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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 حممد سيدنا املرسلني، أشرف على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد
 آله وعلى] ١[}ميتونَ وإِنهم ميت إِنك{: ربه له قال الذي ني،للعامل رمحة املبعوث

  :وبعد الدين، يوم إىل هداهم اتبع ومن وصحبه،

 واألسس الطيب، بالفقه املتعلقة االجتهادية مقاالتنا لسلسلة امتداداً فإنه – ١
 الطب علوم يف دةاملستج األعمال لبعض التصدي وكذا الطب، ملهنة واألخالقية التشريعية
 الطبية والنظم اإلسالم فقهاء واجتهادات الشرعية النصوص ضوء يف والبيولوجيا واجلراحة
 الشرعية األحكام يف البحث وهو السياق؛ نفس يف يندرج احلايل مقالنا فإن ،]٢[املعاصرة
 لياتعم تثريها اليت الشرعية املشاكل على التركيز مع اإلسالمي، الفقه يف للميت والطبية
 الطبية التقنيات تطور بعد والسيما. العلمية لألغراض أو عالجية لضرورة باجلثة املساس
 يف املعاصرة العلمية واالكتشافات اإلنسان، على الطبية والتجارب البحوث وتقدم احلديثة،
 األعضاء نقل عمليات جناح يف ساعدت اليت الصناعي، واإلحياء املركزة العناية وحدات

 واإلنسانية الشرعية الناحية من جديدة مشاكل أظهرت ولكنها وتى،امل جثث من
 املتوىف أو (احلي امليت ومشكلة الوفاة، حلظة حتديد كمشاكل: والقضائية واألخالقية

 حق ومدى باجلثة، املساس وكيفية الرمحة، وموت الصناعي، اإلنعاش وحدود ،)دماغياً
 وليست فقهية مسائل وكلها ،..وغريها امليت، واستنساخ وفاته، بعد جثته على الشخص

 رأي وما اختصاصهم، من ذلك ألن للفقهاء؛ هو املسائل هذه يف األخري فالرأي طبية،
  .فقط واإلستئناس للتوضيح إال فيها األطباء



 لألطباء وتشجيعاً وحرمتها، ومعصوميتها جثته تكامل يف اإلنسان حق محاية إن
 من املرضى من العديد إنقاذ على يساعد الذي لميالع والتقدم االبتكار على والعلماء

  .والنظامي الشرعي إطارها يف العمليات هذه وضع تقتضي دالالت هي احملقق، املوت

  

 ينظم العامل يف تشريع أول تعد اإلسالمية الشريعة أن هنا، بالذكر واجلدير – ٢
 فأحاطتها]. ٣[منازع نوبدو قرناً عشر مخسة منذ وهذا ا، املتعلقة واحلقوق اجلثة أحكام

 وعدم والكرامة واحلرمة واحلفظ البقاء هلا يضمن الضوابط من وبسياج الشرعية، باحلماية
 قال: قالت) عنها اهللا رضي (عائشة السيدة عن روي فقد. شرعاً إهانتها وحترمي االعتداء
 يف فرق ال فإنه] ٤))[حياً ككسره امليت عظم كسر: ((وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 رواية يف وورد عاماً، جاء الشريف النبوي احلديث أن بدليل واألجزاء، اجلملة بني احلرمة

  ].٥[اإلمث يف زيادةً سلمة أم حديث من ماجة ابن

 خالل من اإلسالمي الفقه يف والطبية الفقهية امليت قضايا موضوع ونبحث – ٣
  :ومها مهمني فصلني

  .اإلسالمي الفقه يف للموت الشرعي املعيار: األول الفصل

  .اإلسالمي الفقه يف للجثة الشرعية احلماية: الثاين الفصل



 

  األول الفصل

  اإلسالمي الفقه يف للموت الشرعي املعيار

 املباحث خالل من اإلسالمي الفقه يف للموت الشرعي املعيار مسألة نتناول – ٤
   –: التالية األساسية

  .باملوت التعريف: األول املبحث

  .اإلسالم فقهاء عند املوت حقيقة: لثاينا املبحث

  .وشدته املوت مقدمات: الثالث املبحث

  .الفقهاء عند املوت عالمات: الرابع املبحث

  .األطباء عند املوت عالمات: اخلامس املبحث

  .احلي امليت مشكلة: السادس املبحث

  .الصناعي لإلنعاش واألخالقية واإلنسانية الشرعية احلدود: السابع املبحث

  .الرتع يف كان من على يتعدى من حكم: الثامن املبحث

  .والنظامية الشرعية وأمهيته املوت وقت حتديد: التاسع املبحث

  .اإلسالمية الشريعة يف الرمحة موت حكم: العاشر املبحث



 

  األول املبحث

  باملوت التعريف

 ويستقبل الدنيا اإلنسان فيها يغادر اليت القاسية احلامسة اللحظة هو املوت – ٥
 وتقدمي] ٦[}عمالً أَحسن أَيكُم ليبلُوكُم والْحياةَ الْموت خلَق الَّذي{: تعاىل لقوله اآلخرة

 لذكره وكذا ،]٧[وأفزع النفوس يف أهيب ألنه هو الكرمية اآلية يف احلياة على املوت لفظ
 فاملوت]. ٨[الدنيا احلياة ال العليا احلقة احلياة بدء هو املوت بأن ولإلشعار له واالستعداد

 قُلِ{: سبحانه لقوله وهذا ،]٩[وأفضل أبقى حياة إىل مقدمة هو بل املطاف، اية ليس
اللَّه يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم كُمعمجمِ إِلَى يوي ةاميالَ الْق بير يهف نلَكو اسِ أَكْثَرالَ الن 

 نحن وما الْموت بينكُم قَدرنا نحن{: وجل عز وقوله ،]١٠[}يعلَمونَ
نيوقبسفيه سواء فيه، بينكم وساوينا املوت عليكم وحكّمنا قضينا أي ،]١١[}بِم 
  ].١٢[بعاجزين حنن وما والصعلوك واألمري والوضيع الشريف

  

 ال ما أيضاً وهو ،]١٣[مات فقد سكن ما وكل السكون، هو لغة واملوت – ٦
 صفة املوت ألن واحد، آن يف جيتمعان ال نقيضان، واحلياة واملوت]. ١٤[فيه روح

 فهو ،]١٦[والتعقل والنماء اإلحساس قوة به يزول ،]١٥[احلياة ضد خلقت وجودية
 الروح خروج هو شرعاً فاملوت]. ١٧[الحتوائها البدن صالحية لعدم البدن الروح مفارقة

 توقفاً بعدها األعضاء كل تتوقف حبيث تامة، مفارقة لإلنسان احلياة ارقةمف أو اجلسد، من
 نفس بني فرق ال ميوت والكل]. ١٨[األطباء هم ذلك حيدد والذي وظائفها، أداء عن تاماً

: تعاىل لقوله ،]١٩[للجسد الروح مفارقة طريق عن احلياة مفارقة جرعة تذوق يف ونفس
 املصري يف أخرى، قيمة ويف آخر شيء يف الفارق إمنا]. ٢٠[}تالْمو ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ{



 أُجوركُم توفَّونَ وإِنما{: وجل عز لقوله حساب، ألف له حيسب أن يستحق الذي احملتوم
موي ةاميالْق نفَم زِححنِ زارِ علَ النخأُدةَ ونالْج فَقَد ٢١[}فَاز.[  

  

 النامية القوة إزالة هو ما املوت فمن: معان عدة له الكرمي رآنالق يف واملوت – ٧
 بلْدةً بِه لنحيِي{: تعاىل قوله ومنه والنبات، واحليوان اإلنسان يف املوجودة احلية
 القوة زوال هو وموت]. ٢٣[}موتها بعد اَألرض ويحيِي{: سبحانه وقوله ،]٢٢[}ميتا

 ،]٢٤[}حيا أُخرج لَسوف مت ما أَإِذَا اِإلنسانُ ويقُولُ{: بحانهس قوله ومنه احلسية،
 قوله ومنه العاقلة، القوة زوال هو واملوت]. ٢٥[}هذَا قَبلَ مت يالَيتنِي{: وجل عز وقوله
 املعىن هذا ويف أبدية، نومة النوم هو واملوت]. ٢٦[}الْموتى تسمع الَ إِنك{: وعال جل
 وقوله ،]٢٧[}منامها في تمت لَم والَّتي موتها حني اَألنفُس يتوفَّى اللَّه{: تعاىل قوله

 أَجلٌ ليقْضى فيه يبعثُكُم ثُم بِالنهارِ جرحتم ما ويعلَم بِاللَّيلِ يتوفَّاكُم الَّذي وهو{: سبحانه
ىمسثُ مم هإِلَي كُمجِعرم ثُم ئُكُمبنا يبِم متلُونَ كُنمعالصالة عليه قوله جاء ومنه ،]٢٨[}ت 

 رضي (اليمان بن حذيفة وعن] ٢٩))[ينامون ال اجلنة وأهل املوت أخو النوم: ((والسالم
 ،))أموت مالله بامسك: ((النوم عند يقول كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن ،)عنه اهللا
 وإليه أماتنا أن بعد أحيانا الذي هللا احلمد: ((وسلم عليه اهللا صلى قال استيقظ فإذا

  ].٣٠))[النشور

 قوله ومنه الفكري، املوت أو الكفر مبعىن أيضاً الكرمي القرآن يف املوت وجاء
 البصري احلسن قال ،]٣١[}بِه يمشي نورا لَه وجعلْنا فَأَحييناه ميتا كَانَ أَومن{: تعاىل
 من الْحي يخرِج {وجل عز لقوله املؤمن، من والكافر الكافر من املؤمن خيرج: اهللا رمحه

