةف ي.

 ةدل جةقدتجة د جهد جالإلةغدم جةالإلهدتال  جفداجبدهة جاةدمجقهجة  قدجالة م  ج لجهقالجالة   
الورتدمقجالةبدلجب مةددجالة دموجألمالببعدممج  ادمجةالة ادلج  ادم جفمة دم  جالجيأغدلج-  جةجد جج–تج

 طأألاجاالجا الج م  بامج طأألاجل جاج  ام جلةجالببببعتج ف،ت جالجي،ب دجألأ يهم جلةجة مج
ة دمجكد جالةي دمجفدلج  دمم جثيةبدل جلفأهدت تجالة دي عاج طدأألاجج(1)جي مة امج لج ف،دت جبي د ج أةادم

فدلج ةدكج دلج دي جي طدددج أدمجالة دتيل جةجعد جرقوقداجالة طددأألاجفدلج دية  جاادالجألددملج
 .(2)جالةي م

 النوع الثالث: سوع سكت عنه الشارع، فلم ينص على اعتباره، أو إلغائه
ج جةهددلجالةبددلجةدد جي دداتجةاددمجالة ددم  جألمال ببددم ج(3)ةهدد ج ددمجيعهدديج  ددلجألمة طددمةاجالة يبددأاج

ةةدددلجالو ددديج دددلجالة  بادددتيل جة ا ددداجالة  بادددتجا ال ج دددمجلةجالإلةغدددم جبددد صج عدددةل جبددد جبيمادددمجو

                                                 
 جبدلج جبدلج جالةغ الةدل جالة بد فلجبد اج(جالة ،بطفمج لج أ جالوص  جةإل مقجر اجالإلباقجلبلجرم دتج1)

ج.25هد جامياجالة ص  جصد1324 جالة بعاجالو ةي اجب اج234صدج1هد(ججد525)
(جم مجلةغمجالة م  جالة ي  جالة طأألاجالة ب ه اجفلج ،مةال جالالبلجةالةه دتجفدلجالة ةديال  جةب،دمة ا مجفدلجالةطدأاج2)

جألمولجالة ب فل جةةألخ  جالة م عاجبة ا دم جةقدتججدم جالةقديج د ك ِممن نجِفدلجلنةكالن ل جأل هدتال همجفدلجق ةدل جُين ِصدوتن نجَّللاَّ
نضكثنةنةكِلُجب   جالة ،م ججد  جالآليداج) ألِ جالوك جرن ( جة جد مجالة طدأألاجفدلجهدقالجالةبفادة جبدةلجالةدقميج11ِةأقَّكنِيجِ ثك ن

ةضفقدمت جةالوضثمجفلج غمض جالة ةيال  جضظًيالجةبفمةبا دمجفدلج غدم قجالوعبدم جةالالةب ال دمتجالة مةوداج دل جميدمت ج
ة ا   جة  مم جالةقميج أمجالوضثمجفلجبأل  جالة غم قجةالةببعدمت.جججججلصد  جالةب دي  جالإلبدا لجةأ دو ج/ج

جقج1532هدج/ج1422 ج بعاجمال جالةف يجالةعي ل جالة بعاجالة،ممباج165 ألجر،دجت جصد
 دددتجف،دددت جةلصدددأاجلي جلبدددمجألمةطدددأا جةهددد جالة ةددديجج– دددلجألدددملجمخددد جج–(جالة طدددأألاجةغدددا ج دددلجصدددأاج3)

ثدد الل جةالة طددأألاجم ددمججددم جفددلجالة ع دد جالة بددو  جهددلجالةطددا جةالة  فعددا جةفددلجالالبددبع م جالةألددتيججةالة
هددلجهةةدداجامال  دداجفيعودداج ددلجة ال  جببدد ةمج يفًقددمج مً ددمج ثدد  ج طددأألاجالة ،ددمراج ددثًا جالة ع دد جالة بددو  ج

ج مم  ج)صأا(.ج
لي جل أقدلج دلجاةديجبقةةدت ججل مجالة يبأا جفالج فعأاج دلجل بد جالة دل جليجل أقدلجةله أدل جيقدم جل بد جالة داق

ة قدددم جل بددد جالة دددمًيجلي جل أقدددل جةالة يالبددد ج دددلجالة ،دددم  ج دددلجفم قادددمج ةجادددمجأل دددالجلةجاةددديض جةالة ثددديج
الة يب  جالجيبقةتجأل،   جةشعيج يب جلي جالجيبقةتجألقميواج عة ا جلةجب   جةالردت جةالةألدتيججالة يبد ج دمج

ةقدتج دي ج أ دم ج .11/231م جالةعديل جبق ج لجاب ممضجالةطألمبل جالة ع  جالة بو  ج مم ج) ب ( جة،
= 
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بتبتجالة ط اج لجبفطة جلرتم لجل جيبألجج لجرت جةلجفةام جفد  جةجدتجةادمجضظةديال ج  دمج
أل ي دلجالةقودمو جفد  ج  د ج دلجةجد مجالة ظةديجة دأجاةدمجب هةدلججلصيرتجأللجالة ط اجالةألقد

مجرمةامجالوخدق جة بيمادمجا الجق ال تجالة ي عاجة بممًام جةه جبألتو جالة طمةا جيوأخقجبامجا الجالقبا
ج(1)جبيبدج أةامج ف،ت  جلةجلمتجاةمج ي .

، وأحسةب أن مسةألة اسةةتجالب لةبن المةةرأة إذا وضةعناه فةي ميةةزان قواعةد المصةةالح
ةدد جي دداتجةاددمجالة ددم  جألمال ببددم جلةجالإلةغددم جبدد صججض ددتهمجبددتخ جبألددتجالة طددمةاجالة يبددأاجالةبددل

 أددمجالة ظدديجةالالبددب بمطج جج ج  ددلجةادد جالةقدت   عدةل جفأرددم جل يهددمجوةةدلجالو دديج ددلجالة  بادتيل
ة ا اجالة  باتجا ال ج مجبتبتجالة ط اج دلجبفطدة جلرتم دلجل جيبألدجج دلجرتد جةدلجفةادم ج

أل ي دلجالةقودمو جفد  ج  د ج دلجةجد مججلف  جةجتجةامجضظةيالً ج  مجصيرتجأللجالة طد اجلةألقد
خدقجبادمجا الجالقبادمجالة ظةيجة أجاةمجب هةلجق ال دتجالة دي عاجة بممًادم جةهد جبألتدو جالة طدمةا جيوأ

ة اددقالجصددأألتجالة ددي عاج ججرمةاددمجالوخددق جة بيماددمجا الجبيبدددج أةاددمج ف،ددت  جلةجلمتجاةددمج ددي 
ة دددلج ادددمج دددلجالوجودددم جفدددلج  دددم لجالو  جة غم  ادددم جةهدددلجصدددمةألاجوجومة دددمجةصدددمةألاج

جةأ ،بقه جالةقي دجةالةبعةتجفلجم جالةتضوم.ج
م فةي اآلخةرة عةذاب وخسئ الذين يقولون خةالف ذلةك، لهةم الخةزي فةي الةدسيا ولهة

  الجحيم.
ةط عمضًمج لجالةفقام جفلج ب جالة طأألاجالة يبدأا جةريصدا ج أدمجلالجب د  جألمألدمًجةدقةيج
الوهدد ال  جة ددع الجةاددمج دد الأل ج ألددتةم  جلرت دد الج ه مهددم جةالةب  دد الجألأمضمهددمجة  بامهددم جفهي دد الجفددلج

جهلجممةبمةل ج ج  الأل بأ  جالة طمةاجالة مفعا جالةبلجبتف جالةأليذجةالةاةل جةة ع الجةألخقجبامج

الجب   جالة طأألاج بعم  اج  جالة بمل جلةجالة، ا جلةجالإلج دم  جلةجل: الضابط األول
الةقومو جف عيفاج قمصتجالة م   جاض مجب تجالبب مًمالجاةمجالورتمقجالة ديعوا جالة دأخ   ج دلجلمةبادم ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ألأضادمجالة ألمفظدداجج– ر دلجتجج–الوصد  جالة طدأألاجالة يبدأاجببعي فدمتج دت  جله ادم جقدم جالإل دمقجالةغ الةدلج
 .1/236 أمج قط مجالة ي جأل أدج طأألاجلةجمف ج ف،ت .جالة ،بطفمجةأغ الةلج

 جلصددد  جالةفقدددل ج جالة ألطددد  جفدددلج أددد1/165 ج ة ددداجالة دددمظيجةج ددداجالة  دددمظي ج1/114(جالة ،بطدددفم ج1)
ججج4/161 جالإلرتمقجفلجلص  جالورتمق ج6/215
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ةالة تة  جالجيق  ج أمج عم  اجمةةأل جف  ج م  تجشةةًمج  ام جفادلج طدأألاجألم أدا جي ددج
اددم جةبقددتي جالةدد صج أةاددم جو جالةع دد جألمة طددأألاج  دد جألددمةيلي جة ةدد ال جصددتلجالةدديلي جلالجاة غًم

ة ا مجق  تجمالةاجالة طأألاجف ضامجالجبق  ج أمج  مةفاجالةد ص جفد  جج(1)جي مق جلص  جالومةا
ج(2)جخمةفبلجفالج طأألاج  ه  اجفمبت .

