
 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

                                                                                               العدد الثاني                           

8102 
 

102 

 بحث بعنوان  ) التشريح وأحكامه الفقهية (

 دـان محمــرمض رـمإعداد: ع                                                  

 تربية ناصرال كمية/   الزاوية جامعة                                          
 مقدمة : 

علم التشرٌح ٌبحث فً أجزاء البدن من حٌث تركٌبة وأعضاؤه من عروق وغضارٌف وعظام وغٌر  

فً رمضان ٌفطر ، ألّن أهل التشرٌح  كتحالهذا قدٌماً منها قول الفقهاء اإل ذلك ، وقد تكلم الفقهاء فً

وٌعد علم التشرٌح من النوازل المعاصرة مع تطور الطب وما فٌه ، ق منفذ لٌقولون بٌن العٌن والح

لحاجة إلٌه ، وأحكام الضرورة الماّسة امصلحة للناس ، فقد بحث فً هذا المجال المتخصصون ، ومدى 

أّن هللا لم ٌضع فً الحدٌث )نزول المرض ، فقد ثبت فً هذا العصر لكشف سبب الوفاة و التداوي حٌن 

أخرجه الترمذي فً كتاب الطب باب ما جاء فً الدواء والحث علٌه داء إال وضع له دواء غٌر داء واحد الهرم( 

 .203رقم  -4/383

وما هو الدواء المناسب لعالجه الذي ٌحتاجه المرٌض ، ،  معرفة المرضلكً ٌتوصل األطباء إلى و 

زراعة األعضاء بالتبرع ، ونقل هذه األعضاء من مٌت إلى حً ٌمكن شفاؤه ، أو زرع نخاع ، أو ومنه 

ً هذا العصر نتٌجة عضاء من إنسان ألخر عمل مستحدث فغٌر ذلك ، وبما أّن مسألة التشرٌح ونقل األ

ن الفقهاء بٌن للتقدم العلمً فً مجال الطب ُعّدت هذه المسألة من النوازل المعاصرة ، فوقع الخالف بٌ

ٌهم من حٌث المنع والجواز واستشكلت عل، مانع ومجٌز ، وكل استدل إّما بالنص أو القٌاس أو كلٌهما 

و ال هل ٌجوز أالمسألة  مفاسد عامة أو خاصة والحكم على د من ذلك ، مما ٌترتب علٌه مصالح أووالتأك

 ا لمقصدماء ، ترجع كل واحدة منهكون مسألة التشرٌح وزراعة األعضبجواز ؟ فمن هنا البّد أْن ت

 شرعً .

ٌر الطرٌق وٌساعد إلى ما قد ٌكون الترجٌح بٌن اآلراء مما ٌنفً هذا البحث أقوال العلماء وأدلتهم مع و 

 صواباً.

 قد قسمته إلى ثالثة مباحث وكل مبحث تحته ثالثة مطالب كالتالً :

 : التعرٌف بالتشرٌح . المبحث األول

 : التارٌخ اإلسالمً فً التشرٌح . المطلب األول

 : أهمٌة التشرٌح . المطلب الثاني

 : األسباب الداعٌة إلى تشرٌح  الجثث . المطلب الثالث
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 : أقوال الفقهاء فً مسألة تشرٌح جثث الموتى . المبحث الثاني

 

 : أراء المانعٌن وأدلتهم . المطلب األول

 : رأي المجٌزٌن وأدلتهم . المطلب الثاني

 : مناقشة أدلة المانعٌن مع الترجٌح . الثالثالمطلب 

 : زراعة األعضاء وأحكامه الشرعٌة . الثالث المبحث

 . عدم جواز التبرع باألعضاء وأدلته::  المطلب األول

 . وأدلته جواز التبرع باألعضاء المطلب الثاني :

 : المناقشة والترجٌح . المطلب الثالث

  الخاتمة 

 :  التشريحالمبحث األول : 

، (2)، وقٌل قطْع اللحم على العظم قطعاً ، والقطعة منه َشْرحٌة  (1)لغة : َقْطُع اللَّحم عن العضو قطعاً  

، وهو الكشف ٌقال : شرح فالن أمره ، أي أوضحه ، وشرح  (3)وقٌل الشرٌحة القطعة من اللحم المرّققة 

حه : فتحه وبٌنه وكش ٌّنها ، وشرح الشًء وشرَّ الجّثة فصل بعضها عن بعٍض للفحص ح َفُه ، شرّ مسألة ب

هو علٌم أو،  (4)علم ٌبحث فً تركٌب األجسام العضوٌة وفحصها اصطالحاً هووالتشرٌح :    العلمً ،

 .(5)ٌبحث فً تركٌب األجسام العضوٌة بتقطٌعها وفحصها 

 التاريخ اإلسالمي في التشريح : المطلب األول :

المسلمٌن األوائل وأطباُوه بعلم التشرٌح ، حٌث أنه ٌوجد العدٌد من المخطوطات العربٌة  هتّم علماءُ ا 

والتً نجُد فٌها إسهام واهتمام العلماء المسلمٌن بالتشرٌح بمختلف طرقه ، وإذا درسنا إنتاج ابن سٌنا 

س هو مفتاح الطب نجده قد شرح وعلّق على جالٌنوس فً علم التشرٌح ، وقد ذكر الِقْفطً أّن : " جالٌنو

، ودرس العرب  (6)وباسطه وشارحه ، ولم ٌسبقه أحد إلى علم التشرٌح وألّف فٌه سبعة عشر مقالة " 

بعض مصنفات جالٌنوس ونقلوها إلى لغتهم منها كتاباً فً التشرٌح ، وكتاباً فً العظام ، وكتاباً فً 

رازي وابن سٌنا وابن النفٌس وابن الهٌثم النبض ، ولقد ُمورس التشرٌح قدٌماً كما ٌدل على ذلك كالم ال

وابن رشد ، ونقل بعض العلماء نقوالً عن بعض األطباء ممن مارسوا التشرٌح منهم ابن الهٌثم و القرافً 

وقد قّدم ابن سٌنا مبتكرات ونظرٌات طبٌة فً كتابه ) القانون ( ،  –رحمهم هللا  –والنووي والغزالً 
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ا فً عرض أو فً طول أو فً تدلُّ على أّنه اهتم بعلم الت شرٌح العلمً ، مثاله : " والعضل وضعه إمَّ

  (7)وراب ٌأْخُذ أحد العضلة ، وقد دلّلنا علٌه فً التشرٌح " 

 أهمية علم التشريح : المطلب الثاني :

للتشرٌح أهمٌة كبٌرة إْذ بدونه ال ٌعرف العضو واتصاله بالبدن ، كما أن للتشرٌح أهمٌة فً كشف سبب   

لموت ، وللكشف على األمراض السارٌة ، وبذلك تحفظ األمة من األوبئة واألمراض السارٌة الخطٌرة ، ا

 من هذه تبرز أهمٌة علم التشرٌح .