تيالْم رِجخيو تيالْم نم ييِي الْححيو ضاَألر دعا بهتوم ككَذَلونَ وجرخ٣٢[}ت[، 
 واحلياة فاملوت املؤمن، قلب وحياة الكافر لبق موت القول هذا على فاملراد



 نفْسٍ كُلُّ{: تعاىل لقوله هروب، وال منه مفر ال الذي اليقني هو واملوت]. ٣٣[مستعاران
 قَبلِ من الْموت تمنونَ كُنتم ولَقَد{: سبحانه وقوله ،]٣٤[}ترجعونَ إِلَينا ثُم الْموت ذَائقَةُ

 جليل أمر أو كربى، مصيبة كل هو وموت]. ٣٥[}تنظُرونَ وأَنتم رأَيتموه فَقَد قَوهتلْ أَنْ
 وقوله ،]٣٦[}الْموت مصيبةُ فَأَصابتكُم{: وعال جل لقوله الدنيا، احلياة نعم ينغص

 قوله جاء املعىن هذا ويف ،]٣٧[}بِميت هو وما مكَان كُلِّ من الْموت ويأْتيه{: سبحانه
  ].٣٨))[مفرقاً باملوت كفى: ((والسالم الصالة عليه

 ال حمدد، ووقت حمددة ساعة يف املعلوم، وامليقات احملتوم األجل هو فاملوت – ٨
 ولَن{: وجل عز وقوله]. ٣٩[}كتاب أَجلٍ لكُلِّ{: تعاىل لقوله عنه، تأخري وال فيه تقدمي
رخؤي ا اللَّهفْساَء إِذَا نا جلُهاَء فَإِذَا{: سبحانه وقوله]. ٤٠[}أَجج ملُهونَ الَ أَجرأْختسي 
 الَ أَجلُهم جاَء فَإِذَا أَجلٌ أُمة ولكُلِّ{: تعاىل وقوله ،]٤١[}يستقْدمونَ والَ ساعةً

 تستأْخرونَ الَ يومٍ ميعاد لَكُم قُلْ{ : أيضاً هوقول ،]٤٢[}يستقْدمونَ والَ ساعةً يستأْخرونَ
هنةً عاعالَ سونَ ومقْدتسكل تواجه اليت الفجائية احلتمية احلقيقة هو واملوت]. ٤٣[ }ت 

 بِإِذْن إِالَّ تموت أَنْ لنفْسٍ كَانَ وما{: تعاىل لقوله دفعاً، وال رداً هلا ميلك فال حي،
قُلْ{: سبحانه وقوله] ٤٤[}اللَّه لَن كُمفَعني اررإِنْ الْف مترفَر نم تووقوله ،]٤٥[}الْم 
 جل وقوله]. ٤٦[}مشيدة بروجٍ في كُنتم ولَو الْموت يدرِكْكُّم تكُونوا أَينما{: وجل عز

 إِنَّ قُلْ{: تعاىل وقوله]. ٤٧[}صادقني كُنتم إِنْ الْموت أَنفُِسكُم عن فَادرأُوا{: وعال
توي الْمونَ الَّذرفت هنم هفَإِن يكُمالَقم ونَ ثُمدرمِ إِلَى تالبِ عيالْغ ةادهالشو ئُكُمبنا فَيبِم 

متلُونَ كُنمع٤٨[}ت .[  

 إِالَّ هالك شيٍء كُلُّ{: وجل عز ولهلق القيوم، احلي هو وتعاىل سبحانه فاهللا
ههجكُلُّ{: وعال جل وقوله]. ٤٩[}و نا مهلَيع قَى) ٢٦ (فَانبيو هجو كبالَلِ ذُو رالْج 

 وفاة ساعة مبعرفة نفسه اختص الذي وهو والشهادة، الغيب عامل وهو]. ٥٠[}واِإلكْرامِ
 نفْس تدرِي وما غَدا تكِْسب ماذَا نفْس تدرِي وما{: سبحانه لقوله ومكاا، امرئ كل



ضٍ بِأَيأَر وتم{: وجل عز وقوله]. ٥١[}تِسكمي فَيى الَّتا قَضهلَيع تولُ الْمسريو 
]. ٥٣[}موتها حني اَألنفُس يتوفَّى{: وعال جل وقوله]. ٥٢[}مسمى أَجلٍ إِلَى اُألخرى

 يتوفاها وهو متوت، اليت لألنفس اآلجال يستويف اهللا: تفسريه يف اهللا رمحه قطب سيد قال
 أجلها حان فاليت حني، إىل متوفاة النوم يف ولكنها بعد، متت مل وإن منامها، يف كذلك
 أجلها حيل أن إىل فتصحو يرسلها بعد أجلها حين مل واليت تستيقظ، فال ميسكها
  ].٥٤[املسمى

  

 منه وأعظم النعم، ومنغص اجلماعات، مفرق العظمى، الرزية هو واملوت – ٩
 هادم ذكر من أكثروا: ((والسالم الصالة عليه لقوله ذكره، عن واإلعراض عنه الغفلة

 إليها ركونكم ينقطع حىت الفانية اللذات فيه والتفكري بذكره نغصوا أي]. ٥٥))[اللذات
 أكيس املؤمنني أي: وسلم عليه اهللا صلى اهللا سولر وسئل] ٥٦[وجل عز اهللا على فتقبلوا

 هم أولئك استعداداً، بعده ملا وأحسنهم ذكراً، للموت أكثرهم: ((قال ؟
 وعمل نفسه دان من الكيس: ((يقول إذ والسالم الصالة عليه وصدق]. ٥٧))[األكياس

 ذكر الدنيا يف الزهد أفضل: ((وسلم عليه اهللا صلى وقوله]. ٥٨))[املوت بعد ملا
: أيضاً وقوله]. ٦٠))[املوت املؤمن حتفة: ((والسالم الصالة عليه وقوله]. ٥٩))[املوت

  ].٦١))[مسلم لكل كفارة املوت((

: فقال ويضحكون، يتحدثون قوم فإذا املسجد، إىل والسالم الصالة عليه وخرج
 مولبكيت قليالً لضحكتم أعلم ما تعلمون لو بيده نفسي والذي أما املوت اذكروا((

 ما املوت من البهائم تعلم لو: ((وسلم عليه اهللا صلى قوله جاء هذا، ويف]. ٦٢))[كثرياً
 املوت، ذكر اإلنسان على وجب مث، ومن]. ٦٣))[مسيناً منها أكلتم ما آدم ابن يعلم

 فيما وابتغِ{: سبحانه لقوله وجل، عز اهللا يدي بني الوقوف وذكر له، االستعداد وحسن



اكاللَّ آته ارةَ الدرالكرام أصحابه يعلم وسلم عليه اهللا صلى النيب كان وقد]. ٦٤[}اآلخ 
. اإلنسان خلق أجلها من اليت احلقيقية احلياة ألا املوت، بعد ملا اهلمة وصرف احلياة، فقه
 عليه فقال مبنكيب، وسلم عليه اهللا صلى الرسول أخذ: قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن

 مسعود ابن وعن]. ٦٥))[سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا يف كن: ((سالموال الصالة
 جنبه، يف أثر وقد فقام حصري، على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نام: قال عنه اهللا رضي

: والسالم الصالة عليه فقال ؟)ناعماً ليناً فراشاً أي (وطاًء لك اختذنا لو اهللا رسول يا: قلنا
]. ٦٦))[وتركها راح مث شجرة حتت استظل كراكب إال الدنيا يف أنا ما وللدنيا مايل((

 ثلث ذهب إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: قال عنه اهللا رضي كعب بن أيب وعن
 مبا املوت جاء الرادفة، تتبعها الراجفة جاءت اهللا اذكروا الناس أيها يا: ((فقال قام الليل
  ].٦٧))[فيه مبا املوت جاء فيه،

  

 هي ما الدنيا أن اإلدراك متام يدرك الذي هو احلقيقي واملؤمن حق، فاملوت – ١٠
 عليه فيهون وجل، عز باهللا والتعلق املوت بذكر لآلخرة، منها ليتزود قصرية، استراحة إال
 رضي علي اإلمام قال املعىن، هذا ويف]. ٦٨[الزائل وحطامها الدنيا زخرف من يفوته ما
 املشهور اإلمام وقال ،]٦٩[انتبهوا ماتوا فإذا نيام، والناس العمل، قصندو القرب: عنه اهللا
 فرحاً، لب لذي يترك فلم الدنيا املوت فضح: تعاىل اهللا رمحه البصري احلسن الزهديات يف

]. ٧٠[فيها ما مجيع عليه وهان عنده، الدنيا صغرت إال املوت ذكر قلبه عبد ألزم وما
 أصبحت وإذا الصباح، تنتظر فال أمسيت إذا: دائماً وليق عنهما اهللا رضي عمر ابن وكان

 ابن صدق وقد]. ٧١[ملوتك حياتك ومن ملرضك صحتك من وخذ املساء، تنتظر فال
 نفْسٍ كُلُّ توفَّى ثُم اللَّه إِلَى فيه ترجعونَ يوما واتقُوا{: تعاىل لقوله عنهما، اهللا رضي عمر

 عن تجادلُ نفْسٍ كُلُّ تأْتي يوم{: سبحانه وقوله]. ٧٢[}يظْلَمونَ الَ وهم كَسبت ما
  ]. ٧٣[}نفِْسها



  

