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 اإلىداء

سائمةن اهلل تعالى أف يككف ًعٍمميو الذم انتفعتي بو مف  تعالى، إلى الدكتكر كىبة الزحيمي رحمو اهلل
 ينقطع. العمـ المقبكؿ الذم ال

 كٌميا، حفظو اهلل تعالى، كبارؾ في عممو.لذم ساندني في مراحؿ حياتي إلى أبي الغالي ا

 حقيا ميما قمتي ككتبت، حفظيا اهلل تعالى، كتقٌبؿ عمميا كدعاءىا.مي الغالية التي لف أكفييا إلى أي 

خكتي   ـ زينة حياتي، كسرُّ سعادتي.ىي  المذيفإلى أخكاتي كا 

ميقىو، كاهلل إلى    ؾ حياتي، جمعنا اهلل تعالىشري أسأؿ أف ييٍرضيني، إلى تعالى مف ارتضيتي دينىو كخي

 ييما في طاعتو، كأحسف ختاميما.بعمر تعالى إلى جٌدم كجٌدتي أطاؿ اهلل 

 سكف الدعكة، مف كٌف لي خير أخكات، أكفى رفيقاتي كأجمؿ ذكرياتي.إلى صديقاتي في 

 إلى صديقات العمـ الشرعي، حفظيف اهلل تعالى كرعاىٌف.

ميؽ كالفقو. إلى الذيف جادكا عميَّ بما فتح اهلل  تعالى عمييـ مف الخي

 حتى أتممتي ىذه الرسالة. كساندني إلى كؿ مف دعا لي ككقؼ بجانبي

 إلييـ جميعان أيىدم رسالتي، مع ديعائي.
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  إقرار

كأنيا نتيجة أبحاثي أقر أنا معدة ىذه الرسالة بأنيا قيدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، 
الخالصة، باستثناء ما تمت اإلشارة لو حيثما كرد، فإف ىذه الرسالة، أك أم جزء منيا لـ ييقدـ لنيؿ 

 أم درجة عميا ألم جامعة أك معيد آخر.

 االسـ: سجى سبٌلـ محمد عبده.

  :التكقيع

 م.1/12/2018 التاريخ:
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 الشكر والتقدير

شرؼ عمى تفٌضؿ باإل الح، الذمالدكتكر جماؿ عبد الجميؿ ص فضيمة بالشكر إلى أتكجو
 ىذه الصكرة.لنصح كاإلرشاد حتى خرجت الرسالة عمى كقدـ لي ا  ىذه الرسالة،

 كىما: الكريميف، المناقشة لجنة كما أشكر عضكم 

 قدس.فضيمة الدكتكر محمد مطمؽ عٌساؼ، أستاذ الفقو كالتشريع كأصكلو في جامعة ال

 أستاذ الفقو كالتشريع في جامعة النجاح.كفضيمة الدكتكر مأمكف كجيو الرفاعي، 

تكرما بقبكؿ مناقشة رسالتي، فجزاىـ اهلل تعالى خير الجزاء، كنفع بيـ اإلسبلـ ذيف المٌ 
  كالمسمميف.

؛ ألفتح  بقية طريقي في ىذا العمـ مفاتح العمـكأشكر كؿ مف فٌقيني في ديني، كأعطاني  
 الشرعي.

حتى أتممت ىذه الرسالة عمى ىذه كما أشكر كؿ مف أعطاني مف عممو كجيده ككقتو  
  الصكرة.



 ج
 

ص:الممخّ   

دراسة –ىذه الدراسة بعنكاف " الدكتكر كىبة الزحيمي كاختياراتو في القضايا الطبية المعاصرة 
القضايا الطبية، كىذه تيظًير شخصية ىذا العالـ الفذ مف خبلؿ اختياراتو في جانب كىي "، -فقيية

القضايا ليا أىميتيا الكبيرة مع التقدـ الطبي السريع في ىذه األياـ، كما يترتب عمى ذلؾ مف حاجة 
 الناس لمعرفة حكـ الشرع في مثؿ ىذه القضايا الطبية المستجدة.

ا بالعصر الذم عاش فيو الدكتكر الزحيمي، كالظركؼ كقد قدمت ىذه الدراسة تعريفن 
رثو التي كاجيتو خبلؿ مسيرتو العممية، كتعريفن كالتحديات  ا بشخصيتو، كأخبلقو، كمنيجو في الفقو، كا 

 العممي الضخـ، كشيكخو، كتبلمذتو، كمكانتو عند العمماء.

اختار الدكتكر كىبة الزحيمي إباحة إعادة عضك استؤصؿ في حد أك قصاص، كاختار  كقد
ط معينة، كجكاز نقؿ األعضاء مف يتان بضكابجكاز نقؿ األعضاء مف إنساف آلخر حيان كاف أك م

حيكاف إلنساف بشركط معينة، كرجح أف البصمة الكراثية ال تيقىٌدـ عمى الطرؽ المقررة في الشرع 
كاختار أنو إذا حدث إشكاؿ في التمقيح الصناعي فيمكف االعتماد عمى  إلثبات أك نفي النسب،

كرأل أنو مف الكاجب االلتزاـ بأحكاـ  األنابيب،البصمة الكراثية؛ حفاظنا عمى إثبات نسب أطفاؿ 
الضركرة في تناكؿ الدكاء المشكب بمحـر شرعان، كرجح جكاز التداكم بالخمر ضمف الشركط 

 .كالضكابط، كجكاز تناكؿ الدكاء إذا استحاؿ عف محـر كلـ يكجد دكاء آخر مف الحبلؿ يقـك مقامو

أىميا: تميز الدكتكر كىبة الزحيمي بتمكنو مف كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج، 
ا مف األدلة مف غير تعصب لمذىب معيف، كىك مثاؿ ييحتذل بو في الفقو كترجيح ما يراه راجحن 

 تنظيـ الكقت، كاالعتكاؼ عمى العمـ الشرعي.

حياء تراث العمماء األجبٌلء؛ لعمنا نكفييـ  أما التكصيات فأىميا: دعكة الباحثيف إلى جمع كا 
كماؿ دراسة اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي في جكانب الفقو المتبقية.بع  ضا مف فضميـ عمينا، كا 
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“Wahba Al-Zuhaili and his selections in modern medical cases- 

jurisprudence study”. 

Prepared by: Saja Sallam Mohammad Abdeh. 

Supervised by: Dr. Jamal Abd Al-Jaleel Saleh. 

Abstract: 

The personality of this unique scholar is shown through his 

selections concerning medical cases and issues, which are very important 

especially with the huge fast medical advancement these days, which is 

followed by the intense need to know the Islamic ruling regarding these 

new cases. 

This study had given a comprehensive introduction to the era that Al-

Zuhaili lived towards and the circumstances along with the challenges that 

that faced him through his educational scientific path , this study has also 

tried to introduce Al-Zuhaili and his personal characteristics, his manners, 

his jurisprudential path, his huge scientific legacy, his scholars , his 

students and the high status that he held in the hearts of other scholars. 

Wahba Al-Zuhaili chose the allowing the return of a human organs 

that expelled in punishment, and he chose allowing transfer human organs 

from one person to another, living or dead with certain restrictions, and the 

transfer of organs from animal to human under certain conditions, and he is 

that the DNA does not provide the methods prescribed in the Sharia to 

prove or deny the origin of the ratios of the individual, and he chose that if 

there was a problem with artificial insemination Dependent on DNA; In 

order to maintain proof of the origin of pipe children, the provisions of 

necessity should be observed when taking the medicine that is haraam with 

haraam things, And allowed to allow alcohol treatment under conditions 



 ه
 

and controls, and he chose to take the forbidden medicine if there is no 

halal medicine in place. 

This study has come up with many results, the most important one is 

that az-Zuhaili was distinguished from others by his vast knowledge of fiqh 

and the weighing system that he used without going extreme with a certain 

side. Az-Zuhaili sets a very bright example in devotion towards forensic 

Islamic science . 

In Recommendations: There was a call to all researchers to collect 

the legacy of our scholars hoping that our efforts would pay some of the 

debts we hold towards them. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ رب األرض كالسماء، معمـ آدـ األسماء،  تعالى الحمد هلل 
 اكأشيد أف سيدنا محمدكأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ليس لو شركاء، الشريعة السمحاء،  بشريةال

 خاتـ األنبياء، كبعد:صمى اهلل عميو كسمـ 

 كالسنة الكريـ لمعمماء مكانة عظيمة في اإلسبلـ، دلت عمييا نصكص مف القرآففإف  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  چ ، قاؿ تعالى: رضي اهلل عنيـ كأقكاؿ السمؼ الشريفة

 ىمى عى  يمً ضٍ فى كى  دً ابً العى  مىعى  ـً الً العى  ؿي ضٍ : ) فى صمى اهلل عميو كسمـ رسكؿ اهلل ، كقاؿ(1)چې   ى
؛ لذلؾ (3)كالشراب" الطعاـ إلى حاجتيـ مف أعظـ لمعمماء الناس حاجة: "كقد قيؿ، (2)ـ(اكي نى دٍ أى 

برازه لمناس ليستفيدكا مما  عمماء،فإنو مف الكاجب عمى طمبة العمـ الشرعي إظيار عمـ ىؤالء ال كا 
، كميما مىٍرًضيٌ أقصى جيد لمتكصؿ إلى اجتياد  فيو كبذلكا، العمماء أياـ حياتيـ عميو عكؼ

 فعمنا مف أجميـ فمف نكفييـ حقيـ.

القكانيف الكضعية بأنو ال يقؼ جامدا أماـ األنظمة ك  إف الفقو يختمؼ عف غيره مف 
 عالـ مف حكما تتطمب كثيرة مستجدة قضايا ظيرت الحياة تقدـ كمع ،الحكادث كالمستجدات

قامة مف قامات العمـ ليا ثقميا كقدرىا،  فيك الدكتكر كىبة الزحيمي،فقيو، كمف ىؤالء العمماء 
كسكؼ أعرض منظـ لكقتو،  عمى العمـ حريص مف عالـ فييا القدكة الحسنة كالمتتبع لحياتو يجد

آراء  في ىذه الدراسة اختياراتو في القضايا الطبية المعاصرة عمى طريقة الفقو المقارف، مبينةن 
ف في المسألة كأدلتيـ، كاختيار الدكتكر كىبة الزحيمي في المسألة معاصريالفقياء القدامى كال

  أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ، آميف.كأدلتو، كمف ثـ المناقشة كالترجيح، أسأؿ اهلل
                                                           

 .28سكرة فاطر:  ( (1
. 2685أخرجو الترمذم في سننو، كتاب العمـ، باب ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة، حديث رقـ  ( (2

، مطبعة البابي الحمبي، مصر، 2، ط5/50، ت: أحمد شاكر، سنن الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة، 
، المكتبة 6/185، صحيح وضعيف سنن الترمذيـ. كقاؿ األلباني: صحيح. األلباني، محمد ناصر الديف، 1975
 الشاممة.

، 1، ط1/8، ت: محمد إبراىيـ، إعّلم الموقعين عن رب العالمينابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب،  ( (3
 ـ.1991الكتب العممية، بيركت،  دار
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 :وأسباب االختيار أىمية الدراسة

الفقو تأتي أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تيعرِّؼ بعاًلـ جميؿ لو بصمة ميمة في  .1
 الدكتكر شخصية تبرز مستقمة دراسة كجكد لعدـ؛ ك اإلسبلمي، كمؤلفات فقيية ضخمة

 كتبيف العمماء، راءبآ كتقارنيا المعاصرة، الطبية القضايا في كاختياراتو الزحيمي كىبة
 .كمناقشتيا استدالالتيـ

 
 التي المعاصرة الطبية القضايا في الزحيمي الدكتكر اختيارات في الدراسة ىذه بحثت .2

 ىذه في العمماء آراء عمى الناس يتعرؼ أف الضركرم مف لذلؾ الحالي؛ كقتنا في كثرت
 التي المستجدة المسائؿ في كآرائيـ األجبلء، العمماء عمى الناس ؼتعرُّ  ألىمية؛ القضايا
 .االجتيادم حكميا معرفة عف يستغنكف ال كالتي المعاصرة، حياتيـ في عمييـ تعرض

 

 أىداف الدراسة:

التعريؼ بالدكتكر كىبة الزحيمي صاحب اإلرث العممي الضخـ، مكلده كنشأتو،   -1
 كالعصر الذم كاف فيو، كحياتو العممية، كعقيدتو كأخبلقو، كمكانتو كأقكاؿ العمماء عنو.

عرض اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي في القضايا الطبية المعاصرة، كمقارنتيا بآراء   -2
 كالمعاصريف، مع بياف األدلة كالترجيح بيف اآلراء.العمماء القدامى 

التكصؿ إلى نتائج تنفع الناس في حياتيـ اليكمية، كما يعرض ليـ مف مستجدات في   -3
 القضايا الطبية.

 

 الدراسات السابقة:

كثيران مف قبؿ طبلب العمـ الشرعي  ةن لى ـ مف العمماء متناكى أصبحت دراسة اختيارات عالً 
لكف ىذه الدراسة تبحث في  ؛كالباحثيف، ككذلؾ االختيارات في القضايا الطبية المعاصرة

، في القضايا الطبية المعاصرة -عمى كجو الخصكص- اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي
 -بعد البحث العميؽ-د كمقارنتيا بآراء العمماء غيره، كبياف األدلة كالمناقشة كالترجح، فمـ أج

دراسة تفردت لبياف اختيارات الدكتكر في القضايا الطبية المعاصرة، إال أنو ىناؾ دراسة تبحث 



 ح
 

ي مالزحيكىبة ): في اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي في المعامبلت المالية المعاصرة، كىي
عرفات عبد الحميد  لمباحث(، دراسة مقارنة -ية في المعامبلت المالية المعاصرةيالفقكاختياراتو 

كمية الدراسات العميا بجامعة القدس عاـ في محمد إبراىيـ، كىي عبارة عف رسالة ماجستير 
ف فييا الباحث اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي في جانب المعامبلت المالية ـ، بيٌ 2017

 المعاصرة.

 

 حدود الدراسة:

حيمي في جانب القضايا الطبية تبحث ىذه الدراسة في اختيارات الدكتكر كىبة الز 
ترجيح بينيا، فيي دراسة تيا كالمناقشمع دلة كؿ رأم كمقارنتيا بآراء العمماء غيره، كأالمعاصرة، 

 عمى طريقة الفقو المقارف. لقضايا طبية فقيية

 

 منيج الدراسة:

التحميمي،  ك االستقرائي مع االستعانة بالمنيجيف اتبعت في ىذه الدراسة المنيج الكصفي 
 :كما التزمت باألمكر اآلتيةبطريقة الفقو المقارف، 

، كخٌرجت األحاديث النبكية اآليات القرآنية إلى مكاضعيا في القرآف الكريـ عزكتي  -1
 كبينت حكـ العمماء عمييا.الشريفة، 

 ة.أقكاؿ العمماء مف مصادرىا األصيم كثقتي   -2
كاألعبلـ كالمصطمحات  الشريفة كاألحاديث الكريمة الفيارس العممية لآليات كضعتي   -3

 كالمصادر كالمراجع كالمحتكيات.
 ف.ة غير الخمفاء األربعة الراشديلجميع األعبلـ الكاردة أسماؤىـ في الدراس ترجمتي  -4
 كتبو خبلؿ مف المعاصرة الطبية القضايا في الزحيمي كىبة الدكتكر اختيارات عرضت -5

 .كالترجيح كالمناقشة األدلة مع العمماء، مف غيره بآراء كقارنتيا كأبحاثو،
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 خطة البحث:

 عمى مقدمة، كفصميف، كخاتمة، كستة فيارس: ىذه الدراسة محتك ت

كحدكدىا  ،كالدراسات السابقة ،كأىدافيا ،كأسباب اختيارىا ،كتشمؿ: أىمية الدراسة المقدمة
 .البحث كمنيج البحث كخطة

 الزحيمي، وعصره الذي عاش فيو، وفيو مبحثان:الفصل األول: التعريف بالدكتور وىبة 

 : التعريف بالدكتور وىبة الزحيمي، وفيو مطمبان:ولالمبحث األ 

 :فركع ةأربعالمطمب األكؿ: حياتو الشخصية، كفيو 

 ككنيتو. : اسمو كنسبوالفرع األكؿ

 مكلده كنشأتو ككفاتو.: الفرع الثاني

 كمذىبو كمنيجو الفقيي. : عقيدتوالفرع الثالث 

 .أخبلقو كصفاتو: الفرع الرابع 

 

 :فركع ةالمطمب الثاني: حياتو العممية، كمؤلفاتو، كفيو خمس

 كدراستو كشياداتو. : طمبو لمعمـالفرع األكؿ

 .شيكخو كتبلمذتو: الفرع الثاني

 .التأليؼ: منيجو في الثالث فرعال

 .مؤلفاتو كأعمالو :الفرع الرابع

 .أقكاؿ العمماء عنو :الفرع الخامس 

 

 



 ي
 

 ، وفيو ثّلثة مطالب:الدكتور وىبة الزحيمي : التعريف بالعصر الذي عاش فيوثانيالمبحث ال

 .التي عاشيا الزحيميالمطمب األكؿ: الحياة السياسية 

 .التي عاشيا الزحيميالمطمب الثاني: الحياة االجتماعية 

 .التي عاشيا الزحيميالمطمب الثالث: الحياة العممية 

 

ثّلثة ، وفيو المعاصرة اختيارات الدكتور وىبة الزحيمي في القضايا الطبيةالفصل الثاني: 
 مباحث:

 مطالب: ثّلثة المبحث األول: اختياراتو فيما يتعمق باألعضاء، وفيو

 أك قصاص. زراعة عضك استؤصؿ في حد المطمب األكؿ:

 .مف إنساف آلخر حيان كاف أك ميتان  المطمب الثاني: حكـ نقؿ األعضاء

 .حكـ نقؿ األعضاء مف حيكاف إلنسافالمطمب الثالث: 

 

 

 المبحث الثاني: اختياراتو فيما يتعمق بالبصمة الوراثية، وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ: مدل إثبات أك نفي النسب بالبصمة الكراثية.

 .في حالة االشتباه بأطفاؿ األنابيب االستفادة مف البصمة الكراثيةالمطمب الثاني: 

 

 المبحث الثالث: اختياراتو فيما يتعمق بالدواء، وفيو ثّلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: التزاـ أحكاـ الضركرة الشرعية في تناكؿ الدكاء المشكب بمحـر شرعنا.

 المطمب الثاني: التداكم بالخمر عمى طبيعتيا.



 ك
 

 المطمب الثالث: حكـ االستحالة شرعنا كما يترتب عمييا في مجاؿ الدكاء.

 الفرع األكؿ: حكـ االستحالة في المنصكص عميو.

 المسألة األكلى: تحكؿ الخمر إلى خؿٍّ بطريؽ ذاتي دكف مخمَّؿ.

 المسألة الثانية: تحكؿ الخمر إلى خؿٍّ بمخمِّؿ خارجي.

 الفرع الثاني: حكـ االستحالة في غير المنصكص عميو.

 

 كالتكصيات التي أكصي بيا.ضمنتيا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا، الخاتمة: 

 كىي: ضمنت البحث ستة فيارس،الفيارس: 

 .القرآنية الكريمة فيرس اآليات

 .الشريفة فيرس األحاديث

 .مصطمحاتفيرس ال

 .األعبلـفيرس 

 فيرس المصادر كالمراجع.

 فيرس المحتكيات.



 
1 

 

 

 

 

 الفصل األول: التعريف بالدكتور وىبة الزحيمي، وعصره الذي عاش فيو،

 وفيو مبحثان:

 التعريف بالدكتور وىبة الزحيمي.المبحث األول: 

 الدكتور وىبة الزحيمي. التعريف بالعصر الذي عاش فيوث الثاني: المبح
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 : التعريف بالدكتور وىبة الزحيمي، وفيو مطمبان:ولالمبحث األ 

 :فروع ةاألول: حياتو الشخصية، وفيو أربعالمطمب 

 : اسمو ونسبو وكنيتو:الفرع األول

، كترجع نسبة (1)ىك الشيخ الدكتكر كىبة بف مصطفى بف كىبة الزحيمي )أبك عبادة(
، ككاف (2)الزحيمي إلى بمدة في لبناف اسميا)زحمة(، نزح أجداد الدكتكر كىبة منيا إلى سكريا.

  (3))صاحب العطاء(.يسميو أصحاب دار الفكر: 

 

 : مولده ونشأتو ووفاتو:فرع الثانيال

في السادس مف كىبة مصطفى الزُّحيمي في بمدة دير عطية مف ريؼ دمشؽ الدكتكر كلد 
 ـ.1932أيار)مارس( 

كاف حافظان لكتاب اهلل ، (5)كالمشيكر بالشيخ حيدر (4)كالده الحاج مصطفى الزُّحيمي
ياـ، ذا ىمَّةو عالية، ككاف لو األثر األكبر تعالى، شديد التَّمسؾ بالسُّنة  النَّبكية، كثير العبادة كالصِّ

ة  .في تكجيو أكالده لمتابعة التَّحصيؿ العممي، كفي إطار الدِّراسات الشَّرعية بخاصَّ

                                                           

 .12، صوىبة الزحيمي العالم الفقيو المفسرالمحاـ،  ( (1
-8، أخذت عنو بتاريخ:  https://www.youtube.com، مقابمة أجراىا جاسـ المطكع، حديث الذكريات( 2 (
 ـ.1-2018

-1-8بتاريخ: أخذت عنو ،   https://www.facebook.com، برنامج تمفزيكني: اسمعني بدقيقة( 3 (
ـ.2018

الحاج مصطفى الزحيمي كالد الدكتكر كىبة، كاف حافظا لكتاب اهلل، مكثرا مف تبلكتو، شديد التمسؾ بالسنة، (  (4
اف يديـ تكجيو أكالده لمتابعة التحصيؿ محافظا عمى صبلة الجماعة في المسجد، كاف يعمؿ بالزراعة كالتجارة، ك

 كمفكركف عمماء سمسمة مف، ، وىبة الزحيمي العالم الفقيو المفسرالعممي كخاصة الفقيي منو. المحاـ، بديع السيد
-ىػ1422 دمشؽ، القمـ، دار ، 1ط ،13+12ص ،12ج بمؤلفاتيـ، كتعريؼ حياتيـ مف لمحات معاصركف
 .ـ2001

، دار مكتبي، دمشؽ، 1، ط1/167، موسوعة قضايا إسّلمية معاصرةالزحيمي، محمد بف مصطفى،  ( (5
 ـ.2009

https://www.youtube.com/
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، متمسِّكةه بالشَّريعة عاممةه بيا سيدةه فاضمة،الحاجة فاطمة بنت مصطفى سعدة، كالدتيو 
تماـ دراستو في دمشؽ.شجعتو عمى حفظ القرآ  (1)ف، كا 

ا،  تعالى كاف رحمو اهلل   كاألخرل أطفاؿ طبيبة أحداىما ابنتافأكالد؛ كلو خمسة متزكجن
 اشتركا الزحيمي، محمد الدكتكر األستاذ: األصغر ميندس، أخكه كابف طبيباف كابناف صيدالنية،

ف كأصكلو، الفقو في  .(2)خير عمى ككبلىما إنتاجا، أخيو مف أقؿ محمد كاف كا 

في بداياتو األكلى إلى تعمُّـ القرآف الكريـ، فأتقنو تجكيدان في أحد كتاتيب لدكتكر اتَّجو ا
البمدة عند امرأةو حافظةو صالحة، كأيدخؿ بعدىا المدرسة االبتدائية الرَّسمية كأتىمَّيا في بمدتو 

 (3).أيضان 

 83عف عمر ناىز اؿ 2015أغسطس/ آب  8في دمشؽ مساء السبت  رحمو اهلل تكفي
 (4)عاما.

 

 : عقيدتو ومذىبو ومنيجو الفقيي:الفرع الثالث

" ينتمي الدكتكر إلى فقياء التقميد اإلصبلحي اإلسبلمي الذم كاف باألزىر أياـ شيخو 
ًسب عمى األزىر".(5)مصطفى المراغي  (6)، كحي

 
                                                           

 .14-12، صالعالم الفقيو المفسر وىبة الزحيميالمحاـ،  ( (1
بقية الشام الدكتور وىبة جاسـ المطكع، كمقاؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم: " اأجراى ، مقابمةحديث الذكريات(  (2

 .إلى رحمة اهلل"الزحيمي 
 .14-12، صوىبة الزحيمي العالم الفقيو المفسرالمحاـ،  ( (3
 .http://www.aljazeera.net ،عمماء كمفكركف-شخصيات-موقع الجزيرة (4 (

لؤلزىر سنة  محمد بف مصطفى بف محمد بف عبد المنعـ المراغي، تتممذ لمشيخ محمد عبده، كعيف شيخان  ( (5
ـ، لو 1945-1881كدفف في القاىرة، ، ي باإلسكندريةفاستمر إلى أف تكف 1935كأعيد سنة ، فمكث عاما 1928

مؤلفات منيا: "بحث في ترجمة القرآف الكريـ إلى المغات األجنبية"، ك"تفسير سكرة الحجرات". الزركمي، خير الديف 
 ـ.2002، دار العمـ لممبلييف، 15، ط7/103، األعّلمبف محمكد بف محمد، 

 .السورية والثورة الفقيي والتقميد الزحيمي وىبة الشيخ رضكاف السيد، ( (6

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/8/9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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يرجح الرأم ، ككاف يكره التعصب، ك (1)أىؿ السنة كالجماعةمف عمماء كقد كاف رحمو اهلل 
 .(2)الذم يراه مناسبان معتمدان عمى قكة الدليؿ كتكجييو مف غير تعصب أك التزاـ بمذىب معيف

 .(3)قاؿ رحمو اهلل: "نأيت عف التخندؽ الفكرم أك السياسي أك المذىبي"

 

 :(4): أخّلقو وأوصافوالفرع الرابع

شديد الحرص عمى العمـ كالدراسة مستغرقان جميع كقتو بيف الكتب  تعالى كاف رحمو اهلل
 .باحثان كمنقبان كمتابعان كمستفيدان 

، ال يذكر أحدان منيـ إال بخير، كيكره التَّعصب المذىبي كرىان شيكخوكىك كفيٌّ محبٌّ ل
 .شديدان 

المَّكف، خفيؼ  بسطةن في العمـ كالجسـ، فيك طكيؿ القامة، حنطيُّ  تعالى اهلل هلقد حبا
 .العارضيف، سريع المشي كالحركة، ذك ىمَّة عالية

 .يمتاز بحسف الخمؽ كطيب المعاممة، كىك لطيؼ المعشر، دائـ الًبٍشر، يألؼ كييؤلؼ

خكانو،  .خدمتيـ يحبحريصه عمى أكقاتيـ، نصكحه ليـ،  كىك محبٌّ لطبلبو كا 
                                                           

 كىـ كأصحابيو، - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي عميو كاف ما مثؿ عمى كاف مف أىؿ السنة كالجماعة: ىـ(  (1
 الذيف كىـ لىييـ، الميتًَّبعكف اليدل كأئمة كالتابعكف، الصحابة، كىـ ،- كسمـ عميو اهلل صمى - النبي بسنة المتمسِّككف
يـك القيامة،  إلى منصكركف باقكف كىـ زماف، أمِّ  كفي مكاف أم في االبتداع عف كابتعدكا االتِّباع عمى استقامكا

كسمكا بذلؾ ألنيـ متمسككف بسنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مجتمعكف عمييا. العقؿ، ناصر بف عبد الكريـ، 
ىػ. 1412، دار الكطف لمنشر، 1، ط2ص، عقيدة أىل السنة والجماعة وموقف الحركات اإلسّلمية المعاصرة منيا

كالتكزيع، السعكدية،  لمنشر الجكزم ابف ، دار6، ط1/52، شرح العقيدة الواسطية العثيميف، محمد بف صالح،
 ىػ.1421

، جامعة 155ص، منيج وىبة الزحيمي في تفسيره لمقرآن الكريم "التفسير المنير"محمد عارؼ أحمد، فارع،  ( (2
  الدراسات الفقيية كالقانكنية، قسـ القرآف الكريـ كعمكمو، رسالة ماجستير.آؿ البيت، كمية 

-8بتاريخ: أخذت عنو ،  https://www.youtube.com  ، مقابمة أجراىا جاسـ المطكع،حديث الذكريات (3 (
ـ.1-2018

 .35-33، صوىبة الزحيميالمحاـ،  ( (4

https://www.youtube.com/
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 ىك مييب كبران، كال يضعو تكاضعان، بؿكىك متكاضعه في عزَّة، ال يرفعو عممو عمى الناس 
، يعرؼ لآلخريف حقَّيـ، كما يعرؼ حؽَّ نفسو  .محتـر

إلى مناقشة  كاف يذىبالقكية،  ذاكرتو إياىااهلل عز كجؿ  حباهكمف أبرز المكاىب التي 
بعض الرَّسائؿ الجامعية دكف أف يصطحب معو المذكرة، كمع ذلؾ تراه يبرز محاسنيا، كيشير 

 .تو عمييا، كيممي ذلؾ عمى المناقش مف ذاكرتو محددان لو مكاقع النَّقد مف رسالتوإلى مبلحظا

بر كالجمد كالمحافظة عمى الكقت كعدـ إضاعتو، ما يجعمو في ذلؾ  كقد أكتي مف الصَّ
 .مثبلن ييحتذل

كىك محبٌّ لمسكينة كاليدكء، سريع القراءة، كيعزك ذلؾ إلى صمتو المستمرة بالكتاب، فيك 
يضيع دقيقةن كاحدةن مف غير قراءةن أك كتابة، كربما أمضى أكثر مف ثمثي يكمو بيف الكتب  ال يكاد

 .دكف أف يشعر بأدنى ممؿ

ېئ   ىئىئ  ىئ  چ : كجؿ أما حكمتو التي تنتظـ بيا حياتو فيي قكؿ اهلل عز

مة باهلل عز كجؿ  (1) چی  ".كيقكؿ في ذلؾ: "إف سرَّ النَّجاح في الحياة إحساف الصِّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .282سكرة البقرة:  ( (1
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 :فروع ةالمطمب الثاني: حياتو العممية، ومؤلفاتو، وفيو خمس

 .(1) : طمبو لمعمم، ودراستو، وشياداتوالفرع األول

و إلىدراستىو االبتدائية  الزحيمي بعد أف أنيى لمتابعة دراستو في ؛ ـ1946دمشؽ سنة  تكجَّ
التحؽ بالثانكية الشَّرعية التي كانت تيسمَّى كمِّية الشَّريعة، كأمضى فييا ستَّ ، ثـ معاىدىا

 .ـ1952شيادة الثانكية الشَّرعية عاـ فييا سنكات، ناؿ 

و بعدىا إلى مصر ليكمؿ مسيرتو العممية،  درس في الجامعة األزىرية في كمِّيتي ك تكجَّ
 لتالية:الشَّيادات ا كناؿلحقكؽ بجامعة عيف شمس، الشَّريعة كالمُّغة العربية، كما درس في كمِّية ا

عاـ في الشَّيادة العالية في الشَّريعة اإلسبلمية مف كمية الشَّريعة باألزىر بتقدير ممتاز  -1    
 .ـ1956

 .ـ1957عاـ في إجازة التَّخصص بالتَّدريس مف كمية المُّغة العربية باألزىر  -2    

 .ـ1957عاـ في إجازة في الحقكؽ مف جامعة عيف شمس بتقدير جيد  -3    

كلـ يكف الزُّحيمي قد قضى نيمو في طمب العمـ بعد، فتقدَّـ إلى كؿٍّ مف جامعتي األزىر 
كالقاىرة لمدِّراسات التَّخصصية العميا، كتابع دراستو في كمِّية الحقكؽ في جامعة القاىرة بقسـ 

درجة الماجستير في الشَّريعة اإلسبلمية، كبعد ذلؾ سجؿ أطركحتو  ـ1959 عاـالشَّريعة، كناؿ 
دراسة مقارنة(، كمنحتو  –في الدكتكراه في الكمية نفسيا بعنكاف )آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي 

، مع التكصية بتبادؿ ـ1963لجنة المناقشة الدرجة العممية مع مرتبة الشَّرؼ األكلى سنة 
 جنبية.الرسالة مع الجامعات األ

 

 

 

                                                           

 .17-14، صالعالم الفقيو المفسر وىبة الزحيميالمحاـ،  ( (1
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 :(1) : شيوخو وتّلمذتوالفرع الثاني

مجمكعةن مف أساتذة العمـ كشيكخو في الشَّاـ كمصر قؿَّ نظيريىا،  زحيميلم تعالىأ اهلل ىيٌ 
بعضيـ كاف صاحب نيضةو عمميةو ك أساتذة جيؿ،  يـإلنسافو كاحد، بعض كنادرا ما اجتمعت

 ف.مباركةو جدَّدت معالـ الدِّيف في بداية ىذا القر 

 

 :من شيوخو في دمشق

 (4)حسف الشطي، ك في العقائد (3)محمد الرنككسي، ك في الحديث النبكم (2)محمكد ياسيف
 .في الفقو الشافعي (5)ىاشـ الخطيب، كمحمد في الفرائض

 

 

                                                           

 .http://syrianoor.netسكرية  . كمكقع نكر33-18، صوىبة الزحيميالمحاـ،  (1 (
جتماعي في ببلد الشاـ، كلد محمكد بف أحمد ياسيف، فقيو حنفي، محدث، نحكم أديب، مف رمكز العمؿ اال ( (2

في دمشؽ بحي العمارة، أفنى عمره بالعمـ كالعمؿ، أسس جمعية اليداية اإلسبلمية كمدرسة التيذيب اإلسبلمي، 
ـ(. 1948 -1887عرض عميو القضاء فتكٌرع، مف شيكخو: محمد القصاب كمصطفى الطنطاكم، )

damas.com-http://awqaf . 
رنككس بجباؿ القممكف، تكلى  بالرنككسي، كلد في قرية المعركؼ بعيكف ضاىر بف قاسـ بف محمد العبلمة ( ىك (3
يس في العديد مف الثانكيات بدمشؽ، كجعؿ دار الحديث مدرسة نظامية، كىك أحد مؤسسي جمعية األخٌكة التدر 

 . https://www.naseemalsham.comـ(. 1985-1912الخيرية، )
حسف بف محٌمد بف العبٌلمة شيخ الحنابمة المحدِّث حسف بف عمر الٌشطي، كيرجع أصؿ أسرتو إلى بغداد، ثـ  ( (4

ىاجرت إلى دمشؽ، كاف كاتبا في محكمة دمشؽ ثـ أصبح قاضيا، كانتخب رئيسا لجمعية التمدف اإلسبلمي، ككاف 
 .  http://www.rocham.orgـ(. 1962-1880كاحدا مف مؤسسي جمعية رابطة العمماء، )

محمد بف ىاشـ بف رشيد بف محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحيـ بف محمد الخطيب الحسيني القادر الدمشقي،  ( (5
صحب الشيخ بدر الديف الحسيني، كاف أستاذا لممنطؽ كالعمـك الدينية، كشارؾ في تأسيس عدد مف الجامعات 

نثر ـ(. المرعشمي، يكسؼ، 1958-1886اإلسبلمية كالعممية، مف مؤلفاتو: "مفتاح السعادة" ك"صكت األنيف"، )
 ـ.2006، دار المعرفة، بيركت، 1522، صالجواىر والدرر في عمماء القرن الرابع عشر

http://syrianoor.net/
http://awqaf-damas.com/
http://awqaf-damas.com/
https://www.naseemalsham.com/
http://www.rocham.org/
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حمدم ث، كمصطفى في أصكؿ الفقو كمصطمح الحدي (1)لطفي الفيكميكمحمد  
حسف ، كالشيخ في النحك كالصرؼ (3)القصابأبك الحسف ، ك في عمكـ التبلكة (2)جكيجاتي

في عمـك  (6)صالح الفرفكر، كمحمد في عمـ التفسير (5)الشيخ صادؽ حبنكة الميداني، ك (4)ةحبنك
 .المغة العربية

 

 

 

 
                                                           

 -النقشبندم، مذىبان  -الحنفي ،كالدة كنشأة -الدمشقي، نسبة -( محمد لطفي بف محمد بف عبد اهلل، الفيكمي (1
مقى عف الشيخ عبد الرحمف البرىاني، درس في كمية الشريعة في ، الـز الشيخ أبا الحسف الميداني، ت-مشربان كسمككان 

    https://www.naseemalsham.comـ. 1990ـ، كتكفي عاـ 1907جامعة دمشؽ، كلد عاـ 
رئ، كينتيي نسبو إلى ( مصطفى حمدم بف محمد بف كحيد بف صالح الجكيجاتي الدمشقي، العالـ المشارؾ القا (2

العباس بف عبد المطمب رضي اهلل عنو، كلد بدمشؽ، تكلى إدارة الجامع األمكم ثـ جامع السنانية ثـ جامع الركضة 
نثر ىػ(. المرعشمي، 1411-ىػ1315ثـ المرابط، مف مؤلفاتو: "الحؽ المبيف في الرد عمى القاديانية الدجاليف"، )

 .2166، صلرابع عشرالجواىر والدرر في عمماء القرن ا
( أبك الحسف أحمد بف محمد بف كامؿ آغا القصاب، أصمو مف حمص كفي آخر قرنيف استكطنت أسرتو  (3

دمشؽ، أقرأ النحك كالقرآف في الكمية الشرعية كالمدرسة الكاممية، تكفي بحادث سير كدفف بمقبرة الدحداح)الركضة( 
 .195ـ. المرعشمي، ص1967عاـ 
حسف بف مرزكؽ حبنكة الشيير بالميداني، الدمشقي الشافعي، كلد بدمشؽ، أسيـ في تأسيس رابطة العمماء،  ( (4

عرض عميو منصب القضاء كالفتكل فرفض، كانت لو مكانة مرمكقة في األكساط الدينية كالعممية في األكساط 
 -361ىػ(. المرعشمي، ص1398-1326)،"مكلد نبكم شريؼ"ك "قريبشرح نظـ الغاية كالت"اإلسبلمية، مف آثاره: 

364. 
الشيخ حسف  داني، كلد في دمشؽ، تربى عمى يدميرزكؽ بف عرابي بف غنيـ حبنكة المالشيخ صادؽ بف م ( (5

شاعرا نحكيا، ككاف يدرس التفسير  حبنكة الميداني كاكتفى بو مربيا، درس في بعض المدراس الشرعية، ككاف أديبا
، -حياتو، عممو، شعره-العّلمة الشيخ صادق حبنكة الميداني، أحمد محمد سعيد، السعدم في الكمية الشرعية.