ةاجالة دمو جل جب د  جالة طدأألاج  ت جداجيو دمجقطدتجالة دم  ج دلج طدم: الضةابط الثةاسي
يجالة أ ج أمجل جالة ياًل جة عتجةأ ألمفظاج أدمج دية  متجالةألودم  ج فقتجالبفقتجالو ا جب جبًم
ة ددية  متجالةألوددم جالجب دديذج ددلجخ ،ددا جرفددألجالةددتيل جةرفددألجالةدد ف  جةرفددألجالةعقدد  جةرفددألج

ج(3)جالة ،  جةرفألجالة م .
لالجبفدددد تج طددددأألاجلهدددد ج  اددددم جلةج ،ددددمة اجةاددددم جفدددد  جبعم  ددددتج: الضةةةةابط الثالةةةةث

بم  جةة جي تلجالة   جبة ا م جمم جبديجواجاردتاله مج أدمجالوخدي ج ألد جضظديجفدلجلو داج طأأل
الة طمةاج البام جفبقتقج مجييالضجالة م  جر،دجله ةبام ج لجبقدتي ج دمجيألفدألجالةدتيلج أدمج دمجيألفدألج
الة ف  جةبقتي ج مجيألفدألجالةد ف ج أدمج دمجيألفدألجالةعقد  جةبقدتي ج دمجيألفدألجالةعقد ج أدمج دمجيألفدألج

ج(4)جفألجالة ، ج أمج مجيألفألجالة م .الة ،  جةبقتي ج مجيأل
 ددمجبددهلج مدديض جي دددجل جببدد الفيجفددلجالةع دد ج وأحسةةب أن هنةةاو شةةروطاً تضةةاف إلةةى

ا الجل مضددمجالبددب يالذجلرتددمقجالةي ددم ج ددلجةددهلجال دديل جالبددب أدجألمومة دداج ددلججألمة طددأألاجالة يبددأا
ج ي قامجةأ ص  جةأألت جالة ي لجالةطألوا جهقضجالة ديةطجهدلجلقديلج ،مبدمًجبادم جةلةبد جض مقدمًج

جج  تجالة ظيجاةةام جةلكثيج  اًل اجفلج ف جالةأليذج  تجالةألت ج أةام
ً دمجبقالبدل ج: الشرط األول ل جيتد  جه دمكج ا  داجبدةلجالة طدمةاجالةبدلجبعبهديجلصداًجقًم

ة ددةلج قمصددتجالة ددم   جل  ددل جقدديلجالة طددأألاجالة يبددأاج ددلجالة طددمةاجالةثمببدداجشدديً م جة  مبددهبامج
جةام.

                                                 
ج جبألقةل جالةتمب  ج/ج هتجالةعظو جالةتيد ج بعاجق ي.134صدج2(جالةهيهم جفلجلص  جالةفقل جةأ    لججججد1)
دبنِلجةالة  ةد جة ،دمةكجالةبعأةد جةأغ الةدلجصدد2)  ج ليجالوصد ةةةلجفدلجالة طدأألاج212(جشفم جالةعأةد جفدلجبودم جالة َّ

ج.ج215 ج212 ج211الةعمبتيلجصدالة يبأاجة  لج
ج.42 جامياجالة ص   جصد3صدج2(جالة  الفقمتجةإل مقجالة م هل ججد3)
 ج332 ج1/325 جالة دددتخ جاةددددمج دددقهدجالإل دددمقجلر دددتجبدددلجر هدددد  ج2/25(جالال بطدددمقجةإل دددمقجالة دددم هل ج4)

جج232 ج215لص  جالةفقلجةأ و جلب ج هي  جصد
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البام جألأ جب   ججم  اج أمجالوةصدم جالة  مبدباجل جب   ج عق ةاجفلج : الشرط الثاسي
 الة عق ةا جألألةججة ج ي تج أمجله جالةعق  جالة،أو اجبأق همجألمةقه  .

ل جيت  جرمصأامجييج جاةدمجرفدألجل ديج دية ي جلةج فد جةألديذجال قج: الشرط الثالث
د نج نججج(1)الةب فوف جالجاةدمجالةب دتيت.ج الجعاجاةمجألملجفلجالةتيل ج دمججنعن ُجةن ن أندوك ن كجِفدلجةق ةدلجبعدمةم 

ُج جرنينٍذ الةتِ يِلجِ لك
(2) 

فاقضجالة يةطجالةثاثدا جلر،ددجلضادمجقدتجب د  جلي،ديج أدمجالة دموجةلةبد ج ر داجب دمج  دتج
 جالبب يالذجلرتمقجتجبعمةمج لج ي لجالة طمةاجالة يبأا.

ل جهددقالجالةبألددججقددتجالبددب  دجالةفددية جج–ة عددم جتجل جلم ددمجج– وأخيةةًرا فةةالسي ال أدعةةي
 ،،ددتجخ  ً ددمج ي ادداجة ،ددًم جفقاودداجج–فقدد جج– اددمج   الضددلجةة  ددلجةالة  ًوددمتجالةبددلجي بظ

جالقباتجالةاية  جبوم جالةألت جالة ي لجفةام.
ك مجلضلجالجلم لجخأ جألألثلج لجالةعةد جةالجبا بلج لجالة قص جب جل بقتجلضلج ا مج
ألمةغددتجفددلجبألي دديضجةباقيبددلجفابددتج ددلجةجدد مجهفدد التجة ثدديالتجة لخددقجبثةدديجالالضبقددمم جو جاةدديج

له جةأ  دأجةالة ،دوم  جةر،دهلجلضادمج ألمةةداججدمم جق دتجبادم جةجادتجبقةبدلج د جر،دلجالة عط قج
الةقطدتجةضهد جالةغميدا جة دق ج دمجفدلجالة بد  جفد  جلصدهتجف دلجت جةط جممضدتجالوخدي جف دمجةاددقالج

جقطتتجةالجل مت جةه ج لجضف،لجة لجالة و م .ج تج  جةج جة ب ةلج  لجبيال .
يولجلقطمج مجفلجةبعلجربمجي يذج أمجهقضججتجلضلجبقةتجيعأ أهم ستائج البحث: 
ل جب   جخمةطاجة جالجالة ي   جةقدتجب صدأتج دلجج–  جةج جج–الةط   جالةبلجلب  مج لجتج

تجالآلبل جبلخا جالةعي جالة،م جةأ بًم
الة قط مجألمبب الجرأةدجالة يل جألمومة اجه جرق امجألعقدمقةيجالمال جل ج: النتيجة األولى

لجألقطتجالةبغقيا جةبألطة جالو   ا جةلضامج غباج  تجألعد جالةأهل جإل  م جصهلجمة جالةأل ةة
 الة ،م جبب قدج  ية ةبامج أمجر،دجله ةبام جةالةألمجاجالة أ ةاجاةةامجألا الأل جالة ي .