  الثاين املبحث

  اإلسالم فقهاء عند املوت حقيقة

 وعال جل اهللا بصرهم الذين العلماء بعض قال كما احلقيقة، يف املوت – ١١
 بالبدن، الروح تعلق نقطاعا هو وإمنا صرف، فناء أو حمض بعدم ليس الدنيا، بعيوب

 حال تبدل هو وإمنا احلياة، عن بالكلية انقطاعاً أو فناًء ليس فهو. بينهما وحيلولة ومفارقة
 دار إىل والعمل التكليف دار من اإلنسان انتقال أي ،]٧٤[دار إىل دار من وانتقال فقط،

 إمنا: قال أنه اهللا رمحه عبدالعزيز بن عمر اخلليفة عن ورد فقد]. ٧٥[والسؤال الربزخ
  ].٧٦[البقاء دار إىل الفناء دار من تنقلون ولكنكم والبقاء، لألبد خلقتم

 أخرى حياة يف ودخل وائية، تامة بصفة الدنيوية حياته انتهت اإلنسان، مات فإذا
 شرعاً ميتاً ويعد باإلنسان، حيل الذي فاملوت]. ٧٧[كنهها وال حقيقتها الناس يعلم ال

 حدود يف البشر لعلم بالنسبة موت فهو. فقط نسيب موت هو جسده يف احلياة بانقطاع
 أوسع هي اليت الربزخ دار ال الدنيا لدار بالنسبة موت وهو وتكليفهم، تفكريهم
 الشيئني، بني احلاجز هو األصل يف والربزخ الربزخ، دخل فقد مات، فمن]. ٧٨[وأعظم
  ].٧٩[والبعث املوت بني ما: هنا ومعناه

 جعل كما وعمل، تكليف دار الدنيا جعل قدير، شيء كل على وجل عز فاهللا
 مث الربزخية، احلياة بدء هو احلقيقة يف املوت وأن ،)النار أو اجلنة (وجزاء قرار دار اآلخرة

 قوله جاء النحو هذا وعلى). واخللود اجلزاء حياة وهي (الدائمة األبدية احلياة بعدها من
: سبحانه وقوله ،]٨٠[}أُخرى تارةً نخرِجكُم ومنها نعيدكُم وفيها خلَقْناكُم منها{: تعاىل

  ]. ٨١[}تخرجونَ ومنها تموتونَ وفيها تحيونَ فيها{



 بعد باقية الروح وأن فقط، حال تبدل هو املوت فإن األساس، هذا وعلى – ١٢
 دليل أعلم، واهللا ذلك]. ٨٢[صاحبها أعمال حسب معذبة وإما منعمة إما اجلسد، مفارقة

 ويلها يا: قالت ذلك غري كانت وإن قدموين، قدموين،: قالت صاحلة كانت إذا اجلنازة أن
 إال: ((والسالم الصالة عليه لقوله الثقلني، إال شيء كل صوا يسمع ا؟ يذهبون أين

 جسده، يف روحه وتعاد قربه، يف جيلس فامليت]. ٨٣))[لصعق اإلنسان مسع ولو اإلنسان
 يف حياته عن ختتلف حياة حياً يكون موته بعد امليت أن على يدل مما وجييب، ويسأل
 قال كما قربه، يف وهو وحيس ويرى يسمع امليت أن الصحيح يف ثبت وهلذا]. ٨٤[الدنيا
 قرع ليسمع وأنه أصحابه عنه وتوىل قربه يف وضع إذا أحدكم إن: ((والسالم الصالة عليه

 وسلم عليه اهللا صلى النيب كان: قال عنه اهللا رضي عفان بن عثمان وعن]. ٨٥))[اهلمنع
 له وسلوا ألخيكم استغفروا: ((فقال والسالم الصالة عليه وقف امليت، دفن من فرغ إذا

 وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن عازب، بن الرباء وعن]. ٨٦))[يسأل اآلن إنه التثبيت
 عذاب من بك أعوذ إين اللهم: ((قال مث ،))القرب عذاب من باهللا استعيذوا: ((قال
  ].٨٧))[القرب

 وأا فانية، غري خالدة الروح بأن قرر الكرمي القرآن بأن هاهنا، ونالحظ – ١٣
 ورزق نعيم يف موم وعدم الشهداء حياة بقاء ذلك يؤكد وما. اجلسد مفارقة بعد باقية
 اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تحسبن والَ{: عاىلت لقوله القبور؛ يف دفنت أجسادهم أن مع

 سبِيلِ في يقْتلُ لمن تقُولُوا والَ{: سبحانه وقوله] ٨٨[}يرزقُونَ ربهِم عند أَحياٌء بلْ أَمواتا
اللَّه اتولْ أَماٌء بيأَح نلَكونَ الَ ورعش٨٩[}ت.[  

 عمر ابن عن روي ملا وهذا الربزخ، حياة يف ليعيش تبقى، والروح ىنيف فاجلسد
 عليه عرض مات إذا أحدكم إن: ((قال وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن عنهما، اهللا رضي
 النار أهل من كان وإن اجلنة، أهل فمن اجلنة أهل من كان إن والعشي، بالغداة مقعده
  ].٩٠))[القيامة يوم اهللا ثكيبع حىت مقعدك هذا فيقال النار، أهل فمن



 الزائر يسلم وحينما ا، ويفرح احلي بزيارة يشعر امليت أن شرعاً، املعروف ومن
 رسول قال: قالت عنها اهللا رضي عائشة السيدة عن روي ملا وهذا السالم، يرد فإنه عليه
 حىت عليه ورد إستأنس إال عنده وجيلس أخيه قرب يزور رجل من ما: ((صلى اهللا
 أن مسلم صحيح ففي القبور، أهل على السالم صلى النيب شرع هذا وعلى]. ٩١))[ميقو

  ].٩٢[مؤمنني قوم دار عليكم السالم: يقول القبور دخل إذا اإلنسان

 بعلمها وحده وتعاىل تبارك اهللا اختص مسائل هي املوت وحقيقة – ١٤
 كل ألجل احملددة ةالساع يعلم وحده فهو الساعة، علم عنده وجل عز فاهللا ومبعرفتها،

 مسمى وأَجلٌ أَجالً قَضى ثُم طنيٍ من خلَقَكُم الَّذي هو{: تعاىل قوله ومنه. امرئ
هدن٩٣[}ع .[  

 دون وحده بعلمها سبحانه املوىل استأثر اليت اخلمس الغيب مفاتيح من فاملوت
 ويعلَم الْغيثَ وينزلُ الساعة علْم عنده اللَّه إِنَّ{: وعال جل لقوله الساعة، تقوم أن إىل غريه

 إِنَّ تموت أَرضٍ بِأَي نفْس تدرِي وما غَدا تكِْسب ماذَا نفْس تدرِي وما اَألرحامِ في ما
اللَّه يملع بِريلقا عنهما، اهللا رضي عمر ابن عن صحيحه، يف البخاري وروى]. ٩٤[}خ :
 يف يكون ما أحد يعلم ال: اهللا إال يعلمها ال مخسة الغيب مفاتيح: ((صلى اهللا رسول قال

 تدري وما غداً، تكسب ماذا نفس تعلم وال األرحام، يف يكون ما أحد يعلم وال الغد،
  ]. ٩٥))[املطر جييء مىت أحد يدري وما متوت، أرض بأي نفس

 والَ{: سبحانه لقوله غريه، دون وحده الباري اخلالق بيد عظيم، أمر فاملوت
رِكشي يف هكْما حداألجل حيني عندما النهايات أسباب يرسل وجل عز فهو]. ٩٦[}أَح 
 اللَّه بِإِذْن إِالَّ تموت أَنْ لنفْسٍ كَانَ وما{: وعال جل لقوله فيه، رجعة ال الذي احملتوم
 بِعباده كَانَ اللَّه فَإِنَّ أَجلُهم جاَء فَإِذَا{: سبحانه وقوله]. ٩٧[}مؤجالً كتابا
  ].٩٨[}بصريا



  

  الثالث املبحث

  وشدته املوت مقدمات

 والسكرات – منها الناتج األمل وشدة سكراته هي املوت مبقدمات املقصود – ١٥
 والسكرة. وعقله املرء بني تعرض حالة والسكر السكر، من مأخوذة وهي سكرة، مجع

 وأملاً وتفزيعاً، إفزاعاً املوت يف شيء أكثر وهي األمل، عن الناشئ الغشى على تطلق
: آية من أكثر يف وشدته املوت سكرات وتعاىل سبحانه اهللا وصف وقد ،]٩٩[وإيالماً
 منه كُنت ما ذَلك بِالْحق الْموت سكْرةُ وجاَءت{: وجل عز قوله يف سكرة فأمساها
يدح{: تعاىل قوله يف بالغمرات أمساها كما]. ١٠٠[}تلَوى ورت ونَ إِذمي الظَّالف اترغَم 

توكَةُ الْمالَئالْمطُو واسب يهِمدوا أَيرِجأَخ كُمفُسالكرمي القرآن شبه كما]. ١٠١[}أَن 
 الْخوف جاَء فَإِذَا{: وعال جل قوله ومنه املوت، سكرة يف هو مبن شديداً خوفاً اخلائف
مهتأَيونَ رظُرني كإِلَي وردت مهنيي أَعى كَالَّذشغي هلَيع نم تووذلك]. ١٠٢[}الْم 
]. ١٠٣[حمددة جهة إىل النظر منهم يصح ال حىت والفزع اخلوف شدة من عقوهلم لذهاب