 ـ.2009، دار الركاد لمنشر كالتكزيع، 10-6ص
الحنفي، كلد في دمشؽ،  الدمشقي الفيرفيكرم بف اهلل عبد بف سعيد بف صالح محمد بف اهلل عبد بف صالح ( محمد (6

 النبكية األحاديث مف عممية عالية منيـ، مف آثاره: "النسائياتكقرأ عمى أجؿ عممائيا، كحصؿ عمى إجازات 
 .  http://mow.govـ(.1986-ـ1901النككية"، ) األربعيف شرح في النبكة مشكاة "مف الشريفة"،

https://www.naseemalsham.com/
http://mow.gov.sy/authors/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7/
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 :من شيوخو في مصر

، في الفقو المقارف (3)عيسى مٌنكف، ك (2)عبد الرحمف تاج، ك (1)شيخ األزىر محمكد شمتكت
و، كالشيخ في أصكؿ الفق (5)عبد الغني عبد الخالؽ، ك في الفقو الشافعي (4)جاد الرب رمضافك 

 .(8)كعمي الخفيؼ (7)محمد أبك زىرة، ك في الفقو الشافعي (6)مصطفى مجاىد

                                                           

مصرم مف شيكخ األزىر المستنيريف، كلد في مدينة بني منصكر، ناؿ  مفسر فقيو( الشيخ محمكد شمتكت (1
 قادة يحترمو ككاف. اإلجبلؿ كؿ الجميع مف القى حتى األزىر شيخ مكانة ارتفعتالشيادة العالمية مف األزىر، 

ـ(. الزركمي، 1963-1893الرسائؿ، مف آثاره: "اإلسبلـ عقيدة كشريعة"ك "فقو القرآف كالسنة"، ) إليو كيرسمكف العالـ
 ، مرجع سابؽ.7/173 األعّلم،

بفرنسا،  السكربكف جامعة إلى األزىر بعثة في عضكنا ككف( عبد الرحمف حسيف عمي تاج، كلد بأسيكط، اختير لي (2
شمس، مف  عيف بجامعة الحقكؽ بكمية اإلسبلمية لمشريعة أيستاذنا اختير األدياف، ثـ كتاريخ الفمسفة في الدكتكراه ناؿ

 . alifta.org-http://www.darـ. 1975-1896آثاره: "تاريخ التشريع اإلسبلمي" ك"مناسؾ الحج كحكميا"، )
( عيسى بف يكسؼ بف أحمد منكف، كلد في بمدة عيف كاـر بفمسطيف، تعيف مدرسا في إحدل ضكاحي القدس،  (3

ثـ سافر إلى مصر لمكاصمة تعميمو كانتسب إلى األزىر، كحصؿ عمى الشيادة العالمية، كأمضى عشر سنكات 
األصكؿ"ك"رسالة في مناسؾ الحج"،  عمماء عف القياس تحقيؽ في العقكؿ ميدا لكمية الشريعة، مف مؤلفاتو: "نبراسع
، حياة عمم من أعّلم اإلسّلم الشيخ عيسى منونكمحمد عيسى،  ،ـ(. عبد الرزاؽ كمنكف، يكسؼ1888-1957)

 ـ.1957، 16-4ص
 . http://www.ahlalhdeeth.comـ. 1994تكفي سنة ( جاد الرب رمضاف الممقب بالشافعي الصغير، 4( 

( أبك الكماؿ عبد الغني بف محمد بف عبد الخالؽ بف حسف بف مصطفى، كلد في القاىرة، حصؿ عمى الدكتكراه  (5
ية السنة" ك"اإلماـ آثاره: "حجفي أصكؿ الفقو، أشرؼ في الفقو كأصكلو عمى ما يقرب مف خمسمائة رسالة، مف 

، في مقدمة الكتاب 27-22، صحجية السنةـ(. عبد الخالؽ، عبد الغني، 1983-1908حو"، )البخارم كصحي
 ، دار الكفاء لمنشر.2التي كتبيا طو جابر العمكاني، ط

ثـ تخصص ( مصطفى مجاىد عبد الرحمف العشرم، كلد بمدينة فارسكك بمصر، حصؿ عمى الشيادة العالمية،  (6
في الفقو كأصكلو، ثـ درس الفقو المقارف في كمية الشريعة باألزىر، ثـ أعير إلى السعكدية، مف آثاره: "بحكث في 

، نثر الجواىر والدرر في عمماء القرن الرابع ىػ(. المرعشمي1401-1323الفقو المقارف" ك"مف سجؿ الخالديف"، )
 .2168+2167، صعشر
العبلمة الفقيو المحقؽ المؤرخ الحنفي محمد بف أحمد أبك زيٍىرىة، كلد بمدينة المحمة الكبرل، عيف مدرسا بكمية  ( (7

أصكؿ الديف، ثـ عيف رئيسا لقسـ الشريعة بحقكؽ القاىرة، صراحتو كجرأتو الفذة مشيكرة، مف آثاره: "الممكية كنظرية 
 .1031، صنثر الجواىرمرعشمي، ىػ(. ال1395-1316العقد" ك"األحكاؿ الشخصية"، )

( العالـ القاضي الباحث المغكم عمي محمد الخفيؼ، كلد بقرية الشيداء مف مصر، عمؿ أستاذا بمعيد العربية  (8
العالية، ككاف عضكا بمجمع البحكث اإلسبلمية كالمجمس األعمى لؤلزىر، مف مؤلفاتو: "الخبلفة" ك"أحكاـ الكصية"، 

 . 914، صنثر الجواىر، ىػ(. المرعشمي1309-1398)

http://www.dar-alifta.org/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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 :من أساتذتو في كمية الحقوق بجامعة عين شمس

 .(3)كحممي مراد، (2)، كعثماف خميؿ(1)الدكتكر عبد المنعـ البدراكم

كأساتذتو يقكؿ الدكتكر الزحيمي: "أخذت عف شيكخ مصر العمـ، كفي ذكر مشايخو 
 (4)".كتعمَّمت مف شيكخ الشَّاـ العمؿ بالعمـ كالكرع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أكؿ رئيس جامعة لشرؽ الدلتا )المنصكرة ، اعميد كمية حقكؽ جامعة بيركت سابقن ( عبد المنعـ السعيد البدراكم،  (1
يعد مف أساتذة القانكف المدنى كشراحو عمى الساحة ، مف كبار فقياء القانكف المدني، حاليا( بجميكرية مصر العربية

 . http://ar.jurispedia.orgـ. 2006كتكفي عاـ ـ 1918، كلد عاـ العربية
 شغؿ ثـ القاىرة، جامعة في مدرسا ككاف الدستكرم القانكف دنيا في معركفا رجبل عثماف خميؿ عثماف ( الدكتكر (2

المصرية، ثـ ذىب  الدستكر لجنة لعضكية اختيارىـ تـ ممف ككاف شمس، عيف بجامعة الحقكؽ كمية عميد منصب
 الدكؿ في اإلدارم التنظيـاإلدارة"ك" ألعماؿ كرقابة القضاء الدكلة إلى الككيت كاشتير فييا،لو مؤلفات منيا: "مجمس

 العربية".
 history.net-https://www.kuwait . 

،  جامعة القاىرةب كمية الحقكؽ مفتخرج ، بحي السيدة زينب بالقاىرة 1919عاـ حممي مراد كلد الدكتكر (  (3
جامعة ب ثـ رئيسا لمقسـ ،أستاذا لممالية العامة بقسـ االقتصاد القانكف، عٌيفدبمـك الدراسات العميا في  ىحصؿ عم

ـ. 1998، مف مؤلفاتو: "مالية الدكلة"ك"الفساد في قطاع البتركؿ"، تكفي سنة 1956عاـ  عيف شمس
https://www.marefa.org . 

 .28، صوىبة الزحيميالدكتور ( المحاـ،  (4

http://ar.jurispedia.org/
https://www.kuwait-history.net/
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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 تّلمذتو:

، (4)عبد السبلـ عبادم، ك (3)عبد الستار أبك غدة، ك (2)محمد نعيـ ياسيفك  ،(1)محمد الزحيمي
 .(6)بديع السيد المحاـ، ك (5)ماجد أبك رخيةك 

 

 :(7)لتأليف: منيجو في الثالثا فرعال

ف متنكعان  العممي إنتاجو كاف  ليا آثاران  كترؾ كاألصكلية، الفقيية الصبغة عميو غمبت كا 
 المعاصرة. المالية كالمعامبلت اإلسبلمي، االقتصاد تأثيرىا في

                                                           

ـ، كىك شقيؽ الدكتكر كىبة الزحيمي، دكتكراه 1941( محمد مصطفى الزحيمي، كلد بدير عطية مف سكريا عاـ  (1
في الفقو المقارف، شغؿ منصب عميد كمية الشريعة في جامعة الشارقة كغيره مف المناصب، مف مؤلفاتو: "نظرية 

المعمكمات استفادىا فياض العبسك مف فضيمة الدكتكر مباشرة.   الضركرة"ك"تاريخ القضاء في اإلسبلـ". كىذه
http://www.ahlalhdeeth.com . 

كتابع دراستو  ـ،1943عاـ  كلد في مدينة سمفيت في فمسطيف ،محمد نعيـ" عبد السبلـ إبراىيـ ياسيف"(  (2
مى الدكتكراه مف األزىر، يدٌرس في كمية الشريعة في الجامعة األردنية، مف ، كحصؿ عالجامعية في جامعة دمشؽ

 . http://www.ahlalhdeeth.comمؤلفاتو: "كتاب اإليماف"ك"كتاب الجياد". 
المقارف مف جامعة األزىر، كىك ـ، دكتكراه في الفقو 1940( عبد الستار عبد الكريـ أبك غدة، كلد في حمب عاـ  (3

اآلف مستشار كمدير التطكير كالبحكث كرئيس الييئة الشرعية لمجمكعة البركة المصرفية، مف مؤلفاتو: "الخيار كأثره 
 .  http://www.islamicbankingmagazine.orgdفي العقكد"،"دكر الفقو اإلسبلمي في العصر الحاضر". 

ـ، أكمؿ دراستو الجامعية في كمية الشريعة بجامعة دمشؽ، 1943مف مكاليد عماف عاـ عبد السبلـ عبادم: (  (4
 "،"اإليماف بيف اآليات القرآنية كالحقائؽ العممية كحصؿ عمى دكتكراه الفقو المقارف مف جامعة األزىر، مف مؤلفاتو: "

 . http://www.isegs.com". الضماف االجتماعي بيف الشريعة اإلسبلمية كالنظـ الكضعية
ف جامعة ـ، دكتكراه في الفقو المقارف م1946( األستاذ الدكتكر ماجد محمد أبك رخية، كلد في األردف عاـ  (5

األشربة كأحكاميا في الشريعة األزىر، يدرس اآلف في كمية الشريعة بجامعة الشارقة، مف مؤلفاتو: "
ىػ، نقميا 1430-محـر-29"،"الحدكد في الفقو اإلسبلمي". ترجمة ذاتية مأخكذة مف صاحبيا بتاريخ: اإلسبلمية

 . p://www.ahlalhdeeth.comhttفياض العبسك. 
ـ، أستاذ مساعد في قسـ عمـك القرآف كالحديث 1959، كلد في دمشؽ عاـ ديع بف محمد شريؼ السيد المحاـ( ب (6

بكمية الشريعة في جامعة دمشؽ، مف مؤلفاتو: "كىبة الزحيمي العالـ الفقيو= =المفسر"،"الميسر مف عمـك األثر". 
 ـ.2018-1-20أخذت عنيا بتاريخ:   : )الدكتكر بديع السيد المحاـ(،الفيسبكؾ(سيرتو الذاتية مف صفحتو عمى )

 .42ص ،وىبة الزحيمي العالم الفقيو المفسر، المحاـ ( (7

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=19540:%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%AF%D8%A9#.WmNEnK4jTIU
http://www.isegs.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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 يحتاج حيث كالمقارنة بالتحميؿ تميزت كما كالمعاصرة، األصالة بيف تجمع كانت كتاباتو
التـز في معظـ أبحاثو المقارنة بيف المذاىب اإلسبلمية، كفي بعض األحياف بينيا ، ك ذلؾ إلى

  كبيف القكانيف الكضعية.

 كالكجداني. األخبلقي بعدىا الكتابات تمؾ يعطي ما كتابتو في كىمتو ركحو مف يفرغ كاف

إيجاد لو العديد مف البحكث التي تعالج مشكبلت فقيية معاصرة، أك التي بحاجة إلى 
اجتياد جديد بخصكصيا، أك مستجدات تحتاج إلى بياف حكميا الشرعي، فكانت أبحاثو تعالج 

 الكاقع، كدلت عمى ممكة فقيية كاضحة عنده.

 

 :(1): مؤلفاتو وأعمالورابعال فرعال

عييِّف فقد بعد حصكلو عمى درجة الدكتكراه،  الدكتكرالتَّدريس الجامعي كاف أكؿ أعماؿ  .1
ـ، 1969سنة  ان مساعد ان ـ، ثـ أستاذ1963كمية الشَّريعة بجامعة دمشؽ عاـ مدرِّسان في 
 .ـ1975كأستاذان عاـ 

 الشَّريعة كمية في فدرَّس زائر، كأستاذو  العربية الجامعات مف عددو  بيف الزحيمي تنقَّؿ
 بالسُّكداف، الخرطكـ بجامعة الشَّريعة قسـ كفي ليبيا، في بنغازم بجامعة كالقانكف
 اإلمارات جامعة في سنكات خمس كمكث بالرِّياض، األمنية لمدِّراسات العربي كالمركز
 .العيف في العربية

 فقد بيا؛ درَّس التي الجامعات في اإلدارية المناصب مف عددان  الزَّحيمي الدكتكر شغؿ .2
 بيف بالنيابة لمكمَّية عميدان  ثـ ـ،1967 عاـ دمشؽ بجامعة الشريعة لكمية ككيبلن  عييِّف
 .ـ1969 – ـ1967 عامي
 العربية اإلمارات جامعة في كالقانكف الشَّريعة كمية في الشَّريعة لقسـ رئيسان  عييِّف

َـّ  المتحدة،  رئيسا نٌصب ثـ ـ،1989 سنة إعارتو مدة نياية حتى بالنيابة لمكمِّية عميدان  ث
 .دمشؽ بجامعة كمذاىبو اإلسبلمي الفقو لقسـ

                                                           

 .77-28، صوىبة الزحيمي العالم الفقيو المفسرالمحاـ،  ( (1
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 ترأسك  في عددو مف المجامع العممية كالبحثية اإلسبلمية، مدكتكر الزُّحيمي عضكيةكاف ل .3
 :بعض الييئات الشَّرعية اإلسبلمية، كمنيا

عضكه خبيره في كؿٍّ مف مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة، كالمجمع الفقيي بمكة المكرمة،  -     
 ا.كمجمع الفقو اإلسبلمي باليند كالسكداف كأمريك

 .في األردف -آؿ البيت–لبحكث الحضارة اإلسبلمية عضكه في المجمع الممكي      -

 .عضك المكسكعة العربية بدمشؽ -     

أحد أعضاء ىيئة التَّحرير في مجمَّة نيج اإلسبلـ التي تصدر عف كزارة األكقاؼ  -     
 .السكرية

 
في المؤتمرات كالنَّدكات الدَّكلية اإلسبلمية التي تعقد في  فاعمةه  لو أيضان مشاركاته كاف  .4

 :مختمؼ العكاصـ كالمدف العربية كاإلسبلمية، كمنيا

 .اإلسبلمي الـاإلسبلمي التَّابع لمنظَّمة العدكرات مجمع الفقو  -    

 .في عمَّاف -آؿ البيت–دكرات المجمع الممكي لبحكث الحضارة اإلسبلمية  -    

 .ىيئة الزكاة المعاصرة في الككيت كالمنامة ندكات -    
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 :أىمُّ مؤلفاتو وآثارهمن 

ييعدُّ األستاذ الدكتكر كىبة الزُّحيمي مف أغزر المعاصريف تأليفان كأكثرىـ إنتاجان فكريان، كىك 
يىعيد العمؿ بالتَّأليؼ بقصد نفع اآلخريف كتبصيرىـ بحقائؽ دينيـ كدعكتيـ إلى ديف اهلل مف آكد 

 .الكاجبات، كأىـ العبادات بعد أداء ما افترضو المكلى عز كجؿَّ 

ئة، كلو مكقع عمى الشبكة يجيب فيو عف امبو كبحكثو كمقاالتو نحكان مف خمسبمغت كت
 .مختمؼ األسئمة مف بمداف العالـ

 :في مجال التأليف العممي المتخصص -أ

 :كرسالة ظيرت إلى عالـ الطِّباعة، أىميا اكتاب مئة كثبلثيفأكثر مف لو   

 نظرية الضَّركرة الشَّرعية(، ك)الفقو اإلسبلمي كأدلتو(، ك)آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي)
أصكؿ الفقو (، ك)التَّفسير المنير في العقيدة كالشَّريعة كالمنيج))نظرم(، كدراسة مقارنة

العبلقات الدكلية في اإلسبلـ (، ك)كالفقو اإلسبلمي الذَّرائع في السِّياسة الشَّرعية،(، ك)اإلسبلمي
كابط الشَّرعية لؤلخذ بأيسر المذاىب(، ك)مقارنة بالقانكف الدكلي الحديث الرُّخص (، ك)الضَّ

 (، كغيرىا.الشَّرعية؛ أحكاميا كضكابطيا

 

 
 :في مجال العناية بالتراث اإلسّلمي -ب

تخريج كتحقيؽ (، ك)ديف السمرقندملعبلء ال "تحفة الفقياء"تخريج كتحقيؽ أحاديث )

تخريج كتحقيؽ ، ك)أحاديث كآثار جامع العمـك كالحكـ البف رجب الحنبمي( مع التَّعميؽ عمييا

 (.لمبغكم "مختصر األنكار في شمائؿ النبي المختار"كاختصار 
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 :بحوث مقدمة إلى الموسوعات العربية واإلسّلمية -جـ

(، المرابحة(، ك)األشربة(، ك)أمكاؿ الحربييفك) (،التَّمثيؿ السِّياسي في اإلسبلـ)
أحكامو  -تبصير المسمميف لغيرىـ باإلسبلـ (، ك)العمـ كاإليماف كقضايا الشباب(، ك)الضركرةك)

 .(، كغيرىااالجتياد(، ك)متى يجنح إلى السَّمـ(، ك)كضكابطو كآدابو

 

 :العممية والفكريةالبحوث التي تقدم بيا إلى المؤتمرات الدولية والندوات  -د

إقميمية (، ك)إسقاط الديف عف الزكاة(، ك)أثر الباعث كالنية في العقكد كالفسكخ كالتركؾ)
نظاـ (، ك)الضركرة كالحاجة كأثرىما في األحكاـ الشَّرعية(، ك)الشريعة كالقضاء في ديار اإلسبلـ
 (.التكبة كأثرىا في إسقاط العقكبات

 

 :المقاالت -ىـ

 :عمى المئة، معظميا تكزَّع عمى ثبلث مجبلتو ىي دكتكرت التي نشرت لمعددي المقاال زاد

 .ـ1968 –ـ 1963مجمَّة حضارة اإلسبلـ الدِّمشقية، كنشرت لؤلستاذ ما بيف سنتي  -1

 .ـ1981 –ـ 1966مجمَّة الكعي اإلسبلمي الككيتية، كنشرت لؤلستاذ ما بيف سنتي  -2

 حتى كفاتو رحمو اهلل.ـ 1981مجمَّة نيج اإلسبلـ الدِّمشقية، كتنشر لؤلستاذ منذ سنة  -3
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 :أقوال العمماء عنو :لخامسا فرعال

قاؿ الدكتكر محمد الزحيمي: " كمف يعرؼ مسيرة الشقيؽ الشخصية في بيتو يدرؾ أنو 
إجياد نفسو، أكثر تنظيما كدقة لمكقت كمحافظة عميو، مف ضابط عسكرم، بؿ يصؿ إلى 

 (1)كمنحيا الكقت البسيط لمراحة كاالستجماـ كرعاية األسرة كاألكالد".

 دكف اإلسبلمي الفقو مف بتمكنو الزحيمي، كىبة الدكتكر قاؿ الدكتكر القرضاكم: "تميز
 ما كيرجح األدلة، حسب بينيا كيكازف المختمفة، الفقياء آلراء يعرض كاف إذ تقصير، كال غمك
 يتبع أف عمى يحرص بؿ مدرسة؛ أك لمذىب متعصب غير كىك مكازينو، حسب منيا أرجح يراه

 (2)الكسطي" المنيج أك الكسط، الطريؽ

اف رحمو اهلل تعالى عالمان فاضبلن، كفقييان كبيران، كباحثان قاؿ الدكتكر عدناف زرزكر: "ك
كعبلنيتو، برئت نفسو مف  دؤكبان، كداعية صادقان، ككاف عالي اليمَّة، نقيَّ السريرة، ككانت سريرتو

النفاؽ كالرياء، ككاف صريحى القكؿ كالرأم، يكره أصحاب الظاىر كالباطف، كيجير بكممة الحؽ، 
 (3)".ال يخشى في اهلل لكمة الئـ

  

                                                           

 .1/172، موسوعة قضايا إسّلمية معاصرة محمد بف مصطفى، الزحيمي، ( (1
   https://islamsyria.com ،بقية الشام الدكتور وىبة الزحيمي إلى رحمة اهلل( القرضاكم، 2 (

 11، رابطة العمماء السكرييف، بتاريخ األستاذ الدكتور وىبة الزحيمي إلى رحمة اهلل( زرزكر، عدناف محمد،  (3
 . https://islamsyria.com  2015أغسطس 

https://islamsyria.com/
https://islamsyria.com/
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 :الذي عاش فيو الدكتور وىبة الزحيمي : التعريف بالعصرثانيالمبحث ال

 :زحيميالالتي عاشيا المطمب األول: الحياة السياسية 

مرت سكريا في العصر الذم عاش بو الدكتكر الزحيمي بالكثير مف التغيرات السياسية مف 
حيث -ـ1958عاـ  ، ثـ الكحدة بينيا كبيف مصرـ1946عاـ  االستقبلؿثـ  ،االنتداب الفرنسي

األىمية التي كانت كالحركب  ،ـ1961 ىذه الكحدة ؿٌ ثـ حى  ،-ىذه الفترة في مصر الدكتكر عاش
ـ كى ـ، ثـ حى 1967كاحتبلؿ الجكالف في حرب  تي ظيرت بأشكاؿ متنكعة،لكاألحزاب ا في سكريا،

الثكرة قامت  2011في عاـ ك  ـ، كخمفو ابنو بشار األسد،2000-1971حافظ األسد سكريا مف 
ا الدكتكر التي عاشك  ،المستمرة إلى يكمنا الحالي األخيرة  ،البقاء خارجيا أغمبيا في سكريا رافضن

 .(1)العممي كالدينيبكاجبو ى القياـ عم رناصً كمي 

، منيج الزحيمي اتبعكقد   باسـ العاـ الشأف في تتدخؿ كتاباتوأف  رغـ الحياد الصاـر
 كال النظاـ مع كممة قاؿ كما، لدمشؽ مغادرة الدكتكر كىبة قٌمت 2011 العاـ كفي، اإلسبلـ
 كأنما كاف-حسب ركايتو-(2)عندما رآه األستاذ رضكاف السيد 2012 عاـ بداية في لكفٍ  ضٌده،
 ىك ما عمى مقبمكف أننا أشعر فأنا القتؿ، تكقؼ إال اآلف أريد ال"  :، قاؿ لوسنة عشريف كبر
 عاـ بدمشؽ بمسجده البكطي ؿتً قي  كعندما ،"منسيا نٍسينا ككنتي  ىذا قبؿ متُّ  ليتني ىكالن، أشدٌ 

 الزحيميالدكتكر ب األستاذ رضكاف اتصؿ المسؤكلية، أحده  ادعى كما غامضة بطريقة 2013
 (3)."ىذا قبؿ متُّ  ليتني: بالقكؿ فاكتفى كعزاه

                                                           

، دار 2كما بعدىا، ط 89، ص2011تاريخ سورية المعاصر من االنتداب الفرنسي إلى صيف ( ديب، كماؿ،  (1
، أضيؼ في مكقع ضخماً  عممياً  إرثاً  مخمفاً  يرحل سوري عالم" الزحيمي وىبة"ـ. كمقاؿ: 2012النيار، بيركت، 

 . http://alkhaleejonline.net، 7:46، الساعة 2015-8-9الخميج أكنبليف، بتاريخ 
ـ في جبؿ لبناف، ككاف محاضرا في عدة جامعات آخرىا جامعة 1949نايؼ السيد أحمد، كلد عاـ  رضكاف ( (2

 اىيـمف"لو كتاب:  ديد مف المؤتمرات كالندكات، كحاز عمى أكثر مف جائزة كمنحة،، كشارؾ في العبأمريكا ىارفارد
 . http://www.ridwanalsayyid.com ."األمة كالجماعة كالسمطة"، ككتاب: "الجماعات في اإلسبلـ

، مقاؿ في جريدة الشرؽ األكسط، العدد الفقيي والثورة السوريةالشيخ وىبة الزحيمي والتقميد رضكاف السيد، (   (3
ـ. 2015أغسطس  14، 13408

http://alkhaleejonline.net/
http://www.ridwanalsayyid.com/
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 األسد، نظاـ ضد السكرية الثكرة خصكصب كاحد مكقؼ غير إعبلمينا زحيميلم رظيى يى  لـ
 إف": قاؿ إذ صمتو لعاميف بعد لو مكقفنا ،2013 عاـ األكسط الشرؽ أنباء ككالة نقمتقد ك 

 يعانكف أناس كبيف ،يعذب السكرييف الذم الحاكـ لمنظاـ مؤيد بيف حالينا منقسـ السكرم الشعب
 لما ألمو عف برامع ،"مكقفيـ عمى إلصرارىـ كالقتؿ كالتشرد لمتنكيؿ كيتعرضكف، الظركؼ مف

    .(1)بمده أبناء ليا يتعرض التي كاإلبعاد كالتشرد القتؿ كلحالة األكضاع إليو كصمت

 العممي بكاجبو يقكـ كسيظؿ سكريا، يغادر لف"  :أنو تأكيده، الزحيمي عف الككالة نقمتك 
 حتى كمساندتو السكرم لمشعب كمفكرييا األمة عمماء دعـ استمرار ضركرة كعمى كالديني،
 .(2)"بالحرية كينعـ يريد ما لو يتحقؽ

 كحيف ،كاف مكقؼ الدكتكر الزحيمي مف النظاـ كاضحان " :(3)المرابع محمد الشيخ كأضاؼ
 إلى النزكؿقرر  بعدىاك  ذلؾ، في كبالغ ،كالعمف السر في النظاـ جـر الثكرة في أمريكا إلى سافر

 غير الجبرية اإلقامة يشبو كما ،شديدة لمضايقات تعرض دمشؽ كصؿ عندماك  دمشؽ،
 .(4)"المعمنة

 

 

 

                                                           

سكريا، -، أخبار كتقارير وتوفي في دمشق"” المشروع اإليراني“وىبة الزحيمي ىاجم ( مكقع عنب بمدم، "  (1
https://www.enabbaladi.net .  

، أضيؼ في مكقع الخميج أكنبليف، بتاريخ ضخماً  عممياً  إرثاً  مخمفاً  يرحل سوري عالم" الزحيمي وىبة"مقاؿ:  ( (2
 . http://alkhaleejonline.net، 7:46، الساعة 9-8-2015

ـ في حي القيمرية مف دمشؽ، ناؿ شيادة اإلجازة مف األزىر 1954محمد مكفؽ بف عمي المرابع، كلد عاـ  ( (3
، برع في األحكاؿ 2013ـ، ككاف معاكف مدير معيد الفتح اإلسبلمي، ثـ انتقؿ إلى إسطنبكؿ عاـ 2000عاـ 

شريف سنة.  الشخصية عمى المذىب الحنفي، كدٌرس كتاب شرح السراجية لمجرجاني أكثر مف ع
http://islamsyria.com . 

 .وتوفي في دمشق"” المشروع اإليراني“وىبة الزحيمي ىاجم مكقع عنب بمدم، "  ( (4

https://www.enabbaladi.net/
https://www.enabbaladi.net/
http://alkhaleejonline.net/
http://islamsyria.com/
http://islamsyria.com/
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ا عمى الحؽ، كىذا بؿ كزادتو ثباتن  كىبة باألكضاع السياسية التي عاشيا لـ يتأثر الدكتكر
 : " حاكلتقاؿكمنيـ الدكتكر يكسؼ القرضاكم حيث  ،بشيادة كثير مف العمماء الذيف عايشكه

 تعالى اهلل كلكف ،سرابيا كراء كيجرم ركابيا، في يسير: أذنابيا مف تجعمو أف...األسد جماعة
 .(1)عنو" مرضيا ربو إلى رحؿ حتى ،منيـ كنجاه كيدىـ، مف عصمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مقاؿ في مكقع سماحة الشيخ، نشر بقية الشام الدكتور وىبة الزحيمي إلى رحمة اهللالقرضاكم، يكسؼ،  ( (1
 . qaradawi.net-https://www.al، 7:09ـ، الساعة 2015-8-16بتاريخ 

https://www.al-qaradawi.net/
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 :زحيميالحياة االجتماعية التي عاشيا الالمطمب الثاني: 

أك ليسأؿ  ،أك لزيارات اجتماعية ،أعمـ مف كالدم أنو كاف يذىب لمتسكؽال  "قاؿ ابنو: 
فيذا لـ يحدث طيمة  ،أك يأخذ عطمة في األسبكع كي يرفو عف نفسو خصكصيات الناس،عف 
ىذه الدنيا كأؤدم ميمة كرسالة : أنا ال ألتفت إلى فيقكؿ ،أف يخرج معنا ككنا نطمب منو ،حياتو

 (1)." يجب أف أككف ليا فقط

كأمو إلى عمى تشجيعو ليككف عالمان مجتيدان مف أبيو  االجتماعية األثر فقد كاف لحياتو
و كمف حكلو، كحرصو بنفسو أيضان عمى االعتكاؼ بيف كتبو كتقميص عبلقاتو االجتماعية؛ أبنائ

فجزاه اهلل كؿ خيرو لذم أفاد بو األمة إفادةن عظيمةن، الضخـ اكليذا نجد لو ىذا الميراث العممي 
 .وي مى حً كأكـر نزلو كرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-8بتاريخ: أخذت عنو ،  https://www.youtube.com، ة الدكتور وىبة الزحيميلقطات مضيئة من حيا (1 (
 ـ.1-2018

https://www.youtube.com/
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 :(1) زحيميالمطمب الثالث: الحياة العممية التي عاشيا ال

إال أنيا لـ تكف مشيكرة  ،كانت كبيرة المساحة كعدد السكاف زحيميبالرغـ مف أف بمدة ال
 ـ.1656كلـ يتحدث عنيا المؤرخكف إلى بداية عاـ 

الشيخ عمى يد في بدايات القرف الرابع عشر اليجرم شيدت ىذه البمدة نيضة عممية ك 
 الذم قدـ مف األزىر الشريؼ، كأنشأ فييا مدرسة أراد أف تككف نمكذجان  (2)عبد القادر القصاب

إلييا، فتخرج منيا المئات  يتكافدكفييتدم بيا طبلب العمـ ك  نارةن أصبحت مك زىر، عف األ مصغران 
الذيف عممكا عمى الدعكة إلى اهلل، فأحيا اهلل بيـ تمؾ المناطؽ بعد أف كانت غارقة في الجيؿ 

 كالفقر.