ل جالة دددجفددلجةجادداجضظدديجالة ددي عاجالإلبددا واجةددلجال ببددم ج ددلجرةددجج: النتيجةةة الثاسيةةة

                                                 
 ج1/325اةدددمج دددقهدجالإل دددمقجلر دددتجبدددلجر هددد  ج جالة دددتخ ج133 ج2/125(جالال بطدددمقجةإل دددمقجالة دددم هل ج1)

ج.51 جامياجالة ص   جصد232 ج215 جةلص  جالةفقلجةأ و جلب ج هي جصد332
جج13(جب   جالةألت جج  جالآليا ج2)
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ة ددد جة أددددج طدددمةاججالةبعدددي ج أدددمجالة طدددمةاجةالة فمبدددتجألمة ،دددباجةألبدددتال  جةالة ددددجممة دددي 
الة،ا اجةةت  ج فمبتجالة عم دجةالوبقمق جة دلجه دمجةد قجبعدمة جالو بدم جةالةفقادم جةأبعدي ج أدمج
الةألت جالة ي لجفلجالةقاميمجالةفقاواجالة هواجالةألتيثا جوضلجبعدمة ج  دبيكجيدؤميجاةدمجضظديجفقادلج

جصألوا.
 دددلجل جالةفقدددلجالإلبدددا لجصدددمةاجالبدددبوعملجمددد جالة ،دددب تالتجةيودددلج: النتيجةةةة الثالثةةةة

صجةالة  ةددد التجالةبدددلجب عأدددلجصدددمةألمًجالبدددبوعملجمددد جالة ددد ال  جالة عمصدددي  جة عمة بادددمج الة طدددًم
ادددمجالةألتددد جالة دددي لجالةطدددألواجالة ه دددلج أدددمجق ال دددتجالة دددي عاجالإلبدددا واج أل ي قددداجملوقدددا جةط  ًم
ةضط صددام جةهددقالجي عأددلج ،ددمييالجةأ  ددم جةالة تددم  جةالج  دددجل جض ددتجبددةلجضطدد اجالةفقاددم ج

أددمجهدقضجالة ،ددًم جةط جةد جب ددلجعبددم البا جصدي ألا جةة ددلجببددتقةلجالوجدا ج ددمجيباد لجالةدد صج 
جالة ظيجي،ب ب جالةألت .

ا الجالبب أهتجالة يل جرأةهامجألمةتةال  جةثهتج هومًجلضلج هوعدل جفد  الج  د جالنتيجة الرابعة: 
  لج ف جفلج  لجالةأل ةةلجخ  ج  عمتج  بعمتج بفيقمتجلصباجالب دمًجةادمج دلجالةي دم ا ج

م ج مجري لجالة ي  جة أأللجأللجم ج مجثهتج  تج أ م جالة دجلضلجج لجقهة جالةفع جالةام جة عت
ج م .

الجب   جالة ي عاجالإلبا واجألا الأل امجالة عيةفاج لجا  م جفيصاج: النتيجة الخامسة
،داجالةبدلجفمبادمجبدلجالةد الم  ج دلجبألطدة جالو   داج ةأ يل جالةعقو  جلةجالة  أقداجبدتة جلةالم جلةجالةوًم

  ممالقجيتف ج ي الًجة ألقلج طأألاجشيعواج عبهي .ألمةي م جبأهواجةغي   جالو   ا ج
ل جالبددب الجالة دديل جةألأةهاددمجإل  ددم جالةةبددو جلةجالةأقددو جةبألطددة ج :النتيجةةة السادسةةة

الو   دداجة ؤالخمبددلجألمإل  ددم جةبدد فةيجالةةددولجةددلجفددلججدد جلبددي جبددأو  جهددلج ألمةةدداجةب بددعاج
 ض ملجالضت مجلجألمة  ب   جةب  دج  م يضجالة ،بقهأوا.

ا الجالبددب أهتجالة دديل جرأةهاددمجألمةددتةال جألدداجر دد جةبألطددة جالو   ددا ج: النتيجةةة السةةابعة
ديقجالة فد جالةي دو ج ةممضتج ب ةجا جفاجيبعألجب ةجامجالةبألي   جفاجيطباجلألمًجةأي دو  جةالجينألن
دديقجأل،ددهدجالةأددهلجالة ددمبتج ددلجر دد  جة أوددلجفدداجي دد  جالةأددهلج  أددمجالةدد ةذجةالج أددمجلقم  ددل جم ددمجينألن

  ةدداجالةأددهلجالة ب ةددتجضبو دداجر دد جةأ ،ددباجةأفألدد  جوضددلجي فطدد ج ددلجالة ب ةددتج ددلجمةال جفددلجالةألتدد ج 
جالة يل  جةةو جةأيج جمخ جيول جفاجيأأللجأللجالةبألي  .
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ل ج مجيألت ج دلج  أودمتج ،د  جيدب جفةادمجبغةةديجخأدلجت جببأل  د جالنتيجة الثامنة: 
ل جثد جالةقودمقجألع أوداججيالر وداجإلي دممجالةقميجالة م  جالةدقم   جاةدمجلضثدم جة ةدكجأل ددج مديضجةطخطدًم

ددلجة دد ع جصدد بل جة بدد   جالةددتهلجفددلج ددلجهي  ضددمتجالوض ثدداجمددلجب  دد جلثتاًل فدديذجة اهدد  جثدد جا  ًم
ج، لج أمجهةةاجالوضثم جف  الجالبب أدجهقالجالة بأل  جج ،ومًجالةأهلجةقمقجأل   م ج ف جفلج  لج

جالةأل ةةلجفاجلثيجةلجةالجيعبتجأللجةالجيعبهي.
 التوصيا :  
هدددت جالإلبددداق جو جالال بفدددم جألمة ،دددب  جالةطدددأللجله وددداجل جيتددد  جضظدددمقجالةألودددم جةفدددلج -

ةالة ألمفظاج أولجالجيألبمذجاةمجالبب تالقجالةعقمقةيجةالجاةمجالةع أومتجالة يالرواجفأل،د جب جيألبدمذج
جاةمجضظمقجةأألوم جةفلجهت جالإلباقجةبعمةو ل.

بع جقددتجالجيع دد  جله ودداجةأفقددلجالالفبيال ددلجة عبهددية جالةع ميدداجألمةفقددلجالالفبيال ددل جو جالةدد -
اجةأ قتجةالة ات جةالةألقوقاجل جهقالجالةبطد  جيألبدمذجاةدمج يالجعداجةضظديجخمصداجألعدتج ةكج اوع

 ددي جالة القدد جالة عمصدديجة دد ال  جم ددمجضعبقددتجلضاددمج ددلجألددملجالةفقددلجالالفبيال ددل جفدد  الجباددمجقاددميمج
 طي اجبألبدمذجةهودم جرت ادمجالة دي لجةيودلجمةةد ج أدمجل جالةفقادم جالوجدا جةد جيتدلجةاد جبدي ج

جف ييجم مجيبط  جالةبع .
الةيجدد  جاةددمجالةق ال ددتجالةفقاودداج  ددتجالةألتدد ج أددمجالة دد ال  جالة عمصددي  جةخط صددمًجفددلججله وددا -

الة  ال  جالةبلجالجيألت امجضصجصي ا جفمةق ال تجبعبهيجمةواًجشيعوًمجي تلجالبدب بمطجالورتدمقج  ادمج
جأل يطجبا بامج لجالة عم  .

  دبيكجيدؤميججله واجب م جالورتمقجالة بعأقاجب  ال  جالوبتال ج أمجق  جلهد جالة دد جوضدلجبعدمة جج-
اةمجضظيجفقالجصألواجةالة دجممة ي جة  جة أدج طمةاجالة،ا اجةةت  ج فمبتجالة عم ددج
ةالوبددقمق جة ددلجه ددمجةدد قجبعددمة جالو بددم جةالةفقاددم جةأبعددي ج أددمجالةألتدد جالة ددي لجفددلجالةقاددميمج

جالةفقاواجالة هواجالةألتيثا.
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 المصادر والمراجع: 
 أوالً : القرآن الكريم. 