 األسباب الداعية إلى تشريح الجثث : المطلب الثالث : 

باعتداء ،  تشرٌح المٌت لكشف الجرٌمة ، فإّنه متى استدعى الحال ، لخفاء فً الجرٌمة ، وسبب الوفاة

؟ حٌث ٌمكن معرفة السبب الحقٌقً للوفاة وزمنها  وهل هذه اآللة المعتدى بها قاتلة فمات بسببها أو ال

والمالبسات التً أحاطت بها ، فقد ٌكون سبب الوفاة الحقٌقً مخالفاً لسبب الوفاة الظاهري وبذلك ٌتغٌر 

وتقع به فً جرف قود سٌارته فتنحرف الحكم القضائً ، فمثالً ، قد ٌصاب شخص بسكتة قلبٌة وهو ٌ

و أٌضاً  ، ، فالسبب الظاهري للوفاة هو حادُث السٌارة ، والسبب الحقٌقً هو الجلطة الدموٌةوٌموت 

 ألغراض االنتفاع بأعضاء المٌت لمصلحة األحٌاء .

 المبحث الثاني : أقوال الفقهاء في مسألة تشريح جثث الموتى :

ن الكرٌم أو السنة ، ٌعالج مسألة تشرٌح جثث الموتى ، ولكن إذا لم نقف على نص صرٌح فً القرآ

رجعنا إلى الكتب الفقهٌة بمختلف المذاهب ، فإننا نجد فٌها أقواالً للفقهاء تشٌر إلى موضوع التشرٌح ، 

وأوضحوا فٌها الحكم الذي ٌمكن االهتداء به فً التعامل مع الجثث ، ومن أبرزها مسألة شق بطن األم 

تت إلخراج الجنٌن حٌاً ، وشق بطن المٌت إلخراج المال الذي ابتلعه قبل الموت وسوف نعرض التً ما

 . للوصول إلى الصوابألقوال بعض الفقهاء 

 :  المطلب األول : أراء المانعين وأدلتهم

جاء فً المدونة الكبرى لإلمام مالك : " قلت أٌبقر عن بطن المٌتة إذا كان جنٌنها ٌضطرب فً بطنها ؟ 

، ال ٌشق بطن المرأة عن  (9)، وقال الشٌخ علٌش : " ال ٌبقر جنٌن ٌضطرب فً بطن أمه "  (8)قال ال " 

، ألّن سالمته مشكوكة  الشرح الصغٌر : " ال ٌشق بطن المرأة عن جنٌن ولو رجً حٌاته على المعتمد

، وقال ابن قدامة : " والمرأة إذا ماتت وفً بطنها ولد حً ٌتحرك فال ٌشق  (10)فال تنتهك حرمتها ...." 

وقد تبع هذا القول بعض فقهائنا المعاصرٌن فقد  جاء فً مجلة الجامعة اإلسالمٌة  (11)بطنها ... " 

حٌاته سواء كان مسلماً أو كافراً وسواء كان رجالً أو  بالمدٌنة المنورة : " إذا كان المٌت معصوماً فً

 -امرأة ، فإّنه ال ٌجوز تشرٌحه لما فً ذلك من اإلساءة إلٌه و انتهاك حرمته ، وقد ثبت عن رسول هللا  
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أّما إذا كان غٌر معصوم كالمرتد والحربً  (12)) كسر عظم المٌت ككسره حٌاً (  –صلى هللا علٌه وسلم 

  (  13)أعلم " . –وتعالى  –فً تشرٌحه للمصلحة الطبٌة وهللا سبحانه  فال أعلم حرجاً 

أدلة المانعٌن : أستدل القائلون بحرمة التشرٌح من الكتاب والسنة والقٌاس ، واستندوا على قواعد الشرع 

ها داللة على تكرٌم هللا وجه الداللة : أّن فٌ   (14) وَلَقَذْ كَرَّهْنَا بَنِي آَدَمَ ، أّما دلٌلهم من الكتاب قوله تعالى 

وهذا شامل لحال حٌاته وبعد وفاته ، وفً تشرٌح الجثة إهانه له لما فً ذلك تشوٌه للجسد وبقر لإلنسان 

 للبطن ، وغٌر ذلك من الصور المهٌنة وهو أمر منهً عنه فٌكون حٌنئٍذ التشرٌح حرام .

 –صلى هللا علٌه وسلم  –عن النبً  –رضً هللا عنها  –وفً السنة استدلوا بحدٌث أم المؤمنٌن عائشة 

، وجه الداللة : أّن هذا الحدٌث دّل على حرمة كسر  (15) (كسر عظم المٌت ككسره حٌاً )ال : ــأنه ق

ألْن  )أبً هرٌرة  عظام المؤمن المٌت والتشرٌح مشتمل على ذلك فال ٌجوز فعله ، واستدلوا بحدٌث

 (16)ٌجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثٌابه فتخلص إلى جلده خٌٌر له من أْن ٌجلس على قبر  .

 وأّما دلٌلهم من القٌاس من وجهٌن .

: دّل الحدٌث على أنه ال ٌجوز الجلوس على القبر ، وأّن صاحبه ٌتأّذى بذلك ، مع أّن الجلوس  األول

 تقطٌع أجزائه من باب أولى . زال ٌجوف، علٌه لٌس فٌه مساس بجسد صاحبه 

: أّن من العلماء من نص على حرمة شق بطن المرأة الحامل المٌتة إلنقاذ جنٌنها الذي رجٌت  الثاني

حٌاته مع أن فً ذلك مصلحة ضرورٌة ، فألْن ال ٌجوز التشرٌح المشتمل على الشق وزٌادة أولى 

 وأحرى ، واستداللهم بقواعد الشرع قاعدة .