صراره عمى أف يتعمؽ في عمـك  زحيميلد الكاف لكاكقد  الفضؿ األكبر في تعميمو كا 
 الشريعة اإلسبلمية، ككاف لحياتو العممية األثر الكاضح عمى شخصيتو كمؤلفاتو الضخمة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .17-11، صالزحيمي العالم الفقيو المفسروىبة المحاـ،  ( (1
ـ، أسس الجمعية 1941-1847عبد القادر بف محمد بف حسيف القصاب، كلد في بمدة دير عطية كتكفي فييا  ( (2

منظكمة متف "ك "رسالة في مدح النحك"الخيرية  كمدرسة العمـك الشرعية عمى غرار األزىر، لو قصائد كأعماؿ مثؿ: 
 . http://www.almoajam.org ."اإلماـ أحمد بف حنبؿدليؿ الطالب في فقو 

http://www.almoajam.org/
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 الفصل الثاني: اختيارات الدكتور وىبة الزحيمي في القضايا الطبية
 مباحث: ثّلثة ، وفيوالمعاصرة

 مطالب: ثّلثة اختياراتو فيما يتعمق باألعضاء، وفيوالمبحث األول: 

 أك قصاص. زراعة عضك استؤصؿ في حد المطمب األكؿ:

 .مف إنساف آلخر حيان كاف أك ميتان  المطمب الثاني: حكـ نقؿ األعضاء

 .حكـ نقؿ األعضاء مف حيكاف إلنساف: الثالثالمطمب 
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 :أو قصاص زراعة عضو استؤصل في حد المطمب األول:

 تصوير المسألة:

رىعى: : لغةً  الزراعة .1  .(2)"كالزرعي: اإلنباتي "، (1)"الشٍَّيءً  تىٍنًميىةً أصؿه يدؿي عمى "زى
 المريض ـجس مف جزء نقؿ أك آخر، إلى جسـ مف عضك نقؿ ىي: اصطّلحاً  الزراعة .2
 .(3)هجسد في التالؼ العضك ستبداؿال جسمو؛ في المصاب الجزء إلى
 
ادي  اٍلعىٍيفي ": لغةً  العضو .3 ٍرؼي  كىالضَّ مىى يىديؿُّ  كىاًحده  أىٍصؿه  اٍلميٍعتىؿُّ  كىاٍلحى كمنو "، (4)"الشٍَّيءً  تىٍجًزئىةً  عى

 كىيكى "، (6)"البدف في معيف بعمؿ استقؿ الذم كىك الجزء"، (5)"األعضاء كاحد: كالًعٍضكي  العيٍضكي 
 .(7)"بمىٍحمو كاًفرو  عىٍظـو  كؿُّ 

 
كتككف  ،جسـ اإلنساف يتميز عف غيره مف األجزاءىك كؿ جزء مف " :العضو عند األطباء .4

 .(8)كمثالو: القمب، المساف، األنؼ، العيف" ،لو كظيفة محددة
 

                                                           

دار  ،3/50 ت: عبد السبلـ ىاركف، كتاب الزام، مادة )زرع(، ،مقاييس المغة ، أحمد القزكينيابف فارس،  ( (1
  ـ.1979الفكر، 

فصؿ الزام، مادة  ت: أحمد عطار، ،وصحاح العربيةمغة الصحاح تاج الالفارابي، إسماعيؿ بف حماد ،  ( (2
 ـ.1987، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 4ط، 3/1225)زرع(، 

 ـ.2000، دار النفائس، بيركت، 1ط، 713ص ،الموسوعة الطبية الفقييةكنعاف، أحمد محمد،  ( (3
(، ،مقاييس المغةابف فارس،  ( (4 كى  .4/347 كتاب العيف، مادة )عىضى
 .6/2430 فصؿ العيف، مادة )عضا(، ،تاج المغة وصحاح العربية الصحاحالفارابي،  ( (5
، دار النفائس لمطباعة كالنشر 2ط ،1/315لغة الفقياء، معجم قمعجي كقنيبي، محمد ركاس كحامد صادؽ،  ( (6

 ـ.1988كالتكزيع، 
، دار 3ط ،15/68 فصؿ العيف الميممة، مادة )عضا(، ،لسان العربابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي،  ( (7

 ىػ.1414صادر، بيركت، 
 .711، صالموسوعة الطبية الفقيية، كنعاف ( (8
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ٍمعيوي "، (2)"المنعكىك "، (1) "الشيئيف بيف الحاجز" :لغةً  دّ الحَ  .5 دكد كىجى فىٍصؿي  ،حي  كيؿِّ  بىٍيفى  مىا كى
دٌّ : شىٍيئىٍيفً  دُّ  ،بىٍينىييمىا حى ٍيًرهً  السَّاًرؽً  كحى دىةً  عىفً  يىٍمنىعيوي  مىا: كىغى يىٍمنىعي  اٍلميعىاكى ٍيرىهي  أىيضان  كى  ًإتياف عىفٍ  غى

 .(3)"اٍلًجنىايىاتً 
ا" اصطّلحًا: دّ الحَ  .6  المقدرة العقكبة" فو بعض الفقياء بأنوعرَّ ك ، (4)"ىك العقكبة المقدرة شرعن
 .(5) "تعالى هلل احقن 
 
رعت لمزجر العقكبة المقدرة شي  إذ أف ؛المعنى المغكم بالمعنى االصطبلحي ارتباطبلحظ يي     

 كالمنع كاالتعاظ.
دي ىك اك " صاص لغة:القِ  .7 كىىيكى اٍلقىٍتؿي ًباٍلقىٍتًؿ أىك  كالمماثمة، كالمساكاة، أم تتبع األثر، ،لقىكى

ٍرًح ًباٍلجي  : أىٍخذي الًقصاصً ، ٍرحً اٍلجى و  كاالٍقًتصاصي : أىقىصَّ ـي ييًقٌصو ًإذا مكَّنىو ًمٍف أىخذ ييقىاؿي اًك اٍلحى
ـي ، الًقصاص اصي ااًلٍس  .(6)"كالًقصى

سكاء كاف في النفس أك ما  ،الجاني بمثؿ فعمو عاقبةىك م" ا:صاص اصطّلحً القِ  .8
 .(7)"دكنيا

 

                                                           

 .2/462، فصؿ الحاء، مادة )حدد(، الصحاح( الفارابي،  (1
ممية، ،دار الكتب الع1، ط1/83، باب الحاء، مادة )الحد(، التعريفات( الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي،  (2

 ـ.1983بيركت، 
  .140/ 3 فصؿ الحاء الميممة، مادة )حدد(، ،لسان العربابف منظكر،  ( (3
، دار الفكر، بدكف طبعة كتاريخ. ابف 5/212، فتح القدير( ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد،  (4

ـ. 2004، دار الحديث، القاىرة، 4/244، بداية المجتيد ونياية المقتصدرشد، محمد بف أحمد بف محمد، 
، دار الكتب العممية، 1، ط5/460، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياجالشربيني، محمد بف أحمد الخطيب، 

، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط7/365، المبدع في شرح المقنعـ. ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد، 1994
 ـ.1997

 .5/212، تح القديرفابف اليماـ، ،  ( (5
 .6/76، فصؿ القاؼ، مادة )قصص(، لسان العربابف منظكر،  ( (6
، مكتبة دار التراث، 2/100، التشريع الجنائي اإلسّلمي مقارنا بالقانون الوضعيعكدة، عبد القادر،  ( (7

 ـ.2003القاىرة، 



 
25 

 

أثر الجاني  أصحاب الشأف يتتبعكف ط المعنى االصطبلحي بالمغكم؛ إذ إفبلحظ ارتبايي    
 فعمو.لمجازاتو بمثؿ 

مف الناحية  لمزراعة كجيز تصكير ال بد مفبعد معرفتنا لمفردات ىذه المسألة، ك 
 :(1)الطبية

 احالجرٌ  الطبيب يقـك ثـ، كصميما يراد ذيفمال الطرفيف جييزت عمى الميمة ىذه تقـك
 .كاألكتار األعصاب كخياطة الدمكية األكعية بتكصيؿ

 البد كشركط ،معينة بأعضاء مختص ذلؾ بؿ، إعادتيا يمكف المبتكرة األعضاء كؿ ليس
 فاصؿ كجكد كعدـ ،إعادتو مف تمنع بصكرة تمكثو عدـ :يامن ،المبتكر العضك في تكفرىا مف

 عيده كقرب ،المكضع طراكة إلى تحتاج التي الكصؿ عممية نجاح يمنع ذلؾ ألف ؛طكيؿ زمني
 .البتر عمميةب

 استيفاء بعد محمو إلى يعيده أف لممحدكد يجكز ىؿ أك قصاص حدٌ  في عضك أبيف إذاف
 (2)الشرعي؟ الحد عمىتعدينا ذلؾ يعتبر كىؿ، الحد

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مكتبة 2ط 411، صواآلثار المترتبة عمييا أحكام الجراحة الطبية محمد بف محمد المختار، الشنقيطي، ( (1
 ـ.1994جدة، ، الصحابة

 ، دار العمـك كراتشي.18، صزراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص( العثماني، محمد تقي،  (2



 
26 

 

 تحرير محل النزاع:

 عميو المجني أما ،الجانيأي  عقابال عميو وجب بمن متعمؽ في ىذه المسألة البحث
 يسقط ال ذلؾ فإف المقطكع العضك عميو المجني أعاد منو؛ فإذا المقطكع العضك إعادة لو فيجكز

كجماعة  (4)كالشافعية (3)مالكيةكال (2)لحنفيةمف ا الجميكر عند الجاني مف (1)األرش أك القصاص
 العضك. بإبانة حصؿ الذم لبلعتداء جزاء القصاص ألف ؛(5)مف الحنابمة

    

 

  

                                                           

ش: ما ىك أقؿ مف الدية الكاممة، كىك نكعاف: أرش مقدر: ىك ما حدد الشارع مقداره كأرش اليد كالرجؿ، رٍ ( األى  (1
 .2/230، التشريع الجنائيما ترؾ لمقاضي تقديره. عكدة،  رش غير مقدر، كىكأ كالثاني

 ـ.1993، دار المعرفة، بيركت، 26/98، المبسوط( السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ،  (2
 .، دار الفكر2270-4/256، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير( الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة،  (3
، 3، ط9/197، ت: زىير الشاكيش، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ،  ( (4

 ـ.1991المكتب اإلسبلمي، بيركت، 
، ت: عبد الكريـ المسائل الفقيية من كتاب الروايتين والوجيين( ابف الفراء، أبك يعمى محمد بف الحسيف،  (5

ـ.1985ؼ، الرياض، ، مكتبة المعار 1، ط268+2/267البلحـ، 



 
27 

 

 في ىذه المسألة: أقوال الفقياء

 المفيكـ مف كبلـكىك ، صاصأو قِ  دّ في حَ  طعقُ  إباحة إعادة عضوٍ القول األول: 
 .(3)كالحنابمة في قكؿ، (2)كالشافعية ،(1)الحنفية

 :لتاليعمى التفصيؿ اوىذا الرأي ىو ما اختاره الدكتور وىبة الزحيمي 

 إثبات ةطريق بحسب يختمؼ العضك إلعادة االجتيادم الحكـ: "تعالى قاؿ رحمو اهلل
ذا ،العضك بإعادة القكؿ جاز باإلقرار، الحد ثبت فإذا الجريمة،  مف الحد ككاف بالشيادة ثبت كا 
 تعالى اهلل حقكؽ مف الحد كاف إف أما ،عضكال بإعادة القكؿ يجز لـ اآلدمييف، أك العباد حقكؽ

 عمى مبنية اهلل حقكؽ ألف اجتيادان؛ مقبكالن  أمران  لعضكا إعادة بجكاز القكؿ كاف فربما المحضة،
 (4)". كالرحمة المسامحة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ىػ.1310، دار الفكر، 2، ط6/11، الفتاوى اليندية( البمخي، نظاـ الديف، كمجمكعة مف المؤلفيف،  (1
 .9/197، روضة الطالبين وعمدة المفتين( النككم،  (2
، الدار 3/74، (رواية ابن أبي الفضل صالح)مسائل اإلمام أحمد بن حنبل ، أحمد بف محمد( ابف حنبؿ،  (3

 العممية، اليند.
، بحث مقدـ لمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة، زراعة عضو استؤصل في حدالزحيمي، كىبة بف مصطفى،  ( (4
6/1515. 
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القكؿ اآلخر عند ىك ك  ،صاصأو قِ  دّ طع  في حَ قُ  تحريم إعادة عضوٍ القول الثاني: 
 المجني كاف إذا، القصاص في يؤثر ال إنما عضكه الجاني إعادة فأ 2كرأل المالكية ،(1)الحنابمة
 .العقؿ ـيغرٌ  الجاني فإف،  الجاني أعاده عميو المجني يعد لـ إذا أما، أيضان  عضكه أعاد عميو
كالشيخ محمد  ،(4)منيـ: الدكتكر بكر بف عبد اهلل أبك زيد (3)فعدد مف العمماء المعاصريقكؿ ك 

قرار المجمع  كبو صدر، (6)كالشيخ عبد اهلل بف سميماف بف منيع (5)بف عبد الرحمف آؿ الشيخ
 المممكة في بجدة السادس مؤتمره دكرة في ذىب مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد، حيث الفقيي
 :، إلى أنوـ1990 (مارس) آذار 02-14 مف السعكدية العربية

ال يجكز شرعان إعادة العضك المقطكع تنفيذان لمحد ألف في بقاء أثر الحد تحقيقان كامبلن  -1"     
 لمعقكبة المقررة شرعان، كمنعان لمتياكف في استيفائيا، كتفاديان لمصادمة حكـ الشرع في الظاىر.

نصاؼ المجني عميو، كصكف حؽ الحياة بما أف القصاص قد شرع إلقا -2 مة العدؿ كا 
لممجتمع، كتكفير األمف كاالستقرار، فإنو ال يجكز إعادة عضك استؤصؿ تنفيذان لمقصاص، إال 

 في الحاالت التالية:

 )أ( أف يأذف المجني عميو بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضك المقطكع.

                                                           

، مؤسسة 1، ط9/395، ت: عبد اهلل التبلركي، الفروع، مفرج بف محمد بف مفمح بف محمدابف مفمح،  ( (1
 ـ.2003الرسالة، 

، ت: محمد المستخرجة لمسائل والتعميل والتوجيو والشرح والتحصيل البيانابف رشد الجد، محمد بف أحمد،  ( (2
 ـ.1988، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 2، ط16/67حجي كآخركف، 

، 6/1476، مجمة مجمع الفقو اإلسّلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسّلمي بجدة( انظر أبحاثيـ في  (3
6/1509 ،6/1544 ،6/1550. 

ىػ، ناؿ شيادة 1365بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبداهلل بف بكر بف عثماف، كلد في نجد عاـ (  (4
الدكتكراه مف المعيد العالي لمقضاء، دٌرس في المعيد العالي لمقضاء كفي الدراسات العميا بكمية الشريعة في 

 .  https://saaid.net الرياض، مف مؤلفاتو: "فقو القضايا المعاصرة"،"التقنيف كاإللزاـ".
 .المكتبة الشاممةمف ترجمتو في ( عضك مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي،  (5
ىػ، حصؿ عمى الشيادة الجامعية مف 1349عبد اهلل بف سميماف بف محمد المنيع، كلد في مدينة شقراء عاـ  ( (6

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كالتحؽ بدار اإلفتاء عضكا تحت رعاية كرئاسة الشيخ محمد بف إبراىيـ، 
يعة". أعد ىذه الترجمة ابنو. المنيع، عبد اهلل بف الشر مف مؤلفاتو: "الكرؽ النقدم"،"حكار مع االشتراكييف في ضكء 

 ـ.1996، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 1، ط7-5، صبحوث في االقتصاد اإلسّلميسميماف، 

https://saaid.net/
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 العضك المقطكع منو.)ب( أف يككف المجني عميو قد تمكف مف إعادة 

يجكز إعادة العضك الذم استؤصؿ في حد أك قصاص بسبب خطأ في الحكـ أك في  -3
 .(1)"التنفيذ.

 

 :(2)الدكتور الزحيميىو اختيار األول و  القولأدلة 

 أصؿ عمى ذلؾ عدا ما فيبقى البتر أك القطعب بالحد اآلمر الشرعي النص إعماؿ تـ إذا -1    
 .الشرعية اإلباحة

 جر، كفي بقاء العضك مقطكعا تحقيؽالغرض مف القطع االتعاظ كالز ف إ الرد عميو: 
 مف الحد.لمقصد الشرع 

 بعمؿ المحدكد عضكه أعاد فإذا الحد، تنفيذ بعد المحدكد عمى لمحاكـ سمطاف ال -2    
 شأنو. في التدخؿ لمحاكـ يحؽ بلف جراحي،

ف لـ يكف لمحاكـ سمطاف عمى المحدكد بعد تنفيذ الحد، فيذا ال يبرر لو  الرد عميو:  كا 
 إعادة عضك قطع بحد شرعي.

 كتشيير. كزجر كتعذيب، إيبلـ القطع ففي بتنفيذه، كالمعنكية المادية الحد أىداؼ تتحقؽ -3   

المحدكد إلى الشارع أراد إبقاء أثر الحد؛ زيادة في الزجر كالردع كمما نظر الرد عميو:  
 نفسو، أك نظر إليو أحد.

اإلنساف،  ذلؾ حياة إلنقاذ ؛لمضركرة جائز أمر آخر إلى إنساف مف العضك زراعة إف -4   
 .أعضائو مف طعقي  ما إعادة إنساف ألم مف باب أكلى فيجكز

                                                           

 .6/1599، مجمة مجمع الفقو اإلسّلمي( انظر نص القرار في  (1
رم في نفس المجمة، ، كبحث التسخي1519-6/1517، مجمة مجمع الفقو اإلسّلمي( انظر بحث الزحيمي في  (2
 ، المكتبة الشاممة.6/1481-1482
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 ىذا قياس مع الفارؽ؛ إذ ال ضركرة في إعادة عضك قطع حدا أك قصاصا. عميو:الرد  

 .اآلدمييف لحقكؽ خبلفان  كالمسامحة،كاإلسقاط  الدرء عمى مبنية تعالى اهلل حقكؽ إف -5    

 هلل حؽ بقصاص أما المقطكع تعالى، ىك حؽ خالص هلل بحد المقطكع العضك الرد عميو: 
، كما أف حقكؽ اهلل تعالى شيرعت لمزجر كالردع، فبعد ثبكتيا كتنفيذىا ال مجاؿ فييا (1)كلمعبد

 المسامحة أك اإلسقاط أك التغيير.لمتياكف أك 

 األبدم االستئصاؿ بو يقصد كال ،نزيؼ الدـ كقطع التداكم القطع مكضع حسـ مف المراد -6   
 .اإلباحة كاألصؿ عنو، مسككت أمر فيذا ،ةالعمميالناحية  مف ال الكاقع، ناحية مف إال

 ، فميس بعد(2)الحصر( يفيد البياف مقاـ في السككت: )صكؿاألي  عمماء لدل الرد عميو: 
الكجو، كتجاكز  ىذا مف الشرع عمى استدراؾ العضك إعادة فإف كلذا فحسب، الحسـ إال القطع

 .(3)لحدكده كتعاليمو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .6/1476، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص: أبك زيد، بكر بف عبد اهلل، ( (1
، المكتبة التجارية 6/404، تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر،  ( (2

 ـ.1983الكبرل بمصر، 
 .6/1485، قصاص، مجمة مجمع الفقو اإلسّلمي أو حد في استؤصل عضو زراعةالتسخيرم، محمد عمي،  ( (3
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 :(1)القول الثانيأدلة 

 .أصبلن  يجكز ال أمر كىذا ،الشارع عمى استدراؾ ىذا في  -1    

 االستعماؿ في العبد كحؽ االستعباد، في تعالى اهلل حؽ عاجتم اإلنساف جسـفي  -2    
 كالمقطكع ،تعالى ىك حؽ خالص هلل بحد المقطكع العضك ىذا لكف ،الشرع حدكد في كاالنتفاع
 .شرعان  العضك ذلؾ عف منو المقطكع حقكؽ ذلؾ ترتفعكب ،عبدمل كحؽ ،تعالى هلل حؽ بقصاص

 في حدان  اليد حكـ بقطع حيف فالشرع ،بحسبو عضك كؿ كحياة لمبدف، مخالطة الحياة -3   

 لجرميا شامؿ ليا بالقطع الحكـ فيذا، (2) چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  السرقة
 .التأبيد عمى البدف عف ليا فصبلن  كحياتيا

، قاؿ صمى اهلل قطعيا بعد السارؽ يد بحسـ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف النص جاء -4   
 يحسـ لـ لك ، ألنو(4)الدـ لينقطع ؛الكي كالحسـ:، (3)كه(مي احسي  َـّ ثي  كهي عي طى اقٍ فى  وً بً  كابي )اذىى : عميو كسمـ

 .(5)متمؼ ال زاجر كالحد ،التمؼ إلى يفضي

 منو عضك بفكات المبتكر لمبدف كشفاء العقاب، مماثمة في كعدؿ لؤلمة، حياة القصاص -5   
 المقطكع العضك إعادة كفي المعاني، ليذه تفكيت قصاصان  المقطكع العضك إعادة ففي عدكانان،
 كاهلل كالنكاؿ، الجزاء في نقص ىذا فيك  ،-األمة حياة استقرار ىدرأى  كقد -لحياتو إعادةه  ،بحدو 

                                                           

، آؿ 1477-6/1476، حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص(  انظر أبحاثيـ في مجمة المجمع: أبك زيد،  (1
حكم إعادة ، منيع، عبد اهلل بف سميماف، 6/1507، زراعة عضو استؤصل في حدالشيخ، محمد بف عبد الرحمف، 

 .6/1541، اليد بعد قطعيا في حد شرعي
 .38سكرة المائدة:  ( (2
، ت: مصطفى عبد القادر المستدرك عمى الصحيحينالحاكـ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم،  ( (3

، دار الكتب العممية، 1، ط4/422، 8150عطا، كتاب الحدكد، باب حديث شرحبيؿ بف أكس، حديث رقـ: 
 قاؿ الحاكـ: صحيح. ـ.1990بيركت، 

، دار الفكر، بيركت، 1، ط6/2363، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةالقارم، عمي بف محمد المبل،  ( (4
 ـ.2002

دار إحياء ، 2/369، ت: طبلؿ يكسؼ، اليداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، عمي بف أبي بكر، ( (5
التراث العربي، بيركت.
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چ  :العقكبات حؽ كفي ،(1) چٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ :كالسارقة السارؽ حؽ في يقكؿتعالى 

 ،(3)چ ٴۇ   ۋچ :القصاص حؽ كفي ،(2)چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
 .الدكاـ عمى مماثمة العقكبة تكف لـ بقصاص المقطكع العضك عيدأي  فإذا

 

 

 

 الترجيح:

الرأم القائؿ بعدـ جكاز إعادة  فإنني أميؿ إلىكمناقشة األدلة كالرد عمييا  بعد اإلمعاف
 أصؿ؛ كذلؾ لما فيو مف زيادة زجر كتأديب لمجاني، كزيادة عبرة لو كلغيره في كؿالعضك المستى 

 كعدـ االستيانة بحدكد الشرع. لحظة يرل فييا أثر الحد عمى جسده،

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .38( سكرة المائدة:  (1
 .126( سكرة النحؿ:  (2
.45: ة( سكرة المائد (3
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 :حًيا كان أو ميتًا آلخر من إنسان المطمب الثاني: حكم نقل األعضاء

 تصوير المسألة:

 اتفقت، كالقانكف الكضعي، كاالتفاقية األكربية، كمنظمة الصحة العالمية الفقو اإلسبلمي
 ؛عمى عدـ مشركعية البيع أك المعاكضة عمى شيء مف أعضاء اإلنساف، سدنا لباب الذرائع

 .(1)تجارة األعضاءح الباب أماـ فتال يي  لكيك 

نما  منكعكالمتاجرة أك بيع األعضاء م مممكؾ  ىكشرعنا؛ ألف اإلنساف ال يممؾ جسمو؛ كا 
لئلنساف التنازؿ عنو بعكض  ، فميستعالى اهللمف حقكؽ  ، فكؿ عضك إنساني حؽعز كجؿهلل 

نما العضك أمانة عند  .(2)همشركط؛ كا 

إلنقاذ حياة مريض ىؿ يجكز لو  ؛وكرة بأف يتبرع اإلنساف بأحد أعضائفإذا دعت الضر 
 ذلؾ؟

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، حكار مع الدكتكر نشر في نقل األعضاء من اإلنسان والحيوان جائز بشروط، كىبة بف مصطفى، الزحيمي ( (1
 .  http://fiqh.islammessage.comص. 11:42ـ، الساعة: 2013-2-12الممتقى الفقيي  بتاريخ: 

 .نقل األعضاء من اإلنسان والحيوان جائز بشروط ،الزحيمي ( (2

http://fiqh.islammessage.com/
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 تحرير محل النزاع:

 األعضاء مف إنساف إلى إنساف: لنقؿ نكعافىناؾ 

حاجية،  كأضركرية إما  ا النكعفي ىذالحاجة الداعية ك  ،األول: من اإلنسان إلى نفسو
كىاتاف الحالتاف مكجبتاف لمترخيص شرعا إذا غمب عمى الظف كجكد النفع، فيعتبر ىذا النكع مف 

 (1)، فبل خبلؼ في ىذه الحالة.الجراحة جائزا

بحثو ، كىك ما سأالنكع اختمؼ الفقياء ، كبيذانقل األعضاء من اإلنسان إلى غيره: الثاني
 . تعالى المسألة بإذف اهللفي ىذه 

 :(2)نكعاففيي األعضاء المراد نقميا مف إنساف آلخر أما 

في الجسـ كيؤدم أخذىا مف الشخص المتبرع إلى كفاتو، مثؿ  فرديةأعضاء  األول:
 القمب، كالكبد، كالدماغ.

بالكفاة  ابو حتى كلك كاف الشخص المتبرع لو ميددن كىذا النكع مف األعضاء يحـر التبرع  
 إذا لـ يتـ نقؿ ىذا العضك الفردم لو.

بالميمة بدليا في جسـ اإلنساف، إما أف يككف ليا بديؿ يقكـ  غير فرديةأعضاء  الثاني:
 ،كيعكضيا جسمو ،منو ال يؤدم أخذىا إلى كفاة المنقكؿ ، أك ال يكجد بديؿ عنيا كلكفمثؿ الكمية

 مثؿ نقؿ قطعة جمد مف شخص آلخر.

 .تعالى حو في المسألة التالية بإذف اهللمحؿ اختبلؼ العمماء، كىك ما سأكضكىذا النكع 

 

 

 

                                                           

 .363-334، صأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا( الشنقيطي،  (1
 .340-337، صعميياأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة الشنقيطي،  ( (2
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 :في المسألة آراء الفقياء

كىك اتفاؽ جميكر المذاىب األربعة، عمى التفصيؿ رأي األول: عدم جواز نقل األعضاء، ال
 اآلتي:

 لكرامتو،؛ بعظـ اآلدمي أك أم جزء مف أجزائو االنتفاعإلى عدـ جكاز  الحنفيةذىب فقد 
، (1) ىانةمف اإلفي االنتفاع بأجزائو نكع ، ك غيرىـفإف اهلل تعالى كـر بني آدـ كفضميـ عمى 

 .(3)العظـب االنتفاع أجاز ف (2)في ذلؾ السرخسي يـخالفك 

سكاء إلى أف الضركرة ال تبرر االنتفاع بأجزاء آدمي غيره كلك كاف ميتان،  المالكيةىب كذ
؛كاف معصكـ الدـ أـ غير  خكؼ مف ىبلؾ كلم، مة اإلنساف التي تتعمؽ بإنسانيتولكرا معصـك

 .(4)بعضيـ يرل أف السبب تعبدم ال تدرؾ حكمتو ك ،الحي بسبب ذلؾ

 مف لغيره نفسو بعض قطع شخصال عمى إلى أنو يحـر الشافعية في قولذىب 
 (5)الكؿ. الستبقاء البعض قطع فيو ليس لغيره قطعو ألف المضطريف؛

كاف  إذافيـ ال يجيزكف حتى لممضطر االنتفاع بأجزاء اآلدمي كلك ميتان  الحنابمةكأما 
 .(6)معصـك الدـ قبؿ مكتو

 

                                                           

 ،373-5/372 ت: عبد الكريـ الجندم، ،في الفقو النعماني المحيط البرىانيابف مىازىةى، محمكد بف أحمد،  ( (1
، الدقائق شرح كنز البحر الرائق ـ. ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ،2004، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط
 .، دار الكتاب اإلسبلمي، بدكف تاريخ2ط ،8/233

أحد  ،اإلماـ الكبير شمس األئمة صاحب المبسكط كغيره، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ أبك بكر السرخسي(  (2
جف بسبب كممة كاف فييا مف ، سي كاف إماما عبلمة حجة متكمما فقييا أصكليا مناظرا ،الفحكؿ األئمة الكبار

الجواىر المضية في ، عبد القادر بف محمد بف نصر اهللىػ. القرشي، 490سنة مات ، زمف الخاقاف الناصحيف
 .كراتشي ،مير محمد كتب خانو، دار 2/28، طبقات الحنفية

 .1/203، المبسوطالسرخسي،  ( (3
 .2/116، 1/429، عمى الشرح الكبير حاشية الدسوقيالدسكقي،  ( (4
 .6/164،  إلى معرفة ألفاظ المنياج مغني المحتاجالشربيني،  ( (5
 .ـ1968مكتبة القاىرة،  ،421-9/420، المغنيابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد بف محمد،  ( (6
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 .(1)القائؿ التحريـ ىذا الرأم جمع مف المعاصريف اختارقد ك 

 

 :جواز نقل األعضاء: الرأي الثاني    

المضطر عضكان يجكز قطع " ، حيث قالكا:في األصح (2)الشافعية الرأمىذا ذىب إلى 
االستفادة مف أجزاء اآلدمي إذا دعت  جازكافأ ،"أك أكموو أك مف غيره إلنقاذ نفسو مف اليبلؾ،من

 الضركرة لذلؾ.