 ر :ثاسًيا : التفسي
جلرتمقجالةقيل جالبلجالةعي ل جبألقةل ج ج ألجالةهو مةي ج بعاجعو،مجالةبمبلجالةألأهل. -1
 هد.1425بف،ةيجالة هيي جمال جالةف ي جبةيةتج -2
 ة جالة عددمضلجفددلجبف،ددةيجالةقدديل جالةعظددو جةالة،ددب جالة ثددمضلجةآلة بددل جمال جالةبدديال جالةعي ددل ج -3

 بةيةت.
الة تبدددجالإلبددا ل جبةدديةت ج المجالة ،ددةيجفددلج أدد جالةبف،ددةيجةإل ددمقجلبددلجالةفدديذجالة دد  ي ج -4

 ةه م .
فددباجالةقددتييجالة دددم  جبددةلجف ددلجالةيةاليددداجةالةت اليدداج ددلج أددد جالةبف،ددةيجةأ دد ممضل جمال جالةف دددي ج -5

 بةيةت.
 ثالثًا: السنة المطهرة:

ا ةال جالةغأة جفلجب ي تجلرمميجج  م جالة،هة  جبأةوفج/ج جضمصيجالةتيلجالوةبمضل ج بعاج -1
جق.1535-هدج1425ضواجالة تبدجالإلبا ل جبةيةت جالة بعاجالةثم

بأ ددوصجالةألهةدديجفددلجلرمميددججالةيالفعددلجالة هةدديجور ددتجبددلج أددلجبددلجر دديجالةع،ددقاضل ج -2
 ق.1564بألقةل جالة،ةتج هتجتجهمش  ج بعاجالة تي اجالة     ج

الةب اةددتجة ددمجفددلجالة   ددأج ددلجالة عددمضلجةالوبددمضةتجةإل ددمقجبددلج هددتجالةهددي جبألقةددلجة  دداج ددلج -3
 الةعأ م  جالة غيل جالة بعاجالوةةم.

ل جال ب مجأللجة ق ل ج هتجالةفبم جلب جات  ج تبدجالة  ه  متجرمش -4 واجالة، تيج أمجالة ،ًم
 ق.1536-هدج1426الإلبا واجألألأد جالة بعاجالوةةمج

 الة،أ،أاجالةطألوألاجةألةبمضل ج تبباجالة عم   جالةي م . -5
 ب لجالبلج مجل جبألقةل ج جفؤالمج هتجالةبمقل جمال جالةف ي جبةيةت. -6
 هد1414 ج  م ج تبباجمال جالةبم  ج تاجالة تي ا جب لجالةهةاقلجالة هي  جبألقةل ج -1
 ب لجالةبي قي جبألقةل جلر تج جشمكيجةلخية  جمال جاروم جالةبيال جالةعي ل جبةيةت. -3
 ب لجبعةتجبلج  ط   جرققل جرهةدجالةير ل جمال جالة بدجالةعأ وا جبةيةت. -5
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اجصددألواجالةب ددم يجبألقةددل جم/ج طدد فمجالةبغددم جمال جالبددلجمثةددي جبةدديةت جالة بعدداجالةثمةثددد -12
 هدجج1421

هدد ج بعداجمال ج1341ضة جالوة م جةأ د ممضل ج  بعداج طد فمجالةبدمبلجالةألأهدل ج بعداج -11
 الةألتيج.

 رابعاً : كتب أصول الفقه :
جالإلبامذجفلجشي جالة  امذ جبأةوفج ألجبلج هتجالة مفلجالة،بتل ج بعاجبةيةت. -1
 هد.1331الإلرتمقجفلجلص  جالورتمق جةآل تي ج بعاجب ا -2
 هد1422أ و ج ألجر،دجت جمال جالة ثقدجالةعي ل جلص  جالةب ي  جالإلبا لجة -3
 لص  جالةفقلجةأ و ج جلب ج هي  ج بعاجمال جالةف ي. -4
 لص  جالةفقلجةأ و ج جلب جالة   ج هةي ج بعاجمال جالة بم اجالة أل تياجألمو هي. -5
 هد.1425لص  جالةفقلجةأ و ج جالة ايي جمال جالةف يجةأ بم اجةالة  يجةالةب    ج -6
 فقلجةأ    ل جبألقةلجم/ج هتجالةعظو جالةتيد ج بعاجق ي.الةهيهم جفلجلص  جالة -1
  ة اجالة مظيجةج اجالة  مظي جالبلجقتال اجالة قتبل ج بعاج تاجالة تي ا. -3
 هد.1423شي ج  بطيجالة  بامجةأعاتجالوي ل جالة بعاجالوةةمج -5

 شي جالة ألأمج أمجج  جالة  ال   جة ا جالةتيلج جبلجلر تجبلجابيال و  ج بعاجالةألأهل. -12
 ةفقل جبأةوفج هتجالة هملجخا  جالة تبباجالةب يوقوا. أ جلص  جال -11
لج أدددد جالوصدددد   جة ددددا جالةددددتيلج هددددتجالةددددير ل جطجالوةةددددمج -12 اميدددداجالة صدددد  جاةددددمجمقددددًم

 ه1413
 الة ألط  جفلج أ جلص  جالةفقل جةأيال ي جبألقةلجم/ج لججمبيجيوم  ج بعاجالةي م . -13
 هد.1324الة ،بطفمج لج أ جالوص   جةإل مقجالةغ الةل جالة بعاجالو ةي اج -14
 الة  الفقمتجفلجلص  جالة ي عا جةأ م هل جالة تبباجالةب يوقوا. -15

 خامساً: كتب القواعد الفقهية:
يج أدددمج دددقهدجلبدددلجر وفددداجالة ع دددم  جالبدددلجض دددو  جمال جالة بددددجالةعأ ودددا ج -1 الوشدددبمضجةالة ظدددًم

جبةيةت
يجةأ،ة  ل جمال جالة بدجالةعأ وا جبةيةت جةه م  جالة بعاجالوةةمج -2  هد1423الوشبمضجةالة ظًم
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مقجفدددلج طدددمةاجالوضدددمقجةعددد جالةدددتيلجبدددلج هدددتجالة،ددداق جمال جالة ةددد  جبةددديةتجق ال دددتجالورتددد -3
 هد1422

 هد.1425الةق ال تجالةفقاوا جةعألجلر تجالة تةي جمال جالةقأ  جم  لج -4
 هد1421  ب  اجالةق ال تجالةفقاوا جج  جةبيبةدج جصتقلجمال جالبلجر ق جطجالوةةمج -5

جبممبمً جمبدجالور م ج 
جمجالة  صألجالةأل فل ج بعاجق م جالة عمهتجالو هي ا.الالخبوم جةبعأة جالة  بم جالبلج  مةج -1
ل جالبلجض و جالةأل فل ج بعاجمال جالة بملجالإلبا ل. -2 لجشي جم  جالةتقًم  الةبأليجالةياًل
 بتاًل جالةط ًم جفلجبيبةدجالة ياًل  جةأ مبمضل ج  بعاجالإل مق جالة مشي ج مي مج أل. -3
 ةت جةه م .شي جفباجالةقتييجةأ  م جبلجالةا مق جمال جاروم جالةبيال جالةعي ل جبةيج -4
 هد.1425الة ب، طجة   جالةتيلجالة،يخ،ل ج بعاجمال جالة عيفا جبةيةت جةه م ج -5

 سابعاً: كتب المالكية:
جارتمقجالورتمقجشي ج  ت جالورتمقجالبلجمقةلجالةعةت جمال جالة بدجالةعأ وا جبةيةت. -1
 بتالياجالة  باتجةضامياجالة قبطتجالبلج شتجالةألفةت جمال جالة بدجالةعأ وا جبةيةت جةه م . -2
  جالو امتجالبلجالةألمجد جالةو م اجةأ بم اجةالة  ي جم  ل جبةيةت.جم  -3
الة ي جالةطغةيج أمجلقيلجالة ،دمةكجور دتجالةطدمةيجالة دمة ل جق دم جالة عمهدتجالو هي داجج -4

 هدج1425
شدددي ج دددبلجالةع ددد مة اجفدددلجفقدددلجالة،دددمم جالة مة ودددا جالبدددلجبيمدددل جق دددم جالة عمهدددتجالو هي ددداجج -5

 هدجج1413
 أمج قهدجالإل مقج مةك ج بعاجمال جالة عيفا.فباجالةعألجالة مةكجفلجالةفب  ج  -6
 الةفيةلجةأقيالفل ج بعاج مة جالة بد ج بعاجمال جالة عيفاجةأ بم اجةالة  ي جبةيةت جةه م . -1
قددد الضةلجالورتدددمقجالة ددديعواجة ،دددًم جالةفدددية جالةفقاودددا جبدددأةوفج/ج جبدددلجلر دددتجبدددلججددد يج -3