 الضرر ال ٌزال بالضرر. -1

 وجه الداللة أّن فً التشرٌح إزالة للضرر بمثله .

 ال ضرر وال ضرار . -2

   فقد دلّت على حرمة اإلضرار بالغٌر والتشرٌح فٌه إضرار بالمٌت فال ٌجوز فعله .

 المطلب الثاني : : أراء المجيزين وأدلتهم :

فً عٌون المسائل : " سئل محمد عن امرأة ماتت وفً  –رحمة هللا تعالى  –قال أبواللٌث السمرقندي 

بطنها ولد حً ، قال ٌشق بطنها ، ثم روى عن أبً حنٌفة أّنه أمر بشق بطن جارٌة ماتت وهً حامل ، 

، وقال ابن نجٌم : " أنه ٌجوز شق بطن المٌتة إلخراج الولد إْن كاَن ترجى  (17)فشق فخرج حٌاً وعاش " 

 (18)لع لؤلؤة فمات فإنه ال ٌشق بطنه ؛ ألّن حرمة اآلدمً أعظم من حرمة المال " حٌاته بخالف ما إذا ابت

، وقال سحنون : " سمعت أّن الجنٌن إذا استٌقن بحٌاته ، كان معقوالً معروف الحٌاة ، فال بأس أن ٌبقر 

ً رجٌت ، واختار النووي جواز شق بطن المرأة إذا كان فً جوفها جنٌن ح (19)بطنها وٌستخرج منها " 
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 حٌاته ، وأّما الذي ال ترجى حٌاته 

وقال ابن حجر الهٌثمً : " فإذا دفنت  (20)فقد صحّح اإلمام البغوي القول بأنه ال ٌشق بطن المرأة لذلك " 

وببطنها جنٌن ترجً حٌاته ٌجب شق جوفها إلخراجه قبل دفنها ..... وما قٌل أّنه ٌوضع على بطنها 

، وقال ابن حزم : " أّما من بلع درهماً أو دٌناراً أو لؤلؤة شق  (21) شًء لٌموت غلط فاحش فلٌحذر "

عن إضاعة المال ..... قال : ولو ماتت امرأة  –صلى هللا علٌه وسلم  –بطنه عنها لصحة نهً النبً 

ٌُخرج الولد لقوله  هَيْ   -تعالى  –حامل والولد حً ٌتحرك قد جاوز ستة أشهر فإنه ٌشق بطنها طوالً و

وأّما   (22( )23)حْيَا النَّاسَ جَوِيعًالَ ًَفْسًا بِغَيْرِ ًَفْشٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْؤَرْضِ فَكَؤًََّوَا قَتَلَ النَّاسَ جَوِيعًا وَهَيْ أَحْيَاهَا فَكَؤًََّوَا أَقَتَ

رٌن فتاوى خاصة لكل غرض من  فقهاؤنا المعاصرون فقد وقفوا على هذه النازلة وقفه دقٌقة مصدِّ

هـ ، والشٌخ  1420أغراض هذه المسألة ، فقد أفتى سماحة الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا بن باز ت : 

، هـ 1430هـ والشٌخ عبدهللا بن عبدالرحمن الجٌري ت : 1421محمد بن صالح بن محمد العثٌمٌن ت : 

 وفتاوى اللجنة الدائمة الرٌاض ونصه : " أّن موضوع التشرٌح ٌنقسم إلى ثالثة أقسام : 

 : التشرٌح لغرض التحقٌق فً دعوى جنائٌة .ألول ا 

 : التشرٌح لغرض التحقٌق عن أمراض وبائٌة .الثاني 

 : التشرٌح لغرض العلم تعلماً وتعلٌماً . الثالث 

راسة قرر المجلس ما ٌلً : بالنسبة للقسمٌن األول والثانً ، فإن وبعد تداول الرأي والمناقشة والد

المجلس ٌرى إجازتهما تحقٌقاً لمصالح كثٌرة فً مجاالت األمن والعدل ووقاٌة المجتمع من األمراض ، 

وأّن مفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة فً جنب المصالح الكثٌرة والعامة المتحققة بذلك ، وأّن 

بهذا القرار ٌقرر باإلجماع إجازة التشرٌح لهذٌن الغرضٌن ، سواء كانت الجثة المشرحة  المجلس

معصومة أم ال ؟ وأّما القسم الثالث فال ٌجوز ، وذلك ٌتٌسر الحصول على أموات غٌر معصومة فإّن 

فً  وقد صدر قرار من مجلس هٌئة كبار العلماء (24)المجلس ٌرى االكتفاء بتشرٌح مثل هذه الجثث " 

، وقد أفتى بجواز التشرٌح الشٌخ ٌوسف الدجوي فً فتاوى األزهر بقوله :  (25)حكم التشرٌح ٌجٌز ذلك 

ٌُتوسع فٌه الناس بال مباالة فلٌقتصر فٌه على قدر الضرورة .   ( 26)أنه ال بد من االحتٌاط فً ذلك حتى ال 

 أدلة القائلين بجواز التشريح والشروط الواجب توافرها .

 بالقياس : : أوالً 

ٌجوز التشرٌح كما ٌجوز شق بطن الحامل المٌتة الستخراج جنٌنها الذي رجٌت حٌاته فقد قال  -1

ٌُشقُّ ألّنه إتالف جزء إلبقاء حً كما لو خرج بعضه حٌا بشرط رجاء حٌاة الولد .   الشافعً : " 
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: قٌاساً على استخراج المال المغصوب الذي ابتلعه طلباً لمصلحة الحً المتمثلة فً إنقاذه من  اً ثاني

الموت من أجل مصلحة حاجٌة وهً رد المال المغصوب إلى صاحبه ، فقد أجاز ابن حزم الشق للمال 

 ألنه ال ضرر على المٌت . 

  (27) . استدلوا بقٌاسه على نبش القبر ألخذ الكفن المغصوبثالثاً : 

: قٌاساً على أكل المضطر للمٌت فقد قال النووي فً الروضة : " ٌجوز للمضطر قتل الحربً  رابعاً 

، وقال الشافعً (29)..... ولو لم ٌجد اآلدمً معصوماً مٌتاً فالصحٌح حل أكله  (28)المرتد وأكله قطعاً 

 ( 30)وبعض الحنفٌة : بٌاح وهو أولى ألّن حرمة الحً أولى . 