ذاني، (4) مف المالكية(3)اليكارميؤيد ىذا الرأم ك  كالكىٍمكى
 .(6)مف الحنابمة(5)

 

 

                                                           

 كالشيخ الشعراكم، متكلي محمد كالشػيخ الغمػارم، اهلل عبد كالشيخ السكرم، السبلـ عبد ( منيـ: )الدكتكر (1
 منظور من اآلدمية األعضاء وزراعة نقلالسبلـ،  السػكرم، عبػد .كالدكتكر حسف عمي الشاذلي( السنبيمي،

تعريف أىل اإلسّلم بأن نقل الغمارم، عبد اهلل بف الصديؽ،  .ـ1988 المنار، ، دار1ط ،106، صإسّلمي
 في الشرعي الحكم، جمعية آؿ البيت لمنشر اإلسبلمي، فمسطيف. الشػعراكم، محمد متكلي، 12، صالعضو حرام

انتفاع اإلنسان الشاذلي، حسف عمي،  .ـ1987 يناير، 26 اإلسبلمي، المكاء مجمة ،األعضاء وزراعة نقل مسألة
 .187، ص4، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، عددبأعضاء إنسان آخر حيا أو ميتا في الفقو اإلسّلمي

 دار الفكر. ،53+9/41، المجموع شرح الميذبالنككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ،  ( (2
تكلى التدريس كالفتكل ككانت ، لو شرح عمى مختصر ابف الحاجب، محمَّد بف عبد السبلـ اليكارم التكنسي(  (3

. مخمكؼ، محمد بف محمد بف ـ[، بالطاعكف الجارؼ 1348ػ] ق 749ىػ تكفي سنة  734كاليتو القضاء سنة 
 ـ.2003لبناف،  ، دار الكتب العممية،1، ط1/301، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةعمر، 

 .1/429 ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير الدسكقي، ( (4
: كأعيانو المذىب الحنبمي أئمة البغدادم، أحد الخطاب أبك الكمكذاني، أحمد بف الحسف بف أحمد بف ( محفكظ (5
 الفقو ، تكفي في جمادل أصكؿ في"  التمييد"  الفقو، في"  اليداية: " تصانيفو ، فمفىػ432 سنة شكاؿ ثاني في كلد

، ت: عبد الرحمف ذيل طبقات الحنابمةأحمد،  بف الرحمف عبد الديف . ابف رجب الحنبمي، زيفىػ510 سنة اآلخرة
 ـ.2005، مكتبة العبيكاف، الرياض، 1، ط1/285العثيمييف، 

 .9/421، المغنيابف قدامة،  ( (6
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مجمع الفقو ، كىك ما ذىب إليو (1)مف العمماء المعاصريف عددكذىب إلى ىذا الرأم 
 :طك بشر  ،جكاز نقؿ األعضاء مف اإلنساف لنفسو، كمنو لغيره ، حيث قرر(2)اإلسّلمي

 .أف يككف النفع المتكقع أرجح مف الضرر -1

 .أف يككف النقؿ لعبلج مرض متحقؽ -2

 أف يككف المنقكؿ منو كامؿ األىمية. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ،األعضاء نقل الحؽ،  ـ. جاد1987 ،2، ط148ص الطبية، لألعمـال الشـرعية األحكـام أحمد، الديف، شرؼ ( (1
 الفقو مجمع مجمة معاصـرة، فقييـة قضـايا ـ. البكطي، محمد سعيد رمضاف،1983، 171ص ،10ج األزىر مجمة

 ـ.1988، 120، ص4عدد اإلسبلمي،
 .359، ص4انظر نص القرار كامبل في مجمة المجمع الفقيي، العدد ( (2
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 :(1)والردود عمييا نالمانعي* أدلة  

 من القرآن:أوال: 

كالشاىد مف ىذه ، (2)چۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے ۀ  چى: قكلو تعال -1
 إقداـ الشخص عمى مف مثؿالنفػس في مكاطػف التيمكة قاء إل نيا نيػت عفأ الكريمة يػةآلا

بيا، في  عف أداء كظائفيا المنكطة اأك إضعافن  اكمين  افن بلف فيو إتأل ؛التبرع بجزء مف جسده
 .(3)سبيؿ إحياء غيره

خارج محؿ النزاع؛ ألنو يشترط في جكاز النقؿ أف ال  الكريمة ف ىذه اآلية: أعميو الرد
 .(4)تككف حياة المتبرع ميددة باليبلؾ

 

شؾ أف في استقطاع ال ك ، (5)چڇ  ڇ         ڇ  ڇ  چچ   چڃ  چ  چ : قكلو تعالى -2
لحياة  اتعريػضن  ،لزرعيا في جسـ آخػر مريضعضاء البشرية مف إنساف حي، األبعض 

 .(6)كىك منيي عنو ،ؾكؿ لمخطػر كاليبلاأل
: أف التبرع باألعضاء ليس فيو تعريض لحياة المتبرع لمخطر في كقتنا الحالي عميو الرد

ال فبل  .(7)بعد تقدـ الطب، فإذا غمب عمى الظف عدـ تضرر المتبرع بشيادة الثقات جاز التبرع كا 
 
 

                                                           

، دار القمـ، دمشؽ، 1ط ،143، صالموقف الفقيي واألخّلقي من قضية زرع األعضاءمحمد عمي، ( البار،  (1
أحكام الجراحة الطبية واآلثار . الشنقيطي، نقل األعضاء من اإلنسان والحيوان جائز بشروطـ. الزحيمي، 1994

 كما بعدىا. 362، صالمترتبة عمييا
.195سكرة البقرة:  ( (2
، بحث في مجمع الفقو اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا في الفقو اإلسّلمي انتفاع( الشاذلي،  (3

 .148، ص4اإلسبلمي العدد 
 .381، صعمييا المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكام ( الشنقيطي، (4
 .29( سكرة النساء:  (5
 .152، صالفقو اإلسّلميانتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا في الشاذلي،  ( (6
 .134، صاألحكام الشرعية لألعمال الطبيةشرؼ الديف،  ( (7
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فمك لـ تكف  (1)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   چ  : تعالىقكلو   -3
 ،، ىي نفسيا التي كانت ليـ في الدنيا لـ يبؽ لشيادتيا عمييـ أم معنىأعضاؤىـ المعادة

 .(2)؟!وإلي ؿصيؿ أـ لممنقك ألاعضاء لصاحبيا األك لمف تعاد 
فيك قادر عمى تمييز الصاحب األصمي لكؿ  ،: أف اهلل تعالى ال يعجزه شيءيرد عميو

 .(3)عضك، فيك قادر عمى أف يجعميا تشيد عمى صاحبيا األصمي كعمى صاحبيا اآلخر
 

 بما كحفظو اإلنساف، كصانو تعالى اهلل كـر فقد (4)چک  ک        ک  گ  چ قكلو تعالى:  -4
 .(5)حياتو مقكمات ككؿ كمالو كعرضو كعقمو كنفسو دينو أحكاـ مف لو شرعو

: أف نقؿ األعضاء ال يتعارض مع كرامة اإلنساف، بؿ إنو تكريـ معنكم الرد عميو
 .(6)لئلنساف؛ لما فيو مف أجر كثكاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .24( سكرة النكر:  (1
 .143، صي واألخّلقي من قضية زرع األعضاءيالموقف الفقالبار، محمد عمي،  ( (2
 .المرجع السابؽ، نفس المكضع ( (3
 .70سكرة اإلسراء:  ( (4
، مجمة المجمع الفقيي، اإلسّلمي الفقو في ميتا أو حيا آخر إنسان جسم بأعضاء اإلنسان انتفاعالشاذلي،  ( (5
 .144، ص4العدد
 .383ص ، عمييا المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكامالشنقيطي،  ( (6
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 :الشريفة من السنةثانًيا: 

ةدى يٍ رى حديث بي  -1
 اأميرن  رأمٌ  إذا كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رضي اهلل عنو قاؿ: كاف (1)

 ثـ خيرا، المسمميف مف معو كمف اهلل، بتقكل خاصتو في أكصاه سرية، أك جيش، عمى
 الى كى  كا،ري دي غٍ تى  الى كى  كا،مي غٍ تى  الى كى  كازي اغٍ  ،اهللً بً  رى فى كى  فٍ مى  كامي اتً قى  ،اهللً  يؿً بً سى  يفً  اهللً  ـً اسٍ بً  كازي " اغٍ : قاؿ
 .(2).".كا.مي ثِّ مى تي 

خذ أعضاء اإلنساف أى عمى أفَّ عمى حرمة التمثيؿ، ك  دؿَّ  الشريؼ : أف الحديثوجو الداللة
ثيمىة، كقد نيى  ثيمىة رسكؿ اهللأثناء حياتو مى صمى اهلل عميو كسمـ عف المى

(3). 
ريض العميا، فيراعى أعظـ أف مفسدة التمثيؿ معارضة لمفسدة ىبلؾ الم الرد عميو:

 .(4)ف بارتكاب أخفيماالمفسدتي
 

 يٍ فً  يِّ الحى  اـً ظى عً  رً سٍ كى كى  تً يِّ المى  اـً ظى عً  ري سٍ كى " النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: عف  -2
  (5)."ـً ثٍ اإلً 

  

                                                           

ٍيدىة بف حصيب بف عبد اهلل بف الحارث األسممي، شيد أي  ( (1  ساكني مف كالحديبية كبيعة الرضكاف، كاف احدن بيرى
 ـ،683مات سنة  حتى بمرك فأقاـ خراساف، إلى غازيا منيا خرج ثـ دارا، بيا كابتنى البصرة، إلى تحكؿ ثـ المدينة،
 .2/50، األعّلم. الزركمي، 1/367، أسد الغابة في معرفة الصحابةحديثا. ابف األثير،  167 بيا، لو كدفف
ركاه مسمـ في كتاب الجياد كالسير، باب تأمير اإلماـ عمى البعكث ككصيتو إياىـ بآداب الغزك كغيرىا،  ( (2

، دار 3/1357، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسمم. مسمـ، ابف الحجاج النيسابكرم، 1731حديث رقـ 
 إحياء التراث العربي، بيركت.

، مجمة مجمع الفقو اإلسّلمي الفقو في ميتا أو حيا آخر سانإن جسم بأعضاء اإلنسان انتفاعالشاذلي،  ( (3
 .187ص، 4اإلسبلمي، العدد

 .385ص، عمييا المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكامالشنقيطي،  ( (4
باب في الحفار يجد العظـ ىؿ يتنكب ذلؾ المكاف؟، حديث رقـ  ،( أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الجنائز (5

، المكتبة 3/212 الحميد، عبد الديفمحيي  محمدت: ،سنن أبي داود سميماف بف األشعث، ، أبك داكد،3207
، الكتاب مرقـ آليا في المكتبة 1/2، صحيح وضعيف أبي داوداأللباني،  .قاؿ األلباني: صحيح العصرية، بيركت.

 الشاممة.
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بأنو يحـر كسر عظـ الحي أك الميت إال لسبب أذف  الشريؼ أفاد الحديث وجو الداللة:
 .(1)بو الشارع

 
ذاء النزاع؛ ألف األطباء ال يقكمكف بإيخارج محؿ  الشريؼ : ىذا الحديثالرد عميو

 .(2)عمييا محافظة شديدة طمبا لنجاح ميمة النقؿ كالزرع األعضاء المنقكلة بؿ يحافظكف
 

 :معقولمن الثالثًا: 

 استدلكا بالعقؿ مف ثبلثة كجكه:

أف مف شركط صحة التبرع أف يككف اإلنساف مالكا لمشيء المتبرع بو أك مفكضا بذلؾ  -1
 مف قبؿ المالؾ الحقيقي، كاإلنساف ليس مالكا لجسده، كال مفكضا فيو، فثبت بذلؾ عدـ

 .(3)صحة تبرعو

 .(4)اإلنساف مأذكف لو بالتصرؼ بجسده بما فيو الخير لو في الدنيا كاآلخرة الرد عميو:

أف درء المفاسد مقصكد شرعا، كفي التبرع مفاسد تزيد عف المصالح، إذ فيو إبطاؿ لمنافع  -2
األعضاء المنقكلة مما قد يؤدم إلى اليبلؾ، أك عمى األقؿ التقاعس عف أداء 

 .(5)الكاجبات

ىذا الدليؿ خارج محؿ النزاع؛ إذ أنو يشترط في النقؿ أف ال يؤدم إلى اليبلؾ  الرد عميو:
ال لـ يبح  .(6)كا 

                                                           

 .362ص ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا ( الشنقيطي، (1
 .385ص ،المرجع السابؽ  (2)
، مجمة مجمع الفقو اإلسّلمي الفقو في ميتا أو حيا آخر إنسان جسم بأعضاء اإلنسان انتفاع( الشاذلي،  (3

 .146ص، 4اإلسبلمي، العدد
 .144ص، واألخّلقي من قضية زرع األعضاءالموقف الفقيي ( البار،  (4
 .364ص أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا،الشنقيطي،  ( (5
 .387، صالمرجع السابؽ(  (6
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 القياس: -3

قي كى كقد أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بتى )أف حرمة الماؿ أقؿ مف حرمة النفس،  -أ
ـائً رى كى 

 .(3)ىـ، فمف باب أكلى أف تتقى أعضاؤ (2)(اؿلمى ا (1)

 .(4)إف كرائـ األمكاؿ تقبؿ بإذف صاحبييا، فكذلؾ نقؿ األعضاء الرد عميو:

بجامع ككف  ،(5)ال يجكز استقطاع األعضاء اآلدمية كما ال يجكز استقطاع األبضاع -ب
 .(6)كؿ منيما مف أعضاء الجسد

ف مشاركة األبضاع محرمة ألنيا تفضي إلى الزنى، كىذه العمة غير متحققة أ الرد عميو:
 .(7)األعضاء، فيذا قياس مع الفارؽفي نقؿ 

 

 

 

 

 

                                                           

 نفيس لو كقيؿ كاف صنؼ أم مف األمكاؿ نفائس كالمراد المبف غزيرة أم كريمة ناقة يقاؿ كريمة جمع الكىراًئـ( (1
منفعتو. ابف حجر، أحمد بف  لكثرة كريـ النفيس لمماؿ كقيؿ ،الخير كثيرة الكريمة كأصؿ ،بو تتعمؽ صاحبو نفس ألف

 ـ.1379، دار المعرفة، بيركت، 3/322، فتح الباري شرح صحيح البخاريعمي، 
،البخاري،8541أخرجهالبخاري،كتابالزكاة،بابالتؤخذكرائمأموالالناسفيالصدقة،حديثرقم( (2

.2/881،البخاريصحيح 

 .364، صعمييا المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكام( الشنقيطي، (3
 .387، صالمرجع السابؽ(  (4
، باب لسان العرب. ابف منظكر، وَقاَل َقْوٌم: ُىَو الَفرج، والُمباَضعُة: الُمجاَمعُة، َوِىَي الِبضاعُ ، الُبْضُع: النَِّكاحُ  ( (5

عى(، العيف فصؿ الباء، مادة   .8/12)بىضى
 .364، صالمرجع السابؽ(  (6
 .387ص ،المرجع السابؽ ( (7
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 من القواعد الفقيية:رابًعا: 

)ما جاز بيعو جازت ىبتو كما ال  (1)استدلكا بالقكاعد التالية: )الضرر ال يزاؿ بمثمو(
 .(2)فبل(

القكاعد الفقيية تقكؿ بمنع إزالة الضرر بمثمو، كىذا مكجكد في مسألة نقؿ األعضاء حيث 
 .الشخص المتبرع لو بضرر يمحؽ المتبرعإف الضرر يزاؿ عف 

أصحاب ىذا الرأم يقكلكف بعدـ جكاز بيع األعضاء، كبحسب قكاعد الفقو ما ال يجكز 
 .(3)بيعو ال تجكز ىبتو، فبل يجكز التبرع باألعضاء

، فيذه خارج محؿ أف شرط نقؿ األعضاء أف ال يؤدم إلى تضرر المتبرع الرد عمييا:
ة فيستثنى منيا حالة الضركرة لنقؿ األعضاء؛ إلنقاذ نفس مف نيالثاأما القاعدة النزاع، 
 .(4)اليبلؾ

 

 

 

 

 

                                                           

ابف نجيـ،  .ـ1990 العممية، الكتب دار ،1ط ،1/86 ،والنظائر األشباه بكر، أبي بف الرحمف عبد السيكطي،( (1
، 1/74عميرات، ، ت: زكريا عمى مذىب أبي حنيفة النعمان األشباه والنظائرزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، 

 ـ.1999، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط
، المنياج شرح إلى المحتاج نيايةالرممي، محمد بف أحمد بف حمزة،  .1/469، والنظائر األشباه السيكطي، ( (2
 ـ.1984، ط أخيرة، دار الفكر، بيركت، 5/410

، 4، مجمة المجمع الفقيي، العددميتاانتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو الشاذلي،  ( (3
 .206ص
 .365، صأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عميياالشنقيطي،  ( (4
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 :نالمجيزيأدلة * 

 :الكريم من القرآنأواًل: 

 التي تحدثت عف حرمة جسـ اإلنساف، كمنيا: الكريمة اآليات .1

ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڑ  ڑ   ک  ک  چ قكلو تعالى:  -أ 

كغيرىا اتفقت  الكريمة ، فيذه اآلية(1)چہڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
، كاإلنساف المريض إذا احتاج عمى استثناء حالة الضركرة مف التحريـ المنصكص عميو

فيباح  ،االستثناءإلى نقؿ العضك فإنو سيككف في حكـ المضطر؛ كبذلؾ يدخؿ في عمكـ 
 .(2)نقؿ العضك إليو

 الكريمة ، فيذه اآلية(3)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤچ قكلو تعالى:   -ب 
ف تبرع ألخيو بعضك مف عامة يدخؿ فييا كؿ إنقاذ مف تيمكة، فيدخؿ في العمكـ مى 

 .(4)أعضائو كي ينقذه مف اليبلؾ

 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   چاستدلكا بآيات التيسير كرفع الحرج، كمنيا: قكلو تعالى:  .2

، ففي إجازة نقؿ األعضاء تيسير عمى العباد، كىذا ىك مقصكد (5)چۈ  ٴۇ   ۋ
 .(6)الشارع

 

 

                                                           

 .173( سكرة البقرة:  (1
 .133، صاألحكام الشرعية لألعمال الطبيةشرؼ الديف،  ( (2
 .32( سكرة المائدة:  (3
 .47، ص22، العددمجمة البحوث اإلسّلميةرأم لجنة الفتكل في نقؿ الدـ كزرع األعضاء،  ( (4
 .185( سكرة البقرة:  (5
 .374، صأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عميياالشنقيطي،  ( (6
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 :لمعقولمن اثانًيا: 

يجكز التداكم بنقؿ األعضاء اآلدمية كما يجكز التداكم بمبس الحرير أك استعماؿ  .1
 .(1)الذىب لمف احتاج إلى ذلؾ، بجامع كجكد الحاجة الداعية إلى ذلؾ

تشريحيا، بجامع كجكد الحاجة في ز اجك ىك الحاؿ في يجكز نقؿ األعضاء اآلدمية كما  .2
 .(2)منيما كؿ

التبرع بأعضاء الميت لشخص حي ينتفع بيا مف باب الصدقة التي حثت الشريعة  .3
 .(3)عمييا، خاصة إذا أكصى صاحبيا بذلؾ قبؿ الكفاة

فإذنو بالتبرع فيو مصمحة  أف اإلنساف مأذكف لو بالتصرؼ في جسده بما فيو مصمحة، .4
 .(4)عظيمة فيجكز فعمو

 

 من القواعد الفقيية:ثالثًا: 

 .(6))الضركرات تبيح المحظكرات( ،(5)استدلكا بقكاعد رفع الضرر، كمنيا: )الضرر يزاؿ( -1
 نقؿ حالة في مكجكد  كىذا بالمحظكر، كلك ضرره بإزالة لممتضرر الترخيص: الداللة وجو    

 .(7)عضكه بتمؼ متضرر المريض فالشخص األعضاء،
 
 

                                                           

 .171، ص4، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العددانتفاع اإلنسان بأعضاء إنسان آخر حيا أو ميتاالشاذلي،  ( (1
غرس األعضاء في جسم نسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا انتفاع اإل صافي، محمد أيمف، ( (2

 .60، ص4، مجمة المجمع، العدداإلنسان مشاكمو االجتماعية وقضاياه الفقيية
مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي،  ،انتفاع اإلنسان بأعضاء إنسان آخر حيا أو ميتا ،العبادم، عبد السبلـ داكد ( (3
 . 272، ص4العدد
، مجمة مجمع الفقو جسم إنسان آخر حيًا أو ميتاً  انتفاع اإلنسان بأعضاءالبكطي، محمد سعيد رمضاف،  ( (4

 .131، ص4اإلسبلمي، العدد
 .1/72، األشباه والنظائرابف نجيـ،  .1/7، األشباه والنظائرالسيكطي،  ( (5
 .1/73ابف نجيـ، األشباه كالنظائر،  .184، األشباه والنظائر( السيكطي،  (6
 .377، صأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا( الشنقيطي،  (7
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 .(1)قاعدة: )إذا تعارض مفسدتاف ركعي أعظميما ضررا بارتكاب أخفيما( -2
ا ع حين ع لو أعظـ مف المفسدة الكاقعة عمى الشخص المتبرِّ مفسدة ىبلؾ الحي المتبرَّ  وجو الداللة:
 .(2)مياظى كلى لعً ـ المفسدة األي دَّ قى فتي  ،اكاف أك ميتن 

 
 

 .(3)تغير األحكاـ بتغير األزماف(قاعدة: )ال ينكر  -3
ا، كاآلف بعد ا كخطرن الطب يعتبر ضررن  األعضاء اآلدمية كاف قبؿ تطكر عمـنقؿ  وجو الداللة:

لغمبة الظف باليبلؾ فإنو أصبح حبلال بعد تقدـ  ؛ا في القديـمن أصبح آمنا، فإذا كاف محرَّ  وتقدم
 .(4)ألنو دكاء كعبلج نافع ؛الطب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/76ابف نجيـ، األشباه كالنظائر،  .1/87، األشباه والنظائر( السيكطي،  (1
، 4إلسبلمي، العدد، مجمة مجمع الفقو اانتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا( البكطي،  (2
 .127ص
 ، دار نكر محمد، كراتشي.1/20، 39المادة ، نجيب ىكاكيني، ت: مجمة األحكام العدلية( مجمكعة مؤلفيف،  (3
 .379، صأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا( الشنقيطي،  (4
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 :(1)الدكتور وىبة الزحيمي اختيار* 

ألف إنقاذ  ؛، عمبلن بأصكؿ الضركرة أك الحاجة العامة المتعينةالمجيزينيترجح لي قكؿ "
 لممكت...كبيذا تتحقؽ مصمحة راجحة.حياة إنساف أكلى كأفضؿ مف تركو معرضان 

  الكاجب تكافرىا في المتبرع، كىي: شروطالباألخذ  يجبك 

 أم بالغان عاقبلن رشيدان. أف يككف كامؿ األىمية، .1
أف يتـ النقؿ برضاه، أك إذنو الصريح أك الضمني حاؿ الحياة، أك بكصية بعد المكت،  .2

 .أك بإذف أكليائو أك قرابتو بترتيب العصبات: "البنكة، ثـ األبكة، ثـ األخكة، ثـ العمكمة"
 مظنكف، كأال تتعرض حياتو لمخطر. أف ال يترتب عمى نقؿ العضك ضرر محقؽ أك .3

 كمنيا: ،ضوابط لذلؾ مماءالع ضعكقد ك 

 لو؛ عكالمتبرَّ  عالمتبرِّ  مف لكؿ المعتادة البلزمة الطبية الفحكص إجراء الطبيب عمى .1
 . العممية لسبلمة ليطمئف

 بأف العبلجية، الحاجة أك لمضركرة إال الزرع أك الغرس عممية إلى الطبيب يمجأ أف ال .2
 .الجسدم التكامؿ حفظ كىي أكلى، لمصمحة تحقيقنا الجسـ ذات في الزرع يككف

 .المتحققة المصمحة مف أكبر جسيـ ضرر نقؿال عمى يترتب ال أف .3
 .الحياة عميو تتكقؼ مما المنقكؿ العضك يككف الف أ .4
 آخر. بديؿ كجكد دكف الزرع إجراء يتعيف أف .5
 ".غالبان  أك المعتاد بحسب كالنزع الزرع عممية نجاح يتحقؽ أف .6

 

 

 

                                                           

، مؤسسة 4، ط81، صالوضعينظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون مصطفى، بف الزحيمي، كىبة  ( (1
   ـ.1985الرسالة، 
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 الترجيح:

قكؿ المجيزيف لقكة أدلتيـ  فإنني أميؿ إلى، أدلة المانعيف كبياف ضعفيا الرد عمىبعد 
كحفظ  ،؛ كألف ىذا الرأم يتكافؽ مع مقاصد اإلسبلـ  في جمب المصالح كدرء المفاسدكمنطقيـ

كمنيـ الدكتكر  ،بالجكازالتي ذكرىا مف قاؿ ( 1)كلكف ىذا الجكاز مقيد بالشركط ؛النفس البشرية
 كىبة الزحيمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مف ىذا البحث. 47+37انظر ص ( (1



 
49 

 

 نقل عضو من حيوان إلى إنسان:حكم : ثالثالمطمب ال

 تصوير المسألة:

 :(1)مف حالتيف عضك منو إلى اإلنسافالال يخمك الحيكاف المراد نقؿ 

 : كمف أمثمتو بييمة األنعاـ المذكاة مف إبؿ كبقر كغنـ.األكلى: أف يككف طاىران 

 .، كالكمب، كغيرىاالثانية: أف يككف غير طاىر: كمف أمثمتو ميتة بييمة األنعاـ

متو كزرعو مكاف عضك الحيكاف ليتـ مبلءىي عبارة عف نقؿ عضك مف ىذا  ىنا كالمسألة
 .اإلنساف التالؼ

 

 تحرير محل النزاع:

جكاز التداكم بأم جزء مف أجزاء الحيكاف الطاىر، كال حرج  في (2)بيف الفقياء ال اختبلؼ
 في غرس أم عضك مف أعضائو في جسـ اإلنساف.

جكاز التداكم بأعضاء الحيكاف غير  بيف الفقياء كاف عمىالذم جرل  أما االختبلؼ
، فاألصؿ فيو أنو محـر لمكاف النجاسة التي ستككف في البدف فتؤدم إلى بطبلف الطاىر

التي يشترط فييا الطيارة؛ فمذلؾ قالكا بعدـ جكاز نقؿ األعضاء التي مف ىذا النكع إلى العبادات 
 ، كلكف يبقى ىناؾ حاالت ضركرة فيؿ يجكز النقؿ فييا أـ ال؟(3)جسـ اإلنساف مف حيث األصؿ

 آراء الفقياء بشيء مف التفصيؿ في المسألة التالية. بإذف اهلل تعالى سكؼ أبيفك 

 
                                                           

 .400-399، صأحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عميياالشنقيطي،  ( (1
النوادر . القيركاني، عبد اهلل بف أبي زيد، 5/354، الفتاوى الينديةالبمخي، الشيخ نظاـ الديف كآخركف،  ( (2

، دار الغرب اإلسبلمي، 1، ط3/424، ت: محمد حجي، عمى ما في المدونة من غيرىا من األمياتوالزيادات 
 .24/266، مجموع الفتاوى. ابف تيمية، 3/138، المجموع شرح الميذبـ. النككم، 1999بيركت، 

 .3/138، المجموع شرح الميذب. النككم، 5/354، الفتاوى الينديةالبمخي، ( (3
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 :المسألةىذه في  آراء الفقياء

 األعضاء زراعة في بو االنتفاع فيجكز كالجراد، كالسمؾ طاىراً  ميتاً  الحيكافإذا كاف         
 عميو اهلل صمى لقكلو طاىر، ألنو الحنفية؛ غير (1)الجميكر عند السمؾ زيت كتناكؿ مطمقنا،
(وي تي تى يٍ مى  ؿُّ الحً  ،هي اؤي مى  كري يي الطَّ  كى ىي ): -في البحر كنحكه-كسمـ

(2). 

 الحاجة أك الضركرة عند إال بيا ينتفع فبل نجسة، البحر ميتة إلى أفَّ  (3)الحنفيةذىب ك        
 .أحيانا الضركرة منزلة المنزلة

 فقياء رأم في كزراعةن  تداكينا عظموب االنتفاع فيجكز ،نجساً  ميتاً  الحيكاف كاف إف كأما       
 اتفاقنا، عمى التفصيؿ اآلتي: األربعة المذاىب

 ؛-ميتان  أـ مذبكحان  الحيكاف أكاف سكاء –كاآلدمي الخنزير سكل ما بعظـ التداكمالحنفية  أجاز     
 .(4)الحياة تحمو ال العظـ كألف ؛إال الخنزير بالمكت الحيكاف عظـ نجاسة يركف ال الحنفية ألف

 

 

                                                           

، دار الفكر، بيركت. القركم، محمد العربي، 1/82، شرح مختصر خميلبف عبد اهلل، الخرشي، محمد  ( (1
روضة الطالبين ، دار الكتب العممية، بيركت. النككم، 1/287، الخّلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية

ار الكتب العممية. ، د1/457، الميذب في فقو اإلمام الشافعي. الشيرازم، إبراىيـ بف عمي، 1/13، وعمدة المفتين
، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط1/547، الكافي في فقو اإلمام أحمدابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد بف محمد، 

 ـ.2003، دار الحديث، القاىرة، 1/490، العدة شرح العمدةـ. المقدسي، عبد  الرحمف بف إبراىيـ، 1994
. 1/238، المستدرك عمى الصحيحين. الحاكـ، 493أخرجو الحاكـ في مستدركو كتاب الطيارة، حديث رقـ  ( (2

، سنن أبي داود. أبك داكد، 83كأخرجو أبك داكد في سننو كتاب الطيارة، باب الكضكء بماء البحر، حديث رقـ 
الكتاب مرقـ آليا عمى المكتبة ، 1/2، صحيح وضعيف سنن أبي داود. كقاؿ األلباني: صحيح. األلباني، 1/62

 الشاممة. 
 مجمعىػ. شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد، 1310، دار الفكر، 2، ط5/289، الفتاوى اليندية، البمخي ( (3

 ، دار إحياء التراث العربي.2/514، األبحر ممتقى شرح في األنير
 .5/354، ، الفتاوى اليندية( البمخي (4
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 بعد عنو كيعفى ميتة، بعظـ لمشخص الحاصؿ الكسر جبر -قكؿ في – (1)المالكية كأباح      
 .طاىر العظـ ىذا ألف االلتحاـ؛

 أم عذر، أنو فيتجو كمب، نحك بعظـ إال سريعان  ينجبر ال اآلدمي لحـ إف: (2)الشافعية كقاؿ     
 .لمضركرة الصبلة معو تصح

 .عنيا معفكه  نجاسةه  بو يجبر الذم العظـ نجاسةى  بأف (3)الحنابمة كصرح 

 

 إال ،كتطيره فيو تؤثر الشرعية الذكاة أف ،(4)الحنفية فيرل: المحم مأكول غير الحيكاف كأما
 ؛ كىك ميتة الحيكاف البرٌم.الدبغ جمده يقبؿ ال كما ،الخنزير

 الكمب ككذا ،كالبغاؿ كالحميربمحرَّـ األكؿ تؤثر ال الذكاة فبأ فيقكلكف (5)المالكية كأما  
 .ذيكِّي كلك نجسة، ذكر ما فميتة الذكاة، فييما تعمؿ ال كالخنزير

 

 

                                                           

، ت: الحبيب بف طاىر، اإلشراف عمى نكت مسائل الخّلفالقاضي، عبد الكىاب بف عمي بف نصر،  ( (1
، 1، ط1/284 مواىب الجميل في شرح مختصر ـ. الحطاب الرعيني، محمد بف محمد، 1999، دار ابف حـز

 ـ.1992، دار الفكر، 3، ط1/107، خميل
، دار الكتاب 1/172، ب في شرح روض الطالبأسنى المطالالسنيكي ، زكريا بف محمد األنصارم،  ( (2

، الطبعة 2/21، نياية المحتاج إلى شرح المنياجاإلسبلمي، بدكف طبعة كتاريخ. الرممي، محمد بف أحمد، 
 ـ.1984األخيرة، دار الفكر، بيركت، 

ر الكطف ، دا1/43، ت: عبد الرحمف العسكر، زاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاكم، مكسى بف أحمد،  ( (3
، دار ابف الجكزم، 1، ط2/234، الشرح الممتع عمى زاد المستقنعلمنشر، الرياض. العثيميف، محمد بف صالح، 

 ىػ.1428
 .3/115، الفتاوى الينديةالبمخي، الشيخ نظاـ الديف كآخركف،  ( (4
 .1/88، مواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب،  ( (5
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الخنزير، )كالنجس الحيكاف عظـلفقياء أف األصؿ حرمة التداكم بتبيف مف كبلـ اكقد  
أف يتـ  كاألصؿ، (-كالحمير كالبغاؿ- ، كالحيكاف غير مأككؿ المحـميتة الحيكاف البرمكالكمب، ك 

 :(1)جد إال النجس جاز استخدامو بشرطيفك التداكم بالطاىر، فإف لـ ي

 محتاجا إلى نقؿ عضك الحيكاف النجس، بشيادة األطباء المختصيف.أف يككف المريض  .1
 أف ال يكجد العضك الطاىر الذم يمكف أف يقـك مقامو. .2

 

 

 :(2)الزحيمي اختيار الدكتور*

 يشتمؿ اإلنسانية النفس إنقاذ ألف لممصمحة؛ فيجكز: حيكاف مف عضك نقؿ حكـ كأما"
 الشريعة. بشركط ىي: مقاصد ترتيب في الماؿ حفظ عمى مقدمة مصمحة، عمى

 لمعبلج؛ مباح دكاء يكجد كال بدنو، مف عضك أك نفسو إلنقاذ مضطر إنساف حالة كجكد .1
 .لمضركرة إال بيا يتداكل ال النجاسات ألف

 .ىذه النقؿ عممية نجاح – ظنو عمى يغمب أك – الطبيب يتيقف أف .2
 كال جسده، أك الحيكاف صكرة في تشكيو إحداث إلى مكانو مف العضك نزع يؤدم أف ال .3

 .باالتفاؽ الحيكاف ذات تعذيب يحـر ألنو التحمؿ؛ بمقدار إال بو ألـ إلحاؽ

ككذلؾ يجكز نقؿ العضك مف حيكاف طاىر مأككؿ المحـ مطمقان، كمف غير مأككؿ المحـ 
المذبكح عمبلن برأم فقياء الحنفية، عند كجكد ضركرة متعينة، كمف أجؿ إنقاذ حياة إنساف 

 "لميبلؾ أك المكت أك األلـ المبرِّح.معرَّض 

  

                                                           

 .402، صالطبية واآلثار المترتبة عميياأحكام الجراحة ( الشنقيطي،  (1
 .نقل األعضاء من اإلنسان والحيوان جائز بشروط( الزحيمي،  (2
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 الترجيح:

مف جكاز زراعة عضك مف تعالى ما اختاره الدكتكر كىبة الزحيمي رحمو اهلل  أميؿ إلى
 الشريعة مقاصد مع متفؽ الرأم ىذاألف ك ؛ (1)الفقياء بينيابالشركط التي  ،حيكاف في جسـ إنساف

، فإذا دعت ضركرة السمحاء اإلسبلمية الشريعة مقاصد أىـ مف النفس حفظ أف إذ كركحيا،
، فييستىٍخدىـ بقىٍدًره.  حفظ النفس البشرية إلى استخداـ المحـر
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 المبحث الثاني: اختياراتو فيما يتعمق بالبصمة الوراثية،

 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: إثبات أك نفي النسب بالبصمة الكراثية.

 في أطفاؿ األنابيب. مف البصمة الكراثية المطمب الثاني: االستفادة
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 المطمب األول: إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية.