 الةغيضم لجالة مة ل ج بعاجمال جالةعأ جةأ ايةل جبةيةت.
 هد1423اتالتجالبلج شتجالةقي هل جمال جالة بدجالةعأ وا جبةيةت جةه م جالة قت متجالة   -5

 ثامناً : كتب السادة الشافعية  
 الوقجةإل مقجالة مفعل ج ب جمال جالة عيفا جبةيةت جةه م  جالة بعاجالةثمضواج -1
 رمشواجالة    جةأ و جبأو م جالة    جالة تبباجالةب م  اجالة هي جأل طي. -2
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 هد.1414ة تبباجالةب م  ا جبةيةت جةه م جالةألمةيجالة هةيجةإل مقجالة مة مي جال -3
  غ لجالة ألبمذجاةمج عيفاجلةفماجالة  امذ جةأ  ةدجالة ي ة ل ج بعاجمال جالةف ي -4
 الة اقلجفلجفقلجالإل مقجالة مفعلجةأ ةيال ي جمال جالةف ي جبةيةت جةه م . -5
الةدد جة جفددلج دددقهدجالإل ددمقجالة ددمفعلجةإل دددمقجلبددلجرم ددتجالةغ الةدددل ج بعدداج  بعددداجالآلماللج -6

 هد.1311
 عاً  : كتب السادة الحنارلة :تاس
الإلق ددم جفددلجالةفقددلجالإل ددمقجلر ددتجبدددلجر هدد  جةأأل ددمةيجالة قتبددل جمال جالة عيفددا جبةددديةت ج -1

 ةه م .
  المجالة عممجفلجهت جخةيجالةةبممجالبلجلو جالة    ا جالة مشي جمال جالة بدجالةعأ وا جبةيةت. -2
 الةعي وا.جالة مفلجفلجفقلجالإل مقجلر ت جة  فلجالةتيلجبلجقتال ا جمال جاروم جالة بد -3
 ك م جالةق م جةأها بل ج تبباجالة طيجالةألتيثا جالةي م  ج بعاجمال جالةف ي. -4
 الة هت جالبلج فأا جمال جالة بدجالةعأ وا جبةيةت جةه م . -5
الة دددتخ جاةدددمج دددقهدجالإل دددمقجلر دددتجبدددلجر هددد جةعهدددتجالةقدددمم جالةت  دددقل جالة مشددديج ؤب،ددداج -6

 هد.1421الةيبمةا جبةيةت جالة بعاجالةثمضواج
 هد.1416بعا جمال جالةألتيج جالةقمهي  جالة بعاجالوةةمجالة غ لجالبلجقتال ا ج  -1
 عاشراً: الكتب الطبية: 
 لرتمقجالةبتالةي جم/جالةبم  ج بعاجمال جالة  م  جةأ  يجةالةب    .ج -1
ًواجةالةطدألاجالإلض مبودا ج -2 لرتمقجالة ي عاجالإلبا واجفدلج ،دًم ج هوداج دلجالو ديال جالة ،دم

ةةتجةل يال جالة ،دم جأل م عداجالو هدي جكبدجالة مم جالة هواجل.مج/ج جضهة جي ض  جلببم جالةب ج
م/جلر ددتج جددم ج هددتجالةأل ةددت جلبددبم ج ،ددم تجالةطددألاجالإلض مبودداجأل م عدداجالو هددي جة الجدد ج
الة دددمم جالة هوددداجلبدددبم ضمجل.م/جج دددم جلبددد جالة،دددية  جلبدددبم جالةب ةةدددتجةل ددديال جالة ،دددم  ج دددتييج

 الة يم جالةتةةلجالإلبا لجأل م عاجالو هي جالة بعاجالةثمةثا.
 أمجالة ألد  جةالة  دت الت جم/جض  دلجم دم جر دمم ج د لج  أداجالة   د جالومة اجالة  ب أاج -3

الةفقاددلجالإلبددا ل ج الأل دداجالةعددمة جالإلبددا ل جالة،دد اجالةيالألعدداج  ددي جالةعددتمجالة،ددمموج  دديج
 ق.2223-هدج1424
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الإل  جألمةع  جالة هلج)ا  جالة ي  جةط  جالة م  ( جم/جالةبم  جألألجج     ج د لج  أداج -4
ة جالإلبدددا ل جالةعدددتمجالةعمشدددي جالة بعددداجالوةةدددمجالة   ددد جالةفقادددلجالإلبدددا ل ج الأل ددداجالةعدددم

 ق.1556-هدج1411
الةب ال ددددمتجالة هةدددددجفددددلجالةع دددد جالة هددددل جم/ج أددددمجض ةددددت  جمال جالة اادددداجالةعي ودددداجبدددد اجج -5

 ق.1552
الوقجالةهتيأداجلةجالةددير جالة ،ددبأجي  ج   داجابددا وا جم/ج ددم  ج أدلج ددم   جألألددجج دد لج -6

   جالو م .كبملجم البمتجفقاواجفلجقاميمج هواج عمصي  جمال جالة فًم
 الوضثم جم/جلر تج جم م  جمال جالة ة جةأ بم ا. -1
بدددتاًل جالوبدددبيةجةلجة  ددد جه مشددداجالةعظدددمق جم/جبددد ةي جالة دددا  ج ددد لج  أددداجصددد تج -3

 ق.2222ي مييجج11-هدج1425 لجالة أليقجج3( جالة  عاج433الو هي جالةعتمج)
أ  ددديجالةب دددي عمتجالةطدددألواجم البددداج قم ضدددا جم/جصدددمردج هةدددتجالةفدددباةي ج تببددداجالةثقمفددداجة -5

 ق.1551-هدج1411ةالةب     ج  م  جالو م  جالة بعاجالوةةمج
ًوا جم/ج أل  مجالةطمةاجالةعممةل جمال جالةف يجالة م عل. -12  الةبقم  يجالة هواجةالة ،ة ةواجالة  م
جهدج1421الو م  جالة بعاجالوةةمججالة  ةلجالة   ض جم/جالةبم . -11
لجالة هودددداجفددددلجالإلبدددداق جم/ج هددددتجالةدددديال لجالة واضددددل جالوةةددددم جمال  -12 الةقأدددد  جم  ددددلججالةألقددددًم

 ق.1556
 خألجالإلض،م جبةلجالة دجةالةقيل  جمج/جالةبم  جالة بعاجالة،ع مياجةأ  يجةالةب    . -13
م البددمتجفقاودداجفددلجقاددميمج هودداج عمصددي  جم/ج هددتجالة مصدديجلبدد جالةبطدد  جمال جالة فددًم ج -14

 هدج1421ةأ  يجةالةب     جالو م  جالة بعاجالوةةمج
 أل ت  جالة بعاجالة م ،ا.مة  جالو رمق جم/جالةبم  جالةتال جالة،ع مياجةأ  يج -15
الةي ميداجالةطدألواجفددلجالإلبداق جم/ج ج أدلجالةبددم  جألألدجج   د  ج دد لج  أداجالة   دد ج -16

ج-هدددج1415الةفقاددلجالإلبددا ل ج الأل دداجالةعددمة جالإلبددا ل جالةعددتمجالةثددم ل جالة بعدداجالوةةددمج
 ق.1555

 جالة هةدددجلمألددلجةفقاددل جم/ج هةدديجلر ددتجالة،ددبم ل جم/ج ج أددلجالةبددم  جالة مشدديج/جمال جالةعأدد  -11
 ق.1551ج-هدج1413م  ل جالة بعاجالةثمضواج
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الةظدددية جالةف،دددة ة جواجالة مصددداجألدددمة يل جةلثيهدددمج أدددمجالة ي  ددداجةالةعقدددمل جم/ج  دددملج  بددديج -13
 الة،ةت ججم عاجالو هي جالة بعاجالوةةم جمال جالة اااجالةعي وا.