: القٌاس على إلقاء أحد ركاب السفٌنة إذا خٌف علٌهم تقدٌماً للمصلحة العامة فكذلك هنا ، قال  خامساً 

 (31)الماوردي " : إذا خافوا الغرق فألقوْا بعضهم فً البحر باقٌهم لزمهم القود" .

 وأّما دليلهم من قواعد الشرع : 

قالوا إنَّ من قواعد الشرٌعة الكلٌة ومقاصدها العامة أّنه إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادٌاً 

ألشدهما ، واستدلّوا بقاعدة ، الضرر األشد ٌزال بالضرر األخف ، تنزل منزلة الضرورة ، 

نٌق وفٌهم الكفار بالمنج –صلى هللا علٌه وسلم  –والضرورات تبٌح المحظورات ، وقد رمى الرسول 

، وأٌضاً بقاعدة ما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب ، حٌث أن تعلم الجراحة الطبٌة ( 32)النساء والصبٌان 

وغٌرها ومن فروع الطب هو فً سد حاجة األمة إلٌها ، وقد وضعوا لذلك شروط ٌجب التقٌد بها 

 لمشروعٌة تشرٌح الجثث : 

 التشرٌح على جثته .التحقق من موت اإلنسان الذي سٌجرى  -1

 أن ٌكون علم التشرٌح لكشف الجرٌمة والحصول على الدلٌل وتعزٌزه . -2

أن تكون المصلحة راجحة وضرورٌة ، وذلك ألنَّ تقدٌم مصلحة معٌنة على درء مفسدة تقابلها ٌتوقف  -3

 على أْن تكون تلك المصلحة راجحة وأعظم من درء هذه المفسدة .

،    (33) وَلَقَذْ كَرَّهْنَا بَنِي آَدَمَ  –تعالى  -موتى ٌجب أن ُتعامل باحترام قال  عدم التمثٌل بجثث ال -4

ٌّاً وْمٌتاً فٌنبغً تجمٌع أجزاء الجثة بعد التشرٌح ودفنها .  وتكرٌم اإلنسان ح

 أْن ٌكون بواسطة طبٌب ماهر . -5

 نشرح بقٌة الجسم الخ .أْن ٌكون التشرٌح بقدر الحاجة فإذا احتجنا أن نشرح الٌد فال  -6

 أْن ال ٌكون ذلك بمقابل مادي بحٌث ال ٌترتب علٌه بٌع أو شراء األعضاء . -7
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 : مناقشة أدلة المانعٌن مع الترجٌح : المطلب االثالث

ات وجه الداللة : أن تكرٌم هللا لإلنسان شامل لحال حٌ    وَلَقَذْ كَرَّهْنَا بَنِي آَدَمَ استدلوا باآلٌة الكرٌمة 

وبعد وفاته وفً تشرٌح الجثة وإهانة له مما فً ذلك من تشوٌه للجسد وبقر للبطن ، غٌر ذلك من الصور 

 المهٌنة ، وهو أمر منهً عنه فٌكون حٌنئٍذ التشرٌح حرام .

مناقشة الدلٌل : بالتسلٌم أّن تكرٌم المٌت أمر مطلوب ، وأّن فً تشرٌحه مفسدة ، ولكن هذه المفسدة لو 

بالمصالح المترتبة على التشرٌح لم ٌسع القول إال بالجواز ، وأٌضاً أٌن اإلهانة فً كرامته هنا قورنت 

ًٌّ فتأّمْل .  فُحْكُم التشرٌح حكم إجراء العملٌات الجراحٌة وكأّنه ح

 ووجه الداللة فً استداللهم بحدٌث ) كسر عظم المٌت ....( أّن فٌه أُمَثلَة والتشرٌح مشتمل على ذلك .     

نهى عن المثلة ، والتمثٌل هو تشوٌه  –صلى هللا علٌه وسلم  –مناقشة الدلٌل الذي استدلوا به : أن النبً 

القتلى بقطع األنوف واآلذان وغٌرها بدافع النكاٌة أو التشفً فالقٌاس هنا فٌه فارق كبٌر ، وقد ال ٌصلح 

 القٌاس هنا .

 مرٌن : وأّما حدٌث أبً هرٌرة  وقٌاسهم علٌه فهذا بعٌد أل

: التأذي للمٌت غٌر حاصل ألّن الجالس ، على القبر ٌفصل بٌنهما التراب والقٌاس إهانة الجسد ،  أوالً 

 بمساسه ال غٌر وأٌن المساس هنا .

: إْن كان قاصداً فهذا ال محالة ٌمس كرامة المسلمٌن وهذا مسلٌّم بغض النظر عن قٌاسه على  ثانياً 

 قاصد قد ٌجد اإلنسان نفسه جالس على قبر وهو ال ٌعلم فتأّمل .  التشرٌح أو ال ، وإْن كان غٌر

 وأما استداللهم بقواعد الشرع وجه داللتهم إضرار بالمٌت فال ٌجوز فعله .

: أن تطبٌق قاعدة الضرر ال ٌزال بالضرر ، وقاعدة ال ضرر وال ضرار ، إّنما ٌكون عند المناقشة 

ضرر بضرر أخف وقد ال ٌوجد ضرر فً بعض الحاالت  تساوي الضررٌن ، وما نحن فٌه هنا إزالة

 مثل زرع النخاع كما أثبته علماء الطب .

 الترجيح :

به ٌتضح لً أّن الراجح من األقوال القائلون  امن خالل ما سبق ، وبعد عرض القولٌن وما استدلو 

مانعٌن ، وحٌث أّن بجواز التشرٌح لقوة أدلتهم ومطابقتها لقواعد الشرع والقٌاس ، وضعف استدالل ال

التشرٌح لما فٌه من مصالح معتبرة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ال ٌمكن تركها منها إقامة العدل وإظهار الحق 

 والحفاظ على النسل ، كما أّن فٌه صٌانة للحكم عن الخطأ والمحافظة على الحقوق ، وهللا أعلم . 