 تصوير المسألة:

 األكربية المحاكـ مف عدد بيا كقبمت ،الغربية الدكؿ في الكراثية البصمة استعماؿ شاع
 معرفة لمقضاة الميمة األمكر مف كاف لذا اإلسبلمية، البمداف في مؤخرا عمييا االعتماد كبدأ
 حجيتيا في بعض القضايا. كمدل الكراثية البصمة حقيقة

 تعريف البصمة الوراثية:

 البصمة لًغة:

ٍتـ أثر"، كالبصمة: (1)"الًبٍنًصر طرىؼ ًإلى الًخٍنًصر بىٍيفى طىرىؼً  مىا فىٍكتي : البيٍصـي "  اٍلخى
 .(2)"باإلصبع، كبصـ بصمنا: ختـ بطرؼ أصبعو

 ا:البصمة اصطّلحً 

 .(3)"بعينو إنساف كؿ ىكية عمى تدؿ التي الجينية البنية ىي": الكراثية البصمة

 جميع خبليا في المكجكدة المكرثة المادة ىي" :بقكلو فيا الدكتكر كىبة الزحيميعرٌ ك 
 أك الشعر أك المنكية المادة أك األصابع بصمات أك الدـ تحميؿ مثؿ كىي الحية، الكائنات
 عمى باالعتماد – فيي بينيما، االختبلؼ أك الشيئيف بيف كالتماثؿ التشابو مدل تبيف األنسجة،
 الفرؽ بكجكد كتجـز المتماثبلت، بيف الصمة مدل تحدد التي الشفرة – البشرم الجينكـ مككنات

                                                           

 القاموس المحيط،. الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب، 51-12/50، مادة )بصـ(، لسان العربابف منظكر،  ( (1
، مؤسسة 8، ط1/1080العرقسيكسي، مادة )البيٍصـ(،  نعيـ ت: مكتب تحقيؽ التراث في مكتبة الرسالة برئاسة محمد

 ـ.2005الرسالة، بيركت، 
، المعجم الوسيطمجمكعة مف المؤلفيف: إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد عبد النجار،  ( (2
 ، دار الدعكة.1/60

، مجمكعة كمجاالت االستفادة منيا الكراثية بشأف البصمة  برابطة العالـ اإلسبلمي رار المجمع الفقيي ق( انظر  (3
 .11/1083، مجمة مجمع الفقو اإلسّلميمؤلفيف، 
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 أحد الكراثة عمـ ظؿ في لئلنساف الكراثي التركيب معرفة طريؽ عف اتالمختمف بيف التغاير أك
 .(1)"الحياة عمكـ

 

 النسب: ونفي إثبات

: " :اإلثبات لًغة ـي الشٍَّيءً ثىبىتى ، كثىبَّتىو "، (2)"الثَّاءي كىاٍلبىاءي كىالتَّاءي كىًممىةه كىاًحدىةه، كىًىيى دىكىا أىٍثبىتىو ىيكى
ٍعننى  .(4)"كضده النفي ،كىك الحكـ بثبكت آلخر"، (3)"ًبمى

أماـ القضاء بالطرؽ التي حددىا الشرع اإلسبلمي عمى إقامة الدليؿ " :اإلثبات اصطّلًحا
 .(5)"حؽ أك كاقعة تترتب عمييا آثار شرعية

 

ى نىفىٍيتي " :النفي لًغة  نىفىٍيتيوي  تيٍثًبتيوي  كىالى  تىٍدفىعيوي  شىٍيءو  ًلكيؿِّ  ًقيؿى  رىمىى، ثيَـّ  بىابً  ًمفٍ  نىٍفينا اٍلحىصى
نىفىٍيتى  فىاٍنتىفىى، ؿي  ،تيٍثًبٍتوي  لىـٍ  إذىا النَّسىبى  كى ٍنًفيُّ  كىالرَّجي ده،: نىٍفيان  الشيءى  كنىفىى"، (6)"النَّسىبً  مى حى  كنىفىى جى

ده، ييقىاؿي : ابنىو فه  اٍنتىفىى: جحى لىًدهً  ًمفٍ  فيبلى لىدنا لىوي  يىكيكفى  أىف عىفٍ  نىفاه ًإذا كى  .(7)"كى

 .(1)"كىك اإلخبار عف عدـ الشيء" ،(8)"ىك ضد اإلثبات" :النفي اصطّلًحا

                                                           

 ـ.2007، دار الفكر، بيركت، 1، ط428، صقضايا الفقو والفكر المعاصر( الزحيمي، كىبة بف مصطفى،  (1
(،المغةمقاييس ابف فارس،  ( (2  .1/399 ، مادة )ثىبىتى
(، ،لسان العربابف منظكر،  ( (3  .2/19 فصؿ الثاء المثمثة، مادة )ثىبىتى
، دار الكتب العممية، 1، ط1/9 باب األلؼ، مادة )اإلثبات(، ،التعريفات عمي بف محمد بف عمي،، الجرجاني ( (4

 ـ.2003، دار الكتب العممية، 1، ط1/16، ةالتعريفات الفقييالبركتي، محمد عميـ اإلحساف، . ـ1983بيركت، 
، مكتبة دار البياف، دمشؽ، 1، ط1/23، وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسّلميةالزحيمي، محمد مصطفى،  ( (5

 ـ.1982
 ، المكتبة العممية، بيركت.2/619، في غريب الشرح الكبير المصباح المنيرالفيكمي، أحمد بف محمد،  ( (6
 .15/337 فصؿ النكف، مادة )نفي(، ،لسان العربابف منظكر،  ( (7
 ، دار الكتب اإلسبلمي.2/291، البزدوي أصول شرح األسرار كشفالبخارم، عبد العزيز بف أحمد،  ( (8
، مؤسسة الرالسالة، 3، ط4/221، ت: طو العمكاني، المحصولالرازم، محمد بف عمر بف الحسيف،  ( (1

 ـ.1997
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ٍكتيوي  طىمىبى  بىابً  ًمفٍ  نىسىبنا أىًبيوً  إلىى نىسىٍبتيوي ، بى سى مصدر نى " لًغة:ب سَ الن    إلىٍيوً  كىاٍنتىسىبى  ،إلىٍيوً  عىزى
ـي  اٍعتىزىل ًمفٍ  اأٍلىبً  ًقبىؿً  ًمفٍ  ًباٍلكىٍسًر، كالنىسىبي يىكيكفي  النٍِّسبىةي  كىااًلٍس ، كقيؿ: النَّسىبي  ًقبىؿً  كى  يىكيكفي  اأٍليِـّ

ةن  اصَّ  .(1)"باآلباًء خى

االنتساب  ىك" المالكية: كقاؿ، (2)"ىك نسبة الكلد إلى أبيو"قاؿ الحنفية:  :النسب اصطّلًحا
 .(4)"قريبة أك بعيدة ىي االتصاؿ بيف إنسانيف باالشتراؾ في كالدة"، كقاؿ الحنابمة: (3)"ألب معيف

صكلو كفركعو اإلنساف بأي رباط سبللة الدـ الذم يربط "بأنو:  المعاصريف كعرفو بعض
 .) 5)"كحكاشيو

، كبعد معرفة معاني مفردات ىذه المسألة ال بد مف تكضيح صكرتيا ككيفية إجرائيا
 :(6)يتآلتتمخص إجراءات فحص كتحميؿ المادة الكراثية في اك 

 .جمع كرفع العينات الحيكية بعناية بالغة -    1

 .كنقؿ كحفظ العينات الحيكية فرز -    2

 .إجراء االختبارات كالفحكص عمى العينات الحيكية لمتأكد مف ماىيتيا كتحديد ىكيتيا -   3

 .استخبلص المادة الكراثية مف العينات الحيكية -    4

                                                           

.1/755 فصؿ النكف، مادة )نسب(، ،لسان العربابف منظكر، . 2/602 ،المنير المصباحالفيكمي،  ( (1
 ،4/169، ت: أحمد عزك عناية،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابف نجيـ، سراج الديف عمر بف إبراىيـ،  (2
 ـ.2002، دار الكتب العممية، 1ط

 ـ.1986دار الفكر، بيركت، ، 6/114، منح الجميل شرح مختصر خميل( عميش، محمد بف أحمد،  (3
، عبد التغمبيـ. 1993، عالـ الكتب، 1، ط2/500، شرح منتيى اإلرادات( البيكتي، منصكر بف يكنس،  (4

، مكتبة الفبلح، 1، ط2/55، ت: محمد سميماف األشقر، نيل المآرب بشرح دليل الطالبالقادر بف عمر الشيباني، 
 ـ.1983الككيت، 

 ـ.1983، دار القمـ، الككيت، 1، ط17، صالشريعة والقانون النسب في( حمد، أحمد،  (5
، بحث مقدـ لمؤتمر القرائف الطبية البصمة الوراثية وأثرىا في اإلثبات( آؿ قركف، زيد بف عبد اهلل بف إبراىيـ،  (6

 إثبات النسب ونفيوـ. األلفي، محمد جبر، 2014، جامعة اإلماـ، 453، ص1المعاصرة  كآثارىا الفقيية، مج
 عمى الرابط:ىػ، 1437جمادل األكلى  2، بحث منشكر في مكقع المسمـ بتاريخ: بالبصمة الوراثية

http://almoslim.net/node/250399 . 

http://almoslim.net/node/250399
http://almoslim.net/node/250399
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مرحمة التقدير الكمي بالتعرؼ عمى الكمية المكجكدة مف المادة الكراثية في العينة  -    5

 .الحيكية

يعمؿ عمى مضاعفة نسخ المكاقع الكراثية المحددة في مرحمة التفاعؿ األنزيمي الذم  -   6

 .العينة مكضع الفحص

ية لكؿ مرحمة التحميؿ الجيني بكاسطة جياز التحميؿ الذم يقكـ بفصؿ السمات الكراث -   7

 .مكقع كراثي كالتعرؼ عمييا

المادة الكراثية قراءة النتائج كتفسيرىا لمتأكد مف صحة األنماط الكراثية الناتجة مف تحميؿ  -   8

 في أجيزة الحقف.

يكية مع األنماط الكراثية لعينة حبتطابؽ األنماط الكراثية لعينة  كتابة التقرير الفني، إما -   9

 .أخرل، أك بعدـ المطابقة بينيما
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 تحرير محل النزاع:

، كعمى أف اإلقرار أدلة ثبكت النسب كأقكل مى أف الفراش أكؿع (1)اتفؽ الفقياء
 .حجة لئلثبات -أم الشيادة-أيضا مف أدلة ثبكت النسب، كعمى أف البينة (2)بشركطو

أك رجؿ  : ىي شيادة رجميفالحنفيةفعند لكنيـ اختمفكا في البينة التي يثبت بيا النسب،   
 ، ىي شيادة رجميف عدليف،(6)كحنابمة (5)كشافعية (4)كعند جميكر الفقياء مف مالكية ،(3)تيفكامرأ

، أك رجبل عدال عدكالن   كامرأتيفأك رجبلن  عدليف، يفمسممى  كعند الظاىرية اشترطكا أف يككنا
 .(7))المدَّعي(، كما يجكز عندىـ شيادة أربع نسكة عيٍدؿمع يميف الطالب عدكالن  كامرأتيف

فييا  ختبلؼكال مجاؿ لبسط اال، (8)لثبكت النسب اختمؼ الفقياء فييا دالئؿ كقرائفكىناؾ 
 ىنا.

 

 

 

                                                           

 .ـ2000 بيركت، العممية، الكتب دار ،1ط ،9/424 ،اليداية شرح البناية أحمد، بف محمكد العيني، ( (1
، المكتبة 1/898، ت: حميش عبد الحؽ، المعونة عمى مذىب عالم المدينةالقاضي، عبد الكىاب بف عمي، 

. 17/422، المجموع شرح الميذبتكممة  تقي الديف كمحمد نجيب، ،سبكي كالمطيعيالتجارية، مكة المكرمة. ال
، 2، ط2/323، مذىب اإلمام أحمد بن حنبل المحرر في الفقو عمى، )الجٌد(ابف تيمية، عبد السبلـ بف عبد اهلل

 ـ.1984مكتبة المعارؼ، الرياض، 
، مطبعة دار الكتب 2، ط1/195 ،أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسّلمية عبد الكىاب،خبلؼ،  ( (2

 ـ.1938المصرية، القاىرة، 
 .9/424، البناية شرح اليداية( العيني ،  (3
 ، دار الفكر، بيركت.7/200، شرح مختصر خميل لمخرشيالخرشي، محمد بف عبد اهلل،  ( (4
 ، دار الكتب العممية.3/452، الميذب في فقو اإلمام الشافعي( الشيرازم، إبراىيـ بف عمي،  (5
، دار إحياء 3/116، ت: طبلؿ يكسؼ، اليداية في شرح بداية المبتدي( المرغيناني، عمي بف أبي بكر،  (6

 التراث العربي، بيركت.
7) )  ،  ، دار الفكر، بيركت.8/476، المحمى باآلثار، محمد عمي بف أحمدابف حـز
 ، كمنيا فحكصات الدـ)البصمة الكراثية(.القاضي كاالستفاضة كالقرعة عمـكالقياقة ك  ( (8
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خمس بأف يشيد كؿ مف الزكجيف  ؛المعافلنفي النسب  معمكـ أف مف الطرؽ الشرعيةك 
جعمت كقد ، (1)شيادات مؤكدة مقركنة بالمعف مف جانب الزكج، كبالغضب مف جانب الزكجة

، كىي تقكـ مقاـ  (2)أك إلى نفي كلد ،حجة لممضطر إلى قذؼ مف لطخ فراشو كألحؽ العار بو
 .(3)حد القذؼ كحد الزنا

عمى أنو يجكز األخذ بالبصمة الكراثية في مجاؿ إثبات النسب في بعض  اتفقكا الفقياء
 منيا:ك ، (4)أقرىا مجمع الفقو اإلسبلمي التي الحاالت

حاالت التنازع عمي مجيكؿ النسب بمختمؼ صكر التنازع التي ذكرىا الفقياء، سكاء   -1    
األدلة أك تساكييا، أـ كاف بسبب االشتراؾ في أكاف التنازع عمي مجيكؿ النسب بسبب انتفاء 

  .كطء الشبية كنحكه

حاالت االشتباه في المكاليد في المستشفيات كمراكز رعاية األطفاؿ كنحكىا، ككذا   -2    
  .االشتباه في أطفاؿ األنابيب

كارث أك الحركب، كتعذر كحاالت ضياع األطفاؿ كاختبلطيـ، بسبب الحكادث أك ال  -3   
معرفة أىميـ، أك كجكد جثث لـ يمكف التعرؼ عمي ىكيتيا، أك بقصد التحقؽ مف ىكيات أسرل 

 . الحركب كالمفقكديف

كا في استخداـ البصمة الكراثية إلثبات أك نفي النسب فيما عدا ىذه الحاالت عمى اختمفك 
 . آلتيةفي المسألة اميا فصِّ سأي أقكاؿ 

 

                                                           

 ، دار الفكر.4/476، فتح القدير( ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد،  (1
، دار الكتب 1، ط5/52، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياجالشربيني، محمد بف أحمد الخطيب،  ( (2

 ـ.1994العممية، 
، دار الكتب العممية، 2، ط3/238، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبك بكر بف مسعكد،  ( (3

 ـ.1986
، مجمة دكرية محكمة يصدرىا المجمع 480+479ص ، العدد الخامس عشر،مجمة مجمع الفقو اإلسّلمي ( (4

 ـ.2002-ىػ1423الفقيي اإلسبلمي برابطة العالـ اإلسبلمي، مكة المكرمة، 
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 :وأدلتيم المسألة ىذه في آراء الفقياء

 :قكليف عمى البصمة الكراثيةاستخداـ الفقياء في مسألة ثبكت النسب أك نفيو ب ؼاختم

 :القول األول

كال ينتفي النسب الشرعي الثابت  ،وال تنفيو النسب ُتْثِبتال كيقضي بأف البصمة الكراثية 
جميور كىك قكؿ  كال يجكز تقديـ البصمة الكراثية عميو، ،إال بالمعاف فقط بفراش الزكجية

كبيذا القكؿ صدر  ،(3)، منيـ: الدكتكر كىبة الزحيمي(2)أكثر عمماء العصركقكؿ ، (1)الفقياء
برابطة العالـ اإلسبلمي حيث جاء فيو: "ال يجكز شرعا االعتماد  مجمع الفقو اإلسّلميقرار 

 بالبصمة االستئناس كيمكف، عمى البصمة الكارثية في نفي النسب، كال يجكز تقديميا عمى المعاف
  .(4)"النسب إثبات مجاؿ في الكراثية

 

 

 

 

 

                                                           

، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، 130+4/123، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابف نجيـ،  (1
 .8/49، المغني. ابف قدامة، 3/77 ،الميذب في فقو اإلمام الشافعي. الشيرازم، 2/457+458

 محمد بف األشقر، كعمر سميماف سعيد، كمحمد اهلل فتح الستار داغي، كعبد القرة الديف محيي منيـ: عمي ( (2
 السبيؿ.

 الفقو مجمع مجمة ،53ص ،اإلسّلمي الفقو منظور من الوراثية البصمة الديف، محيي عمي داغي، القرة 
 مشروعية ومدى الوراثية البصمة السبيؿ، عمر بف محمد،.ـ2003-ـ1424 عشر، السادس العدد اإلسبلمي،
 .ـ2002، دار الفضيمة، الرياض، 1، ط45+42+41ص ،والجناية النسب في استخداميا

 .436، صقضايا الفقو والفكر المعاصر( الزحيمي،  (3
مف  2شكاؿ إلى  26خبلؿ الفترة مف  قرار مجمس المجمع الفقيي في دكرتو السادسة عشرة، المنعقدة في مكة(  (4

 .ـ2012سبتمبر )أيمكؿ(  18-13ىػ، المكافؽ 1433ذم القعدة 
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 *أدلة القول األول) البصمة الوراثية ال تثبت النسب وال تنفيو(:

 من الكتاب:أواًل: 

﮽   چ قكلو تعالى:  - ﮸   ﮹  ﮺﮻  ﮼   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵   ﮶  ﮷  

﮾  ﮿   ﯀   ﯁                                            

 1))چ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ          ۋ  جئ  حئ   

محؽ بيا مف نفي نسب لقذؼ الزكجة، كما ي دلت عمى أف الطريؽ الكحيد ةالكريم اتاآلي
كال يجكز إلغاء حكـ  تعالى، ىك المعاف، كاألخذ بالبصمة الكراثية ييعد زيادة عمى كتاب اهلل الكلد

كىي -ستطيع أف نعتمد عمى البصمة فحسبنال ك ، (2)شرعي بناء عمى نظريات طبية مظنكنة
ـ الطرؽ الشرعية دَّ قى فتي ، عمى الزكجة، بؿ ال بد مف البينة كنقيـ عمييا حد الزنا -قرينة كال أكثر

فبل يمجأ إلى غيرىا  ،ألف ىذه الطرؽ أقكل بتقدير الشرع ؛لئلثبات كالنفي عمى البصمة الكراثية
إال عند التنازع أك عدـ الدليؿ أك عند تعارض األدلة أك الحيرة كجيالة النسب، فإف تـ األمر 

 .(3)بطريؽ شرعي فبل حاجة لغيره

راثية ليس إلغاءن لمحكـ الشرعي؛ ألف اآليات الكريمة استخداـ البصمة الك  :الرد عميو بأن
 .(4)اشترطت انعداـ الدليؿ الشرعي لدل الزكج

 

  

                                                           

 .9-6( سكرة النكر:  (1
 .43، صالبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخداميا في النسب والجناية( السبيؿ،  (2
 ـ. 2006لفكر، دمشؽ، ، دار ا437-436، صقضايا الفقو والفكر المعاصر ( الزحيمي، كىبة بف مصطفى، (3
، مكتبة 358، صالبصمة الوراثية وعّلئقيا الشرعية آفاق فقيية وقانونية جديدةىبللي، سعد الديف مسعد،  ( (4

 ـ.2010كىبة، القاىرة، 
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 :الشريفة من السنةثانيًا: 

ٍنيىا، المَّوي  رىًضيى (1)عىاًئشىةى  عىفٍ  - ـى ): قىالىتٍ  أىنَّيىا عى قَّاصو  أىًبي ٍبفي  سىٍعدي  اٍختىصى كى
ٍبدي  ،(2)  (3)زىٍمعىةى  ٍبفي  كىعى

، ًفي قَّاصو  أىًبي ٍبفي  عيٍتبىةي  أىًخي اٍبفي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ىىذىا: سىٍعده  فىقىاؿى  غيبلىـو كى
ًيدى  ،(4)  اٍبنيوي  أىنَّوي  ًإلىيَّ  عى

قىاؿى  شىبىًيًو، ًإلىى اٍنظيٍر  ٍبدي  كى ٍمعىةى  ٍبفي  عى ًلدى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا أىًخي ىىذىا: زى مىى كي  ًمفٍ  أىًبي ًفرىاشً  عى
ًليدىًتًو، مَّى المَّوً  رىسيكؿي  فىنىظىرى  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ىيكى ": فىقىاؿى  ًبعيٍتبىةى، بىيِّننا شىبىينا فىرىأىل شىبىًيًو، ًإلىى كى

ٍبدي  يىا لىؾى  ٍمعىةى، ٍبفى  عى لىدي  زى ًلٍمعىاًىرً  ًلٍمًفرىاشً  الكى ، كى ري جى ٍمعىةى  تى ًبنٍ  سىٍكدىةي  يىا ًمٍنوي  كىاٍحتىًجًبي الحى  فىمىـٍ  "(5)زى
 .(6)(قىطُّ  سىٍكدىةي  تىرىهي 

                                                           

 كأشير كسمـ عميو اهلل صمى النبي زكج المؤمنيف، أـ الصديؽ بنت الصديقة الصديؽ بكر أبي بنت عائشة( (1
 عمرىا كاف كسمـ عميو اهلل صمى النبي تكفي بسنتيف، لما اليجرة قبؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ نسائو، تزكجيا

أسد الغابة في معرفة كخمسيف. ابف األثير، عمي بف محمد بف عبد الكريـ،  سبع سنة، في سنة عشرة يثمان
 ـ.1994، دار الكتب العممية، 1، ط7/186، الصحابة

 رسكؿ ليـ شيد الذيف أحد كىك، سنة عشرة سبع أسمـ لما عمره ككاف ستة، بعد أسمـبف كىيب،  مالؾ بف سعد( (2
 كأحدا، بدرا، شيد الشكرل أصحاب الستة كأحد الصحابة، سادات العشرة كأحد بالجنة، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل

 .2/452. المرجع السابؽ، كخمسيف خمس سنة تكفي، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مع كميا كالمشاىد كالخندؽ،
 مف سيدا شريفا، عبد ، كافأمو عاتكة بنت األحنؼ بنت زمعة ألبييا، سكدة أخك األسكد بف زمعة بف عبد ( (3

 . 3/510، المرجع السابؽالصحابة.  سادات
 قاؿ كقد، أحد يـك رباعيتو ككسر كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كجو شج الذم ىكعتبة بف مالؾ بف كىيب،  ( (4

 منزال بيا فاتخذ اليجرة، قبؿ المدينة إلى فانتقؿ قريش، في دما أصاب كاف كقاص أبي بف عتبة: بكار بف الزبير
. المرجع زىره بف الحارث بف كىب بنت ىند كأمو كقاص، أبي بف سعد إلى كأكصى اإلسبلـ، في كمات كماال

 .3/565السابؽ، 
 عبد بف عمرك بف السكراف زكجة الجاىمية في قريش، كانت مف شمس، عبد بف قيس بف زمعة بنت سكدة( (5

زكجيا، كلما تكفي زكجيا تزكجيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ، تكفيت في المدينة عاـ  أسمـ ثـ كأسممت،شمس،
 .3/145، األعّلمـ. الزركمي، 674
. 2218أخرجو البخارم في صحيحو كتاب البيكع باب شراء المممكؾ مف الحربي كىبتو كعتقو، حديث رقـ  ( (6

 .3/81، صحيح البخاريالبخارم، 
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ف الفراش يقتضي إلحاقو إ: "الشريؼ رحمو اهلل تعميقا عمى ىذا الحديث (1)قاؿ ابف حجرك      
ٍمعىة في النسب فركعي الفراش  ،بيف حكميف فأعطى الفرع حكمان  ًبعيٍتبىةى  كالشبو يقتضي إلحاقو ،ى ًبزى

 .(2)"في االحتجاب اٍلبىيِّففي النسب كالشبو 

فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ أىدر الشبو البيف كىك الذم يعتمد عمى الصفات الكراثية، كأبقى     
 .(3)الحكـ األصمي كىك الكلد لمفراش، فبل ينفى النسب إال بالمعاف

 البصمة) الشبو ألمر يمتفت لـ مـصمى اهلل عميو كس الرسكؿ أف دعكل"  :نوقش ىذا الدليل بأن
 الرسكؿ اعتبر فقد عمييـ حجة الحديث بؿ بعيد، استدالؿ ىك ىذا بالحديث كاستدالليـ( الكراثية

 .(4)"باالحتجاب أمر لذا الشبو، أمر صمى اهلل عميو كسمـ

 

 من المعقول:

"ال يجكز االكتفاء بالبصمة الكراثية عف المعاف في نفي النسب بمقتضى نتائجيا الدالة عمى  -
الزكج كالمكلكد عمى فراشو؛ كذلؾ ألف المعاف حكـ شرعي ثابت بالكتاب كالسنة انتفاء النسب بيف 

حبلؿ غيره محمو، أك قياس أم  كاإلجماع، كلو صفة تعبدية في إقامتو، فبل يجكز إلغاؤه، كا 
ز إبطاؿ أك ترؾ كسيمة عميو ميما بمغت مف الدقة كالصحة في نظر المختصيف بيا...كال يجك 

 .(5)كىك غير ممكف" العمؿ بو إال بدليؿ نصي

 
                                                           

بالقاىرة،  ككفاتو كمكلده( بفمسطيف) عسقبلف مف حىجىر، أصمو العسقبلني، ابف الكناني محمد بف عمي بف ( أحمد (1
عصره، لو مؤلفات كثيرة منيا: تقريب التيذيب ك  في اإلسبلـ حافظ كأصبح عنو لؤلخذ الناس فقصده شيرة لو عمت

 .1/178، األعّلمـ. الزركمي، 1449 – 1372فتح البارم شرح صحيح البخارم، 
، دار 12/38، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، فتح الباري شرح صحيح البخاري( ابف حجر، أحمد بف عمي،  (2

 ىػ.1379المعرفة، بيركت، 
 .90، ص البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخداميا في النسب والجناية( السبيؿ،  (3
، بحث نشر في مكقع المكتبة القانكنية العربية البصمة الوراثية وحجيتياالقاسـ، عبد الرشيد محمد أميف،  ( (4

 ـ.2016-7-28بتاريخ: 
 .45+42+41ص، البصمة الوراثية وحجيتيا( القاسـ،  (5
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 :القول الثاني

 :اتجاىاف، كألصحاب ىذا القكؿ كنفيو النسب كسيمة إلثباتالبصمة الكراثية تعتبر 

 
يمكف االستغناء عف المعاف، كاالكتفاء بنتيجة البصمة ف :دليل أصمي يقينيا : أنياألول     

إال أنو يككف لمزكجة الحؽ  ،لمثموالكراثية إذا تيقف الزكج أف الحمؿ ليس منو؛ كأف يككف ال يكلد 
ذا ثبت عف  في طمب المعاف لنفي الحد عنيا الحتماؿ أف يككف حمميا بسبب كطء كشبية، كا 

 .(1)طريؽ البصمة الكراثية أف الكلد مف الزكج كجب عميو حد القذؼ

 
نسبو بالمعاف إذا جاءت البصمة الكراثية  ىالطفؿ ال ينف: فدليل ثانوي تكميميأنيا : الثاني    
، كيعد دليبل ف فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قكلوبالمعا ىد صحة نسبو لمزكج كلك العف، كينفتؤك

 .(2)تكميميا

     

 

 

 

 
                                                           

القرضاكم. ىبللي، سعد الديف  ىبللي، كيكسؼ الديف السبلمي، كسعد المختار محمد الدكتكر الرأم ىذا اختار( (1
 ـ.2010، مكتبة كىبة، القاىرة، 358، صالبصمة الوراثية وعّلئقيا الشرعية آفاق فقيية وقانونية جديدةمسعد، 

-14، فتكل نشرت لو في مكقعو بتاريخ: إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق لممرأة ال لمرجلالقرضاكم، يكسؼ، 
 .  qaradawi.net/node/4318-https://www.al، 12:10الساعة  3-2006

 المصرية. اإلفتاء دار فتكل كاصؿ، كىك فريد نصر الدكتكر الرأم ىذا اختار( (2
 أحمد،.82+81ص اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة ،منيا االستفادة ومجاالت الوراثية البصمة فريد، نصر كاصؿ،

 المكتبة ،102+101ص ،والقانون الشريعة بين الجنائي اإلثبات في ودورىا الوراثية البصمة المنعـ، عبد فؤاد
 .االسكندرية المصرية،

https://www.al-qaradawi.net/node/4318
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 :)القائمين بالجواز(أدلة القول الثاني

 أك إثباتو النػسباستدؿ القائمكف بجكاز االعتماد عمى الحقائؽ العممية المعاصرة في نفػي     
 :آلتيةعمى األدلة ا

 : قرآن الكريمال منأواًل: 

﮽   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵   ﮶  ﮷   ﮸  چ  :قاؿ تعالى  - ﮹  ﮺﮻  ﮼  

 .(1)چ﮾   

دلت اآلية الكريمة عمى أف الزكج يمجأ إلى المعاف عند فقد مف يشيد معو، فػإذا  :وجو الداللة    
الكراثية عمى صحة قكؿ الزكج فإف البصمة الكراثية في ىذه الحالة تكػكف دلػت نتػائج البصمة 

 .(2)ؽ الزكج فيما يدعيو مف نفي النسببمثابػة الشيكد التي تدؿ عمى صد

أف ىذه اآلية دلت عمى أف الطريؽ األكؿ لنفي النسب ىك المعاف حفظا لؤلنساب  الرد عميو:   
ألف نتائج البصمة ال يطمع عمييا عامة  ؛مف الشائعات كالشؾ بيا، كال تككف البصمة كالشيكد

 .(3)الناس أما الشيكد فيشيدكف أماـ الناس النتفاء الريبة كالطعف باألعراض

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .6( سكرة النكر:  (1
 .87، صالبصمة الوراثية وعّلئقيا الشرعية( ىبللي،  (2
 .52، صالبصمة الوراثية من منظور الفقو اإلسّلميالقرة داغي،  ( (3
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 :الشريفة السنةمن ثانيًا: 

الذم اختصـ فيو سعد بف أبي كقاص كعبد بف غبلـ ال في عنيا اهلل عائشة رضي حديث -1   
ٍبدي  يىا لىؾى  ىيكى " :قاؿ أنو كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف ،زمعة ٍمعىةى، ٍبفى  عى لىدي  زى ًلٍمعىاًىرً  ًلٍمًفرىاشً  الكى  كى

، ري جى ٍمعىةى  ًبٍنتى  سىٍكدىةي  يىا ًمٍنوي  كىاٍحتىًجًبي الحى  .(1) "زى

حكـ بالكلد لعبد بف زمعة، عمبلن بقاعدة الكلد  صمى اهلل عميو كسمـ أف النبي :وجو الداللة    
، ألف الشبو أمر ظني، كمع ذلؾ فقػد أمػر بينيما مع كجكد الشبولآلخر لمفراش، كلـ يحكـ بنسبو 

مع أف األخت ال تحتجب مف أخييا، كلكف أمرىا  ،باالحتجاب منورضي اهلل عنيا  زكجتػو سػكدة
 .(2)و القكية، فيذا دليؿ عمى اعتبار البصمة الكراثية في مجاؿ النسببى باالحتجػاب لقرينػة الػشى 

ا عمى المعاف لحكـ ا مقدمن الشبو القكم أمرن  الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ربى لك اعتى  الرد عميو:    
 .(3)، ككذلؾ البصمة الكراثيةألنو يشبو أخاه عتبةبالغبلـ لسعد بف أبي كقاص؛ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .63سبؽ تخريجو ص ( (1
 .184، صإلثبات بالبصمة الوراثية من المنظور الشرعيا( أبك البصؿ، عبد الناصر،  (2
 .20، صالبصمة الوراثية ومدى مشروعيتيا في النسب والجنايةالسبيؿ،  ( (3
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بَّاسو  اٍبفً  عىفً  -2    ٍنوي (1)عى يَّةى  ٍبفى  ًىبلىؿى  أىفَّ  ،رىًضيى اهللي عى أيمى
مَّى النًَّبيِّ  ًعٍندى  اٍمرىأىتىوي  قىذىؼى  ،(2)  اهللي  صى

مىٍيوً  مَّـى  عى سى سىٍحمىاءى  اٍبفً  ًبشىًريؾً  كى
مَّى النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ،(3) مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى دٌّ  أىكٍ  البىيِّنىةى : »كى  ،«ظىٍيًرؾى  ًفي حى

دينىا رىأىل ًإذىا المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  مىى أىحى عىؿى  البىيِّنىةى، يىٍمتىًمسي  يىٍنطىًمؽي  رىجيبلن  اٍمرىأىًتوً  عى مَّى النًَّبيُّ  فىجى  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى الَّ  البىيِّنىةى : »يىقيكؿي  كى دٌّ  كىاً  ؽِّ  بىعىثىؾى  كىالًَّذم: ًىبلىؿه  فىقىاؿى  «ظىٍيًرؾى  ًفي حى اًدؽه، ًإنِّي ًبالحى  لىصى

ا المَّوي  فىمىييٍنًزلىفَّ  دِّ، ًمفى  ظىٍيًرم ييبىرِّئي  مى مىٍيوً  كىأىٍنزىؿى  ًجٍبًريؿي  فىنىزىؿى  الحى ييـٍ  يىٍرميكفى  كىالًَّذيفى : }عى : النكر{ ]أىٍزكىاجى
تَّى قىرىأى فى [ 6 اًدًقيفى  ًمفى  كىافى  ًإفٍ : }بىمىغى  حى رىؼى [ 9: النكر{ ]الصَّ مَّى النًَّبيُّ  فىاٍنصى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى

اءى  ًإلىٍييىا، فىأىٍرسىؿى  مَّى كىالنًَّبيُّ  فىشىًيدى، ًىبلىؿه  فىجى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى دىكيمىا أىفَّ  يىٍعمىـي  المَّوى  ًإفَّ : »يىقيكؿي  كى  أىحى
، ا فىيىؿٍ  كىاًذبه اًمسىةً  ًعٍندى  كىانىتٍ  فىمىمَّا فىشىًيدىٍت، قىامىتٍ  ثيَـّ  «تىاًئبه  ًمٍنكيمى قَّفيكىىا، الخى قىاليكا كى  ًإنَّيىا: كى
ٍت، فىتىمىكَّأىتٍ : عىبَّاسو  اٍبفي  قىاؿى  ميكًجبىةه، نىكىصى تَّى كى حي  الى : قىالىتٍ  ثيَـّ  تىٍرًجعي، أىنَّيىا ظىنىنَّا حى  قىٍكًمي أىٍفضى
، سىاًئرى  ٍت، اليىٍكـً مَّى النًَّبيُّ  فىقىاؿى  فىمىضى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى كىىا،: »كى اءىتٍ  فىًإفٍ  أىٍبًصري ؿى  ًبوً  جى  أىٍكحى

دىلَّجى  ،(4)األىٍليىتىٍيفً  سىاًبغى  العىٍينىٍيًف، اءىتٍ  ،«سىٍحمىاءى  اٍبفً  ًلشىًريؾً  فىييكى  ،(5)السَّاقىٍيفً  خى ، ًبوً  فىجى  فىقىاؿى  كىذىًلؾى
مَّى النًَّبيُّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ا لىٍكالى : »كى لىيىا ًلي لىكىافى  المَّوً  ًكتىابً  ًمفٍ  مىضىى مى  .(6)«شىٍأفه  كى

 

                                                           

دعا لو ، ؽ.ىػ 3سنة مناؼ، يكنى بابف عباس، كلد  عبد بف ىاشـ بف المطمب عبد بف العباس بف اهلل عبد( (1
كاف أصحابو يسمكنو البحر كالحبر، مات في  "،عممو التأكيؿك الميـ فقيو في الديف النبي صمى اهلل عميو كسمـ:"

، ت: معرفة األصحاباالستيعاب في ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل،  كىك ابف سبعيف سنة. ىػ،68الطائؼ سنة 
 ـ.1992، دار الجيؿ، بيركت، 1، ط3/933عمي البجاكم، 

كىك الذم قذؼ امرأتو بشريؾ ، كىك أحد الثبلثة الذيف تخمفكا عف غزكة تبكؾ، ىبلؿ بف أمية األنصارم الكاقفي ( (2
 .4/1512، االستيعاب في معرفة األصحابابف عبد البر،  .ابف السحماء

، نسب في ىذا الحديث إلى أمو:)السحماء(، صاحب المعاف، كىك أكؿ مف العف في مغيث ريؾ بف عبدة بفشى  ( (3
 .2/631، أسد الغابة في معرفة الصحابةاإلسبلـ. ابف األثير، 

، فصؿ لسان العرب. ابف منظكر، ًمٍف سيبيكًغ الثٍَّكًب كالنٍِّعمةً  ،أىم عًظيميما ، كسابغ األىليتيفمثنى أليةف يٍ تى يى لٍ األى (  (4
 .8/433السيف الميممة، مادة )سبغ(، 

، فصؿ الخاء، مادة )خدلج(، لسان العرب. ابف منظكر، ساقاه ممتمئتاف، أم ايميمخدلج الساقيف: عظً (  (5
2/249. 

أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب تفسير القرآف، باب )كيدرأ عنيا العذاب أف تشيد أربع شيادات باهلل إنو  ( (6
 .6/100، صحيح البخاري، البخارم، 4747لمف الكاذبيف(، حديث رقـ 
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أنو لك تمت المبلعنة بيف الزكجيف ككلد الطفؿ  الشريؼ أفاد الحديث"  :وجو الداللة
كيقاس عمى ذلؾ مف باب أكلى ما  ،صاحب الفراش فإنو ينسب لو كال ينفى عنو شبييا بالزكج

أقكل مف مجرد التشابو  األني ؛يقرره العمـ عف طريؽ الفحكصات كالتحاليؿ الطبية المثبتة لمنسب
 .(1)في الشكؿ الذم أخذ بو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في إثبات النسب" 

شبو قبؿ نزكؿ الحكـ مف اهلل عز كجؿ، كلما نزؿ الحكـ أجرل كاف ىذا الحكـ بال الرد عميو:   
تقتضي  )الشبو(بالرغـ مف قياـ قرينة )الفراش(الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الحكـ عمى الظاىر

 .(2)خبلؼ الظاىر

  :القياسمن  ثالثًا:

بيا في مجاؿ العمماء قبمكا القيافة كعممكا  (3)جميكر: عمى القيافة البصمة الكراثيةقياس  -1   
كما أنو قد يقكؿ الشيء  ،النسب، كالقائؼ إنمػا يػتكمـ عػف حػدس كفراسة، كحكمو يحتمؿ الخطأ

ثـ يرجع عنو إذا رأل أشبو منو، كمػع ذلؾ فقد قبؿ جميكر العمماء القيافة طريقان شرعيان في 
ة نتائج عمى القيافة قياس أكلى، ألف نتائج البصمة الكراثي البصمة الكراثيةكقياس  .مجاؿ النسب

  .(4)فيي تعتمد عمى أساليب عممية دقيقة مما جعميا أرجح كأقكل مف القيافة ئ،صحيحة ال تخط

مة قبمكا كسائؿ عممية مستحدثة في مجاؿ فقياء األي : مةعممي لؤلي الجماع اإلالقياس عمى  -2   
لو أثره في إثبات نكع مف اإلجماع العممي كىذا  ،بيف الناسإثبات الشخصية، سيمت التعامؿ 

األحكاـ، كىذه الكسائؿ أثبتت فعاليتيا كصحتيا مما كفؿ ليا االستمرار كالثبات، فكذلؾ يقاس 
                                                           

 .90، صالبصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منيا( كاصؿ،  (1
 .9/462، فتح الباري شرح صحيح البخاري( ابف حجر،  (2
، عالـ الكتب، بدكف طبعة كتاريخ. الزركشي، محمد بف بيادر، 3/125، الفروقالقرافي، أحمد بف إدريس،  ( (3

، كعبد )الجٌد(ـ. آؿ تيمية، عبد السبلـ1994، دار الكتبي، 1، ط6/65، البحر المحيط في أصول الفقو
، 1/70، ت: محمد عبد الحميد، في أصول الفقوالمسودة ، )الحفيد( شيخ اإلسبلـ، كأحمد عبد الحميـ)األب(الحميـ

 دار الكتاب العربي.
، دراسة 289، صدور القياس في حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب( عرابي، عابد أحمد،  (4

، 397، صالقضاء بالقرائن المعاصرةبحثية، جامعة كفر الشيخ، مصر. العجبلف، عبد اهلل بف سميماف بف محمد، 
إثبات النسب ونفيو في ىػ. السعيدم، عبد الكىاب أحمد بف محمد، 1427جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض، 

 ، مكتب البحكث كالنشر بجامعة الناصر.314، صاإلسّلم
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منيما  التي ينبغي أف تقبؿ كيذه الكسائؿ، بجامع أف كبلن  عمى ىذه األمكر البصمة الكراثية
 .(1)ج صحيحة كقاطعةتعطي نتائ

 

 :(2)*اختيار الدكتور وىبة الزحيمي

في شريعتنا إلثبات النسب  )اإلقرار، الشيادة(" كيقدـ عمى البصمة الكراثية الطرؽ المقررة 
أك نفيو...؛ كذلؾ ألف ىذه الطرؽ أقكل في تقدير الشرع فبل يمجأ إلى غيرىا مف الطرؽ 

الدليؿ األقكل، أك عند تعارض ، كعدـ كالبصمة الكراثية كالقيافة إال عند التنازع في اإلثبات
 األدلة.

المعاف الخمسة المعركفة فيقدـ في شرعنا عمى نسب كنفي نسب كلد مف زكجة بأيماف كأما نفي ال
غيره كالقيافة كالبصمة الكراثية، ألف ىاتيف الطريقتيف ال يمجأ إلييما إال عند الحيرة أك جيالة 

 غيره".النسب، فإذا حسـ األمر بطريؽ شرعي، فبل حاجة ل

 

 :الراجح في ىذه المسألة

أك نفي النسب ىي األصؿ،  إلثبات لطرؽ الشرعية المتفؽ عميياا فأميؿ إلى الرأم القائؿ بأ    
يقة كال يمكف استبداؿ المعاف المقرر بآية قطعية في كتاب اهلل الصالح لكؿ زماف كمكاف بأم طر 

األحكاـ  منيا ال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف القصد أخرل ميما بمغت مف الدقة، كقاعدة
يمكف االستئناس بالبصمة الكراثية مع طرؽ اإلثبات الظنية لكنو ك  ؛المبنية عمى الظف ال القطع

 .التي اختمؼ فييا العمماء كالقيافة كالقرعة

 

                                                           

البصمة . ىبللي، 290، صدور القياس في حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب( عرابي،  (1
 . 91، صّلئقيا الشرعيةالوراثية وع

 .437+436، صقضايا الفقو والفكر المعاصرالزحيمي،  ( (2
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 في أطفال األنابيب ن البصمة الوراثيةالستفادة مالمطمب الثاني: ا

 :"أطفال األنابيب" عممية

كسميت ىذه ، تأخر الحمؿ الطبيعي لدل األزكاج ىي إحدل طرؽ عبلج العقـ أك حاالت
 .الطريقة ب "أطفاؿ األنابيب" ألف اإلخصاب يحصؿ خارج الرحـ في أنبكب اختبار

نقساـ تعاد إلى رحـ المرأة خبلؿ خمسة عممية اإلخصاب كتبدأ البكيضة باالبعد أف تتـ 
 .كمنيـ مف قاؿ ال تعدك الثبلثة أياـ ،تمقيحياأياـ مف 

 ،تتـ عممية اإلخصاب خارج الرحـ في أجكاء مماثمة لتمؾ التي تكجد داخؿ قناة فالكب 
بإبرة اختبار ككضعيا في  في الكقت المناسب كتتـ عف طريؽ سحب البكيضات مف المرأة

ثـ تترؾ العممية  ،األنبكبثـ أخذ عينة مف السائؿ المنكم لمرجؿ ككضعيا في نفس  ،األنبكب
نتقاء الطبيعي مف البكيضة لمحيكاف المنكم األقكل عمى اختراؽ غشائيا ليقـك بعممية لبل

 (1).التمقيح

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، بحث منشكر في مجمة المجمع الفقيي، التمقيح الصناعي وأطفال األنابيب( البار، محمد عمي،  (1
    https://se77ah.com/art، تعريؼ أطفاؿ األنابيب، موقع صحة. 2/171+172

https://se77ah.com/art
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 :"أطفال األنابيب" حكم القيام بعممية*

أك لما يترتب عمييا  ،لذاتيا ،كميا محرمة شرعا كممنكعة منعا باتا (1)األكؿ الطرؽ الخمس"    
 مكمة كغير ذلؾ مف المحاذير الشرعية.مف اختبلط األنساب كضياع األي 

أنو ال حرج مف المجكء إلييما  مجمع الفقو اإلسبلميفقد رأل  ةكالسابع ةاف السادستأما الطريق   
 (2) "عند الحاجة مع التأكيد عمى ضركرة أخذ كؿ االحتياطات البلزمة.

 

 :(3)بأطفال األنابيب كيف يحدث االشتباه*

في مراكز التمقيح الصناعي، إما عمدان لغرض ما، أك عف  االشتباه بأطفاؿ األنابيبيحدث "    
طريؽ الخطأ، كأف يقكـ الطبيب أك مساعده بتمقيح بكيضة امرأة في حاجة إلى التمقيح الصناعي 

 .بما يظنو ماء زكجيا

 

 

                                                           

األكلى: أف يجرل تمقيح بيف نطقة مأخكذة مف زكج كبييضة مأخكذة مف امرأة ليست زكجتو ثـ تزرع المقيحة في  ( (1
 رحـ زكجتو.

 الثانية: أف يجرل التمقيح بيف نطفة رجؿ غير الزكج كبييضة الزكجة ثـ تزرع تمؾ المقيحة في رحـ الزكجة.
 تمقيح خارجي بيف بذرتي زكجيف ثـ تزرع المقيحة في رحـ امرأة متطكعة بحمميا.الثالثة: أف يجرل 

 الرابعة: أف يجرل تمقيح خارجي بيف بذرتي رجؿ أجنبي كبييضة امرأة أجنبة كتزرع المقيحة في رحـ الزكجة.
 الخامسة: أف يجرل تمقيح خارجي بيف بذرتي زكجيف ثـ تزرع المقيحة في رحـ الزكجة األخرل.

 دسة: أف تؤخذ نطفة مف زكج كبييضة مف زكجتو كيتـ التمقيح خارجيا ثـ تزرع المقيحة في رحـ الزكجة.السا
المرجع  السابعة: أف تؤخذ بذرة الزكج كتحقف في المكضع المناسب مف ميبؿ زكجتو أك رحميا تمقيحا داخميا.

 .3/144السابؽ، 
 .3/144، مجمة مجمع الفقو اإلسّلمياألنابيب،  بشأف أطفاؿ 4( قرار مجمع الفقو اإلسبلمي، قرار رقـ  (2
، رسالة ماجستير، الجامعة 82+81، صإثبات النسب في ضوء عمم الوراثة( المقادمة، عائشة إبراىيـ أحمد،  (3

، من وسائل النسب الشرعيةموقع البصمة الوراثية  ، أشرؼ عبد الرزاؽ،كيحـ.2012اإلسبلمية، غزة، 
 ـ.2006العربية، القاىرة، ، دار النيضة 106ص
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 :كىذا العمؿ ينتج عف ثبلثة احتماالت

 .أف تككف المرأة الممقحة حاممة لجنيف مخمكؽ مف بكيضتيا كماء زكجيا مع عدـ التأكد -1   

 .أف تككف المرأة الممقحة حاممة لجنيف مخمكؽ مف بكيضتيا كماء رجؿ أجنبي عنيا -2   

أف تككف المرأة الممقحة حاممة لجنيف مخمكؽ مف ماء زكجيا، كبكيضة امرأة أخرل  -3   
 ".غيرىا
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 :ىل يمكن االستعانة بالبصمة الوراثية لمعرفة نسب أطفال األنابيب*

 اختمؼ فقياء العصر في حجية البصمة الكراثية عمى أقكاؿ:

  .عتبار البصمة الكراثية قرينة قانكنية قطعيةبا قالكا :(1)األول قولال

ال ترقى الى حد القرائف  اعتبار البصمة الكراثية قرينة ظنيةقالكا ب :(2)الثاني قولال
.)كىك قكؿ ىي قضية مكضكعية مترككة لتقدير المحكمةك  ألنيا عرضة لمخطأ،؛ القطعية

 الزحيمي(.

ال تقدـ عمى أم  ، لكفيذىب الى القكؿ بأف البصمة الكراثية ىي قرينة قكية :(3)الثالث قولال   
 .نات أخرلبيٌ حكـ عمى استقبلؿ ما لـ تدعميا كاليقاـ بيا  ،دليؿ شرعي نيائي

أكلى مف القرائف الظنية ك  أقكلعمى أف البصمة الكراثية قرينة  (4)ا اتفقكاكلكنيـ جميعن 
لحاؽ كؿ طفؿ بكالديو.األي   خرل كالقيافة كالقرعة، كا 

 

                                                           

ما ذىبت إليو ىك ك  داغي، القرة الديف محي عمي كاصؿ، كالدكتكر فريد نصر الدكتكر القكؿ ىذا إلى ذىب ( (1
 .المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية في دكلة الككيت

، عمي محيي القرة داغي .مجمع الفقو اإلسبلمي مجمة ،68ص ،منيا االستفادة ومجاالت الوراثية البصمة كاصؿ،
، دار 2، ط341، صالقضايا الطبية المعاصرة دراسة فقيية طبية معاصرةعمي يكسؼ، المحمدم، ك  ،الديف

 ـ.2006البشائر اإلسبلمية، بيركت، 
البصمة الوراثية ومدى مشروعيتيا في النسب . السبيؿ، 436، صقضايا الفقو والفكر المعاصرالزحيمي، (  (2

 .23، صوالجناية
، البصمة الوراثية وأثرىا عمى األحكام الفقيية. الكعيبي، خميفة عمي، بيي( ىذا ما ذىب إليو الدكتكر خميفة الكع (3
 ـ.2006، دار النفائس، األردف، 1، ط311ص
، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي. القرة داغي 89، صمنيا االستفادة ومجاالت الوراثية البصمة ( كاصؿ، (4

قضايا الفقو والفكر  . الزحيمي،355، صالطبية المعاصرة دراسة فقيية طبية معاصرة القضاياكالمحمدم، 
البصمة  . الكعيبي،29، صالبصمة الوراثية ومدى مشروعيتيا في النسب والجناية. السبيؿ، 429، صالمعاصر

 .363، صالوراثية وأثرىا عمى األحكام الفقيية
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شكاؿ في مبلبسات التمقيح، أنو: "إذا حدث اشتباه أك إ بة الزحيميالدكتور وى اختارد كق
الكراثية؛ حفاظا عمى إثبات نسب الجنيف كعدـ تعريضو لمضياع فيمكف االعتماد عمى البصمة 

  (1)أك النفي؛ كألف داللة البصمة أقرب لميقيف".

 

 :في ىذه المسـألة الراجح*

أميؿ إلى الرأم القائؿ بأف البصمة الكراثية قرينة أقكل مف القرائف الظنية األيخرل عند االشتباه 
 االشتباه عمدا مع خراب ذمـ البعض في ىذه األياـ.؛ ألنو قد يككف بنسب أطفاؿ األنابيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .443، صقضايا الفقو والفكر المعاصرالزحيمي،  ( (1
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 المبحث الثالث: اختياراتو فيما يتعمق بالدواء، 

 كفيو ثبلثة مطالب:

 

المطمب األكؿ: التزاـ أحكاـ الضركرة الشرعية في تناكؿ الدكاء المشكب 
ا.  بمحـر شرعن

 المطمب الثاني: التداكم بالخمر عمى طبيعتيا.

 المطمب الثالث: حكـ االستحالة شرعنا كما يترتب عمييا في مجاؿ الدكاء.
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 التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدواء المشوب بمحرم شرًعا: المطمب األول:

 تعريف مفردات المطمب:

لمٍصدًر اسـه "، (1)"مشتقة مف الضرر، كىك النازؿ مما ال مدفع لو"الضرورة لًغة: 
: اٍضطيرٌ  كىذىا االٍضًطراًر، تىقيكؿي فه ًإلى كىذىا كى ركرىةو  كرجؿ ذك"، (2)"فيبلى   .(3)"حاجة: ذك ضى

ىي أف تطرأ عمى اإلنساف حالة مف الخطر أك المشقة الشديدة بحيث " الضرورة اصّلًحا:
يخاؼ حدكث ضرر أك أذل بالنفس أك بالعضك أك بالعرض أك بالعقؿ أك بالماؿ كتكابعيا، 
كيتعيف أك يباح عندئذ ارتكاب الحراـ، أك ترؾ الكاجب، أك تأخيره عف كقتو دفعنا لمضرر عنو في 

 .(4)"ظنو ضمف قيكد الشرعغالب 

 

ٍيتيو ًدكىاءن ، كىاًحدي األىٍدًكيىة" الدواء لًغة: ٍيتىو بً  ،مىٍصدىري دىاكى كديكًكمى الشٍَّيءي أىم  ، الشِّفىاء،وً مىا داكى
،   .(5)"كتداكل بالشئ، أم تعالج بو ،عالجداكل، أم يي كيي  عيكًلجى

 

أم مادة مباحة، أك سبب شرعي، يستخدـ في تشخيص، أك معالجة " الدواء اصطّلًحا:
 .(6)"األدكاء، التي تحؿ باإلنساف، أك تخفيفيا، أك الكقاية منيا

 
                                                           

 .1/138، التعريفاتالجرجاني،  ( (1
 .4/483، فصؿ الضاد المعجمةػ مادة )ضرر(، لسان العربابف منظكر،  ( (2
 .2/720، فصؿ الضاد، مادة )ضرر(، الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةالفارابي،  ( (3
 ـ.1985الرسالة، ، مؤسسة 4، ط68+67، صنظرية الضرورة الشرعية( الزحيمي، كىبة بف مصطفى،  (4
الصحاح تاج المغة وصحاح . الفارابي، 14/280، فصؿ الداؿ الميممة، مادة )دكا(، لسان العرب( ابف منظكر،  (5

. أبك منصكر، محمد بف أحمد األزىرم، ت: محمد عكض مرعب، 6/2343، فصؿ الداؿ، مادة )دكل(، العربية
 ـ.2000، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1، ط14/160، باب الجداؿ كالميـ، مادة )دكا(، تيذيب المغة

، مكتبة دار المنياج، 1، ط23، صأحكام األدوية في الشريعة اإلسّلمية( الفكٌي، حسف بف أحمد بف حسف،  (6
 ىػ.1425الرياض، 
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مىٍطتيو، فىييكى المشوب:  مىطىو. كشيٍبتيو أىشيكبيو: خى ٍمطي. شابى الشيءى شىٍكبان: خى : الخى الشٍَّكبي
 (1).مىشيكبه 

رَّـ اهللي  المحرم لًغة: ـي: مىا حى را ـي.تعالى كالحى را ـي: الحى رَّ ما ثبت  التحميؿ كالتحريـ: ضدُّ  . كالميحى
 (2).النيي فيو ببل عارض، كحكمو الثكاب بالترؾ هلل تعالى، كالعقاب بالفعؿ كالكفر باالستحبلؿ

 ا طمب الشارع تركو عمى كجو الحتـم: ىك عمماء أصكؿ الفقوتعريؼ  المحرم اصطّلًحا:
 .4) )ما يثاب تاركو امتثاالن، كيستحؽ العقابى فاعميوىك ، ك (3)كاإللزاـ

الكاجب تطبيقو في األحكاؿ العادية، فيك  األصؿ الحكـ الشرعي العاـ ىكمعمكـ أف ك 
ان لكؿ المكمفيف في جميع بمثابة "العزيمة"كىي األحكاـ الكمية المشركعة ابتداء لتككف قانكنان عام

إلى الرخصة إال في أحكاؿ خاصة ال دائمة كال عامة؛ ألف  يجكز المجكءال ، ك (5) األحكاؿ
األحكاـ التي شرعيا اهلل تعالى بناء عمى أعذار العباد، رعاية لحاجتيـ، مع بقاء  ىي "الرخصة"

أكؿ المضطر أك شرب العطشاف ما ىك محرَّـ ة ، مثؿ رخص(6)بب المكجب لمحكـ األصميالس
شرعان عند ضركرة إنقاذ الحياة مف المكت أك اليبلؾ جكعان أك عطشان، كال بديؿ مف الحبلؿ في 

 .(7)كجكد في الصحراء أك غصة الطعاـظرؼ معيف كال

                                                           

 .1/510، فصؿ الشيف المعجمة، مادة )شكب(، لسان العربابف منظكر،  ( (1
(، لسان العرب( ابف منظكر،  (2 الصحاح تاج المغة . الفارابي، 12/119، فصؿ الحاء الميممة، مادة )حـر

(، وصحاح العربية  .1/205، التعريفات. الجرجاني، 5/1896، فصؿ الحاء، مادة )حـر
، دار الكتب 1، ط1/45، ت: محمد عبد السبلـ عبد الشافي، المستصفى( الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد،  (3

ت: سيد عبد العزيز ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، محمد بف عبد اهلل بف بيادرالزركشي، ـ. 1993العممية، 
المدخل إلى مذىب اإلمام ـ. ابف بدراف، عبد القادر بف أحمد، 1998، مكتبة قرطبة، 1/، ط1/160كعبد اهلل ربيع، 
 ىػ.1401، مؤسسة الرسالة، بيركت، 2ت: عبد اهلل التركي، ط، أحمد بن حنبل

 ، دار ابف الجكزم.59، صشرح األصول من عمم األصولابف عثيميف، محمد بف صالح،  ( (4
، دار الكتب العممية، 1، ط1/78، ت: محمد عبد الشافي، المستصفىالغزالي، أبك حامد محمد بف محمد،  ( (5

 ـ.1993
، المكتب 1/132عفيفي،  ، ت: عبد الرزاؽ اإلحكام في أصول األحكاماآلمدم، عمي بف أبي عمي بف أحمد، ( (6

اإلسبلمي، بيركت.

 .53، صقضايا الفقو والفكر المعاصر( الزحيمي،  (7
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 :(1)الضرورة ضوابطمن *

 
أف يقتصر الشخص فيما يباح تناكلو لمضركرة عمى الحد األدنى أك القدر البلـز لدفع  -1

 .2قدرىا"الضرر؛ ألف إباحة الحراـ ضركرة ك"الضركرة تقدر ب

 
أال يكجد  ـ طبيب مسمـ عدؿ ثقة في دينو كعممو، كبشرطحر العبلج بالمأف يصؼ  -2

 .بديؿ آخر مف األدكية المباحة شرعان 

 
يحؿ لممضطر أك المحتاج تناكؿ أم شيء مف الحراـ، سكاء كاف ذلؾ لمغذاء أك  -3

كاف المرض ال عبلج لو  إذا الدكاء، دفعان لمضرر، كحفظان لمصحة، كصكنان عف اليبلؾ
تبيح تناكؿ شيء مف إال الدكاء المخمكط بحراـ، ألف الضركرة كمثميا الحاجة المتعينة 

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ  كاألشربة، لعمكـ اآلية الكريمة: جميع المحرمات كالمطعكمات

 3))چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

، بأف يغمب عمى يقينان أك ظنان غالبان قريبان مف اليقيفأف تككف الحاجة قائمة ال منتظرة،  -4
 المحـر فإنو سيقارب عمى اليبلؾ.الطبيب الثقة أف ىذا المريض إف لـ يتناكؿ الدكاء ظف  

 

بأف ال يككف لدفع  ،أك النكاىي الشرعية أف يتعيف عمى المضطر مخالفة األكامر -5
المخالفة، أم ال يكجد بديؿ لمدكاء المحـر مف األدكية  سكل الضرر كسيمة أخرل مف المباحات

 المباحة.

                                                           

 .54، صقضايا الفقو والفكر المعاصر. الزحيمي، 71+70، صنظرية الضرورة( الزحيمي،  (1
 ، الناشر: نكر الديف، كراتشي.1/18، ت: محمد ىكاكيني، ، مجمة األحكام العدليةمجمكعة مؤلفيف ( (2
 .119 :( سكرة األنعاـ (3
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إف لـ يتناكؿ مف أف تككف الضركرة ممجئة بحيث يخشى تمؼ النفس أك األعضاء  -6
.  ىذا المحـر

 

اختاره الدكتور كىذه الضكابط ال بد مف تكافرىا لكي يمجأ المضطر إلى المحـر شرعنا، كىذا ما 
ا. (1)وىبة الزحيمي  أيضن

 

 :(2)من أمثمة االضطرار إلى التداوي بالمحرمات*

 الجراحي. في العمؿ  (3)استعماؿ المخدرات .1
مثبلن مف  (4)"فاألنسكليف"،مف أعضاء الخنزيرض المعامؿ عىناؾ أدكية تستخرجيا ب .2

بيب في حالة ، فإذا كاف الطمؿ أخرل مف حيكانات مباحة كالبقركتستخرجيا معا ،دتومع
داء السكرم متأذ مف شدة ارتفاع السكر في دمو ككاف مف إسعاؼ لمريض مصاب ب

أعضاء الخنزير، مستخرجان مف " ليفك سأن" ، كلـ يجد إال"األنسكليف"الضركرم المجكء إلى 
 أبيح لو استعمالو بمقدار اإلسعاؼ كضمف زمف فقداف الدكاء المباح .

                                                           

 .54ص قضايا الفقو والفكر المعاصر،الزحيمي،  ( (1
رجب  199نشر في مجمة الكعي اإلسبلمي العدد ، بحث أحكام التداوي بالمحرمات( النسيمي، محمد ناظـ،  (2

   .ىػ1401
، كقد يصؿ تأثيرىا إلى درجة إذىاب العقؿ. كنعاف،  ( (3 الموسوعة الطبية المخدِّر: كؿ مادة تذىب الًحسَّ

 .841، صالفقيية
ىك ىرمكف ينتج طبيعيا في )البنكرياس(، كىك يمٌكف الجسـ مف استخداـ السكر المكجكد في الطعاـ كمصدر ( (4

ة كافية مف األنسكليف، مما يجعؿ مستكيات سكر الدـ عالية لمطاقة، كيحدث داء السكرم عندما ال ينتج الجسـ كمي
مستخرج مف  )يصنع بتقنيات خاصة( أك أنسكليف رضى السكرم إلى استخداـ أنسكليف بشرمجدان؛ لذا يمجأ م

، عمى الرابط:موسوعة العموم العربية لكي يحافظكا عمى مستكيات سكر الدـ ضمف الحدكد الطبيعية. الخنازير

https://www.arabsciencepedia.org

https://www.arabsciencepedia.org/
https://www.arabsciencepedia.org/
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، كالمصؿ المضاد لسـ األفعى، كمصؿ (2)كالمصؿ المضاد لمكزاز (1)المعالجة بالمصكؿ .3
مف  وناقً  إنساف ، مع أنيا مف دـضطرار إلييا يبيحيافاالمف بعض األمراض،  (3)والناقً 

 الحيكاف كالحصاف مثبلن . ، أك مف مصؿ دـمرض معيف
لعبلج أمراض القمب كالجمطات الدمكية، كىك مستخرج مف أكباد  (4)استخداـ الييباريف .4

 كرئات كأمعاء البقر كالخنزير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( المصؿ قد يككف اسمان لدكاء، مشتؽ مف دـ الحيكاف أك إحدل سكائمو الجسدية، كيتككف مف: )أجساـ مضادة  (1
مضاد ذيفاف كىك مادة كىي بركتينات تستخدـ مف قبؿ جياز المناعة لمتعرؼ كالقضاء عمى األجساـ الغريبة، 

بيكلكجية تستخدـ لمعالجة المدغات السامة، مضاد فيركسات )دكاء( يستخدـ بصكرة خاصة لمعالجة االلتيابات 
 موسوعة العموم العربية.(.  التسمـ مف نكع معادلة تستطيع مادة ترياؽ،،الفيركسية

مرض حاد ينتج عف تمكث الجركح بالجراثيـ، يؤدم إلى تقمصات مؤلمة في العضبلت كتقمص في عضبلت  ( (2
 موسوعة العموم العربية.الحنؾ كتشنجات متكترة. 

كىافى  كأىفاؽ بىرىأى  ًإذىا ىيكى ، مىرىًضوً  ًمفٍ  نىًقوى ( (3 ًتوً  كماؿي  ًإلىٍيوً  يىٍرًجعٍ  لىـٍ  ًباٍلمىرىضً  العىٍيدً  قىًريبى  كى ًتوً  ًصحَّ ٍمعي ، كقيكَّ . نيقَّوه  كىاٍلجى
 .13/550، مادة )نىقىوى(، لسان العربابف منظكر، 

( مضاد تخثر حقني سريع التأثير، يقتصر استعمالو عمى الحاالت اإلسعافية في المشافي، كىك مركب ذك كزف  (4
 .موسوعة العموم العربيةجزيئي مرتفع. 
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 المطمب الثاني: التداوي بالخمر عمى طبيعتيا

 تعريف مفردات المطمب:

مكر"الخمر لًغة:  ٍمره كخي ٍمرىةه كخى الىطىوي خامىرى الشيءى: ، خى بىوي كىخى ا أىٍسكىرى ًمٍف  ،قىارى : مى ٍمري كالخى
امىرىًت اٍلعىٍقؿى  ٍمران ألنَّيا تيًركىٍت فاختمرت، كاخًتمارىا: تغيُّر ك ، عىًصيًر اٍلًعنىًب ألىنيا خى ٍمري خى سمِّيت الخى

مَّرى كٍجيىوي ، ريًحيا : خى : التٍَّغًطيىةي، ييقىاؿي مٍِّر ًإناءؾ ،كالتٍَّخًميري  (1)."كخى

 (2)."كؿ شراب مسكر مف العنب أك التمر أك غيرىما": االخمر اصطّلحً 

 

تبس األمر عمى يملبعض المحرمات فكائد عبلجية ثابتة بالتجارب الطبية، كلذلؾ  قد يككف
أف المحـر يباح تناكلو بمجرد كصفو كدكاء دكف التحقؽ مف كجكد  فيظنكفبعض المسمميف 

االضرار إليو، فمنيـ مف يشرب النبيذ المسكر بحجة التقكم، أك يتجرع البيرا بحجة أنو مصاب 
 .(3(برماؿ بكلية

، كما رأم الفقياء في ذلؾ، إذا اضطر المريض إليو المحـر فيؿ يجكز التداكم بالخمر
 اآلتي.فصمو في ؟!، ىذا ما سأي و أـ قيدكهىؿ أجازكه عمى إطبلق

 

                                                           

، مادة )خمر(، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية. الفارابي، 4/255، مادة)خمر(، لسان العرب( ابف منظكر،  (1
2/649. 

. ابف تيمية، تقي الديف 36-10/35، فتح الباري شرح صحيح البخاري( ابف حجر، أحمد بف عمي العسقبلني،  (2
الممؾ فيد، المدينة  ، مجمع34/197، 20/245، ت: عبد الرحمف بف قاسـ، مجموع الفتاوىأحمد بف عبد الحميـ، 

، دار 1، ط7/167، ت:عصاـ الديف الصبابطي، نيل األوطارـ. الشككاني، محمد بف عمي، 1995المنكرة، 
 ـ.1993الحديث، مصر، 

  . http://www.alkeltawia.com، أحكام التداوي بالمحرمات( النسيمي، محمد ناظـ، 3 (

http://www.alkeltawia.com/
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 :(1)تحرير محل النزاع

في التداكم بغير المسكر مف المحرمات أك  ىك بيف الفقياء الذم حصؿ بلؼاالخت
أك غيرىا مف المحرمات أك النجاسات، كاألدكية المعجكنة بالخمر  (2)كبالترياؽالنجاسات، 

كبالنباتات كالمخدرات التي تغيب العقؿ، إذا لـ يجد كبالقدر غير المسكر مما يسكر جنسو، 
 .حبلالن طاىران يقكـ مقاميا

 مذاىب الفقياء في التداكم بالمحرمات كالنجاسات كالخمر.ل بياف كفي المسألة اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، جامعة األزىر، فرع 15، صدراسة فقيية مقارنة الـتـداوي بالمـحـرمـات والـنجاسـاتجمعة، رضكاف محمد،  ( (1
حكم استعمال الدواء المشتمل عمى شيء من نجس العين كالخنزير ولو بديل أقل منو دمنيكر. أبك فارس، حمزة، 

ـ إلى الدكرة السابعة عشرة لمؤتمر المجمع قد ، جامعة الفاتح، طرابمس، بحث263، صفائدة )كالييبارين الجديد(
 ـ.2003ديسمبر 19-13الفقيي اإلسبلمي، التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي، المنعقد بمكة المكرمة في الفترة مف 

ا( (2 ـٌ  لدىفع ييستعمؿ مى  .10/32، مادة )تىرىؽى(، لسان العربكالمىعاًجيف. ابف منظكر،  األىٍدكية ًمفى  السَّ
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 :في حكم التداوي بالخمر آراء الفقياء

ليو ذىب بعض الحنفيػة ،رجكاز التداكم بالخم: المذىب األول فػي  (2)كالشػافعية ،(1)كا 
، كذلؾ بشركط ذكركىا في كتبيـ، (4)كالظاىرية ،(3)كبعض المالكية ،عندىـ صحيحالقػكؿ ال

 ممخصيا ما يمي:

 .تيقف حصكؿ الشفاء فيو -1

 .أف يخبر بذلؾ طبيب مسمـ حاذؽ ثقة ذك ديف كأمانة -2

 (.كجكد بديؿلـ يجد مف المباح ما يقـك مقامو )عدـ  -3

 (.أف ال يتجاكز مقدار ما يحدده الطبيب )فالضركرة تقدر بقدرىا -4

 .أف ال يقصد المتداكم عند تناكلو إياىا المذة كالنشكة -5

 .أف يككف القدر المستعمؿ قميبلن ال يسكر -6

 

 .(5)اختاره الدكتور وىبة الزحيميكىذا الرأم ىك الذم 

 

 

                                                           

، دار الفكر، بيركت، 2، ط6/389، رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف، محمد أميف بف عمر،  ( (1
 ـ.1992

 .53-9/50، المجموع شرح الميذبالنككم،  ( (2
 .1/60، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي،  ( (3
، عمي بف أحمد،  ( (4  بيركت.، دار الفكر، 6/150+6/75، المحمى باآلثارابف حـز
، دار المكتبي، 1، ط17، صأحكام المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدواء( الزحيمي، كىبة بف مصطفى،  (5

 ـ.1997دمشؽ، 



 
85 

 

ليو ذىب جميكر الحنفيةأفاد حرمة : المذىب الثاني ، (2)كالمالكية ،(1)التداكم بالخمر، كا 
 .(4)كالحنابمة ،(3)الشػافعيةبعض ك 

 

 :ن بالجواز()القائميأدلة المذىب األول

 : الكريم قرآنأواًل: من ال

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    چ قكلو تعالى: 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ  كقكلو تعالى:، (5)چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

كقكلو ، (6)چگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

 .(7)چژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ تعالى: 

لنا جميع المحرمات، كأنو قد  بيفاهلل تعالى دليؿ عمى أف  الكريمة اتاآلي :وجو الداللة
 إذا تعيف ذلؾ طريقان لمعبلج، بأف لـ جميع مػا فصؿ تحريمو في حالة االضطرار أسقط تحريـ

، (8)   چٺ  ٺ  ٿ  ٿٿچلكجكد االستثناء  يكجد مف المباحات كالطاىرات ما يقكـ مقاميا؛
 .(9)مضطر فجاز لو شربيا كالمريض

                                                           

 .6/450، رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  ( (1
الكتب العممية، ، دار 1، ط2/487، شرح ابن ناجي التنوخي عمى متن الرسالةابف ناجي، قاسـ بف عيسى،  ( (2

 ـ.2007بيركت، 
 .9/50، المجموع شرح الميذبالنككم،  ( (3
 .424-9/423+9/162، المغني( ابف قدامة،  (4
 .119( سكرة األنعاـ:  (5
 .173( سكرة البقرة:  (6
 .3( سكرة المائدة:  (7
 .119( سكرة األنعاـ: (8
، دار الكتب 1، ط1/156، ت: عبد السبلـ شاىيف، أحكام القرآن( الجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم،  (9

أحمد البردكني  ، ت:الجامع ألحكام القرآنـ. القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر، 1994العممية، بيركت، 
براىيـ أطفيش، ، 1964، دار الكتب المصرية، القاىرة، 2، ط2/225 كا   .6/106، المحمىـ. ابف حـز
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صمى  ألف النبيف دعكل االضطرار إلى الخمر مردكدة؛ إ: مى  ىذا االستداللع اعُترض
)ـكي يٍ مى عى  ـى رَّ حى  ايمى فً  ـٍ كي اءى فى شً  ؿٍ عى جٍ يى  ـٍ لى  اهللى  فَّ إً ) أف تكػكف شػفاء بقكلو: ىنفػ اهلل عميو كسمـ

، كألف (1)
 .(2)األطباء لـ يثبتكا ككنيا دكاء

 :شريفةثانيًا: من السنة ال 

مىى النًَّبيِّ )قاؿ:  رضي اهلل عنو (3)عف أنس بف مالؾ-  ـى عى مَّـى نىفىره قىًد سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
ٍكا(4)ًمٍف عيٍكؿو  ، فىأىٍسمىميكا، فىاٍجتىكى

ًدينىةى  (5) بيكا ًمٍف أىٍبكىاًليىا "المى دىقىًة، فىيىٍشرى ـٍ أىٍف يىٍأتيكا ًإًبؿى الصَّ فىأىمىرىىي
ـٍ فىقى  "كىأىٍلبىاًنيىا ، فىأيًتيى ًبًي ـٍ ، فىبىعىثى ًفي آثىاًرًى قىتىميكا ريعىاتىيىا، كىاٍستىاقيكا اإًلًبؿى كا فىاٍرتىدُّكا كى حُّ طىعى فىفىعىميكا فىصى

سىمىؿى  ـٍ كى مىيي ـٍ كىأىٍرجي أىٍيًديىيي
تَّى مىاتيكا (6) ـٍ حى ـٍ يىٍحًسٍميي ، ثيَـّ لى ـٍ  .(7)(أىٍعيينىيي

 

                                                           

، صحيح البخاري، البخارم، 5613أخرجو البخارم، كتاب األشربة، باب شراب الحمكاء كالعسؿ، حديث رقـ ( (1
7/110. 