 الةقيل جةالة د جممب  ج/ج جةصفل جمال جالة تبباجالةألتيثا جالةقمهي  جالة بعاجالوةةم.جج -15
الة  ثمجبةلجالة ددجةالةفقدل جم/جالةبدم  جألألدجج   د  ج د لج  أداجالة   د جالةفقادلج  تأاج -22

 ق.2225-هدج1426الإلبا ل جالةعتمجالة،ممو جالة، اجالةيالألعا جالة بعاجالةثمضواج
الة  ج جالإل شمميج لجل يال جالة ،م  جم/جج  فةلجألدم ض  جةجةد فييجشدم ةيةةل جبيج داجج -21

 م/جرمفألجةالةل.
 حادي عشر: كتب اللغة والمعاجم:

جمذجالةعيةوجشي جالةقم  وجةإل مقجالة،ةتج ج يبامجالة  ةتي جالة بعاجالة ةي اجالوةةم.ب -1
الةبعي فدددمت جبدددأةوفج/جالة دددي فج أدددلجبدددلج جالة يجدددمضل جمال جالة بددددجالةعأ ودددا جبةددديةت ج -2

 ةه م .
   بم جالةطألم  جةإل مقجالةيال ي جالة بعاجالة،مألعا جالة  بعاجالو ةي ا جالةقمهي .ج -3
 ه1315ال جصمم  جبةيةت جالة بعاجالوةةمجة،م جالةعيلجالبلج  ظ   جم -4
 هدج1422الة طبم جالة  ةيجةأفة  ل جالة تبباجالةعطي ا جصةتال جبةيةت جالة بعاجالةثمةثاج -5
 هدج1422الة ع  جالة جة  ج بعاجة ال  جالةبي واجةالةبعأو ج -6

 ثاسي عشر: كتب التاريخ والتراجم:
 جالة بعددداجالة م ،ددداجالو ددداقجة ةددديجالةدددتيلجالة  مأدددل جمال جالةعأددد جةأ ايدددةل جةه دددم  جبةددديةت -1

جق.1532
 بيبةدجالة تال كجةأقم لجعوم  جمال ج تبباجالةألوم  جةه م  جبةيةت. -2
الةددتيبمذجالة ددقهدجفددلج عيفدداجلعوددم جالة ددقهدجالبددلجفيردد   ج بعدداجمال جالة بدددجالةعأ وددا ج -3

 بةيةت.
 ش ي جالة   جالة مواجة  أ   جمال جالة بملجالةعي مجالة بعاجالوةةم جةه م  جبةيةت. -4
 ددلج هدددجالبددلجالةع ددممجالةأل هأددل ج بعدداجمال جالةف ددي جبةدديةت ججشددق التجالةددقهدجفددلجلخبددم  -5

 ةه م .
  بقمتجالة مفةوا جبأةوفج/جج م جالةتيلج هتجالةيرو جالإلب  ي جمال جالةف ي. -6
دجالآلثم جفلجالةبيالج جةالوخبم  جةعهتجالةير لجالة هيبل جالةقمهي جب اج -1  ق.1251  ًم
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جالةعأ واجالة بعاجالوةةم.الةف يجالة،م لجفلجبم   جالةب ي  جالإلبا ل جةأأل  يج جالة تبباج -3
 ثالث عشر: كتب عامة:

جهدج1426الإلج م جالبلجالة  ق جمال جالة  م  جالة بعاجالوةةمج -1
 ق جمال جالةف يجالةعي ل.1551الور ال جالة  طواجةأ و جلب ج هي  جالة بعاجالةثمةثا ج -2
 الو   اجضأل جالةعاقاجبةلجالة ف جةالوق جم/جفمي جق  م  ج  مأل جالة،ومبا جالة   ت. -3
 ابا واجةأ و ججممجالةأللج أمججممجالةألل جمال جالةألتيج جالةقمهي .جألأل  جةفبمة ج -4
شيةطجالةي دم جالة ألديق جم/جفديذج أدلجالة،دةتج  هدي جألألدجج   د  ج د لجالةعدتمجالة،دمأل ج -5

 هدج1415  يج لجر ةواجمأواجالةت البمتجالإلبا واجةالةعي واجةأه ةلجألمةقمهي ج
 ق.2224ةةهومجالة هةدجةم دجالة ي  ا جم/جالة،بم لجر مم ججم عاج  يجالة  بم  ج -6
  اقاجالة،ههواجفلجالة ،ة ةواجالة تضوا جم/ج هتجالةيشةتج أ    جطجمال جالة اااجالةعي وا. -1
 الةفقلجالإلبا لجةلمةبل جم/جة باجالة رةأل جطجمال جالةف ي.ج -3
 هدج1415الةفقلجفلج ي لجالةب تيت ج جبأو جالةع ال جالة تبدجالإلبا ل جالة بعاجالةثمضواج -5

ةأ  دددم جم.ج هدددتجالةأل،دددةدج هدددتجالة،ددداقج  ددد ال  ججالةقددد  جالةطددديال جفدددلجالةي دددم جالة ألددديقج -12
 ض، اجبتة جب اج ب .

  بم التج لجالةفبمة جةالةبأل   جةأ و ج/ججممجالةأللج ألججدممجالةألدل جشدو جالو هدي ج دلج -11
   ه  متج    جالةبأل  جالإلبا وا.

الة ددتخ جاةددمجالةفقددلجالإلبددا ل جم/ج هددتجالةع  دد جالة وددمط ج بعدداجمال جالةقأدد جةأ  ددي جالة بعدداج -12
 ال جالةف يجةأ  يجةالةب    .الوةةم ج بعاجم

الة تخ جاةمجفقلجالة  ال   جم/ج هدتجالة مصديجلبد جالةبطدي ج د لجمبدملجم البدمتجفقاوداجفدلج -13
قاددددميمج هودددداجة     دددداج ددددلجالةعأ ددددم  ج بعدددداجمال جالة فددددًم  جالو م  جالة بعدددداجالوةةددددمج

 هد.1421
جالة تخ جالةفقالجةبم   جالةب ي  جالإلبا ل جم/ج هتجالةير لجالةطدمب ضل جم/جخأوفداجألدمألتي  -14

 م/ج أل  مج ج   مةي ج بعاجمال جالةب فةلجالة    جوا.
 ق.1563الة تخ جالةفقالجالةعمق جم/ج ط فمجلر تجالة  قم  ج بعاجمال جالةف يج -15
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 : المراجعترجمة 
      : al8ran alkrym.  
      a : altfsyr : 
1- a7kam al8ran labn al3rby ،t78y8: m7md 3ly albygaoy ،6b3a 

3ysy albaby al7lby. 
2- tfsyr al6bry ،dar alfkr ،byrot 1405h.ـ 
3- ro7 alm3any fy tfsyr al8ran al3zymwalsb3 almthany llalosy ،dar 

altrath al3rby ، byrot. 
4- zad almsyr fy 3lm altfsyr ll emam aby alfrg algozy ،almktb al 

eslamy ،byrot ،lbnan. 
5- ft7 al8dyr algam3 byn fny alroayawaldraya mn 3lm altfsyr 

llshokany ،dar alfkr ،byrot. 
       a: alsna alm6hra: 
1-  eroa2 alghlyl fy t5ryg a7adyth mnar alsbyl ، talyf / m7md nasr 

aldyn alalbany ،6b3a almktb al eslamy ،byrot ،al6b3a althanya 
1405h 5891-ـ  m. 

2- tl5ys al7byr fy a7adyth alraf3y alkbyr la7md bn 3ly bn 7gr 
al3s8lany ،t78y8: alsyd 3bd allh hashm ،6b3a almdyna 
almnora 1964m. 

3- altmhyd lma fy almo6a mn alm3anywalasanyd ll emam bn 
3bd albr ،t78y8 lgna mn al3lma2 ،almghrb ،al6b3a alaoly. 

4- 7ashya alsndy 3la alnsa2y ،a3tny bhwr8mh: 3bd alfta7 abo 
ghda ،mktb alm6bo3at al eslamya b7lb ،al6b3a alaoly 1406h ـ   -ـ
5891m. 