 رأَيت الْقتالُ فيها وذُكر محكَمةٌ رةٌسو أُنزِلَت فَإِذَا{: تعاىل قوله جاء املعىن، هذا ويف
يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرونَ مظُرني كإِلَي ظَرن يشغالْم هلَيع نم توكمن أي ،]١٠٤[}الْم 

  ].١٠٥[وفزعهم خوفهم لشدة وذلك املوت، عند بصره يشخص

  

 فعالً، ذاقها من إال احلقيقة يف ايعرفه ال املوت سكرات يف األمل شدة إن – ١٦
 باملشاهدة باالستدالل وإما أدركها، اليت اآلالم إىل بالقياس إال يعرفها ال فإمنا يذقها مل ومن

  .فيه هم ما شدة على الرتع يف الناس بأحوال بالسماع أو



 سورة من ١٩ اآلية يف وردت اليت ((املوت سكرة بأن والشراح العلماء وذكر
} تحيد منه كُنت ما ذَلك بِالْحق الْموت سكْرةُ وجاَءت{: وتعاىل تبارك هقول وهي ،))ق

 أهوال من احلق باألمر عقله على وتغلب اإلنسان تغشى اليت وشدته املوت غمرة تعين
 ومتيل منه تفر كنت ما ذلك أي حتيد منه كنت ما ذلك عياناً هلا املنكر يراها حىت اآلخرة

 الروح لرتع واملعاناة االحتضار ساعة هي هنا، واملقصود]. ١٠٦[وتفزع منه ربو عنه
 الروح أجزاء من جزء يبق مل إنه حىت وعصيبة، رهيبة حلظة وهي ،]١٠٧[البدن من

 بلَغت إِذَا فَلَوالَ{: تعاىل قوله جاء هذا ويف. األمل به حل وقد إال البدن أعماق يف املنتشرة
لْقُوم٨٣ (الْح( متأَنو ذئينونَ حظُرنإِذَا كَالَّ{: سبحانه وقوله]. ١٠٨[}ت تلَغب 
ياقر{: التوبة تقبل ال حيث الغرغرة ساعة يف وجل عز وقوله]. ١٠٩[}التتسلَيةُ وبوالت 
ينلَّذلُونَ لمعي ئَاتيى الستإِذَا ح رضح مهدأَح تويإِ قَالَ الْمن تبويف]. ١١٠[}اآلنَ ت 
  ]. ١١١))[يغرغر مامل العبد توبة تقبل: ((والسالم الصالة عليه قال هذا

 توفَّته الْموت أَحدكُم جاَء إِذَا حتى{: وعال جل لقوله تفسريه يف الزخمشري قال
 يقبضها أن وهو الروح، وهي النفس استيفاء والتويف روحه، قبضت أي]. ١١٢[}رسلُنا
 غري من كامالً وافياً استوفيته أي فالن من حقي توفيت قولك من شيئاً، منها يترك ال كلها

  ].١١٣[نقصان

 فيه، أمل ال املوت إن ،))الدين علوم إحياء ((كتاب صاحب الغزايل العالمة وقال
 بذه ما وهو]. ١١٤[الدنيا فراق على التحسر إىل احلقيقة يف يرجع فإنه فيه، وجد وإن
 من شيء يصحبه ال االحتضار، وحالة املوت سكرات يف املريض دخول أن األطباء، إليه

 ورأفته لرمحته مناسب وجل عز اهللا فضل من وهذا والفزع، واخلوف اهللع مسببات
 جسم يف احليوية األعمال توقف عن عبارة هي الطب، يف املوت وسكرات]. ١١٥[بعباده

 التنفسي، واجلهاز الدوراين اجلهاز وهي األساسية، نالبد أجهزة لتوقف نتيجة اإلنسان،



 لإلنعاش قابل غري الشخص يكون فيه رجعة ال الذي التام التوقف وذا العصيب، واجلهاز
  ].١١٦[احلياة إىل العودة من متنعه باجلسم تغيريات حتدث حبيث الصناعي،

 الطريق ألنه جمازاً موتاً يسمى سكرات من املوت يسبق ما أن بالذكر، واجلدير
 قوله املعىن هذا ويف]. ١١٧[للجسد تامة مفارقة الروح مبفارقة أي باملوت، ينتهي الذي
 للْوالدينِ الْوصيةُ خيرا ترك إِنْ الْموت أَحدكُم حضر إِذَا علَيكُم كُتب{: تعاىل

بِنياَألقْر{: سبحانه قوله ومنه. مقدماته أو املوت سكرات أي]. ١١٨[}وأَم متاَء كُندهش 
 آبائك وإِلَه إِلَهك نعبد قَالُوا بعدي من تعبدونَ ما لبنِيه قَالَ إِذْ الْموت يعقُوب حضر إِذْ

يماهريلَ إِباعمإِسو اقحإِسا وا إِلَهداحمن ضاألمرا يرافق ما كل فإن وعليه]. ١١٩[}و 
 هو الروح فخروج الروح، خبروج تنته مامل املوت سكرات شرعاً يسمى ال وشدائد آالم
  ].١٢٠[لروحه التامة املفارقة عند إال ميتاً امليت يسمى وال وامليت، احلي بني الفاصل احلد

  

 من تستغرق وآهاته، غمراته يف أو مقدماته، أو سكراته يف املوت وعملية – ١٧
 الذي األمل وهو]. ١٢١[األمل مبقياس وعصيبة شديدة ولكنها قائق،د عشر حوايل الزمن

 مل إن: عنه اهللا رضي يقول وهو القتال، على احلض يف عنه اهللا رضي علي اإلمام استعمله
 على موت من علي أهون بالسيف ضربة أللف بيده نفسي والذي متوتوا، تقتلوا
  ].١٢٢[فراش

 احملتضر، اإلنسان هذا أمام فيتمثل عني،الل إبليس يأيت الشديد، الوقت هذا ويف
 الفنت وهلذه. مشاله عن واآلخر ميينه عن يكون أحدمها والديه، بصورة آخر شيطان ومعه

 إال إله ال موتاكم لقنوا: ((والسالم الصالة عليه لقوله احملتضر، تلقني شرع وغريها،
 من قبلها ما دم فإا ((عنه اهللا رضي اليمان بن حذيفة رواية ويف]. ١٢٣))[اهللا



 من: ((قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن جبل بن ملعاذ أخرى رواية ويف)). خطايا
  ].  ١٢٤))[اجلنة له وجبت اهللا إال إله ال كالمه آخر كان

 عند ماء فيها) قدح أو (ركوة عنده كان أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن وروي
 ال: ((والسالم الصالة عليه يقول وهو وجهه، ا مسحفي املاء يف يديه يدخل فجعل موته،

 فجعل يديه نصب مث ،))املوت سكرات علي هون اللهم سكرات، للموت إن اهللا إال إله
 الطويلة الشديدة اآلالم وهذه ،]١٢٥))[يده ومالت قبض حىت األعلى الرفيق يف: ((يقول
 موت ون أحداً أغبط ما: قولت عنها اهللا رضي املؤمنني أم عائشة السيدة جعلت اليت هي
  ].١٢٦[وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول موت شدة من رأيت الذي بعد

 شدة من به ويستعني تعاىل اهللا من يطلب وسلم، عليه اهللا صلى الرسول كان وقد
 أدىن: مرسالً مسرة بن الضحاك عن املوت، باب يف الدنيا أيب ابن وروى. املوت سكرات
 عن عنه، اهللا رضي مالك بن أنس وعن]. ١٢٧[بالسيف ضربة مائة مبرتلة املوت جبذات

 يف يعدو لكان ذلك ولوال وحتبسه العبد تكتنف املالئكة أن: ((وسلم عليه اهللا صلى النيب
  ].  ١٢٨))[املوت سكرات شدة من والرباري الصحارى

  

 ويراهم، املالئكة يشاهد املوت، سكرات يف احملتضر أن أخرياً، ونالحظ – ١٨
 عند وذلك بالقلب، وتارة باإلشارة وتارة باللفظ تارة عليهم يرد وهو عليه، يسلمون وقد
 ال وغريهم امليت وأهل يتحدثون، عنده جيلسون مث. واإلشارة النطق من التمكن عدم

 الَ ولَكن منكُم إِلَيه أَقْرب ونحن{: تعاىل لقوله ذلك، من شيئاً يبصرون
 الَ وهم رسلُنا توفَّته الْموت أَحدكُم جاَء إِذَا حتى{: سبحانه وقوله]. ١٢٩[}تبصرونَ
 موكلون مالئكة أي رسولنا وتوفته أجله، وحان احتضر أي]. ١٣٠[}يفَرطُونَ

 سالَم يقُولُونَ طَيبِني الْمالَئكَةُ تتوفَّاهم الَّذين {وجل عز لقوله ،]١٣١[بذلك



كُملَي{سبحانه وقوله ،]١٣٢[}ع فإِذَا فَكَي مهفَّتوكَةُ تالَئونَ الْمرِبضي مهوهجو 
مهاربأَد{تعاىل وقوله ،]١٣٣[}و لَوى ورت ونَ إِذمي الظَّالف اترغَم توكَةُ الْمالَئالْمو 

 ملَك يتوفَّاكُم قُلْ {وعال جل وقوله ،]١٣٤[}أَنفُسكُم أَخرِجوا أَيديهِم باسطُو
توخيرجون املالئكة من أعوان املوت مللك: تعاىل اهللا رمحه عباس ابن قال]. ١٣٥[}الْم 
  ].١٣٦[احللقوم إىل انتهت إذا املوت ملك فيقبضها اجلسد، من الروح