 المبحث الثالث : التبرع باألعضاء وأقوال العلماء فيه :
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بحث الفقهاء فً أحكام الضرورة والحاجة الشدٌدة فً هذه المسألة مستندٌن على النصوص الشرعٌة ،  

، ومن أهم تلك القواعد ،   (34)إِلَّا هَا اضْطُرِرْتُنْ إِلَيْهِ  -تعالى  –وتفرٌعاً على قواعد فقهٌة فً مثل قوله 

المٌتة ، وشق بطن المرأة ، وبما أّن مسألة  ، ومثلوا لذلك بجواز أكل (35)الضرورات تبٌح المحظورات 

نقل األعضاء عمل مستحدث ُعّدت من النوازل المعاصرة ، وقد صدرت فتاوى وقرارات ما بٌن مانع 

 ومبٌح ، وٌمكن أن تقسم أراء الفقهاء إلى قولٌن .

 المطلب األول : عدم جواز التبرع باألعضاء : 

ٌرى أصحاب هذا القول أّنه ال ٌجوز نقل األعضاء اآلدمٌة فقد جاء فً بلغة السالك : " ال ٌجوز استخدام  

، وفً  (36)ظفر المٌت وال جزء منه وال شعره؛ ألّن هذه األجزاء حرمة وفً أخذها انتهاك لحرمتها " 

لغٌر أّن ٌقطع من المجموع : " وال ٌجوز للمضطر أن ٌقطع من معصوم غٌره بال خالف ، ولٌس ل

وفً كشاف القناع : " المعصوم الحً مثل المضطر  (37)أعضائه شٌئاً لٌدفعه إلى المضطر بال خالف " 

، وقد قال بهذا القول بعض من الفقهاء المعاصرٌن : " أنه  (38)، فال ٌجوز له إبقاء نفسه بإتالف مثله " 

المٌت ، وقال بتحرٌم االنتفاع بأعضاء اآلدمً  ال ٌجوز نقل األعضاء اآلدمٌة مطلقاً سواء من الحً أو

ولو كان كافـراً ، أو فـً حـالة الضرورة ، ومن باب أولى ما كان دون ذلك ، فضالً عن عدم إباحة ، أي 

تصرف من اإلنسان فً أعضائه حتى ولو كانت على سبٌل التبرع لغٌره منهم الشٌخ محمد متولً 

االً : " اإلنسان ال ٌملك جسده فكٌف ٌتبرع بأجزائه أو ٌبٌعها " الشعراوي المفسر المشهور فقد كتب مق

، والشٌخ محمد برهان الدٌن السنبهلً مؤلف معاصر له إسهامات فً بحوث القضاٌا الفقهٌة  (39)

ٌّاً أو مٌتاً بحٌث ٌفصل عضو من  المعاصرة ، حٌث قال : " إّن استعمال أعضاء اإلنسان سواء كان ح

إنسان آخر غٌر جائز ولو أذن له صاحب العضو ، ألّن صاحبه ال ٌملكه والمالك البدن وٌزرع فً جسد 

  (40)هو هللا ، وهللا أعلم 

  وَلَآَهُرًََّهُنْ فَلَيُغَيِّرُىَّ خَلْقَ اللَّهِ  –تعالى  –وقد استدلوا من القرآن والسنة وقواعد الشرع فمن القرآن قوله 

تغٌٌر فً خلق هللا فهو داخل فً عموم اآلٌة الكرٌمة وٌعتبر من  وجه الداللة أّن نقل األعضاء فٌه( 41)

 المحرمات.

صلى هللا  –قال : كان رسول هللا  –رضً هللا عنها  –ومن السنة النهً عن المثلة ومنها حدٌث برٌدة 

م هللا إذا أّمر أمٌراً على جٌش أو سرٌة أْوَصاه فً خاصته بتقوى هللا ... ثم قال ) أغزوا باس –علٌه وسلم 

دّل الحدٌث على  (42)وفً سبٌل هللا قاتلوْا من كفر باهلل ، واغزوا وال تغلوا ،  وال تغدروْا ، وال تمثلوا ( 

حرمة التمثٌل ، وأّن التمثٌل ال ٌختص تحرٌمه بالحٌوان ، وتعتبر خلقة اإلنسان على وجه العبث ، بل هو 
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 شامل لقطع أي جزء أو عضو من اآلدمً والحٌوان .

دلوا بقاعدة الضرر ال ٌزال بالضرر ، أّن هذه القاعدة تتضمن المنع فً إزالة الضرر بمثله ، وذلك واست

موجود فً المسألة حٌث ٌزال الضرر عن الشخص المنقول إلٌه بضر آخر ٌلحق الشخص المتبرع ، 

 ( 43)وأٌضاً بقاعدة ، ما جاز بٌعه جازت هبته وما ال فال 

 باألعضاء : المطلب الثاني : جواز التبرع

ٌرى هذا المذهب جواز التبرع باألعضاء اآلدمٌة للضرورة والحاجة الشدٌدة وقد أفتى به مجمعات فقهٌة 

 منها: 

هـ ونصه : " أّن أخذ 1405فتوى المجمع الفقهً االسالمً بمكة المكرمة فً دورته الثامنة عام     

عضو من جسم إنسان حً وزرعه فً جسم إنسان آخر مضطر إلٌه إلنقاذ حٌاته ، أو الستعادة وظٌفة 

منه ....  من وظائف أعضائه األساسٌة هو عمل جائز ، ال ٌتنافى مع كرامة اإلنسان بالنسبة للمؤخذ

، وفتوى مجمع  (44)وٌعتبر جائزاً و األولوٌة أخذ العضو من إنسان مٌت إلنقاذ إنسان آخر مضطر إلٌه " 

الفقه اإلسالمً التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمً بجدة ، ولٌس فٌها نص بالجواز وإّنما حصرت الصورة 

نة الفتوى بوزارة األوقاف  والشؤون ، وفتوى لج (45)المحرمة وسكتت عن الباقً فٌفهم منها جوازه " 

، وفتوى لجنة اإلفتاء ( 46)اإلسالمٌة بدولة الكوٌت المتضمن جواز نقل األعضاء من المٌت إلى الحً 

هـ ، هٌئة كبار العلماء بالمملكة العربٌة  5/1397/ 20باألردن بجواز نقل األعضاء بتارٌخ               

س باإلجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان مسلم أو ذمً إذا حٌث قرر المجل – 99والسعودٌة رقم 

، وقد أجاز كثٌر من متأخري علماء الشافعٌة جبر المنكسر من عظم إنسان حً  (47)دعت إلٌه الحاجة 

