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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.
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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 
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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 
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 ، 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.
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 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.
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 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
 