 اهللا صلى اهللا رسول قال: قالت عنها، اهللا رضي سلمة أم عن روي املعىن، هذا ويف
 ما على يؤمنون املالئكة فإن خرياً فقولوا امليت حضرمت إذا: ((وسلم عليه

 الصالة عليه لقوله مقبوالً، املالئكة هؤالء حضور عند الدعاء فيكون]. ١٣٧))[تقولون
: والسالم الصالة عليه وقوله]. ١٣٨))[الرمحة مالئكة أتت املوت حضر إذا: ((والسالم

 أو اجلنة من مقعده يرى وحىت مصريه أين يعلم حىت الدنيا من أحدكم خيرج لن((
 ومن لقاءه، اهللا أحب اهللا لقاء أحب من: ((والسالم الصالة عليه وقوله ،]١٣٩))[النار
 ذاك ليس: ((فقال،  !اهللا رسول يا املوت نكره كلنا: فقالوا))لقاءه اهللا كره اهللا لقاء كره

]. ١٤٠))[لقاءه اهللا وأحب اهللا لقاء أحب عليه مقاد هو عما له فرج إذا املؤمن إن بذاك،
 ،]١٤١[}الْعليم السميع وهو َآلت اللَّه أَجلَ فَإِنَّ اللَّه لقَاَء يرجو كَانَ من {تعاىل قوله ومنه

 ربه بِعبادة يشرِك والَ صالحا عمالً فَلْيعملْ ربه لقَاَء يرجو كَانَ فَمن {سبحانه وقوله
  ]. ١٤٢[}أَحدا

  



 

  الرابع املبحث

  الفقهاء عند املوت عالمات

 كان وإن الطبية، الناحية من املوت لتعريف القدامى الفقهاء يتعرض مل –١٩
 اإلنسان، جسم من احلياة زوال إنه فقيل التصويرية، الناحية من تعريفه حاول قد بعضهم
 أفادت اليت القرآنية اآليات بعض من انطالقاً وهذا]. ١٤٣[البدن من الروح خبروج حيدث

 وقد]. ١٤٤[تامة مفارقة لإلنسان احلياة ومفارقة اجلسد، من الروح خروج هو املوت بأن
 تعاىل لقوله احلركة، وسكون اخلمود ومنها الكرمي، القرآن يف املوت عالمات بعض جاءت

 فما السكون، يعين هنا واخلمود]. ١٤٥[}خامدونَ هم افَإِذَ واحدةً صيحةً إِالَّ كَانت إِنْ{
 فيها الْقَوم فَترى {سبحانه وقوله ،]١٤٦[أنفاسهم أمخدت واحدة صيحة إال كانت
 رِحيا علَيهِم أَرسلْنا إِنا {وجل عز وقوله ،]١٤٧[}خاوِية نخلٍ أَعجاز كَأَنهم صرعى
 أي]. ١٤٨[}منقَعرٍ نخلٍ أَعجاز كَأَنهم الناس تنزِع) ١٩ (مستمر نحسٍ مِيو في صرصرا
 جثته وتبقى رأسه، فينشرح رأسه، على ميتاً فيخر األرض بأحدهم تضرب الريح جعلت
 عدم أيضاً، املوت عالمات ومن]. ١٤٩[أغصان بال خرت إذا النخلة قائمة وكأا هامدة

 تسمع أَو أَحد من منهم تحس هلْ قَرن من قَبلَهم أَهلَكْنا وكَم {وعال جل لقوله الكالم،
ما لَهالصوت هو لغة والركز صوتاً، أي اآلية يف ركزاً ومعىن]. ١٥٠[}رِكْز 

  ].١٥١[اخلايف

 لبصر،ا وشخص تاماً، توقفاً القلب وتوقف النبض، سكت إذا احلالة هذه وتوضيح
 يف ماجة ابن روى وقد]. ١٥٢[األطراف وتشنجت الصدر، وحشرج اجللد، واقشعر
 أيب على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دخل: قالت عنها، اهللا رضي سلمة أم عن سننه،



 تبعه قبض إذا الروح إن: ((والسالم الصالة عليه قال مث فأغمضه، بصره شق وقد سلمة،
 إذا فهي الروح، خروج على عالمة الشريف، النبوي ديثاحل هذا ففي ،]١٥٣))[البصر

 يكون فقد يعمالن، كانا إذا أما والتنفس، القلب توقف بعد وذلك البصر، تبعها خرجت
  .مثالً الدماغ رضوض أو الصرع نوبة يف كما عصبياً، مرضاً األمر

 يتبعه اجلسد من الروح خرج إذا إنه: احلديث هلذا شرحه يف اهللا، رمحه النووي قال
 اجلسد من احلياة وتذهب البدن، يف متخللة لطيفة أجسام الروح وأن البصر،
 تكون حيث األطباء، بإمجاع الدماغ موت حالة يف متاماً حيدث ما وهذا ،]١٥٤[بذهاا
 حاالت يف بينما عليهما، ضوء بتسليط حىت وال أبداً تتحركان ال شاخصتني العينان
 ،]١٥٥[عليهما الضوء بتسليط تتحركا أن للعينني ميكن اكله األخرى) الغيبوبة (اإلغماء
 لقوله وهذا البصر، شخوص خروجها وعالمة اإلنسان، جسم من معها خترج اية فللروح

 فيه تشخص ليومٍ يؤخرهم إِنما الظَّالمونَ يعملُ عما غَافالً اللَّه تحسبن والَ {وجل عز
  ]. ١٥٦[}راَألبصا

 حصوله ا يعرف وأمارات عالمات للموت بأن الفقهاء بعض ذكر وقد –٢٠
 مثل يف البشر خربة من واملستنبطة مبشاهدا، الثابتة التغيريات هي العالمات وهذه. منها
 انقطاع القلب، توقف: الفقه كتب بطون يف املذكورة العالمات هذه ومن. األمور هذه

 شخوص اللون، تغري البدن، يف احلركة سكون واألطراف، اباألعص استرخاء التنفس،
 امتداد الشفتني، انفراج األنف، اعوجاج الصدغ، اخنساف العني، انقباض عدم البصر،
 بني العرق نبض عدم اخلصيتني، تقلص الذراعني، عن الكفني انفصال الوجه، جلدة

 برودة وكذا غني،البال يف العينني سواد وغيبوبة الدبر، وعرق والعرقوب الكعب
  ].١٥٧[البدن



 تسترخي أن: وعالمته املوت، قرب من احملتضر بأن اهللا رمحه احلنفي جنيم ابن وقال
 اخلصية ألن اخلصية، جلدة ومتتد صدغاه، وينخسف أنفه، وينعوج تنتصبان، فال قدماه
: خليل ملختصر شرحه يف املالكي اخلرشي وذكر]. ١٥٨[جلدا وتتدىل باملوت تتعلق

 تنطبقان، فال شفتيه وانفراج بصره، وإحداد نفسه، انقطاع: أربع املوت الماتوع
 الروح إن: الطالبني روضة يف الشافعي النووي وقال]. ١٥٩[تنتصبان فال قدميه وسقوط

 واخنساف انتصاما، عدم مع القدمني كاسترخاء حياة، بعد يكن مل البدن فارقت إذا
 أن واحتمل علة، به يكون بأن شك فإن الوجه، جلدة وامتداد األنف، وميل الصدغ،

 بتغري اليقني إىل) املوت حكم (أخر أو غريه أو فزع عالمات ظهرت أو سكتة، به يكون
 من أنه)) املغين ((كتابه يف احلنبلي قدامة ابن العالمة وذكر]. ١٦٠[غريه أو الرائحة

 جلدة وامتداد أنفه، وميل كفيه، وانفصال رجليه، استرخاء: للموت الظاهرة العالمات
 بأنه)) الدين علوم إحياء ((كتابه يف الغزايل اإلمام وقال]. ١٦١[صدغيه واخنساف وجهه،

 صفات فيه البدن أجهزة من جهاز يبقى ال حبيث اجلسد، أعضاء كل الروح تترك أن جيب
 الشخص أن: القول وخالصة]. ١٦٢[كلها األعضاء استعصاء عن عبارة فاملوت احلياة،

 إال حتصل ال وأمارات عالمات ظهور خالل من حياته بزوال يقني حيصل حىت اًحي يعد
 يعد فإنه حياته، بزوال يقني حيصل فلم الزهوق من نفسه قربت من وأما ميت، شخص يف

 يف فهي املوت، حلول بعد إال تعرف ال املوت سكرات أن كما]. ١٦٣[الفقهاء عند حياً
 ال املوت نذُر مسيت باملوت والكرب والشدائد اآلالم تنته مل فإن املوت، كمرض ذلك

 إىل تعاىل اهللا أعذر لقد قبله، نذُر للموت: ((والسالم الصالة عليه لقوله ،]١٦٤[سكراته
 تعاىل اهللا أعذر لقد إليه، اهللا أعذر لقد سنة، سبعني أو ستني بلغ حىت أحياه عبد
  ].١٦٥))[إليه

 أو عالماته ناحية من املوت فلتعري املعاصر الفقه رجال تعرض وقد – ٢١
 حممد الدكتور وقال]. ١٦٦[للبدن الروح مفارقة هو اهللا رمحه قطب سيد فقال. أماراته



 وقوفاً القلب حركة ووقوف النبض سكون هو املوت بأن البوطي رمضان سعيد
 إشخاص: املوت عالمات من بأن اهللا، رمحه احلق جاد الشيخ فضيلة وذكر]. ١٦٧[تاماً

 الوجه جلدة ومتتد الصدغان، وينخسف األنف، ويعوج القدمان، تسترخي أنو البصر،
 يف املؤرخة املشهورة الفتوى يف املصرية اإلفتاء دار أن كما]. ١٦٨[االنكماش من فتخلو