5- alslsla als7y7a llalbany ،mktba alm3arf ،alryad. 
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6- snn abn magh ،t78y8: m7md f2ad 3bd alba8y ،dar alfkr ،byrot. 
7- snn albyh8y alkbry ،t78y8: m7md 36a ،mktba dar albar ،mka 

almkrma ،1414h ـ 
8- snn altrmzy ،t78y8: a7md m7md shakrwa5ron ،dar  e7ya2 

altrath al3rby ،byrot. 
9- snn s3yd bn mnsor ،788h: 7byb alr7mn ،dar alktb al3lmya ،

byrot. 
10- s7y7 alb5ary t78y8: d/ ms6fy albgha ،dar abn kthyr ،byrot ،

al6b3a althaltha 1407h ـ  
11- nyl alao6ar llshokany ،m6b3a ms6fy albaby al7lby ،6b3a 

1347h 1ـ،  b3a dar al7dyth. 
       : ktb asol alf8h : 
1- al ebhag fy shr7 almnhag ،talyf 3ly bn 3bd alkafy alsbky ،6b3a 

byrot. 
2- al e7kam fy asol ala7kam ،llamdy ،6b3a sna1387h.ـ 
3- asol altshry3 al eslamy llshy5 3ly 7sb allh ،dar almth8f al3rby ،

1402h ـ 
4- asol alf8h llshy5 m7md abo zhra ،6b3a dar alfkr. 
5- asol alf8h llshy5 m7md abo alnor zhyr ،6b3a dar al6ba3a 

alm7mdya balazhr. 
6- asol alf8h llshy5 m7md al5dry ،dar alfkr 

ll6ba3awalnshrwaltozy3 1409h.ـ 
7- albrhan fy asol alf8h llgoyny ،t78y8 d/ 3bd al3zym aldyb ،6b3a 

86r. 
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8- roda alnazrwgna almnazr ،labn 8dama alm8dsy ،6b3a mka 
almkrma. 

9- shr7 m5tsr almnthy ll3dd alaygy ،al6b3a alaoly 1403hـ. 
10- shr7 alm7ly 3la gm3 algoam3 ،lglal aldyn m7md bn a7md bn  

ebrahym ،6b3a al7lby. 
11- 3lm asol alf8h ،talyf 3bd alohab 5laf ،almktba altofy8ya. 
12- ghaya alosol  ely d8a28 3lm alasol ،lglal aldyn 3bd alr7mn ،6 

alaoly 1413h 
13- alm7sol fy 3lm asol alf8h ،llrazy ،t78y8 d/ 6h gabr fyad ،6b3a 

alryad. 
14- almstsfy mn 3lm alasol ،ll emam alghzaly ،al6b3a alamyrya 

1324h.ـ 
15- almoaf8at fy asol alshry3a ،llsha6by ،almktba altofy8ya. 
      : ktb al8oa3d alf8hya: 
1- alashbahwalnza2r 3la mzhb aby 7nyfa aln3man ،labn ngym ،

dar alktb al3lmya ،byrot 
2- alashbahwalnza2r llsyo6y ،dar alktb al3lmya ،byrot ،lbnan ،

al6b3a alaoly 1403h ـ 
3- 8oa3d ala7kam fy msal7 alanam l3z aldyn bn 3bd alslam ،dar 

algyl ،byrot 1400h ـ 
4- al8oa3d alf8hya ،l3ly a7md alndoy ،dar al8lm ،dmsh8 1425h.ـ 
5- moso3a al8oa3d alf8hya ،gm3wtrtyb m7md sd8y dar abn 

7zm ،6 alaoly 1421h ـ 
      : ktb ala7naf : 
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1- ala5tyar lt3lyl alm5tar labn modod almosly al7nfy ،6b3a 86a3 
alm3ahd alazhrya. 

2- alb7r alra28 shr7 knz ald8a28 ،labn ngym al7nfy ،6b3a dar 
alktab al eslamy. 

3- bda23 alsna23 fy trtyb alshra23 ،llkasany ،m6b3a al emam ،
alnashr ،zkrya 3ly. 

4- shr7 ft7 al8dyr llkmal bn alhmam ،dar  e7ya2 altrath al3rby ،
byrot ،lbnan. 

5- almbso6 lshms aldyn alsr5sy ،6b3a dar alm3rfa ،byrot ،lbnan 
1409h.ـ 

      : ktb almalkya: 
1-  e7kam ala7kam shr7 3mda ala7kam labn d8y8 al3yd ،dar 

alktb al3lmya ،byrot. 
2- bdaya almgthdwnhaya alm8tsd labn rshd al7fyd ،dar alktb 

al3lmya ،byrot ،lbnan. 
3- gam3 alamhat labn al7agb ،alymama ll6ba3awalnshr ،dmsh8 ،

byrot. 
4-  alshr7 alsghyr 3la a8rb almsalk la7md alsaoy almalky ،86a3 

alm3ahd alazhrya 1425h ـ 
5- shr7 mtn al3shmaoya fy f8h alsada almalkya ،labn trky ،86a3 

alm3ahd alazhrya  1418h ـ  
6- ft7 al3ly almalk fy alftoy 3la mzhb al emam malk ،6b3a dar 

alm3rfa. 
7- alfro8 ll8rafy ،6b3a 3alm alktb ،6b3a dar alm3rfa 

ll6ba3awalnshr ،byrot ،lbnan. 
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8- 8oanyn ala7kam alshr3yawmsa2l alfro3 alf8hya ،talyf / m7md 
bn a7md bn gzy alghrna6y almalky ،6b3a dar al3lm llmlayyn ،
byrot. 

9- alm8dmat almmhdat labn rshd al8r6by ،dar alktb al3lmya ،
byrot ،lbnan 1423h ـ 

        : ktb alsada alshaf3ya   
1- alam ll emam alshaf3y ،6b3 dar alm3rfa ،byrot ،lbnan ،al6b3a 

althanya  
2- 7ashya algml ،llshy5 slyman algml ،almktba altgarya alkbry 

bmsr. 
3- al7aoy alkbyr ll emam almaordy ،almktba altgarya ،byrot ،lbnan 

1414h.ـ 
4- mghny alm7tag  ely m3rfa alfaz almnhag ،ll56yb alshrbyny ،

6b3a dar alfkr 
5- almhzb fy f8h al emam alshaf3y llshyrazy ،dar alfkr ،byrot ،

lbnan. 
6- alogyz fy mzhb al emam alshaf3y ll emam aby 7amd alghzaly ،

6b3a m6b3a aladab 1317h.ـ 
tas3a ً : ktb alsada al7nabla : 
1- al e8na3 fy alf8h al emam a7md bn 7nbl ،ll7gaoy alm8dsy ،dar 

alm3rfa ،byrot ،lbnan. 
2- zad alm3ad fy hdy 5yr al3bad labn 8ym algozya ،alnashr: dar 

alktb al3lmya ،byrot. 
3- alkafy fy f8h al emam a7md ،lmof8 aldyn bn 8dama ،dar  

e7ya2 alktb al3rbya. 
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4- kshaf al8na3 llbhoty ،mktba alnsr al7dytha ،alryad ،6b3a dar 
alfkr. 

5- almbd3 labn mfl7 ،dar alktb al3lmya ،byrot ،lbnan. 
6- almd5l  ely mzhb al emam a7md bn 7nbl l3bd al8adr 

aldmsh8y ،alnashr m2ssa alrsala ،byrot ،al6b3a althanya 
1401h.ـ 

7- almghny labn 8dama ،6b3a: dar al7dyth ،al8ahra ،al6b3a alaoly 
1416h.ـ 

        : alktb al6bya: 
1-  a7kam altdaoy ،d/ albar ،6b3a dar almnara llnshrwaltozy3. 
2- a7kam alshry3a al eslamya fy msa2l 6bya 3n alamrad 

alnsa2yawals7a al engabya ،ktb almada al6bya a.d / m7md 
nbyl yons ،astaz altolydwamrad alnsa2 bgam3a alazhr ،d/ 
a7md rga2 3bd al7myd ،astaz msa3d als7a al engabya 
bgam3a alazhr،wrag3 almada al6bya astazna a.d/ gmal abo 
alsror ،astaz altolydwamrad alnsa2 ،mdyr almrkz aldoly al 
eslamy bgam3a alazhr ،al6b3a althaltha. 

3- aladoya almshtmla 3la alk7olwalm5drat ،d/ nzyh kmal 7mad ،
dmn mgla almgm3 alf8hy al eslamy ،rab6a al3alm al eslamy ،
alsna alrab3a 3shr ،al3dd alsads 3shr 1424h 3002-ـ  m. 