 ، المكتبة الشاممة.دركس صكتية، 9/381شرح زاد المستقنع، ( الشنقيطي، محمد بف محمد المختار،  (2
يكنى أبا حمزة، سمي  عميو كسمـ،( أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد، خادـ رسكؿ اهلل صمى اهلل  (3

 .1/111، االستيعاب في معرفة األصحاب، تكفي سنة إحدل كتسعيف. ابف عبد البر، باسـ عمو أنس بف النضر
ٍمؽ، يقكلكف لمف يستحمقكنو عكمٌي، كىك اسـ امرأة حضنت بني  ( (4 عيٍكؿ: قبيمة مف الرىباب مف بني تميـ فييا حي
، دار صادر، 2، ط4/143، معجم البمدانفغمبت عمييـ كسٌمكا باسميا. الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل،  عكؼ

 ـ.1995بيركت، 
ـٍ ىكاؤيىا. ابف منظكر، اْجَتَوْوا:  ( (5 ـٍ ييكىاًفٍقيي ذىًلؾى ًإذا لى ، كى ؿى ٍكؼ ًإذا تىطاكى كىل، كىىيكى اٍلمىرىضي كداءي الجى أىم أىصابيـ الجى

 .14/158 لسان العرب،
قىٍد يىكيكفي السٍَّمؿي فىٍقأىىا ًبالشٍَّكؾً  (6 : كى ، قىاؿى ًديدىةو ميٍحماةو أىك ًبغىٍيًر ذىًلؾى لسان . ابف منظكر، ( السٍَّمؿ: أىف تيٍفقأى العيفي ًبحى

 .11/347، العرب
صحيح ، البخارم، 6802( أخرجو البخارم كتاب الحدكد، باب المحاربيف مف أىؿ الردة كالكفر، حديث رقـ  (7

 .8/162، البخاري
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بالشرب مف أبكاؿ اإلبؿ لبلستشفاء بيا  أمرىـ اهلل عميو كسمـصمى  أف النبي: وجو الداللة
، كىذا دليؿ عمى جكاز التداكم (1)-عمى مذىب مف قاؿ بيذا-نجسة  رغـ أنيا مػف المػرض

 .(2)بو الخمر قياسان بجامع النجاسة كالحرمة فييـ ألحقكاك  ،بالنجس

 :الشريف االستدالل بيذا الحديث الرد عمى

بكؿ اإلبؿ نجس؛ كذلؾ أف بكؿ اإلبؿ ثبت ما يدؿ عمى طيارتو؛ كذلؾ ـ أف سمَّ يي ال  -1
، كلك كاف بكلو نجسان لما ـ صمى عمى بعيره، كطاؼ عمى بعيرهأف النبي صمى اهلل عميو كسم

 المَّوً  رىسيكؿي  كىافى ): ركم عنو صمى اهلل عميو كسمـ صمى عمى المكضع النجس،ك  ،المس النجاسة
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مِّي كى مىى ييصى ٍيثي  رىاًحمىًتًو، عى يىتٍ  حى ةى  أىرىادى  فىًإذىا تىكىجَّ  فىاٍستىٍقبىؿى  نىزىؿى  الفىًريضى
بكؿ البعير كركثو أف  صحعميو عميو الصبلة كالسبلـ، كاأل فمك كاف نجسان لـ يصؿِّ  ،(3)(الًقٍبمىةى 

ةً  عىفً  سيًئؿى فعندما طاىر،  ًبؿً  مىبىاًرؾً  ًفي الصَّبلى مُّكا الى ": قىاؿى  ،(4)اإٍلً ًبًؿ، مىبىاًرؾً  ًفي تيصى  ًمفى  فىًإنَّيىا اإٍلً
سيًئؿى  "،الشَّيىاًطيفً  ةً  عىفً  كى مُّكا": فىقىاؿى  ،(5)اٍلغىنىـً  مىرىاًبضً  ًفي الصَّبلى أجاز ف .(6)"بىرىكىةه  فىًإنَّيىا ًفييىا صى

 اإلبؿ، كعمؿ ذلؾ بالشياطيف، كلـ يعممو بارؾالصبلة في مرابض الغنـ، كلـ يجزىا في م
 .(7)بالنجاسة، كىذا يؤكد أنيا طاىرة، كليست بنجسة

                                                           

ًميٌ . 1/61، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد،  (1 ٍيرى ، سميماف بف البيجى
 ـ.1995، دار الفكر، 1/314، تحفة الحبيب عمى شرح الخطيبمحمد بف عمر، 

2)  ،  .176+1/175، المحمى باآلثار( ابف حـز
صحيح ، البخارم، 400أخرجو البخارم، كتاب الصبلة، باب التكجو نحك القبمة حيث كاف، حديث رقـ  ( (3

 .1/89، البخاري
ٍدريهي، كىىيكى  باألىرض بىٍركىوي  أىٍلقىى: بىرىؾى ( (4 . ًفيوً  تىٍبريؾي  الًَّذم اٍلمىٍكًضعي  ىك، كمبارؾ اإلبؿ: بيرككان  تىٍبريؾي  اإًلبؿ كبىرىكىتً  صى

 ،)  . 10/397ابف منظكر، لساف العرب، مادة)بىرىؾى
: مٍأكاىا. المر ( (5 كؼي تىٍرًبضي رىٍبضان كريبيكضان، كىىيكى كالبيركؾ لئًلبؿ، كرىبىضي اٍلغىنىـً ري ًت الدابَّةي كىالشَّاةي كالخى جع رىبىضى

 ،)  .7/149السابؽ، مادة )رىبىضى
سنن ، أبك داكد، 184أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الطيارة، باب الكضكء مف لحـك اإلبؿ، حديث رقـ  ( (6

 .كقاؿ األلباني: صحيح.1/47، أبي داود
 .9/381، شرح زاد المستقنعالشنقيطي،  ( (7
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ـ كبيف الخاص محر الجمع بيف العاـ كىك تحريـ التداكم بال يجبعمى فرض التسميـ ف -2
 .(1)بأف يقاؿ: يحـر التداكم بكؿ حراـ إال أبكاؿ اإلبؿ ،كىك اإلذف بالتداكم بأبكاؿ اإلبؿ

 

صمى اهلل عميو  ىذا قياس مع الفارؽ، كىك جمع بيف متناقضيف، حيث فرؽ النبيأف  -3
 ؟!،جمع بينيمايي فكيؼ  ،ر كاإلباحة في أبكاؿ اإلبؿبيف األمريف، فقد كرد الحظر في الخم كسمـ

 .(2)؛ ألف الجمع بيف ما فرقو النص غير جائزباطبلن  القياس ىذا كبيذا يككف

فمما  ،شفكف بيا كيتبعكف لذتياستالخمر قبؿ تحريميا كيف الناس كانكا يشربكف أ -4
ليرتدعكا عف  ؛حرمت عمييـ صعب عمييـ تركيا فغمظ األمر فييا بإيجاب العقكبة عمى متناكلييا

لئبل يستبيحكىا بعمة التساقـ  ؛كحسـ الباب في تحريميا عمى الكجكه كميا شربا كتداكيا ،شربيا
 شقةالنحساـ الدكاعي كلما عمى الطباع مف الم ؛كاؿ اإلبؿكىذا المعنى مأمكف في أب ،كالتمارض
فقياس أحدىما عمى اآلخر ال يصح كال  ،كلما في النفكس مف استقذارىا كالنكرة ليا ،في تناكليا

 .(3)يستقيـ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .8/234، نيل األوطارالشككاني،  ( (1
، دار الكتب 6/168، األحوذي بشرح جامع الترمذيتحفة ، أبك العبل محمد عبد الرحمفالمباركفكرم،  ( (2

 العممية، بيركت.
.6/168، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفكرم، ( (3
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 المعقول: منًا: ثالث

إنو ": (1)قاؿ الرازم مضطران إلى أكؿ الميتة. الشخص بيا يككفضركرة،  حالة أف التداكم .1
 .(2)"أباح أكؿ الميتة لمصمحة النفس، فكذا ىاىنا –تعالى  –

كقيؿ إف ": (3)قاؿ الماكردم كؿ حراـ. ا، فكذمنتشرالسـ حراـ، كالتداكم بو تناكؿ  أف .2
سـ قاتؿ؛ كليذا مف استكثر منو في الدكاء قتمو، ثـ يجكز التداكم بو، فكذلؾ  (4)السقمكنيا
طاب، األفاعي مست -كسمـك-الترياؽ الذم جعؿ فيو لحـكإف " . كقاؿ الرازم:(5)"كؿ حراـ

 .(7)"(6)چ ڱ  ڱ  ڱچ  :آليةل حٌمو؛ فكجب
كاف بأكميا، كخكؼ التمؼ في تركيا، ك  النفسأنو إذا كاف المعنى في إباحة الميتة إحياء  .3

 .(8)ة؛ لكجكد الضركر الحكـ نفسوفي سائر المحرمات، كجب أف يككف  ان ذلؾ مكجكد
 
 
 

                                                           

أصمو مف طبرستاف، كمكلده في الرم فخر الديف الرازم،  محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي البكرم(  (1
لييا نسبتو ، األعّلمـ. الزركمي، 1210 – ـ1150 صكؿ الديف(،ك)معالـ أي  ح الغيب(، مف مصنفاتو: )مفاتكا 

6/313. 
، دار إحياء التراث العربي، 3، ط5/204، ح الغيبمفات، محمد بف عمر بف الحسف( الرازم، فخر الديف  (2

 ىػ.1420بيركت، 
الكرد، مف كتبو: )أدب  ماء بيع إلى عصره، سبتو فضاة أقضى: الماكردم الحسف أبك حبيب، محمد بف عمي ( (3

 .4/327، األعّلمـ. الزركمي، 1058 -ـ 974الدنيا كالديف(ك)األحكاـ السمطانية(، 
ىي المحمكدة، نبات لو أغصاف كبيرة عمييا رطكبة تدبؽ باليد، كلو زىر أبيض مستدير، يستخرج مف جذكره  ( (4

الجامع لمفردات األدوية المالقي،  أحمد بف اهلل مادة ميٍسًيمىة، تسبب التسمـ إذا زيدت جرعتيا. ابف البيطار، عبد
 ـ.1992، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط25-3/23، واألغذية

، 1، ط15/170، ت: عمي محمد معكض كعادؿ عبد المكجكد، الحاوي الكبيرالماكردم، عمي بف محمد،  ( (5
 ـ.1999دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 

 .4( سكرة المائدة: (6
 .5/204، ح الغيبمفاتالرازم،  ( (7
 .1/158، أحكام القرآنالجصاص،  ( (8
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بجامع  ،بغير المسكر مف المحرمات كالنجاسات عمى سقكط الفرائضقياس التداكم  .4
في كؿ، فكما أف المرض يسقط الفرائض مف القياـ في  -أك العذر-ضركرة المرض

؛ ألف الفرائض كالمحاـر مف كاد افكذلؾ يبيح المح...الصبلة، كالصياـ في شير رمضاف ـر
 .(1)كاحد
 

 بالمنع(:ن )القائميثانيًا: أدلة المذىب الثاني

 :قرآن الكريممن ال -1

، (2)چ ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳچ  قكلو تعالى:

، (3)چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ كقكلو تعالى: 

ڻ  ڻ     ںں گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  چ كقكلو تعالى: 

 .(4)چڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ

باالجتناب كالبعد عف األشياء المذككرة فييا كالتي  مراأ الكريمة اتفي اآلي :الداللةوجو 
منيا الخمػر، كمعنى االجتناب يقتضي مطمؽ الترؾ الذم ال ينتفع معو بأم كجو مف الكجكه ال 

  .(5)بشػرب كال بيع كال مداكاة

 في مخصكصة أعيانان  الخنزير كلحـ كالدـ الميتة سبحانو حـر أنو الصحيح"  عميو: الرد
 إلى بالنص التخصيص كتطرؽ األعياف، بعض في بالدليؿ التخصيص دخؿ ثـ مطمقة، أكقات

                                                           

 .21/562، مجموع الفتاوىابف تيمية،  ( (1
 .173سكرة البقرة:  ( (2
 .90سكرة المائدة:  ( (3
 .115سكرة النحؿ:  ( (4
 .6/289، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ( (5
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 إلى الضركرة بحاؿ أيضان  التخصيصي  كدخؿ، التحريـ الضركرةي  كاألحكاؿ فرفعت األكقات بعض
 .(1)"الخمر تحريـ حاؿ

 

 :شريفةثانيًا: من السنة ال

سأؿ رسكؿ  رجبلن اهلل عنيما أف رضي  (3)عف أبيو (2)مة بف كائؿ الحضرميعف عمق -1
عف الخمر، فنياه، أك كره أف يصنعيا، فقاؿ: إنما أصنعيا لمدكاء،  صمى اهلل عميو كسمـ اهلل
 .(4)"داء ليس بدكاء كلكنو "إنو :فقاؿ

ر كييشرىب أعنابسيًئؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف  -2 فراجعو منيا، قاؿ: ال،  تيعصى
 .(5)"بشفاء كلكنو داء إف ذلؾ لػيس  : إنا نستشفي لممريض، قاؿ:"قائبلن السائؿ، 

 خمر كأنو حراـ مسكر كؿ بأف صريحة المستفيضة الشريفة األحاديث ىذه:وجو الداللة
  .(6)ذلؾ مف بشيء التداكم يجكز كال ،كاف شيء أم مف

                                                           

 .1/84، أحكام القرآن( ابف العربي،  (1
 كاألشربة كالجياد كالديات الصبلة في كائؿ أبيو عف ركل الككفي، الكندم الحضرمي حجر بف كائؿ بف عمقمة( (2

الصبلة.  في كائؿ بف الجبار كعبد عمير بف الممؾ كعبد حرب بف سماؾ عنو ركل األدب، في شعبة بف كالمغيرة
، دار المعرفة، 1، ط2/105، ت: عبد اهلل الميثي، صحيح مسمم رجال ابف منجكيو، أحمد بف عمي بف محمد،

 ـ.1973، دار المعارؼ العثمانية، اليند، 1، ط5/209، الثقاتىػ. ابف حباف، محمد بف أحمد، 1407بيركت، 
 رسكؿ ككاف كسمـ،  عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى الحضرمي، كفد يعمر بف كائؿ بف ربيعة بف حجر بف كائؿ( (3
 أحاديث، كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف بأياـ، ركل يصؿ أف قبؿ بقدكمو أصحابو بشر قد كسمـ عميو اهلل صمى اهلل
 .5/405، أسد الغابة في معرفة الصحابةالجبار. ابف األثير،  كعبد عمقمة: ابناه عنو ركل
، صحيح ـمس، م1984يث رقـ أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب األشربة، باب تحريـ التداكم بالخمر، حد ( (4

 .3/1573، مسمم
، ابف ماجة، محمد 3500أخرجو ابف ماجة في سننو، كتاب الطب، باب النيي أف يتداكل بالخمر، حديث رقـ  ( (5

ـ. قاؿ األلباني: صحيح. األلباني، محمد 2009، دار الرسالة العالمية، 1، ط4/538، سنن ابن ماجةبف يزيد، 
 .7/500، صحيح وضعيف سنن ابن ماجةناصر الديف، 

 . 24/274، مجموع الفتاوىابف تيمية،  ( (6
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 ألف فييا؛ حجة ال كميا "أف ىذه األحاديث :الشريفة عمى االستدالل بيذه األحاديث الرد
 بذلؾ عميو شيد التمقيف، يقبؿ كىك حرب بف سماؾ طريؽ مف جاء إنما كائؿ بف عمقمة حديث
ذدكاء ليست الخمر أف فيو ألف حجة؛ فيو يكف لـ صح لك ثـ كغيره، شعبة  فبل دكاء ليست كا 
 .(1)حراما" كاف إذا تناكلو يحؿ فبل دكاء ليس ما أف في خبلؼ

 

 : من المعقول: ثالثاً 

 حبلالن  يككف ما جنسو مف يكجد فإنو الحراـ، مف اإلصابة في تتحقؽ ال الضركرة فإ .1
 . (2)العكض لكجكد كالنجاسات المحرماتب التداكم يجكز فبل يحصؿ، بو كالمقصكد

ألف النزاع في حالة عدـ كجكد دكاء طاىر يقـك ؛ ف ىذا خارج محؿ النزاع: أعميو الرد
 مقاـ النجس.

 
 الترغيب عمى حضه  دكاءن  اتخاذه كفي طريؽ، بكؿ عنو كالبعد تجنبو يقتضي تحريمو فإ .2

 .(3)الشارع مقصد ضد كىذا كمبلبستو، فيو
 ف مقصد حفظ النفس ضركرم، كمقدـ في الشريعة اإلسبلمية.أعميو:  الرد
 

  
 الدكاء كيفية عف تنفعؿ الطبيعة ألف الخبث؛ صفة كالركح الطبيعة بتكسً  النجاسات فإ .3

 في خبثان  كاف إذا فكيؼ خبثان، منو الطبيعة اكتسبت خبيثة كيفيتو كانت فإذا بينان، انفعاالن 

                                                           

1) )  ،  ، بتصرؼ.1/175، المحمى باآلثارابف حـز
 ، بتصرؼ.1/87، أحكام القرآن. ابف العربي، 24/9، المبسوطالسرخسي،  ( (2
، مؤسسة الرسالة، 27، ط4/144، زاد المعاد في ىدي خير العبادابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب،  ( (3

 ـ.1994بيركت، 
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 تكسب لما الخبيثة، كالمبلبس كاألشربة األغذية عباده عمىتعالى  اهلل حـر كليذا ؟!،ذاتو
 . (1) كصفتو الخبث ىيأة مف النفس

 حبلؿ ىك بؿ خبيثا، الحاؿ تمؾ في فميس الضركرة عند تعالى اهلل أباحو ف ما"إعميو:  الرد
 .(2)خبيثا" ليس الحبلؿ ألف طيب؛

 

 

 الراجح:

ف رأم القائمي ي أميؿ إلى مكافقةنبعد عرض أدلة المذاىب كمناقشتيا كالرد عمييا، فإن
ف األصؿ في التداكم ، حيث قالكا إقكليف؛ ألنيـ جمعكا بيف ال(3)-التي ذكركىا لشركطبا-بالجكاز

كلكف يستثنى مف ىذا األصؿ حالة الضركرة التي تتعيف فييا الخمر كسيمة ال  ،بالخمر التحريـ
 بديؿ عنيا لمعبلج، فحفظ النفس مقدـ في ىذه الحالة. 

 

 

  

                                                           

 .4/144، زاد المعاد في ىدي خير العبادابف القيـ،  ( (1
2) )  ،  .1/176، المحمى باآلثارابف حـز
 مف ىذا البحث. 84انظر ص ( (3
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 :في مجال الدواء وما يترتب عمييا طمب الثالث: حكم االستحالة شرعًا،الم

 :بيان معنى االستحالة

اؿى  فىقىدٍ  الًعكىج ًإلى ااًلٍسًتكىاءً  عىفً  تىغىيَّرى  شىٍيءو  كيؿُّ " االستحالة لغًة: ، حى اؿى ، (1)"ميٍستىًحيؿ كىىيكى  كاٍستىحى
ؿى  الشٍَّيء أحاؿى "   .(2)"حاؿو  ًإلىى حاؿو  ًمف تىحكَّ

 انقبلب مجرد كليس أخرل حقيقة إلى حقيقة انقبلب ىي": في االصطّلح الفقيي االستحالة
 .(3)"أك كميا مفيكميا أجزاء بعض بانقبلب الحقيقة كصؼ، كتنقمب

يينظر إلى كؿ تفاعؿ كيميائي يحكؿ المادة إلى مركب آخر، عمى "  العممي: صطّلحوفي اال 
 ىاعمى اختبلؼ مصادر  كالشحكـ الزيكت كتحكيؿ أخرل، عيف إلى العيف استحالة مف ضرب وأن

 .(4)"صابكف إلى

 :(5)الدوائيةالمنتجات في  المحرماتمدى الحاجة إلى إدخال *

في  -شرعنابحكـ -لجأت بعض المصانع الستخداـ بعض المكاد المحرمة أك النجسة 
 أمثمتيا:صناعة أنكاع مختمفة مف المستحضرات الدكائية، كمف 

، كاليرمكنات المستخمصة مف ير في الصناعات الدكائية الطبيةاستخداـ جمد الخنز  .1
 .الخنزير

 .اإلنسكليف لمعالجة مرضى السكرماالعتماد عمى شحـ الخنزير كلحمو في تحضير  .2
 .دخكؿ الكحكؿ في بعض األدكية كال سيما أدكية السعاؿ .3

                                                           

 .11/185، مادة )حكؿ(، لسان العربابف منظكر،  ( (1
، دار 28/366)حكؿ(، ، مادة تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ،  ( (2

 اليداية.
 .1/239، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابف نجيـ، 1/316، رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  ( (3
، 2، صالمحرم والنجس في الغذاء والدواء باستعمال يا استحالة النجاسات وعّلقة أحكام اليكارم، محمد، ( (4

 .ـ1997يكنيك  17 – 14 الطبية  المنعقدة في المغرب، بتاريخ:بحث مقدـ إلى الندكة الفقيية 
، بحث نيشر في حكم استعمال الدواء المشتمل عمى شيء من نجس العينالزحيمي، كىبة بف مصطفى،  ( (5

 . http://almoslim.net، 1437ذك القعدة  15مكقع المسمـ بتاريخ: 

http://almoslim.net/
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 :حكم االستحالة شرعاً 

 :المنصوص عميوفي حكم االستحالة : الفرع األول

 :تحول الخمر إلى خل بطريق ذاتي دون مخمل: المسألة األولى*

خممت بنفسيا دكف مخمؿ خارجي، فإنيا تطير كيحؿ ا تذعمى أف الخمر إ(1)اتفؽ الفقياء
 .استعماليا

ـي دى اإلً  كٍ أى –األيٍدـ  ـى عٍ قاؿ: "نً  أنو النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف .4  .(2) "ؿُّ الخى  -ا
 

حالة النقؿ مف مكاف إلى آخر بما لـ يكف ىناؾ قصد التخميؿ، فإف  قيدكا لكف الحنابمة
 .(3)يحـر تخميميا، فبل تترتب عميو الطيارةد تخميميا بنقميا لـ تطير؛ ألنو صً قي 

  

 

 

 

 

 

                                                           

حاشية . الدسكقي، 10/106، فتح القدير. ابف اليماـ، 1/87، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعي، الكاسان ( (1
، دار 3/28، بداية المجتيد ونياية المقتصد. ابف رشد، محمد بف رشد، 1/52، الدسوقي عمى الشرح الكبير

الميذب في . الشريرازم، 1/236، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياجـ. الشربيني، 2004الحديث، القاىرة، 
 .1/187، كشاف القناع عن متن اإلقناع. البيكتي، 9/172، المغني. ابف قدامة، 1/94، فقو اإلمام الشافعي

صحيح . مسمـ، 2051أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب األشربة، باب فضيمة الخؿ كالتأدـ بو، حديث رقـ  ( (2
 .3/1621، مسمم
 .9/173 ،المغنيابف قدامة،  ( (3
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 :تحول الخمر إلى خل بمخمل خارجي :ةالثاني المسألة*

 يتـ التخميؿ بشيء مف البصؿ أك الخبز الحار أك الخميرة أك نحك ذلؾ، قةيفي ىذه الطر 
  كلمعمماء في ىذه المسألة مذىباف:كمف المكاد الكيميائية المصنَّعة مخبريا في عصرنا، 

 (1)ذىب إليو: الحنفيةطير بالتخميؿ كيجكز استعماليا،ت الخمر أف: المذىب األول
 .(3)كالظاىرية (2)كالمالكية

 أدلة ىذا المذىب:

 كتثبت( اإلسكار) المفسد الكصؼ يزكؿ بالتخميؿ كألنو، بغقياسان عمى طيارة الجمد بالد 
 .(4)الصبلح صفة

ذىب إليو: أف الخمر ال تطير بالتخميؿ، لكف إذا تخممت بنفسيا طيرت،  المذىب الثاني:
 .(6)كالحنابمة (5)الشافعية

  :(7)أدلة ىذا المذىب

ن خى  ذي خى تَّ تي  رً مٍ الخى  فٍ عى  ؿى ئً سي )أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  مى كً ري  .1 ألف ما ؛ (8)(: الى اؿى قى ؟ فى بلَّ
  .(1)بغيرهير بعده ال بغسؿ كال ألقي فييا ينجس، كال يط

                                                           

 . 10/107، ، فتح القديرابف اليماـ ( (1
 .1/52، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي،  ( (2
3) )  ،  .6/115، المحمى باآلثارابف حـز
 . 10/107، فتح القديرابف اليماـ،  ( (4
 .1/237، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني،  ( (5
 .1/173، المغنيابف قدامة،  ( (6
، دار الخير، 1، ط1/74، كفاية األخيار في حل غاية االختصارالحصني، تقي الديف أبك بكر بف محمد،  ( (7

 .173/ 9، المغنيـ. ابف قدامة، 1994دمشؽ، 
صحيح . مسمـ، 1983أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب األشربة، باب تحريـ تخميؿ الخمر، حديث رقـ:  ( (8

 .1/1573، مسمم
 ، بيت األفكار الدكلية، األردف.1263، المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم، يحيى بف شرؼ،  ( (1
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ا يى مٍ عى جٍ  نى بلى فى : أىاؿى ا، قى يى قٍ رً ىٍ أى  :اؿى ان، قى رى مٍ كا خى ثي رً كى  اـو تى يٍ أى  فٍ عى  ـى مَّ سى كى  وً يٍ مى عى  ى اهللي مى صى  يُّ بً النَّ  ؿى ئً )سي  .2
ن خى   .(1)(الى  :اؿى ؟ قى بلَّ

الصحابة أراقكا الخمر حيف نزلت آية التحريـ، كما كرد في الصحيح، فمك جاز التخميؿ  .3
 .(2)النبي صمى اهلل عميو كسمـو عميو لنب

 

 :غير المنصوص عميوفي  حكم االستحالة :الفرع الثاني

 ؟أـ ال يارةالط بكسً تي  ؿھخرل بالحرؽ أك بغيره؛ استحالة النجاسة إلى حقيقة أي 

 في ىذه المسألة عمى قكليف: فقياءاختمؼ ال

حنيفة كمحمد كىك قكؿ أكثر ذىب إلى ىذا القكؿ: أبك القول األول: االستحالة ُتكِسب الطيارة، 
 .(3)الحنفية كالمالكية، كبعض الحنابمة كابف تيمية، كقكؿ الظاىرية

 :أدلة ىذا القول

 :أواًل: من القرآن الكريم

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چقكلو تعالى: -

 .(4)چڄ

 الصبلة في الصغير الصبي حمؿ يجكز كليذا لو؛ حكـ ال الباطف في المبلقاة أف وجو الداللة:
 .(1)المبف لنجس لمنجاسة مكجبة مثبل لمفرث الباطف في المماسة كانت كلكبطنو،  في ما مع

                                                           

، سنن أبي داود. أبك داكد، 3675ركاه أبك داكد في سننو، كتاب األشربة، باب في الخمر تخمؿ، حديث رقـ  ( (1
 .1/2، 3675، حديث رقـ دصحيح وضعيف سنن أبي داو . كقاؿ األلباني: صحيح. األلباني، 5/518

 .6/288، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ( (2
. 1/52، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير. الدسكقي، 1/239، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابف نجيـ ، ( (3

، 21/33، مجموع الفتاوى. ابف تيمية، 9/173، المغنيابف قدامة،   .1/166، المحمى باآلثار. ابف حـز
 .66سكرة النحؿ:  ( (4
 . 21/602، 21/104، مجموع الفتاوىابف تيمية،  ( (1
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 :الشريفة من السنةثانيًا: 

مَّى النًَّبيَّ  أيطىيِّبي  كيٍنتي ): قالت عنيا، اهلل رضي عائشة عف - مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ييٍحًرـى، أىفٍ  قىٍبؿى  كى
يىٍكـى   .(1)(ًمٍسؾه  ًفيوً  ًبًطيبو  ًباٍلبىٍيًت، يىطيكؼى  أىفٍ  قىٍبؿى  النٍَّحًر، كى

 المنعقد الدـ المسؾ ىكأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ تطيب بالمسؾ، ك  وجو الداللو:
لمخؿ، كلك  كالخمر الدـ، عف كىك طاىر باإلجماع، النتقالياكالغزاؿ،  الحيكاف بعض عند يكجد

 .(2)لما تطيب بو النبي صمى اهلل عميو كسمـلـ يكف طاىرا 

 

 من القياس:ثالثًا: 

مت، مٌ ف تحكؿ األعياف النجسة إلى عيف أخرل يجعميا طاىرة، قياسا عمى الخمر إذا خي إ
كعمى عظاـ الميتة بعد حرقيا، كعمى نطفة اإلنساف تصير طاىرة عند تحكليا مضغة، كعمى 

 .(4)ستبً إذا حي  (3)لةبٌل الجى 

 

 

 

                                                           

صحيح . مسمـ، 1191أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحج، باب الطيب لممحـر عند اإلحراـ، حديث رقـ ( (1
 .2/849، مسمم
، 1/65، مالك" األئمة إمام مذىب في السالك إرشاد "شرح المدارك أسيلالكشناكم، أبك بكر بف حسف،  ( (2
 ، دار الفكر، بيركت.2ط

 .11/119، مادة )جمؿ(، لسان العرب. ابف منظكر، الحيكاف الذم يأكؿ النجاساتلة: بٌل الجى  ( (3
أسيل . الكشناكم، 1/236، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابف نجيـ، 6/427، فتح القديرابف اليماـ،  ( (4

، ت: عمي بمطيجي اإلختصار غاية حل في األخيار كفاية. الحصني، أبك بكر بف محمد، 1/40،67، المدارك
 .9/414، المغنيـ. ابف قدامة، 1994، دار الخير، دمشؽ، 1، ط1/74كمحمد سميماف، 
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، ذىب إلى ىذا القكؿ: أبك يكسؼ مف الحنفية، الطيارة ُتكِسب ال االستحالة: الثاني القول
حدل الركايتيف في مذىب أحمد  .(1)كىك قكؿ لممالكية، كقكؿ لمشافعي، كا 

 أدلة ىذا القول:

 :الشريفة من السنةأواًل: 

 ايى مي عى جٍ نى  بلى فى أى: اؿى قى  ا،يى قٍ رً ىٍ أى  :اؿى قى  ان،رى مٍ خى  كاثي رً كى  اـو تى يٍ أى  فٍ عى  ـى مَّ سى كى  وً يٍ مى عى  اهللي  ىمى صى  يي بً النَّ  ئؿسي ) .1
 .(2)(الى  :اؿى قى  ،؟بٌلن خى 

 بكضع خمميا إذا بالتخميؿ تطير كال الخمر تخميؿ يجكز ال أنو دؿَّ عمى وجو الداللة:
 .(3)باإلراقة إال بيا االنتفاع ألحد يجكز كال الحاؿ في إراقتيا يجب بؿ تممؾ فييا، كال شيء

(ايى انً بى لٍ أى كى  ةً لى بٌل الجى  ؿً كٍ أى  فٍ عى  ـى مَّ سى كى  وً يٍ مى عى  ى اهللي مَّ صى  اهللً  كؿي سي ى رى يى )نى   .2
(4). 

أف النبي نيى عف أكؿ لحـك الجبللة كشرب ألبانيا، رغـ أف المبف استحاؿ  وجو الداللة:
 .(5)مف دـ، فمك كانت االستحالة تطيره ألباح المبف

 .(6)بيا تزكؿ حتى باالستحالة نجاستو تحصؿ لـ العيف نجس فإ من القياس:ثانيًا: 

 
                                                           

، اجمغني المحت. الشربيني، 1/10، لميذب. الشيرازم، ا1/210، رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  ( (1
، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخّلف. المرداكم، عمي بف سميماف، 1/72، المغني. ابف قدامة، 1/81
 .21/72، مجموع الفتاوى، دار إحياء التراث العربي. ابف تيمية، 2، ط1/218

 .96سبؽ تخريجو ص ( (2
 .8/215، نيل األوطارالشككاني،  ( (3
. أبكداكد، 3785أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب األشربة، باب النيي عف أكؿ الجبللة كألبانيا، حديث رقـ ( (4

، 3748، حديث رقـ صحيح وضعيف سنن أبي داود. كقاؿ األلباني: صحيح. األلباني، 3/351، سنن أبي داود
1/2. 

، كشاف اإلقناع عن متن اإلقناعالبيكتي، . 8/208، البحر الرائق. ابف نجيـ، 9/414ابف قدامة، المغني،  ( (5
6/194. 