 الوظيفية خلواصه العصيب اجلهاز فقدان عند أنه ((على صراحة قررت م٥/١٢/١٩٧٩
 تبقى فال كلية، موته حتقق من الوفاة آثار وتترتب شرعاً، ميتاً يعد اإلنسان فإن األساسية،

 الفتوى جلنة رئيس أكده ما وهو]. ١٦٩))[احلياة زوال هو املوت ألن ما، حياة فيه
 أن على امليت، أهل مبوافقة إال األعضاء ونقل التشريح جيوز ال ((أنه من الشريف باألزهر
 قلبه، بتوقف ال وظيفته، أداء عن) دماغه أي (خمه بتوقف امليت وفاة حتقق بعد ذلك يكون

  ].١٧٠))[الوفاة تتحقق فال بوظيفته قائماً زال ما واملخ يتوقف قد القلب ألن

 ميوت، فيمن الذكر السابقة العالمات توافر من التأكد جيب بأنه ونالحظ – ٢٢
 سبات أو (طويلة غيبوبة يف راحوا أم نتيجة أحياء، وهم الناس بعض يدفن ال حىت

 اإلمام يقول هذا ويف]. ١٧١[احلقيقي املوت غيبوبة مع األحيان بعض يف لتبست) عميق
 وإن ((املوت، عالمات ذكر أن بعد امليت، جتهيز عن يتحدث وهو اهللا، رمحه قدامة ابن

 هذه به انتظر جبل، من تردى أو سبع، أو حرب من خائفاً أو كاملصعوق، فجأة مات
: تعاىل اهللا رمحه البصري احلسن امللهم اإلمام روذك]. ١٧٢))[موته يتيقن حىت العالمات

 ،))اموع ((يف النووي وقال] ١٧٣))[ثالثاً به ينتظر) ((حكمه يف ومن (املصعوق يف
 يتحقق حىت يترك بل ميت، ومل سكتة به تكون لئال بتجهيزه يبادر مل فجأة، مات فإن

 تردى أو سبع، أو حرب من خاف أو حريقاً، أو غريقاً، أو مصعوقاً، مات إن فأما موته،
 واليومني اليوم فيترك موته، يتحقق حىت به يبادر ال فإنه فمات، بئر يف أو جبل، من

 املرار غلب أو حلقه انطبق أو عليه مغمى يكون لئال فساده، خيشى حىت والثالثة
  ].١٧٤[عليه



 ويستحب عينيه، غمض امليت قضى فإذا: املالكي رشد ابن العالمة قال هذا، ويف
 أن خمافة دفنه تأخري املذهب يف يستحب فإنه الغريق، إال بذلك اآلثار لورود دفنه تعجيل
 من كثري يف أوىل فهو الغريق، يف هذا قيل وإذا. حياته تتبني فلم غمره قد املاء يكون

 حىت األطباء، عند معروف هو مما ذلك وغري العروق، انطباق يصيبهم الذين مثل املرضى،
  ].١٧٥[ثالث بعد إال يدفنوا أن ينبغي ال املسكوتني إن: األطباء قال لقد

 شخص خطأ يدفن أمريكا يف أنه: دقيقة حديثة علمية دراسات أفادت وقد – ٢٣
 شخصاً ٢١٧٥ دفن سنة ٢٢ خالل بريطانيا ويف ساعة، وعشرين أربع كل يف واحد
 حياة خريية عيةمج أنقذت ولندا، أمستردام ويف). فقط ظاهرياً كان موم أن أي (أحياء
 أشخاص ١٠٧ أنقذت بأملانيا مهبورج يف مماثلة مجعية أن كما سنة، ٢٥ يف شخصاً ٩٩٠

  ].١٧٦[سنوات مخس من أقل يف

 كالشخص: املوتى نوادر من الكثري وأسراره، باملوت املتعلقة الكتب ذكرت وقد
 لضاحكا املصعوق وامليت ؛]١٧٧[القرب داخل من حياً املدفون أخيه صوت مسع الذي
 يف مصرعه لقي الذي عمره من ٦٧ يف اإليطايل والعجوز]: ١٧٨[العميق السبات يف وهو

 حتت ٧ حرارة درجة يف (املشرحة يف جثته وضع من أيام مخسة وبعد تصادم، حادث
 ليعيش املشرحة من وأخرجوه احلياة، إىل فجأة عاد أقاربه، أحد حلضور انتظاراً) الصفر
 واليت م،١٩٣١ عام حرقاً انتحرت اليت املصرية والفتاة ،]١٧٩[طويلة سنوات بعدها

 بتشرحيها، ليقوم الشرعي الطبيب انتظار ويف املوتى، تشريح طاولة على جثتها وضعت
 املستشفى إىل نقلت ما وسرعان ،))عطشانه أنا ((صرخت مث تتحرك فجأة بدأت

  ].١٨٠[إلنقاذها

 حسب الرجوع شرعاً مينع ما يوجد ال أنه على الفقهاء اتفق األساس، هذا وعلى
 هذه لتعرف األطباء، وهم) واالختصاص العلم أهل أي (الذكر أهل إىل الشرع قواعد



 بغرض وذلك احلاضر، الوقت يف واملتاحة احلديثة، الطبية بالوسائل الظاهرة العالمات
  .فعالً منه والتيقن املوت، تشخيص



 

  اخلامس املبحث

  األطباء عند املوت عالمات

 الذي) الدماغ أي (املخ خلاليا الكامل املوت أن على احلديث الطب استقر – ٢٤
 اإلنسان ملوت والقانوين الشرعي، املعيار هو العمل، عن العصبية املراكز توقف إىل يؤدي
 حيث التامة، النهائية الغيبوبة كلية املخ مبوت واملقصود]. ١٨١[فيه رجعة ال حقيقياً موتاً

 بذلك فتخرج. العمل عن وغريها والسلوك والذاكرة والتكفري االتصال مراكز تتوقف
 بني خالف ال املخ موت إن إذ املؤقتة، الغيبوبة وهي فقط، املخ خاليا من جزء موت حالة

  ].١٨٢[موتاً ليس أنه يف األطباء

 مجيع عليه ترد الذي املخ يف املعني املكان هو) املخ جذع أو (الدماغ إن
 هو ورمبا الدموية، والدورة القلب يف والتحكم للتنفس الرئيسي املركز وهو األحاسيس،

 من اجلزء هذا فموت وحياته، ويقظته ونومه اإلنسان وعي عن املسئول فهو الروح، وعاء
 مرة دائم بشكل الدماغ جذع موت إن]. ١٨٣[طبياً الوفاة إثبات إىل يؤدي الدماغ
 ألنه وذلك سليماً، القلب كان إنو حىت البدن، من الروح خروج إىل حتماً يؤدي واحدة

 يشخص ولكي]. ١٨٤[مليت الدماغ وال امليتة الدماغية القشرة ال تبديل طبياً ميكن ال
 عدم الكامل، اإلغماء: وهي طبية عالمات من البد الدماغ، جذع موت الطبيب

 نفسالت عدم ومؤملة، قوية التنبيه وسائل كانت مهما املصاب لتنبيه مؤثرات ألي االستجابة
 انفعاالت أي وجود عدم ،)Ventilator (املنفسة إبعاد بعد دقائق أربع أو ثالث ملدة

 وكذا الرأس، حتريك عند الدمية حركة وجود وعدم ،]١٨٥[الدماغ جذع من منعكسة
  ].١٨٦[املخ رسم يف كهربائي نشاط أي وجود عدم



 توافر ذاإ أنه غري الدماغ، موت تشخيص يف أساسياً الدماغ رسم يعد وال هذا
 الشروط هذه تكفي وال]. ١٨٧[والقانونية الشرعية الناحية من مفيداً إضافياً دليالً كان

 بعالمات مصحوباً الدماغ جذع وظائف توقف يكون أن البد بل اإلنسان، موت إلعالن
 بالعني، تغيريات كحدوث: تغريات ظهور من ذلك يتبع وما ،)وتشرحيية باثولوجية (طبية

 من وغريها الرمية، والزرقة احليوية، حرارته وفقد اجلسم وبرودة سم،اجل لون واتة
  ].١٨٨[كامالً حتلالً اجلسم بتحليل تنتهي اجلثة مبظاهر اجلسم ظهور عالمات

  

 سنة يف وبالتحديد] ١٨٩[حديثاً إال ذلك يتقرر مل أنه بالذكر، واجلدير – ٢٥
 الدعوى يف النظر) كنتاكي ةوالي يف (األمريكية احملاكم إحدى قبلت عندما م،١٩٥٢
 معيار فطبقت األنف، من بالدم يدفع كان ألنه يدق يزال ال قلبه كان بشخص اخلاصة
 والنبض التنفس توقف معيار عن وعدلت للموت، قانونياً معياراً كلية الدماغ جذع موت

 تقرير أقره ما وهو]. ١٩٠[ما وقت إىل سائداً كان الذي) الدموية والدورة القلب أي(
 م،١٩٦٦ سنة بباريس انعقد الذي بفرنسا األطباء جلمعية الطبية لألخالق الثاين املؤمتر
 ليس املوت وأن ،)الدماغ (املخ خلاليا الكامل املوت هو املوت معيار بأن أكد والذي
 املواصفات وضع من أول وكان]. ١٩١[اجلسم يف القلب حركة لوقف حتمية نتيجة

 يف) AD HOC)) (آدهوك ((جلنة هي الدماغ موت يدبتحد اخلاصة والطبية العلمية
  ].١٩٢[م١٩٦٨ عام األمريكية) HARVARD (هارفرد جامعة