بعظم إنسان مٌت إذا لم ٌمكن جبره بغٌره ، وقٌاساً على هذا ترى لجنة الفتوى باألزهر جواز نقل جزء 

الح عٌن الحً إذا توقف عن ذلك إصالحها وقٌامها بما خلقها هللا له ، هذا ما تفتً به من عٌن المٌت إلص

، والدكتور عبدالجلٌل شلبً األمٌن العام لمجمع البحوث  (48)اللجنة وهللا الهادي إلى سواء السبٌل " 

  (49)اإلسالمٌة باألزهر ٌرى أّن هذا التبرع قد ٌصل إلى درجة الوجوب 

إًَِّوَا حَرَّمَ عَلَيْكُنُ الْوَيْتَةَ وَالذَّمَ وَلَحْنَ الْخِنْزِيرِ وَهَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَوَيِ اضْطُرَّ  تعالى   –لقرآن قال واستداللهم من ا

فهاتان   (51) كُنْ فِي الذِّييِ هِيْ حَرَجٍوَهَا جَعَلَ عَلَيْ وقوله   (50) غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْنَ عَلَيْهِ إِىَّ اللَّهَ غَفُىرٌ رَحِينٌ

 اآلٌتان َدلّتا على أّن مقصود الشارع التٌسٌر على العباد ال التعسٌر علٌهم . 

وْا على جواز شق بطن المٌت الستخراج جوهرة  –رحمهم هللا تعالى  –واستشهدوْا أٌضاً بأنَّ الفقهاء  نصُّ
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 سبق . الغٌر إذا ابتلعها المٌت منهم ابن حزم وقد

 كما استندوا إلى القواعد الفقهٌة :

 الضرر ٌزال . -1

 الضرورات تبٌح المحظورات . -2

 إذا ضاق األمر اتسع . -3

فهذه القواعد المستنبطة فً نصوص الشرٌعة دلّت على الترخٌص للمتضرر بإزالة الضرر ولو     

من مقاصد الشارع ، ودلّت القاعدة  بالمحظور ، فالقاعدة األولى على أّن إزالة الضرر عن المكلف مقصد

ص له فً ارتكاب المحظورات شرعاً ، ودلّت القاعدة الثالثة على أّن بلوغ  الثانٌة على أّن المضطر ُرخِّ

  (52)المكلف لمقام المشقة التً ال ٌقدر علٌها ٌوجب التوسع علٌه فً الحكم 

 الشروط التً ٌجب أن تتوفر لجواز التبرع : 

 العضو هو الوسٌلة الوحٌدة لمعالجة المرٌض .أن ٌكون زرع  -1

 أن ٌكون نجاح العملٌتٌن محققاً فً العادة أو غالباً نجاحها . -2

 أن ٌكون الطبٌب ماهراً . -3

 أن ٌكون إعطاء العضو دون إكراه . -4

 أالّ ٌتضرر المتبرع ضرراً ٌخل بحٌاته العادٌة . -5

 المطلب الثالث : مناقشة أدلة المانعين :

 بأّن نقل األعضاء وزرعها تغٌٌر لخلق هللا .  فَلَيُغَيِّرُىَّ خَلْقَ اللَّهِ استداللهم بقوله تعالى 

أّن نقل األعضاء خارج عن هذه اآلٌة ؛ ألّنه مبنً على وجود الضرورة والحاجة الداعٌة إلى فعله ، 

، وأّن نقل العضو فٌه تكرٌم  واآلٌة إّنما ٌقصد منها على وجه العبث دون وجود ضرورة أو حاجة داعٌة

حساً ومعنًى ، أّما كونه تكرٌماً حسٌاً ، فاِلّن ذلك العضو بدل أْن ٌصٌر إلى التراب والبلى بقى فً جسد 

المسلم ٌستعٌن به على طاعة هللا ومرضاته ، وأّما كونه تكرٌماً معنوٌاً فلما فٌه من األجر والثواب 

 ه المسلم .للمتبرع لكونه فّرج به الكربة عن أخٌ

 وأّما استداللهم بحدٌث المثلة .

أّن مفسدة التمثٌل معارضة لمفسدة هالك المرٌض المحتاج للعفو ، فاعتبار المفسدة العلٌا ، وهً مفسدة 

هالك المرٌض ، ومن ثم لم ٌلتف إلى ما هو دونها للقاعدة الشرعٌة إذا تعارض مفسدتان روعً 

 أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .

التمثٌل المنهً عنه هو ما كان بدافع النكاٌة أو التشفً وهذا ما ٌدل علٌه الحدٌث ، فالقٌاس هنا فٌه  وأنّ  
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فارق ، وقد ٌكون ال ٌقاس به ، ألّن زراعة األعضاء فٌه مصلحة وهو أحٌاء لجسد إنسان وعالجه 

ً كله فالقاعدتان واستداللهم بقواعد الشرع ، الضرر ال ٌزال بالضرر ، ال ضرر وال ضرار ، ولٌس ف

تدالّن على أّن الضرر األشد ٌدفع بالضرر األخف ، ثم إّن العلم أثبت أّن المتبرع ال ٌتضرر من التبرع ، 

وأن تطبٌق القاعدة الضرر ال ٌزال بالضرر عند تساوي الضررٌن وما نحن فٌه هنا إزالة ضرر بضرر 

 أخف . 

 الترجيح :

ن والمجٌزٌن ٌتضح لً أّن الراجح هو القول بجواز التبرع من خالل ما سبق من عرض أقوال المانعٌ 

باألعضاء وذلك لقوة األدلة وما فٌه من مصلحة خاصة وعامة للمسلمٌن ، بشرط التقٌد بالشروط التً 

 ذكرت وهللا أعلم . 