. المرداكم، 2/98، المغني. ابف قدامة، 1/48، الميذب. الشيرازم، 1/176، فتح القديرابف اليماـ،  ( (6
 .21/72، مجموع الفتاوى. ابف تيمية، 1/218، اإلنصاف
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 الزحيمي: الدكتور اختيار*

 يبؽ كلـ ،التغير لكجكد ؛بالمنع القائميف أدلة مف كأحكـ أقكل باالستحالة القائميف أدلةإف 
 باالسـ أخرل، عينان  صارت فقد الكيميائي، تركيبيا تغير إذا نجسة مادة ككؿ لمنجاسة، كجكد

باحة الطيارة إلى النجاسة مف الحكـ فيتغير كالصفات، أميؿ  ذمكىذا ىك الرأم ال .(1)التناكؿ كا 
 كاهلل أعمـ. إلى ترجيحو

 

 :(2)ما يترتب عمى نظرية االستحالة في مجال الدواء*

الحديثة النجسة  األدكيةإف نظرية االستحالة، تفتح المجاؿ أماـ القكؿ بإباحة تناكؿ 
ي، كما ينجـ عنو مف حدكث تغير في الخكاص؛ ئالكيمياإذا كاف التحكؿ بالتفاعؿ المصنعة فنيان، 

 .ألف سبب النجاسة كىك الخبث أك تغير الطعـ قد زاؿ

كىذا يعني أف الدكاء الجديد الذم كانت بعض مكاده األكلية نجسة أك محظكرة، ثـ  
 انصير كتفاعؿ مع غيره مف المكاد، يصبح طاىران، كيحؿ االنتفاع بو؛ ألف اسـ المادة كخكاصيا

خرل، كال يصح القكؿ بأف ذات العيف النجسة ما زالت قد تغيرت كصارت شيئان آخر أك عينان أي 
 .مكجكدة، فتبلزميا النجاسة؛ ألنو ال ينكر كجكد التغير أك التحكؿ مف شيء آلخر

ذا حدث تحكؿ، كلـ يكجد دكاء آخر مف الحبلؿ، جاز تعاطي الدكاء عمبلن بنظرية ال كا 
 .بضكابطيا كمعاييرىا كقيكدىاالضركرة الشرعية 

 

 

 

                                                           

 .حكم استعمال الدواء المشتمل عمى شيء من نجس العينالزحيمي،  ( (1
 .حكم استعمال الدواء المشتمل عمى شيء من نجس العينالزحيمي،  ( (2
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 الخاتمة

 فييا أبرز النتائج كالتكصيات:

 أواًل: النتائج:

عاش الدكتكر كىبة الزحيمي في أجكاء اجتماعية شجعتو ليككف عالما مجتيدا، مف كالده  .1
حةن متمسكةن بالشريعة اإلسبلمية، تحثو ف حكلو، فكانت بيئتو صالككالدتو إلى أبنائو كمى 

كمتابعة تحصيؿ العمـ الشرعي، كتتممذ عمى يد عمماء أجبٌلء  الكريـ، القرآفعمى تعمـ 
 كاف ليـ األثر عمى أسمكبو في التأليؼ.

كاف الدكتكر كىبة الزحيمي يكره التعصب لمذىب معيف، كيرجح ما يراه مناسبا معتمدا  .2
 عمى قكة الدليؿ.

ة، كمعالجة المشكبلت اتسمت كتابات الدكتكر الزحيمي بجمعيا بيف األصالة كالمعاصر  .3
 ئة.اٍ مة، كقد بمغت مؤلفاتو نحكا مف خمسالفقيية المعاصرة، كالمقارنة بيف المذاىب الفقيي

 طع في حد أك قصاص.اختار الدكتكر كىبة الزحيمي إباحة إعادة عضك قي  .4
كىبة الزحيمي جكاز نقؿ األعضاء مف إنساف آلخر حيان كاف أك ميتان اختار الدكتكر  .5

 بضكابط معينة.
اختار الدكتكر كىبة الزحيمي جكاز نقؿ عضك مف حيكاف إلنساف لممصمحة، بشركط  .6

 معينة.
 اختار الدكتكر كىبة الزحيمي أف البصمة الكراثية ال تقدـ عمى الطرؽ المقررة في الشرع .7

يمجأ إلييا إال عند التنازع في اإلثبات كعدـ الدليؿ األقكل، أك  إلثبات النسب أك نفيو، كال ي
 عند تعارض األدلة.

يمكف ، فحدث اشتباه في مبلبسات التمقيح الصناعي إذا الزحيمي أنو ةاختار الدكتكر كىب .8
االعتماد عمى البصمة الكراثية، حفاظان عمى إثبات نسب الجنيف، كعدـ تعريضو لمضياع 

 البصمة الكراثية أقرب لميقيف.أك النفي؛ ألف داللة 
يرل الدكتكر كىبة الزحيمي أنو يجب االلتزاـ بأحكاـ الضركرة في تناكؿ الدكاء المشكب  .9

 بمحـر شرعان ضمف ضكابط الضركرة المتفؽ عمييا بيف الفقياء.



 
102 

 

اختار الدكتكر كىبة الزحيمي جكاز التداكم بالخمر إذا تيقف حصكؿ الشفاء فييا،  .10
ذا أخبر بذلؾ طب ذا لـ يكجد بديؿ مباح يسد مسدىاكا   .يب مسمـ ثقة، كا 

اختار الدكتكر كىبة الزحيمي جكاز تناكؿ الدكاء إذا استحاؿ عف محـر كلـ يكجد  .11
دكاء آخر مف الحبلؿ يقكـ مقامو؛ عمبلن بنظرية الضركرة الشرعية بضكابطيا كمعاييرىا 

 كقيكدىا.

 

 ثانيًا: التوصيات:

القضايا الطبية ارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في اقتصرت ىذه الدراسة عمى االختي .1
المعاصرة فقط؛ كلذلؾ تكصي الباحثة بإكماؿ دراسة اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي في 

فادة الناس مف عممو.  كافة المجاالت؛ لما ليذه الدراسات مف إحياء لتراث الدكتكر كا 
عمماء األجبلء، إلظيارىا لمناس، تكصي الباحثة طبلب العمـ الشرعي بدراسة مؤلفات ال .2

 ا لبعض أفضاؿ ىؤالء العمماء عمينا.كردن 
تكصي الباحثة مراكز البحث كالتصنيؼ بجمع أبحاث كمقاالت الدكتكر كىبة الزحيمي في  .3

 مؤلؼ كاحد ليسيؿ الرجكع إلييا.
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 الفيارس

 فيرس اآليات القرآنية:

رقم  السورة اآلية الرقم
 اآلية

 الصفحة

 90+85+44 173 البقرة   چڑ  ڑ   ک  ک  چ  1
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ    چ 2

 چۋ

 44 185 البقرة

 38 195 البقرة چۀ  ہ  ہ      ہہ ۀ چ 3
 5 282 البقرة چېئ   ىئىئ  ىئ  یچ  4
ڇ  ڇ         ڇ    چچ   چڃ  چ  چ  5

 چڇ

 38 29 النساء

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ  6

 چڑ

 85 3 المائدة

 89 4 المائدة چڱ  ڱ  ڱچ  7
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ  8

 چڤ

 44 32 المائدة

ٺٺٺ   ٿ  چ 9

 چ

 30 38 المائدة

 31 45 المائدة چٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ  10
ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  چ  11

  چ

 90 90 المائدة

 86+85+79 119 األنعاـ   چ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  12
 97 66 النحؿ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  چ 13
 31 126 النحؿې  ۅۉۉېېچ 14
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 چې
 90 115 النحؿ  چگ    گ  گ  ڳ  ڳ چ  15
 39 70 اإلسراء چک  ک        ک  گ  چ  16
﮴       چ  17 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

   چ﮵ 

 66 6 النكر

﮴       چ  18 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

 چ ۋ  جئ ...﮵

 62 9-6 النكر

 39 24 النكر چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  19
 ك 28 فاطر چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  20
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 فيرس األحاديث الشريفة:

 الصفحة طرف الحديث الرقم
 31 ) اذىبكا بو فاقطعكه ثـ احسمكه...( 1
 39 ) اغزكا باسـ اهلل في سبيؿ اهلل...( 2
 42 (الماؿ كرائـ بتكقي كسمـ عميو اهلل صمى النبي أمر) 3
 91 داء() إف ذلؾ ليس بشفاء كلكنو  4
 68 ) انظركىا فإف جاءت بو أكحؿ العينيف...( 5
 96 ) سيئؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف الخمر...( 6
 99+96 ) سيئؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف أيتاـ كرثكا خمرا...( 7
 ك ) فضؿ العالـ عمى العابد...( 8
 86 ) قدـ عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ نفر مف عكؿ...( 9
 87 مي عمى راحمتو...(كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يص)  10
 40 ) كسر عظاـ الميت ككسر عظاـ الحي...( 11
12 )...  98 ) كنت أطيب النبي صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ أف يحـر
 95 ) نعـ األدـ الخؿ( 13
 99 نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف أكؿ الجبللة...( ) 14
 50 ىك الطيكر ماؤه الحؿ ميتتو()  15
 67+63 ) ىك لؾ يا عبد بف زمعة...( 16
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 فيرس المصطمحات:

 الصفحة المصطمح الرقم
 26 األرش 1
 68 اإلليتيف 2
 80 األنسكليف 3
 9 أىؿ السنة كالجماعة 4
 42 األبضاع 5
 83 الترياؽ 6
 98 لةبٌل الجى  7
 89 السقمكنيا 8
 86 السمؿ 9
 68 عظيميما 10
 86 عيٍكؿ 11
 86 كاك فاجت 12
 42 الكرائـ 13
 81 الكيزاز 14
 87 مبارؾ اإلبؿ 15
 80 المخدر 16
 87 مرابض الغنـ 17
 81 صؿمى  18
 81 الناًقو 19
 81 الييباريف 20
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 فيرس األعّلم:

 الصفحة اسم العمم الرقم
 86 أنس بف مالؾ 1
 11 بديع السيد المحاـ 2
 39 بريدة 3
 28 بكر أبك زيد 4
 9 جاد الرب رمضاف 5
 63 ابف حجر 6
 7 حسف الشطي 7
 8 أبك الحسف القصاب 8
 8 ةحسف حبنك 9
 10 حممي مراد 10
 36 )الكمكذاني(أبك الخطاب 11
 89 الرازم 12
 2 رضكاف السيد 13
 35 السرخسي 14
 63 سعد بف أبي كقاص 15
 63 سكدة بنت زمعة 16
 68 ريؾ بف سمحاءشي  17
 8 ةصادؽ حبنك 18
 63 عائشة 19
 68 ابف عباس 20
 9 عبد الرحمف تاج 21
 11 عبد الستار أبك غدة 22
 36 )اليكارم(ابف عبد السبلـ 23
 11 عبد السبلـ عبادم 24
 9 عبد الغني عبد الخالؽ 25
 21 عبد القادر القصاب 26
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 28 عبد اهلل المنيع 27
 10 البدراكمعبد المنعـ  28
 63 عبد بف زمعة 29
 63 عتبة بف أبي كقاص 30
 10 عثماف خميؿ 31
 91 عمقمة الحضرمي 32
 9 عمي الخفيؼ 33
 9 عيسى منكف 34
 11 ماجد أبك رخية 35
 89 الماكردم 36
 9 محمد أبك زىرة 37
 11 محمد الزحيمي  38
 8 محمد الفرفكر 39
 8 محمد الفيكمي 40
 18 المرابعمحمد  41
 8 محمد المراغي 42
 11 محمد نعيـ ياسيف 43
 7 محمد ىاشـ الخطيب 44
 7 محمد الرنككسي 45
 9 محمكد شمتكت 46
 7 محمكد ياسيف 47
 14 مصطفى جكيجاتي 48
 2 مصطفى الزحيمي 49
 9 مصطفى مجاىد 50
 68 ىبلؿ بف أمية 51
 91 كائؿ بف حجر 52
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 فيرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

 عمي: ت ،الصحابة معرفة في الغابة أسد الكريـ، عبد بف محمد بف عمي األثير، ابف    .1
 . ـ1994 العممية، الكتب دار ،1ط المكجكد، عبد كعادؿ معكض

 الشريعة بين الجنائي اإلثبات في ودورىا الوراثية البصمة المنعـ، عبد فؤاد أحمد،    .2
 .االسكندرية المصرية، المكتبة ،والقانون

 .المكتبة الشاممة ،ماجة ابن سنن وضعيف صحيح الديف، ناصر محمد األلباني، .3
 . الشاممة ، المكتبةداود أبي سنن وضعيف صحيح الديف، ناصر محمد األلباني، .4
 المسمـ مكقع في منشكر بحث ،الوراثية بالبصمة ونفيو النسب إثبات جبر، محمد األلفي، .5

  ىػ،1437 األكلى جمادل 2: بتاريخ
 اهلل عبد: ت ،حنبل بن أحمد اإلمام مذىب إلى المدخل أحمد، بف القادر عبد بدراف، ابف .6

 .ىػ1401 بيركت، الرسالة، مؤسسة ،2ط التركي،
 .184ص ،الشرعي المنظور من الوراثية بالبصمة اإلثبات الناصر، عبد البصؿ، أبك .7
 المجمع مجمة في منشكر بحث ،األنابيب وأطفال الصناعي التمقيح عمي، محمد البار، .8

 . الفقيي، المكتبة الشاممة
 القمـ، دار ،1ط ،األعضاء زرع قضية من واألخّلقي الفقي الموقف عمي، محمد البار، .9

 . ـ1994 دمشؽ،
ًمٌي، .10 ٍيرى  الفكر، دار ،الخطيب شرح عمى الحبيب تحفة عمر، بف محمد بف سميماف البيجى

 .ـ1995
، دار الكتاب كشف األسرار شرح أصول البزدويالبخارم، عبد العزيز بف أحمد،  .11

 اإلسبلمي، بدكف طبعة كتاريخ.
 .ـ2003 العممية، الكتب دار ،1ط ،الفقيية التعريفات اإلحساف، عميـ محمد البركتي، .12
 .ىػ1310 الفكر، دار ،2ط ،اليندية الفتاوى البمخي، نظاـ الديف كآخركف، .13
 .دار الكتب العممية ،اإلقناع متن عن القناع كشاف البيكتي، منصكر بف يكنس، .14
 . ـ1993 الكتب، عالـ ،1ط ،اإلرادات منتيى شرح يكنس، بف منصكر البيكتي، .15
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 ـ،1988، 4عدد اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة ،معاصـرة فقييـة قضـايا البكطي،  .16
 . 120ص
 ،ميتاً  أو حياً  آخر إنسان جسم بأعضاء اإلنسان انتفاع رمضاف، سعيد محمد البكطي، .17
 .4العدد الفقيي، المجمع مجمة
، دار الكتب العممية، الجامع لمفردات األدوية واألغذيةابف البيطار، عبد اهلل بف أحمد،  .18

 بيركت.
 محمد: ت ،الطالب دليل بشرح المآرب نيل الشيباني، عمر بف القادر عبد تغمب، أبي ابف .19

 .ـ1983 الككيت، الفبلح، مكتبة ،1ط األشقر، سميماف
 قاسـ، بف الرحمف عبد: ت ،الفتاوى مجموع ،الحميـ عبد بف أحمد الديف تقي تيمية، ابف .20

 .ـ1995 المنكرة، المدينة فيد، الممؾ مجمع
 ،حنبل بن أحمد اإلمام مذىب عمى الفقو في المحرر اهلل، عبد بف السبلـ عبد تيمية، ابف .21
 .ـ1984 الرياض، المعارؼ، مكتبة ،2ط
: ت ،الفقو أصول في المسودة الحميـ، عبد كأحمد الحميـ، كعبد السبلـ، عبد تيمية، آؿ .22

 .العربي الكتاب دار الحميد، عبد محمد
 الفقو مجمع مجمة ،قصاص أو حد في استؤصل عضو زراعة عمي، محمد التسخيرم، .23

 .المكتبة الشاممة اإلسبلمي،
 بيركت، العممية، الكتب ، دار1ط ،التعريفات عمي، بف محمد بف عمي الجرجاني، .24

 .ـ1983
 ،1ط شاىيف، السبلـ عبد: ت ،القرآن أحكام الرازم، بكر أبك عمي بف أحمد الجصاص، .25
 . ـ1994 بيركت، العممية، الكتب دار
 .ـ1983، 10ج األزىر مجمة ،األعضاء نقل  الحؽ، جاد .26
 جامعة ،مقارنة فقيية دراسة والـنجاسـات بالمـحـرمـات الـتـداوي محمد، رضكاف جمعة، .27

 .دمنيكر فرع األزىر،
 .ـ1973 اليند، العثمانية، المعارؼ دار ،1ط ،الثقات أحمد، بف محمد حباف، ابف .28
 التجارية المكتبة ،المنياج شرح في المحتاج تحفة محمد، بف أحمد الييتمي، حجر ابف .29

 .ـ1983 مصر، الكبرل،
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 المعرفة، ، دارالبخاري صحيح شرح الباري فتح العسقبلني، عمي بف أحمد حجر، ابف .30
 .1379 بيركت،

، ابف .31  .بيركت الفكر، دار ،باآلثار المحمى أحمد، بف عمي حـز
  ،صالح الفضل أبي ابن رواية حنبل بن أحمد اإلمام مسائل محمد، بف أحمد حنبؿ، ابف .32
 .اليند العممية، الدار
: ت ،الصحيحين عمى المستدرك النيسابكرم، اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبك الحاكـ، .33

 ـ.1990 بيركت، العممية، الكتب دار ،1ط عطا، القادر عبد مصطفى
 العسكر، الرحمف عبد: ت ،المقنع اختصار في المستقنع زاد أحمد، بف مكسى الحجاكم، .34
 .الرياض لمنشر، الكطف دار
 دار ،االختصار غاية حل في األخيار كفاية محمد، بف بكر أبك الديف تقي الحصني، .35

 .ـ1994 دمشؽ، الخير،
 دار ،3ط ،خميل مختصر شرح في الجميل مواىب محمد، بف محمد الرعيني، الحطاب .36

 .ـ1992 الفكر،
 .ـ1983 الككيت، القمـ، دار ،1ط ،والقانون الشريعة في النسب أحمد، حمد، .37
 ـ.1995، دار صادر، بيركت، 2، طمعجم البمدانالحمكم، ياقكت بف عبد اهلل،  .38
 .كتاريخ طبعة بدكف بيركت، الفكر، دار ،خميل مختصر شرح اهلل، عبد بف محمد الخرشي، .39
 دار ،1ط ،المنياج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني أحمد، بف محمد الشربيني، الخطيب .40

 .العممية الكتب
 دار مطبعة ،2ط ،اإلسّلمية الشريعة في الشخصية األحوال أحكام الكىاب، عبد خبلؼ، .41

 .ـ1938 القاىرة، المصرية، الكتب
 الرسالة دار ،1ط األرنؤكط، شعيب: ت ،داود أبي سنن األشعث، بف سميماف داكد، أبك .42

 .ـ2009 العالمية،
 الفكر، دار ،الكبير الشرح عمى الدسوقي حاشية عرفة، بف أحمد بف محمد الدسكقي، .43
 .كتاريخ طبعة بدكف
 دار ،2، ط2011 صيف إلى الفرنسي االنتداب من المعاصر سورية تاريخ كماؿ، ديب، .44

 . ـ2012 بيركت، النيار،
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 عبد: ت ،الحنابمة طبقات ذيل أحمد، بف الرحمف عبد الديف زيف الحنبمي، رجب ابف .45
 .ـ2005 الرياض، العبيكاف، مكتبة ،1ط العثيمييف، الرحمف

 الحديث، ، دارالمقتصد ونياية المجتيد بداية محمد، بف أحمد بف محمد رشد، ابف .46
 .ـ2004 القاىرة،

، مؤسسة الرسالة، 3العمكاني، ط، ت: طو المحصولالرازم، محمد بف عمر بف الحسف،  .47
 ـ.1997
 بيركت، العربي، التراث إحياء دار ،3ط ،الغيب مفاتيح الحسف، بف عمر بف محمد الرازم، .48

 .ىػ1420
، ط أخيرة، دار الفكر، المنياج ألفاظ معرفة إلى المحتاج نياية الرممي، محمد بف أحمد، .49

 .ـ1984بيركت، 
 جريدة في مقاؿ ،السورية والثورة الفقيي والتقميد الزحيمي وىبة الشيخ السيد، رضكاف .50

 .األكسط الشرؽ
  .قصاص أو بحد قطع ما إعادة حكم اهلل، عبد بف بكر زيد، أبك .51
 .اليداية دار ،القاموس جواىر من العروس تاج الرزاؽ، عبد بف محمد بف محمد الزبيدم، .52
، دار المكتبي، دمشؽ، 1ط، والدواء الغذاء في والمحرمة النجسة المواد أحكام الزحيمي، .53

 .ـ1997
 مكتبي، دار ،1ط ،معاصرة إسّلمية قضايا موسوعة مصطفى، بف محمد الزحيمي، .54

 .ـ2009 دمشؽ،
 .العين نجس من شيء عمى المشتمل الدواء استعمال حكم الزحيمي، كىبة بف مصطفى، .55
 البياف، دار مكتبة ،1ط ،اإلسّلمية الشريعة في اإلثبات وسائل مصطفى، محمد الزحيمي، .56

 .ـ1982 دمشؽ،
 الفقو مجمع لمجمة مقدـ بحث ،حد في استؤصل عضو زراعة مصطفى، بف كىبة الزحيمي، .57

 .بجدة، المكتبة الشاممة اإلسبلمي
 . ـ2006 دمشؽ، الفكر، دار ،المعاصر والفكر الفقو قضايا مصطفى، بف كىبة الزحيمي، .58
 مع حكار ،بشروط جائز والحيوان اإلنسان من األعضاء نقل مصطفى، بف كىبة الزحيمي، .59

 . ـ2013-2-12: بتاريخ  الفقيي الممتقى في نشر الدكتكر
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 ،4ط ،الوضعي القانون مع مقارنة الشرعية الضرورة نظرية مصطفى، كىبة بف الزحيمي، .60
  بتصرؼ. ـ1985 الرسالة، مؤسسة

 .ـ1994 الكتبي، دار ،1ط ،الفقو أصول في المحيط البحر بيادر، بف محمد الزركشي، .61
 عبد سيد: ت ،الجوامع بجمع المسامع تشنيف بيادر، بف اهلل عبد بف محمد الزركشي، .62

 .ـ1998 قرطبة، مكتبة ،1ط ربيع، اهلل كعبد العزيز
 .ـ2002 لممبلييف، العمـ دار ،15ط ،األعّلم ،محمد بف محمكد بف الديف خير الزركمي، .63
 النسب في استخداميا مشروعية ومدى الوراثية البصمة محمد، بف عمر السبيؿ، .64

 .ـ2002 الرياض، الفضيمة، دار ،1ط ،والجناية
 بدكف ـ،1993 بيركت، المعرفة، دار ،المبسوط سيؿ، أبي بف أحمد بف محمد السرخسي، .65

 .طبعة
-شعره عممو، حياتو،-الميداني حبنكة صادق الشيخ العّلمة سعيد، محمد أحمد السعدم، .66
 .ـ2009 كالتكزيع، لمنشر الركاد دار ،

 البحكث مكتب ،اإلسّلم في ونفيو النسب إثبات محمد، بف أحمد الكىاب عبد السعيدم، .67
 .الناصر بجامعة كالنشر
 دار ،1ط ،إسّلمي منظور من اآلدمية األعضاء وزراعة نقل السبلـ، عبػد السػكرم، .68

 . ـ1988 المنار،
 دار ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى ،األنصارم محمد بف زكريا ، السنيكي .69

 . كتاريخ طبعة بدكف اإلسبلمي، الكتاب
 .ـ1990 العممية، الكتب دار ،1ط ،والنظائر األشباه بكر، أبي بف الرحمف عبد السيكطي، .70
، مجمة مجمع الفقو حد في استؤصل عضو زراعة الرحمف، عبد بف محمد الشيخ، آؿ .71

  اإلسبلمي، المكتبة الشاممة.
 الفقو في ميتا أو حيا آخر إنسان بأعضاء اإلنسان انتفاع عمي، حسف الشاذلي، .72

 .اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة ،اإلسّلمي
 دار ،1ط ،المنياج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني الخطيب، أحمد بف محمد الشربيني، .73

 .ـ1994 العممية، الكتب
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 المكاء مجمة ،األعضاء وزراعة نقل مسألة في الشرعي الحكم متكلي، محمد الشػعراكم، .74
 .ـ1987 يناير، 26 اإلسبلمي،

 ،2ط ،عمييا المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكام المختار، محمد بف محمد الشنقيطي، .75
 .ـ1994 جدة، الصحابة، مكتبة
 مكقع بتفريغيا قاـ صكتية دركس ،المستقنع زاد شرح المختار، محمد بف محمد الشنقيطي، .76

 .الشاممة المكتبة اإلسبلمية، الشبكة
 طبعة بدكف الحنبمي، مؤسسة ،والنحل الممل الكريـ، عبد بف محمد الفتح أبك الشيرستاني، .77

 .كتاريخ
 الحديث، دار ،1ط الصبابطي، الديف عصاـ:ت ،األوطار نيل عمي، بف محمد الشككاني، .78

 .ـ1993 مصر،
 .العممية الكتب دار ،الشافعي اإلمام فقو في الميذب عمي، بف إبراىيـ الشيرازم، .79
 .ـ1987 ،2ط ،الطبية لألعمال الشرعية األحكام أحمد، الديف، شرؼ .80
 إحياء دار ،األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع محمد، بف الرحمف عبد زاده، شيخي .81

 .العربي التراث
 غرس ميتا أو حيا آخر إنسان جسم بأعضاء اإلنسان نتفاعا أيمف، محمد صافي، .82

 .المجمع مجمة ،الفقيية وقضاياه االجتماعية مشاكمو اإلنسان جسم في األعضاء
، دار الفكر، بيركت، 2، طالمختار الدر عمى المحتار رد عابديف، محمد أميف عمر، ابف .83

 .ـ1992
 البجاكم، عمي: ت ،األصحاب معرفة في االستيعاب اهلل، عبد بف يكسؼ البر، عبد ابف .84
 .ـ1992 بيركت، الجيؿ، دار ،1ط
 .الجكزم ابف دار ،األصول عمم من األصول شرح صالح، بف محمد عثيميف، ابف .85
مجمة مجمع  ،ميتا أو حيا آخر إنسان بأعضاء اإلنسان انتفاع داكد، السبلـ عبد العبادم، .86

 . الفقو اإلسبلمي
 .كراتشي العمكـ دار ،قصاص أو حد في استؤصل عضو زراعة تقي، محمد العثماني، .87
 الجكزم، ابف دار ،1ط ،المستقنع زاد عمى الممتع الشرح صالح، بف محمد العثيميف، .88

 .ىػ1428
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 كالتكزيع، لمنشر الجكزم ابف دار ،6ط ،الواسطية العقيدة شرح صالح، بف محمد العثيميف، .89
 .ىػ1421 السعكدية،

 محمد اإلماـ جامعة ،المعاصرة بالقرائن القضاء محمد، بف سميماف بف اهلل عبد العجبلف، .90
 . ىػ1427 الرياض، سعكد، بف
 اإلسّلمية الحركات وموقف والجماعة السنة أىل عقيدة الكريـ، عبد بف ناصر العقؿ، .91

 .ىػ1412 لمنشر، الكطف دار ،1ط ،منيا المعاصرة
 بيركت، العممية، الكتب دار ،1ط ،اليداية شرح البناية أحمد، بف محمكد العيني، .92

 . ـ2000
 ،2ط العمكاني، جابر طو كتبيا التي الكتاب مقدمة ،السنة حجية الغني، عبد الخالؽ، عبد .93
 .لمنشر الكفاء دار
 عيسى الشيخ اإلسّلم أعّلم من عمم حياة عيسى، كمحمد يكسؼ كمنكف، الرزاؽ عبد .94

 .ـ1957 ،منون
: ت ،(السعدي الرحمن لعبد) التوحيد كتاب شرح السديد القول محمد، الكىاب، عبد .95

 .ـ2004 الثبات، دار ،1ط شاىيف، صبرم
 ،النسب إثبات في الوراثية البصمة استخدام حكم في القياس دور أحمد، عابد عرابي، .96

 .مصر الشيخ، كفر جامعة بحثية، دراسة
 .ـ1986 بيركت، الفكر، دار ،خميل مختصر شرح الجميل منح أحمد، بف محمد عميش، .97
 دار مكتبة ،الوضعي بالقانون مقارنا اإلسّلمي الجنائي التشريع القادر، عبد عكدة، .98

 .ـ2003 القاىرة، التراث،
 ،1ط الشافي، عبد السبلـ عبد محمد: ت ،المستصفى محمد، بف محمد حامد أبك الغزالي، .99
 .ـ1993 العممية، الكتب دار

 آؿ جمعية ،حرام العضو نقل بأن اإلسّلم أىل تعريف ،الصديؽ بف اهلل عبد الغمارم، .100
 . فمسطيف اإلسبلمي، لمنشر البيت
 ،والوجيين الروايتين كتاب من الفقيية المسائل الحسيف، بف محمد يعمى أبك الفراء، ابف .101
 .ـ1985 الرياض، المعارؼ، مكتبة ،1ط البلحـ، الكريـ عبد: ت
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 الفكر، دار ىاركف، السبلـ عبد: ت ،المغة مقاييس القزكيني، فارس بف أحمد فارس، ابف .102
 .ـ1979
 كالخنزير العين نجس من شيء عمى المشتمل الدواء استعمال حكم حمزة، فارس، أبك .103

 طرابمس. الفاتح، جامعة ،(الجديد كالييبارين) فائدة منو أقل بديل ولو
 عطار، أحمد: ت ،العربية وصحاح الممغة تاج الصحاح حماد، بف إسماعيؿ الفارابي، .104
 .ـ1987 بيركت، لممبلييف، العمـ دار ،4ط

 الرياض، المنياج، دار مكتبة ،1ط ،اإلسّلمية الشريعة في األدوية أحكام الفكٌي، .105
 .ىػ1425
 مكتبة في التراث تحقيؽ مكتب: ت ،المحيط القاموس يعقكب، بف محمد الفيركزآبادم، .106
 .ـ2005 بيركت، الرسالة، مؤسسة ،8العرقسيكسي، ط نعيـ محمد برئاسة الرسالة
 العممية، المكتبة ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح محمد، بف أحمد الفيكمي، .107
 .بيركت
 ،"المنير التفسير" الكريم لمقرآن تفسيره في الزحيمي وىبة منيج أحمد، عارؼ محمد فارع، .108
 .ماجستير رسالة كعمكمة، الكريـ القرآف قسـ كالقانكنية الفقيية الدراسات كمية البيت، آؿ جامعة
 مؤسسة ،27ط ،العباد خير ىدي في المعاد زاد أيكب، بف بكر أبي بف محمد القيـ، ابف .109

 . ـ1994 بيركت، الرسالة،
 الكتب دار ،1ط ،أحمد اإلمام فقو في الكافي محمد، بف أحمد بف اهلل عبد قدامة، ابف .110

 .ـ1994 بيركت، العممية،
 .طبعة بدكف ـ،1968 القاىرة، مكتبة ،المغني محمد، بف أحمد بف اهلل عبد قدامة، ابف .111
 مقدـ بحث ،اإلثبات في وأثرىا الوراثية البصمة إبراىيـ، بف اهلل عبد بف زيد قركف، آؿ .112
 . ـ2014 اإلماـ، جامعة الفقيية، كآثارىا  المعاصرة الطبية القرائف لمؤتمر
 المكتبة مكقع في نشر بحث ،وحجيتيا الوراثية البصمة أميف، محمد الرشيد عبد القاسـ، .113

 .ـ2016-7-28: بتاريخ العربية القانكنية
 الحبيب: ت ،الخّلف مسائل نكت عمى اإلشراف نصر، بف عمي بف الكىاب عبد القاضي، .114
، ابف دار ،1ط طاىر، بف  .ـ1999 حـز
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 حميش: ت ،المدينة عالم مذىب عمى المعونة عمي بف نصر، بف الكىاب عبد القاضي، .115
 .المكرمة مكة التجارية، المكتبة الحؽ، عبد
 .كتاريخ طبعة بدكف الكتب، عالـ ،الفروق إدريس، بف أحمد القرافي، .116
 دراسة المعاصرة الطبية القضايا يكسؼ، كعمي الديف محيي عمي كالمحمدم، داغي القرة .117
 .ـ2006 بيركت، اإلسبلمية، البشائر دار ،2، طمعاصرة طبية فقيية
 مجمع ، مجمةاإلسّلمي الفقو منظور من الوراثية البصمة الديف، محيي عمي داغي، القرة .118
 . ـ2003-ـ1424 عشر، السادس العدد اإلسبلمي، الفقو
 مير ،الحنفية طبقات في المضية الجواىر اهلل، نصر بف محمد بف القادر عبد القرشي، .119
 .كراتشي خانو، كتب محمد
 .اهلل( رحمة إلى الزحيمي وىبة الدكتور الشام )بقيةالقرضاكم، يكسؼ،  .120
براىيـ البردكني أحمد: ت ،القرآن ألحكام الجامع بكر، أبي بف أحمد بف محمد القرطبي، .121  كا 
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 العممية، الكتب دار ،المالكية السادة مذىب عمى الفقيية الخّلصة العربي، محمد القركم، .122
 . بيركت
 من غيرىا من المدونة في ما عمى والزيادات النوادر زيد، أبي بف اهلل عبد القيركاني، .123

 .ـ1999 بيركت، اإلسبلمي، الغرب دار ،1ط حجي، محمد: ت ،األميات
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 الكتب دار ،2ط ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع مسعكد، بف بكر أبك الكاساني، .125

 .ـ1986 العممية،
 األئمة إمام مذىب في السالك إرشاد "شرح المدارك أسيل حسف، بف بكر أبك الكشناكم، .126
 .بيركت الفكر، دار ،2ط ،مالك"
 النفائس، دار ،1ط ،الفقيية األحكام عمى وأثرىا الوراثية البصمة عمي، خميفة الكعيبي، .127

 .ـ2006 األردف،
 ـ،2000 بيركت، النفائس، دار ،1ط ،الفقيية الطبية الموسوعة محمد، أحمد كنعاف، .128

 .بتصرؼ
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 كمفكركف عمماء سمسمة مف ،المفسر الفقيو العالم الزحيمي وىبة السيد، بديع المحاـ، .129
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 الجندم، الكريـ عبد: ت ،النعماني الفقو في البرىاني المحيط أحمد، بف محمكد مىازىةى، ابف .131
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 بيركت، العممية، الكتب دار ،1ط ،المقنع شرح في المبدع محمد، بف إبراىيـ مفمح، ابف .132
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 دار ،1ط الميثي، اهلل عبد: ت ،مسمم صحيح رجال محمد، بف عمي بف أحمد منجكيو، ابف .133
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 المعرفة، دار ،عشر الرابع القرن عمماء في والدرر الجواىر نثر يكسؼ، المرعشمي، .140
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 إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: ت ،مسمم صحيح النيسابكرم، الحجاج ابف مسمـ، .151
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