 املشهور الفرنسي الربوفيسور استطاع ملا احلديث، املعيار هذا تطبيق ولوال
 األوىل بالعملية يقوم أن) CHRISTIAN BERANARD)) (برنارد كريستيان((

 وذلك]. ١٩٣[م١٩٦٧ سنة إفريقيا جنوب يف ربججوهانس مبستشفى كامل قلب لزرع
 املفتوح، القلب عمليات هلم جترى الذين األشخاص فإن القدمي، التعريف حسب أنه



 يتوقفان والتنفس القلب فإن العملية أثناء يف إنه حيث اجلراحية، العملية أثناء أمواتاً يعتربون
 وحيام وعيهم إىل ويعودون ،أحياء األشخاص هؤالء أن الواقع ولكن العمل؛ عن متاماً
 بدفع قام الذي الصناعي القلب بواسطة احلياة وسائل له كفلت املخ جزء ألن العملية، بعد
  ].١٩٤[التنفس استمرار انتظام على وساعدهم اجلسم وباقي املخ إىل الدم

 من تتراوح ملدة (الدم عنه انقطع إذا الدماغ، موت حمالة ال يتبعه القلب موت إن
 مث، ومن]. ١٩٥[املوتى عداد يف الشخص ذلك مثل يعد وبالتايل ،)دقائق أربع إىل نيدقيقت
 العصيب واجلهاز الدموية والدورة التنفس جهاز توقف هو الطبية الناحية من املوت فإن

 اجلسم ظهور ومنها وتغريات، عالمات ظهور من ذلك يتبع وما دقائق، لبضع تاماً توقفاً
 يفرق وهلذا. األنسجة مبوت عنه يعرب ما وهو ساعتني حوايل بعد ذلك ويتم اجلثة، مبظاهر
 أو ساعتني إىل تصل قد ما ملدة يبقى فاألخري األنسجة، وموت الشخص موت بني األطباء

 للغيار العضالت تتفاعل قد فمثالً الشخص؛ موت بعد األنسجة أو األحشاء بعض يف أكثر
 املواد حيول الكبد يظل وقد ساعة، فنص أو ثلث بنحو املوت بعد ما إىل الكهربائي

 املنوية احليوانات تظل قد وكذلك الوفاة، بعد ساعتني أو ساعة حلوايل سكرية إىل النشوية
  ].١٩٦[اخلصية يف حية

 عتامة تاماً، توقفاً والتنفس الدموية الدورة توقف األطباء؛ عند املوت عالمات ومن
 الرمية، الزرقة اجلسم، برودة األطراف، ارختاء العني، داخل الضغط نقص العني، قرنية

  ].١٩٧[مومياء إىل التحول وأخرياً الرمي، التصنب الرمي، التعفن الرمي، التيبس

  

 تدرج فهناك للموت، حمددة حلظة هناك ليس أنه األطباء، لدى املؤكد ومن – ٢٦
 فاملوت]. ١٩٨[النهائي اخللوي املوت مث البيولوجي، املوت إىل اإلكلينيكي، املوت من

. وظائفهما أداء عن والقلب التنفس جهازاً يتوقف حيث األوىل، املرحلة هو اإلكلينيكي



 الدم دخول توقف من دقائق بضع بعد) املخ خاليا مبوت (الدماغ يتوقف ثانية، مرحلة ويف
 ويف]. ١٩٩)[الصناعي اإلنعاش أجهزة وبسرعة تستعمل مل ما (للمخ باألكسجني احململ
 وتدرجيياً، فشيئاً شيئاً اجلسم وأنسجة أعضاء خاليا متوت للموت، واألخرية ةالثالث املرحلة

 ومن]. ٢٠٠[لإلنسان والكامل التام املوت وهو ،))اخللوي باملوت ((يسمى ما فيحدث
 أي (العميق السبات أو الطويل واالغماء طالت، مهما املؤقتة الغيبوبة حاالت فإن مث،

 واملوت املخية، القشرة عمل وتعطل اإلكلينيكي، ملوتوا ،)الزمن طال مهما الوعي غياب
 إثبات يتم مامل والطيب، الشرعي باملفهوم موتاً تعد ال أعضائه، لبعض أو للجسد اجلزئي

  ].٢٠١[للحياة بعده رجعة ال حقيقي موت هو الذي الدماغ جذع موت تشخيص

  

. املخ تومو الدماغ جذع موت بني التفرقة جيب بأنه سبق، مما ونالحظ – ٢٧
 عليها يتغلب رمبا غيبوبة فهو الثاين وأما بعده؛ للحياة رجعة ال حمقق موت فهو األول أما

 ليس أنه يف خالف ال املخ موت فإن مث ومن أسباا، تشخيص بعد الطبية باملعاجلة
  ].٢٠٢[موتاً

 املخ قشرة تتلف عندما حتدث اليت احلاالت وهي (املخ موت أن طبياً املعروف فمن
 سليماً يكون الدماغ جذع ولكن والوعي، اإلرادة مراكز ذلك مع فتتلف دائم، لبشك
 أنه إذ الشرعي، الطيب باملفهوم موتاً اعتباره ميكن ال) عاملة األخرى اجلسم أعضاء فتبقى

 مظاهر فيهم تظهر أحياء أصحاا يكون املخ موت حاالت أن األطباء لدى الثابت من
 واستمرار الطبيعية، واحلرارة والتنفس، عادياً، نبضاً قلبال كنبضان: املختلفة احلياة

 شعرهم يستمر أنه كما اإلرادية، االنعكاسية واألفعال اجلسم، أجهزة معظم إفرازات
 فترة طوال طبيعياً يستمر احلوامل السيدات حالة يف احلمل وأن النمو، يف وأظافرهم

  ].٢٠٣[الطبيعي موعدها يف الوالدة تتم حىت الغيبوبة



 موت حالة يف هو الذي املريض حياة بإاء الطبيب تدخل فإن األساس، هذا وعلى
 وذلك. شرعاً القصاص يستوجب قتل وهو قتلها، اهللا حرم لنفس قتل هو إمنا املخ،

 الطب وأن خاصة. وسليمة عاملة تبقى اليت جسده يف واحليوية الطبيعية احلياة الستمرار
 الدماغية اخلاليا بزرع املخ قشرة إلصالح جديدة تقنيات تطوير إىل حالياً يسعى احلديث،

 القشرة تبديل ميكن ال أنه األطباء عند الراجح الرأي كان وإن]. ٢٠٤[التالفة تلك بدل
  ].٢٠٥[امليت الدماغ وال امليتة الدماغية

  

 أي (خالياه ولكن العمل، عن إنسان قلب يتوقف أن املمكن ومن هذا – ٢٨
 اجلهاز موت لعدم ظاهرياً موتاً إال ليس اإلنسان هذا موت فإن ة،حي تظل) القلب خاليا

 مادام إسعافه ميكن ولكن ،)القلبية السكتة (مرات عدة يتوقف أن ميكن فالقلب. العصيب
 عمله إىل وإعادته القلب إسعاف من شرعاً مينع ما يوجد فال]. ٢٠٦[حياً الدماغ

 وأجهزة املركزة الرعاية أدوات وهي ديثة،احل الطبية التقنيات استخدام طريق عن الطبيعي،
 اجلهاز فقدان على الطبية األجهزة دلت فإن. العصيب اجلهاز من للتحقق الصناعي اإلنعاش
 وجاز ،]٢٠٧[وقانوناً شرعاً ميتاً يعد اإلنسان فإن األساسية، الوظيفية خلواصه العصيب
 ،]٢٠٩[املصرية اإلفتاء ارد قررته ما وهو]. ٢٠٨[الصناعي اإلنعاش أجهزة إيقاف حينئذ

 به أفىت وما ،]٢١٠[السعودية العربية باململكة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة واللجنة
 الثالثة دورته يف م٣/٧/١٩٨٦ بتاريخ والصادر ٥ رقم القرار مبقتضى اإلسالمي الفقه جممع

 موازياً غالدما موت عد حيث م،١٩٨٦ أكتوبر ١٦ – ١١ من) األردن (بعمان املنعقدة
 اإلنعاش أجهزة وقف جييز الذي الشرعي املوت وهو الدموية، الدورة وتوقف القلب ملوت

  ].٢١١[الصناعي



 يف عليه املعتمد أن من بالكويت، الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة قررته ما وهو
 وهو األساسية، احلياتية الوظائف ا املنوط املخ منطقة مخود هو اإلنسان موت تشخيص

 طبية جلنة بتقرير املخ، جذع موت حتقق إذا فإنه وعليه املخ، جذع مبوت عنه يعرب ما
  ].٢١٢[الصناعي اإلنعاش أجهزة إيقاف حينئذ جاز خمتصة،

 الدماغ، جلذع الكامل املوت من التحقق بعد للحياة، اإلنسان مفارقة هو فاملوت
 مجيع موت من التحقق وىفاملت موت من للتأكد فيكفي]. ٢١٣[األطباء بيد ذلك ومعيار
  ].٢١٤[اجلسم يف للحياة األساسية للوظائف التلقائي التوقف ومن خمه، خاليا

  

 تعريف عدم على حرصت العربية الطبية القوانني أن إليه، اإلشارة جيدر ومما – ٢٩
 بالدرجة طبية مسألة املوت تعريف أن أساس على وهذا القانون، يف باملوت املقصود
 الذي االجتاه وهو. تنظيمية بقواعد حتديدها يف يتدخل أن للمنظم جيوز فال مث ومن األوىل،
 األعضاء وزرع بنقل املتعلق م١٩٧٦ لسنة ١١٨١ رقم الفرنسي الطيب القانون سلكه