 :    الخاتمة

مّما تقدم بحثه وبٌانه رأٌنا كٌف أّن اإلسالم حافظ على الكرامة اإلنسانٌة ومنع من مساسها بغٌر ضرورة 

َم من  واضحة ومنع من المثلة بجسم اإلنسان كائناً من كان فقْد ورد النهً عن الُمثلة ولو بالكلب ، وَعظَّ

تاً فقال  ٌْ ٌّاً وم ، وكل ذلك  (53( عظم المٌت ككسره حٌا(  ) كسر –صلى هللا علٌه وسلم  –حرمة اإلنسان ح

رفعاً لمكانة اإلنسان ، واعتباراً إلنسانٌته ، فكٌف إذاً َنَتخلّى عن هذه الكرامة الرّبانٌة ، فلو أمعن اإلنسان 

النظر ودّققُه لوجد أّن اإلذن بإعطاء األعضاء لغرض التبرع من جسم لمن ٌحتاجها هو أٌضاً كرامة 

دناً بالشروط التً تقّدمْت ، جدٌدة لإلنسان ، إّن  ٌْ اإلذن بذلك لٌس فٌه امتهان لجثة الشخص ما دمنا تق

بقوله ) من  –صلى هللا علٌه وسلم  -والتزمنا بالقواعد الشرعٌة التً فّصلْت فٌه ، وهذا الذي ٌؤٌده  

أنفاً من ذهب  وضع –صلى هللا علٌه وسلم  –، كما أّن الرسول  (54)استطاع منكم  أن ٌنفع أخاه فلٌنفعه ( 

كتقدمه فً عصرنا ألَباَح  –صلى هللا علٌه وسلم  -، ولو كان الطب متقدماً فً زمنه   (55) لمْن قُِطع أنفه

زرع أنف عادٌة ، بدلٌل أّنه أمر بوضع أنٍف له من أْنَفِس المعادِن ، وال شك أّن األنف التً من اللحم 

 . أنفس من تلك التً من ذهب ، وهللا أعلم 

 

 

 

 



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

                                                                                               العدد الثاني                           

8102 
 

113 

 هرس المصادر والمراجعف

 تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسٌنً أبوالفٌض الملّقب .1

 (.6/502ت ، )شد ح( ) –د  -بمرتضى الزبٌدي ، تحقٌق : مجموعة من المحققٌن ، دار : الهداٌة  

كتاب العٌن ، أبً عبدالرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ، تحقٌق : د. مهدي المخزومً و د .  .2

ت ، باب الحاء والشٌن والراء معهما ش ر ش ح  –إبراهٌم السامرائً ، دار : مكتبة الهالل ، د 

(3/93.) 

 1:  بٌروت ، ط -لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري ، دار : صادر   .3

 (.2/497ت  مادة )شرح( )  –، د 

( ، المعجم الوسٌط ، إبراهٌم مصطفى ، أحمد الزٌات ، حامد 2/497لسان العرب ، مادة شرح ) .4

 (.1/478عبدالقادر ، محمد النجار ، تحقٌق : مجمع اللغة العربٌة ، دار : الدعوة ، باب الشٌن )

 (.1/478المعجم الوسٌط ، باب الشٌن ) .5

إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، جمال الدٌن أبو الحسن علً بن ٌوسف إبراهٌم الشٌبانً القفطً  .6

 1426،  1لبنان ، ط :  -هـ ، تحقٌق : إبراهٌم شمس الدٌن ، دار : الكتب العلمٌة بٌروت   646ت : 

 (.1/105م كتب جالٌنوس )2005 -هـ 

ه ، 428بو علً شرف الملك الفٌلسوف ت : القانون فً الطب ، الحسٌن بن عبدهللا بن سٌنا أ .7

 (.2/516ط ، فصل فً وجع الكبد ) –د  –ت  –تحقٌق : محمد أمٌن الضناوي ، د 

هـ ، دار :  179المدونة الكبرى ، مالك ابن أنس بن مالك بن عامر االصبحً المدنً ت :  .8

 (.1/264م )1994 -هـ  1415،  1بٌروت ، ط :  –الكتب العلمٌة 

ٌش ، فتح العلً المالك على مذهب اإلمام مالك ، علً بن ناٌف الشحود ، وهً فتاوى ابن عل .9

 (. 1/149ط ، مسائل الجنازة ) –د  –ت  –مسائل ، د 

حاشٌة الصاوي على الشرح الصغٌر ، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروفة بحاشٌة الصاوي  .10

به المسمى أقرب المسالك لمذهب على الشرح الصغٌر ) الشرح الصغٌر هو شرح الشٌخ الدردٌر لكتا

 –ت  –د  –هـ ، دار : المعرفة  1241اإلمام مالك ، أبو العباس أحمد الخلوتً الشهٌر بالصاوي ت : 

 (. 1/578ط ) –ت 

المغنً فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً ، عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسً أبومحمد ، دار  .11

 ( . 2/413هـ ، مسألة إخراج الجنٌن من بطن أمة إذا ماتت ) 1405، 1: الفكر بٌروت ، ط : 

رواه أحمد فً مسنده ، اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقٌق : شعٌب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط  .12
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 (.22/279)1434م حدٌث رقم 1999 -هـ  1420،  2: 

: محمد بن هـ ، جمعة  1420ت :   -رحمه هللا  –مجموع فتاوي العالمة عبدالعزٌز بن باز  .13

 (. 13/365سعٌد الشوٌعر )

 .70سورة اإلسراء اآلٌة  .14

 سبق تخرٌجه . .15

أخرجه مسلم فً صحٌحه ، المسند الصحٌح المختصر مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشٌري  .16

بٌروت  –هـ ، تحقٌق : محمد فؤاد عبدالباقً ، دار : إحٌاء الثرات العربً  261السٌنابوري ت : 

 (.2/667) 971نهً عن الجلوس على القبر والصالة علٌه رقم الحدٌث باب ال –كتاب الجنائز 

هـ ، تحقٌق  373عٌون المسائل ، أبواللٌث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم السمرقندي ت : .17

، حكم من ماتت وفً بطنها  1894هـ ، رقم  386: د. صالح الدٌن الناهً ، مطبعة أسعد بغداد ، 

 (. 1/384ولد )

ظائر على مذهب أبً حنٌفة النعمان ، زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن محمد بن محمد األشباه والن .18

عمٌرات ، دار : الكتب   هـ ، خرج أحادٌثه الشٌخ : زكرٌاء 970المعروف بابن نجٌم المصري ت : 

 (.1/76م )1999 -هـ  1419،  1لبنان ، ط :  –بٌروت  –العلمٌة 

 ( .1/264المدونة الكبرى ) .19

مغنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المحتاج ، شمس الدٌن محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً  .20

م فصل فً دفن 1994 -هـ  1415،  1بٌروت ، ط :  –هـ ، دار : الكتب العلمٌة  977الشافعً ت : 

 (. 2/59المٌت وما ٌتعلق به )

حجة : لجنة من العلماء ،  تحفة المحتاج فً شرح المنهاج ، أحمد بن علً بن حجر الهٌثمً ، .21

ت ،  –م د 1983 -هـ  1357مصطفى محمد ،  –لصاحبها  –مصر  –المكتبة التجارٌة الكبرى 

 (.3/205فصل فً الدفن وما ٌتبعه )

 .32سورة المائدة اآلٌة  .22

المحلّى باآلثار ، أبومحمد بن علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً القرطبً الظاهري ت :  .23

 607 – 606، مسألة المٌت بلع درهماً أو دٌناراً أو لؤلؤة رقم  -بٌروت  –: الفكر  هـ ، دار 456

(3/359 .) 