4- al ezn bal3ml al6by ( ezn almrydw ezn alshar3) ،d/ albar ،b7th 
mnshor dmn mgla almgm3 alf8hy al eslamy ،rab6a al3alm al 
eslamy ،al3dd al3ashr ،al6b3a alaoly 1417h 5881-ـ  m. 

5-  altzamat al6byb fy al3ml al6by ،d/ 3la ngyda ،dar alnhda 
al3rbya sna 1992m. 
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6- alam albdyla ao alr7m almstagra ،r2ya  eslamya ،d/ 3arf 3ly 
3arf ،b7th dmn ktab drasat f8hya fy 8daya 6bya m3asra ،dar 
alnfa2s ،alardn. 

7- alanthy ،d/ a7md m7md kmal ،dar algyl ll6ba3a. 
8- bda2l alastrogyn lmn3 hshasha al3zam ،d/ smyra almla7 ،dmn 

mgla sot alazhr ،al3dd (433) ،algm3a 3 mn alm7rm 1429h ـ   55-ـ  
ynayr 2002m. 

9- altshry3at als7ya drasa m8arna ،d/ sa7b 3byd alftlaoy ،mktba 
alth8afa llnshrwaltozy3 ،3man ،alardn ،al6b3a alaoly 1417h -ـــ 
5881m. 

10- alt8aryr al6byawalms2olya algna2ya ،d/ m7mod alsal7 al3adly ،
dar alfkr algam3y. 

11- algnyn almshoh ،d/ albar. alardn ،al6b3a alaoly 1421h ـ 
12- al78a28 al6bya fy al eslam ،d/ 3bd alraz8 alkylany ،alaoly ،dar 

al8lm ،dmsh8 1996m. 
13- 5l8 al ensan byn al6bwal8ran ،d / albar ،al6b3a als3odya 

llnshrwaltozy3. 
14- drasat f8hya fy 8daya 6bya m3asra ،d/ 3bd alnasr abo albsl ،

dar alnfa2s llnshrwaltozy3 ،alardn ،al6b3a alaoly 1421h ـ 
15- dora alar7am ،d/ albar ،aldar als3odya llnshr bgda ،al6b3a 

al5amsa. 
16- alr3aya als7ya fy al eslam ،d/ m7md 3ly albar ،b7th mnshor 

dmn mgla almgm3 alf8hy al eslamy ،rab6a al3alm al eslamy ،
al3dd althamn ،al6b3a alaoly 1415h 5881 -ـ  m. 
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17- al6byb adbhwf8hh ،d/ zhyr a7md alsba3y ،d/ m7md 3ly albar ،
alnashr / dar al3lm ،dmsh8 ،al6b3a althanya 1418h 5881 -ـ  m. 

18- alzrof alfsyologya al5asa balmraawathrha 3la algrymawal38ab ،
d/ rbab 3ntr alsyd ،gam3a alazhr ،al6b3a alaoly ،dar alnhda 
al3rbya. 

19-   al8ranwal6b ،dktor / m7mdwsfy ،dar almktba al7dytha ،
al8ahra ،al6b3a alaoly. 

20- mshkla al5nthy byn al6bwalf8h ،d/ albar ،b7th mnshor dmn 
mgla almgm3 alf8hy al eslamy ،al3dd alsads ،alsna alrab3a ،
al6b3a althanya 1426h 3001-ـ  m. 

21-  almogz al ershady 3n amrad alnsa2 ،d/ gozfyn barnz،wgyofry 
shamyrlyn ،trgma d/ 7afzwaly. 

7ady 3shr: ktb allghawalm3agm: 
1- tag al3ros shr7 al8amos ll emam alsyd m7md mrtdy alzbydy ،

al6b3a al5yrya alaoly. 
2- alt3ryfat ،talyf / alshryf 3ly bn m7md algrgany ،dar alktb 

al3lmya ،byrot ،lbnan. 
3-  m5tar als7a7 ،ll emam alrazy ،al6b3a alsab3a ،alm6b3a 

alamyrya ،al8ahra. 
4- lsan al3rb labn mnzor ،dar sadr ،byrot ،al6b3a alaoly 1375h 
5- almsba7 almnyr llfyomy ،almktba al3srya ،syda ،byrot ،al6b3a 

althaltha 1420h ـ 
6- alm3gm alogyz ،6b3awzara altrbyawalt3lym 1420h ـ 
thany 3shr: ktb altary5waltragm: 
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1- ala3lam l5yr aldyn alzrkly ،dar al3lm llmlayyn ،lbnan ،byrot ،
al6b3a al5amsa 1980m. 

2- trtyb almdark ll8ady 3yad ،dar mktba al7yaa ،lbnan ،byrot. 
3- aldybag almzhb fy m3rfa a3yan almzhb labn fr7on ،6b3a dar 

alktb al3lmya ،byrot. 
4- shgra alnor alzkya lm5lof ،dar alktab al3rby al6b3a alaoly ،

lbnan ،byrot. 
5- shzrat alzhb fy a5bar mn zhb labn al3mad al7nbly ،6b3a dar 

alfkr ،byrot ،lbnan. 
6- 6b8at alshaf3ya ،talyf / gmal aldyn 3bd alr7ym al esnoy ،dar 

alfkr. 
7- 3ga2b alathar fy altragmwala5bar ،l3bd alr7mn algbrty ،al8ahra 

sna 1297m. 
8- alfkr alsamy fy tary5 altshry3 al eslamy ،ll7goy  ،almktba 

al3lmya al6b3a alaoly. 
thalth 3shr: ktb 3ama: 
1- al egma3 labn almnzr dar algnan ،al6b3a alaoly 1406h ـ 
2- ala7oal alsh5sya llshy5 abo zhra ،al6b3a althaltha ،1957m ،dar 

alfkr al3rby. 
3- alamoma n7o al3la8a byn al6flwalam ،d/ fayz 8n6ar ،m6ab3 

alsyasa ،alkoyt. 
4- b7othwftaoy  eslamya llshy5 gad al78 3la gad al78 ،dar 

al7dyth ،al8ahra. 
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5- shro6 alrda3 alm7rm ،d/ frg 3ly alsyd 3nbr ،b7th mnshor dmn 
al3dd alsab3 3shr mn 7olya klya aldrasat al eslamyawal3rbya 
llbnyn bal8ahra 1419h ـ 

6- al6bybwkshf algryma ،d/ alsba3y 7mad ،gam3a 3mr alm5tar ،
lybya 2004m. 

7- 3la8a alsbbya fy alms2olya almdnya ،d/ 3bd alrshyd mamon ،6 
dar alnhda al3rbya. 

8-  alf8h al eslamywadlth ،d/whba alz7yly ،6 dar alfkr. 
9- alf8h fy 6ry8 altgdyd ،m7md slym al3oa ،almktb al eslamy ،

al6b3a althanya 1419h ـ 
10-  al8ol alsra7 fy alrda3 alm7rm llnka7 d. 3bd al7syb 3bd alslam 

rdoan ،ns5a bdon sna 6b3. 
11- m5tarat mn alftaoywalb7oth ،llshy5 / gad al78 3ly gad al78 ،

shy5 alazhr ،mn m6bo3at mgm3 alb7oth al eslamya. 
12- almd5l  ely alf8h al eslamy ،d/ 3bd al3zyz al5ya6 ،6b3a dar 

al8lm llnshr ،al6b3a alaoly ،6b3a dar alfkr llnshrwaltozy3. 
13- almd5l  ely f8h alnoazl ،d/ 3bd alnasr abo albsr ،dmn ktab 

drasat f8hya fy 8daya 6bya lmgmo3a mn al3lma2 ،6b3a dar 
alnfa2s ،alardn ،al6b3a alaoly 1421h.ـ 

14- almd5l alf8hywtary5 altshry3 al eslamy ،d/ 3bd alr7mn 
alsabony ،d/ 5lyfa babkr ،d/ m7mod m7md 6n6aoy ،6b3a dar 
altofy8 alnmozgya. 

15- almd5l alf8hy al3am ،d/ ms6fy a7md alzr8a2 ،6b3a dar alfkr 
1968m. 
  


