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 حکم فقهی بانکهای شير
 

جمع آوری شيرهای اضافی و افزون بر نياز مادرانی است که به طور  »شير بانک«منظور از  

نگهداری شده، با دهند تا به خوبی از آن رايگان يا در ازای بهای مادی، آن را در اختيار قرار می

 .آن جلوگيری به عمل آيد) آغوز شدن(حفظ خواص، از انعقاد و بسته شدن 

 .شودشير انسان است و حيواناتی مثل گاو، گاو ميش و گوسفند را شامل نمی ۀويژ ،بسته شدن

کنند که قبل از نه ماهگی به از شيرهای انسانی جمع آوری شده از اين راه، کودکانی تغذيه می

 .اند يا هنگام تولد کاهش وزن و يا التهاب شديد داشته باشندش رس به دنيا آمدهطور پي

علی رغم اينکه در دهه هفتاد اين بانکها در اروپا و امريکا رواج پيدا کرد؛ اما به خاطر وجود 

ايجاد آن کاهش پيدا کرده است؛ با اين حال باز  ،هايی مثل شير حيوانات و يا شير خشکجايگزين

 .انسان از امتياز خاص برخوردار است هم شير

هايی که ايجاد اين بانکها در بر دارد، گاهی انسان ها و سختیبه هر حال با چشم پوشی از هزينه

ت پيدا در اين صورت سخن از احکام فقهی مربوط به آن نيز ضرور. ودشناگزير به تأسيس آن می

 .کندمی

کنند، ايجاد محرميت بين کودک ها ذکر میمشکل شرعی که در راه تشکيل اين قبيل بانک

 .شيرخوار و صاحب شير و شوهر و فرزندان اوست

) ص(پيامبر اکرم . حکم محرميت بين دايه و کودک از طريق کتاب و سنت، امری ثابت است

شوند، میراه پيوند نسبی محرم يحرم من النسب؛ همان کسانی که ازيحرم من الرضاع ما : فرمايدمی

آيا بانکهای شير . اين حکمی اسالمی و ترديد ناپذير است 0F۱.شوندر خوردن نيز محرم میاز راه شي

 هم همين اثر را دارند يا نه؟

 :به دليل. بينيمجواب ما بدون درنگ، منفی است و در نتيجه هيچ مانع شرعی در راه ايجاد آن نمی
                                                 

 به بعد و نيز ساير مسانيد و صحاح ۲۸۰، ص ۱۴وسايل الشيعه، ج  -۱



 ۲ 

ۀ رضاع و ارتضاع به و کلم. يکی از شرايط ايجاد حرمت ، شير خوردن از پستان است: اول

بلکه مؤلف کتاب . و اين قولی مشهور نزد فقهای اماميه است. کندروشنی بر اين امر داللت می

در خبر زراره از امام صادق  1F۱.اين قول را به همۀ علمای شيعه نسبت داده است» کشف اللثام«

آورد مگر مت نمیدی واحد؛شير دادن حرثمن  ارتضعال يحرم من الرضاع اال ما  :آمده است) ع(

د اهل سنت، مشهور آن است که شير خوردن از پستان شرط زاما ن 2F۲.اينکه از پستان يک زن باشد

  3F۳.نيست

4Fگويدقرضاوی می يوسف شيخ

دانند ولی ليث ابن ابو حنيفه، مالک و شافعی اين را شرط نمی: ٤

در يک  -حنبل احمد سعد که معاصر مالک و به تعبير قرضاوی نظير اوست و نيز ظاهريه و امام

 .ارتضاع شرط است :اندگفته -روايت

استدالل کرده و گفته که  5F٥)وامهاتکم التی ارضعنکم(قرضاوی به پيروی از ابن حزم به آيه شريفۀ 

 دهند؛ در نتيجه شير خوردن از پستان را شرط دانسته است کهمنظور مادرانی هستند که شير می