فتاوي إسالمٌة لمجموعة من العلماء ، واللجنة الدائمة وقرارات المجمع الفقهً ، جمعه : محمد  .24

كم تشرٌح هـ ، ح 1413،  1بن عبدالعزٌز بن عبدهللا المسند ، دار : الوطن للنشر ، الرٌاض ، ط : 

 (.2/61جثت المٌت للتعلم )
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أبحاث هٌئة كبار العلماء ) فتاوى شرعٌة ( بالمملكة العربٌة السعودٌة ، الموضوع الرابع  .25

المقارنة بٌن المصالح التً بنً علٌها تشرٌح جثت اآلدمً والمصالح التً بنى علٌها فقها اإلسالم 

 (.2/79االستثناء من قاعدة عصمة دماء بنً آدم )

 .472ى األزهر ، مجلة األزهر المجلد السادس ص : فتاو .26

كشاف القناع عن متن اإلقناع ، منصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً ، تحقٌق : هالل مصٌلحً  .27

بٌروت ، فصل وٌستجٌب رفع القبر عن األرض قد رشبر  -هـ  1402مصطفى هالل ، دار : الفكر ، 

(2/145 .) 

هـ الباب  1405بٌروت ،  –وي ، المكتب اإلسالمً روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن ، للنو .28

 (.  3/284الثانً فً حل االضطراب )

 (.3/284المصدر السابق ) .29

على بن محمد  الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً وشرح مختصر المزنً ، أبوالحسن .30

هـ ، تحقٌق : الشٌخ علً محمد  450بن محمد بن حبٌب البصري البغدادي الشهٌر بالماوردي ت : 

 1419،  1لبنان ، ط :  –بٌروت  –الشٌخ عادل أحمد عبدالموجود ، دار : الكتب العلمٌة  –معوض 

 ( .3/62م ، القول فً استخراج الجنٌن من بطن أمه وهً مٌتة )199 -هـ  

 (. 12/74ر السابق )المصد .31

رواه البٌهقً فً السنن الكبرى وفً ذٌله الجوهر النقً : أبوبكر أحمد بن الحسٌن بن علً البٌهق  .32

قطع الشجر وحرق  –هـ باب  1344،  1حٌدرآباد ، ط :  –، تحقٌق : دائرة المعارف النظامٌة الهند 

 ( إسناده ضعٌف .9/84) 18586المنازل رقم الحدٌث 

 . 70اآلٌة سورة اإلسراء  .33

 . 119سورة األنعام اآلٌة  .34

 –الكوٌت  –المنثور فً القواعد الفقهٌة ، لبدرالدٌن محمد بهادر الزركشً ، وزارة األوقاف  .35

 (.  2/317هـ ) 1402،  1محمود ، ط :  -تحقٌق : د . تٌسٌر فائق  

 (.23/9بحوث لبعض النوازل الفقهٌة المعاصرة ، نقل األعضاء من الشخص المٌت أو الحً ) .36

هـ  676المجموع شرح المهذب ، للنووي ، أبوزكرٌاء محً الدٌن ٌحً بن شرف النووي ت :  .37

 (.9/45بٌروت ) –دار : الفكر 

 (.6/199كشاف القناع ، البهوتً ) .38

 هـ . 1407جمادي اآلخر  27، ٌوم الخمٌس 226نشر فً جرٌدة اللواء ، العدد  .39

 .67قضاٌا فقهٌة معاصرة ، السنبهلً ص:  .40
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 .119لنساء اآلٌة سورة ا .41

 1408رواه الترمذي فً سننه ، كتاب الدٌات ، باب ما جاء فً النهً عن المثلة رقم الحدٌث  .42

(4/22.) 

 

هـ ، 790الموافقات ، إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً الغرناطً الشهٌر بالشاطبً ت :  .43

 ( .3/66م )1997 -هـ  1417،  1بن حسن ، دار : ابن عفان ، ط :  تحقٌق : أبوعٌبدة

 . 156 – 155هـ ، ص :  1405 – 7قرارات المجمع الفقه اإلسالمً مكة المكرمة  .44

 (. 1/507هـ ) 1408فً دورته الرابعة سنة  1مجلة مجمع الفقه اإلسالمً الصادرة بجدة رقم  .45

 1400 2 -5،  132المٌة بدولة الكوٌت رقم فتوى لجنة فتوى بوزارة األوقاف والشؤون اإلس .46

 هـ . 

 هـ . 1402 – 11 – 6-99هٌئة كبار العلماء بالمملكة العربٌة السعودٌة رقم  .47

 .  742هـ ، صفحة : 1368،  20مجلة األزهر مجلد  .48

 م .1989 – 28 –، األربعاء   37225جرٌدة الشرق األوسط العدد  .49

 .172سورة البقرة اآلٌة  .50

 .78 سورة الحج اآلٌة .51

 (.2/68قضاٌا هٌئة كبار العلماء ، فتوى فً جواز نقل عٌون الموتى ) .52

 –رواه أبو داود فً سننه ، أبو داود سلٌمان بن األشعث السجستانً ، دار : الكتب العربً  .53

، الجنائز باب فً الحضار ٌجد العظام هل ٌتنّكب ذلك  -ت –د  –بٌروت ، وزارة األوقاف المصرٌة 

 (.3/204) 3209المكان حدٌث رقم 

رواه أحمد فً مسنده ، اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقٌق : شعٌب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط  .54

 (.22/279) 14382م حدٌث رقم 1999 -هـ  1420،  2:

 4234رواه أبو داود فً سننه ، الخاتم باب ما جاء فً ربط األسنان بالذهب رقم الحدٌث  .55

(4/148.) 

 

 

 