 .حاصل نشده است) بانکهای شير شير خوردن از(در فرض ما  اين شرط 

نوشد؛ کنند و شيری که کودک میشيرها را مخلوط می -بر حسب ظاهر –بانکهای شير : دوم

دهد و آن در اين صورت شرط ديگری را نيز از دست می. مخلوطی از شيرهای مختلف است

 : در کتاب جواهر آمده است. وحدت دايه و نيز وحدت شوهر است

 مثل اينکه دو  ]شودمحرميت حاصل نمی[ متعدد شود، هر چند دايه يکی باشد؛ )شوهر ( اگر فحل 

6Fبچه را با شير دو شوهر شير دهد

شهرت عظيمی که نزديک  –بنابر مشهور بين اصحاب ما که ، ٦

زيرا وحدت فحل شرط . شودها به ديگری محرم نمیهيچ يک از بچه -است به حد اجماع برسد

  7F۷.تنها خود شير دادناست نه ) ک شيرخوار دو کود( ت متراضعين يحرمم

                                                 
 ۲۹۴، ص ۲۹جواهر الکالم، نجفی،ج -۱
 همان-۲
 ۲۴۱، ص ۲۲الوسوعة الفقهية الکويتية،ج -۳
 ۳۸۶، ص ۱، ج ۲۴مجلۀ مجمع الفقه، دورۀ -٤
 ۲۳/نساء-٥
بچه او ت همسر اول با مرد ديگری ازدواج کند و از فو يعنی زنی با شير همسر اولش کودکی را شير بدهد سپس بعد از جدا شدن از او يا -٦

 )مترجم( .شوند ولی با يکديگر محرم نيستنددار شود و با شير بچه دوم، کودک ديگری را شير دهد؛ در اينجا هر دو کودک به زن محرم می
 ۳۰۲، ص ۲۹جواهر الکالم، نجفی، ج -۷



 ۳ 

پس در اينجا وحدت دايه . شودهمه اينها باعث شک در حصول شرط و تحقق موجبات تحريم می

که شرط محرميت بين دو ) شوهر(که شرط ايجاد محرميت بين او و کودک است و نيز وحدت فحل 

 .کودک شير خوار است، حاصل نشده است

وط به برخی مواد تقويت کننده و نگهدارنده است؛ که باز هم به شروط به عالوه، اين شير مخل

 .کندانتشار حرمت اخالل ايجاد می

 : گويداو می. قرضاوی را نقل کنيميوسف در اينجا مناسب است  سخن شيخ 

شويم و مکيدن از پستان را شرط ندانيم، مانع  ]ی اهل سنت[ ما اگر تسليم رأی جمهور فقها

دانيم کودک از شير کدام دايه خورده و چه مقدار رميت وجود دارد و آن اينکه نمیديگری برای مح

پنج بار شير خوردن و سير شدن، که مذهب ابو حنيفه و  ۀخورده است؟ آيا از شير يک دايه به انداز

  9F۲و آيا شيرهای مخلوط حکم شير خالص را دارد؟ 8F۱شافعی است شير نوشيده است؟

آيد اين ای که از خوردن از اين شيرها به دست میاگر از همه اين امور بگذريم، تنها نتيجه: سوم

 .برخی از زنها به طور اجمال بر اين طفل محرم هستند؛ که اين حکم ديگری دارد: است که 

10Fورزد که علم اجمالیبينيم که اين علم تأکيد میو اگر به علم اصول مراجعه کنيم می

ر جايی تنها د ۳

جايی تأثير دارد که بتوان با اجرای آن تکليف معينی را بر هر يک از اطراف علم اجمالی پياده کرد 

 .ای که اجرای علم اجمالی خود مولد تکليف باشدبه گونه

اما اگر اجرای اين علم بر برخی از اطراف، تکليفی را ايجاد نکند، علم اجمالی منحل شده 

 .دهدوتأثيرش را از دست می

 :اندسائل زير از جمله پيامدهايی است که اصوليان برای علم اجمالی ذکر کردهو م

اينکه برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتال خارج شود، مثال دور از دسترس مکلف باشد  -۱

 .و يا عادتاً ابتالی به آن محال باشد

                                                 
 )۲۸۵، ص۲۹جواهر، ج . ( داننداماميه پانزده بار شير نوشيدن را شرط می -۱
 ۳۸۸، ص ۱مجلة مجمع الفقه االسالمی، ج -۲
  زن معين يکی بر او محرم است؛ ولی به طور مشخص ٤يا  ۳،۲علم اجمالی در موضوع مورد بحث يعنی اينکه کسی بداند از بين  -۳

اند، در اينجا برای اينکه مرتکب حرام نشود بايد از همه آنها اجتناب کند، مثال با هيچ يک ازدواج نکند، کدام يک از آنها بر او محرمداند نمی
گويند، اما اگر اطراف علم زيرا احتمال حرمت هر يک زياد است و اجتناب از همه هم امکان پذير است و اين شبهه را شبهۀ محصوره می

اجمالی به قدری زياد باشد که اوال احتمال حرمت يک فرد مشخص از آنها ناچيز باشد و امکان اجتناب از همه هم عادتا ممکن نباشد مثل 
است و اين را شبهه اينکه اطراف علم اجمالی و شبهه هزار نفر باشند، اجتناب از هر يک الزم نيست هر چند ارتکاب همه بدون استثناء حرام 

شود که شرايط آن در علم اجمالی در شبهه محصوره نيز در شرايطی منحل شده و به شبهه غير محصوره ملحق می. گويندره میغير محصو
 )مترجم. (متن مقاله آمده است



 ٤ 

 .مکلف به ارتکاب بعضی از اطراف آن اضطرار پيدا کند -۲

و يا اينکه  ،غير محصوره باشد، مانند اينکه اطراف علم اجمالی بسيار زياد باشد از شبهات -۳

 .شود، بر مکلف محال باشدارتکاب همه اطراف علم اجمالی، که موجب مخالفت قطعی با ان می

اين بانکها به ويژه در حالت جهانی . و مسئله در مورد بانکهای شير يکی از موارد اين قاعده است

ای و يا محلی هم حتی اگر منطقه. دهدطراف علم اجمالی را بدون شک گسترش میبودن آن، ا

، )رحمه هللا( باشد، بدون شک از موارد شبهۀ غير محصوره است ومرحوم سيد محمد کاظم يزدی

غير محصوره  ایهزار، شبههبه صاحب کتاب عروة الوثقی به اين رأی تمايل دارد که نسبت يک 

 ار آن است که علم اجمالی، علم به حساب نيايد، در حالی که امام خمينیو به نظر او معي. است

 .ای که به آن اعتنا نشودداند به گونهاش بر عروه معيار را ضعف احتمال میدر تعليقه )قدس سره(

برخی از شرايط انحالل محقق است، بنابراين علم  ]در موضوع بانکهای شير[ و بدون ترديد

 .بال اثر استاجمالی در اين مورد 

: که يکی از کتب فقهی حنفی مذهبان است، نقل کرده که» االختيار« قرضاوی از يوسف شيخ 

اگر زنی پستانش را در دهان طفل شيرخوار گذاشت و ندانست که آيا شير وارد حلق کودک شده يا 

اده است و ای که يکی از اهالی روستا او را شير دهچهمچنين دختر ب. نه، نکاح با او حرام نيست

تواند با او ازدواج مشخص نيست که شير دهنده چه کسی بوده است، هر مردی از اهالی روستا می

 .کند

اين عدم حرمت يقين سابق است که شک . روشن است که در اينجا اصل، عدم تحقق حرمت است

 . بر آن الحق گشته، پس مورد ار موارد استصحاب است

يم بگوييم که تشکيل بانکهای شير و استفاده از آن هيچ مانعی توانات سه گانه میظالحمبا اين 

 وهللا العالم. ندارد