 مرونة، أكثر تنظيمية بأداة ذلك يتم أن وفضل املوت، تعريف عن سكت الذي البشرية
 الطيب القانون من ٤/٤ املادة يف جاء وهلذا. بيةالط للتطورات تبعاً تعديلها ميكن حبيث

 من التأكد طرق إجراءات تتضمن أن جيب ستصدر اليت الالئحة أن ((الفرنسي
  ].٢١٥))[الوفاة

  



 

  السادس املبحث

  )الدماغية الوفاة)) (احلي امليت ((مشكلة

 الدماغ يصاب حني يأيت االصطالح، هذا جاز إن ،))احلي امليت ((مشكلة – ٣٠
 من والسقوط والتردي، واالرتطام، السيارات، كحوادث (احلوادث نتيجة بالغة بةإصا

 توقف أو الدماغ، ورم أو الدماغ، يف نزف نتيجة أو ،..)النار وإطالق شاهق، مكان
 ال الصناعي، اإلنعاش أجهزة توضع عندما احلاالت مثل ففي... اإلنعاش قبل لفترة القلب
 وعناية كبرية، سرعة إىل فتحتاج]. ٢١٦[مات قد دماغال جذع أن متيقناً الطبيب يكون
 MECHANICAL (االصطناعية املنفسة حتت املصاب فيبقى اإلنقاذ حملاولة مركزة

VENTILATOR)[217 .[الدماغ، جذع موت تشخيص ميكن ال فإنه مث، ومن 
 ال الذي الكامل التوقف من التام التأكد بعد إال الشرعية، الناحية من احلاالت هذه مثل يف

  ].٢١٨[وتشرحيية باثولوجية مرضية إصابة وجود مع الدماغ جذع لوظائف فيه رجعة

 األطباء من األقل، على طبيبان جيريه) الدماغ موت أو (الدماغية الوفاة وتشخيص
 األمراض طب أو (األعصاب جراحة يف خمتص أحدمها ،]٢١٩[الثقات املختصني
 وانقطاع احلركة انتهاء الكاملة، الغيبوبة: ماغيةالد الوفاة عالمات ومن]. ٢٢٠)[العصبية
 استجابة عدم العصيب، اجلهاز نشاط على الدالة املنعكسة األفعال غياب التلقائي، التنفس
 احلنجرة عضالت استجابة عدم املؤملة، للمؤثرات االستجابة عدم للضوء، العينني حدقيت

 مباء األذنني حلقن العينني استجابة عدم وكذا اهلوائية، بالقصبة أنبوب لتحريك
  ].٢٢١[بارد

  



 الدماغ وظائف مجيع توقف وهي الدماغية، الوفاة بني األطباء ويفرق هذا – ٣١
 الصناعي اإلنعاش أجهزة وجود عدم عند والتنفس، القلب توقف إىل حتماً يؤدي مما

 الدماغ من جزء يف الدم تدفق يف مفاجئ خلل وهي الدماغية السكتة وبني وبسرعة؛
 يف ضعف أو الدماغ، إىل تصل دموية جلطة أو الدماغ، يف دموية أوعية انسداد بفعل(

 يساهم مما..) غريها أو الدم ضغط يف ارتفاع أو تسارع نتيجة الدموية األوعية جدران
 أو خلل إحداث وبالتايل الدماغ، من املصابة املساحة يف الدماغ خاليا موت يف بدوره
 اإلدراك أو البلع أو احلركة مثل (الدماغ من اجلزء ذلك ا يقوم اليت اجلسد مهام يف إعاقة

 من العديد عالج احلديث الطب استطاع وقد..) آخر إحساس أي أو الذهين أو احلسي
  ].٢٢٢[وتأهيلهم الدماغية بالسكتة املصابني

  

 شهادة املختصون األطباء حيرر الدماغ، جذغ موت تشخيص ثبوت وعند – ٣٢
 فإا الصناعي، اإلنعاش أجهزة عن أما]. ٢٢٣[وقانوناً شرعاً الشخص كذل بوفاة شرعية
 التربع على وافقوا أو وافق قد ذووه، أو املصاب كان إذا إال ،]٢٢٤[شرعاً توقف

 اإلنعاش أجهزة استخدام شرعاً ميكن احلالة، هذه ويف]. ٢٢٥[أنسجته أو بأعضائه
 أعضاء على احلصول أجل من الشرعية، الوفاة إعالن بعد عملها يف تستمر بأن الصناعي،

  ].٢٢٦[احلي املستفيد جسم يف بنجاح وزرعها لنقلها جيدة، حالة يف صاحلة

 اإلحياء أجهزة بواسطة حية وأنسجته)) الدماغي امليت ((بأعضاء االحتفاظ إن
: املهمة األعضاء يف جسمه خاليا بعض حياة على للمحافظة ساعات، لبضع الصناعي
 ريثما غريها، أو اجللد أو العيون أو البنكرياس أو الرئتني أو الكبد أو ليةالك أو كالقلب

 يعد فال]. ٢٢٧[شيئاً الشرعية الوفاة حقيقة من يغري ال بأعضائه، التربع على ذووه يوافق
 التروية ألن وذلك ،]٢٢٨[الشرعية للشروط مستوفياً كان إذا قتالً، منه القلب استقطاع



 حلفظ تستخدم اليت احلديثة الطبية الوسائل إحدى إال ليست ي،الصناع اإلنعاش بأجهزة
 يضع كمن ذلك يف وشأنه]. ٢٢٩[الطبية واملعاجلة لالستخدام تصلح أا حالة يف األعضاء
 يف أو بالفعل، ميتاً املصاب املريض كان وإن زراعتها، يتم ريثما ثالجة يف األعضاء

 وهو كله ذلك مصدر لتلف وذلك ،يشعر وال حيس وال يعي ال فهو)) امليت حكم((
  ].٢٣٠[الدماغ جذع

  

 م١٩٨٦ عام بعمان املنعقدة الثالثة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع أفىت وقد – ٣٣
 األطباء وحكم ائياً، تعطالً الدماغ وظائف مجيع تعطلت إذا موتاً، الدماغ موت جبعل

 هذه ويف. التحلل يف الدماغ وأخذ فيه، رجعة ال التعطل هذا بأن اخلرباء االختصاصيون
 األعضاء بعض كان وإن الشخص، على املركبة الصناعي اإلنعاش أجهزة رفع جيوز احلالة

 يقوم صائب قرار وهذا]. ٢٣١[املركبة األجهزة بفعل آلياً يعمل يزال ال مثالً كالقلب
  .اخلصوص هذا يف اجتهادية فقهية وآراء فتاوى من الفقهاء أقره ملا وفقاً طيب، إمجاع على

 املنعقدة ،))وايتها بدايتها اإلنسانية احلياة ((ندوة توصيات هذا، على وافقت وقد
)) الدماغي امليت ((على تسري بأنه قررت واليت م،٢٤/١/١٩٨٥ يوم يف الكويت يف

 الذي باملصاب اخلاصة كتلك أحكام، من الفقه يف ورد ما على قياساً املوت، أحكام بعض
  ].٢٣٢))[ذبوحامل حركة ((إىل وصل

 علي حممد والدكتور ،]٢٣٣[الدين شرف أمحد الدكتور من كل عليه وافق كما
 أبو شوقي أمحد والدكتور ،]٢٣٥[صايف أمين حممد والدكتور ،]٢٣٤[البار

 ،]٢٣٨[شاهني فيصل والدكتور ،]٢٣٧[زيد أبو بكر والدكتور ،]٢٣٦[خطوة
 حممد والشيخ] ٢٤٠[باألزهر وىالفت جلنة ورئيس ،]٢٣٩[باسالمة عبداهللا والدكتور

 وكذا ،]٢٤٢[الدقر ندى والباحثة ،]٢٤١ )[التونسية اجلمهورية مفيت ( السالمي املختار



 موت جيعل مل اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي امع أن غري]. ٢٤٣[الدقر يوسف الدكتور
 الدموية تهودور الشخص قلب توقف من البد بل الشرعية؛ الوفاة لتشخيص كافياً الدماغ
 العلمية للبحوث الدائمة اللجنة إليه ذهبت ما وهو]. ٢٤٤[املوت أحكام عليه لتسري
 رفع من شرعاً مانع ال بأنه أفتت اليت السعودية العربية باململكة العلماء كبار هليئة واإلفتاء
 حكم يف أنه فأكثر طبيبان قرر إذا دماغه، مات الذي احملتضر املريض عن اإلنعاش أجهزة
 إعالن قبل وتنفسه قلبه بتوقف األجهزة نزع بعد موته من التأكد جيب ولكن املوتى،
  ].٢٤٥[املوت

 حممد الدكتور ومنه اإلسالمي، الفقه جممع إليه ذهب ما الفقهاء بعض خالف وقد
 عقيل والدكتور ،]٢٤٧[الواعي توفيق والدكتور ،]٢٤٦[البوطي رمضان سعيد

 نذير هو الدماغ موت أن أساس على ،]٢٤٩[احلديثي عبداهللا والدكتور ،]٢٤٨[العقيلي
 من الروح خروج هو شرعاً املوت ألن الشرعية؛ باملقاييس ال الطبية باملقاييس حمقق موت

 حركة وتوقف النبض سكون عالماته ومن تامة، مفارقة للحياة اإلنسان ومفارقة اجلسد
 هو ليس ولكن املوت، مظاهر حدأ يكون أن يعدو ال الدماغ، موت إن. تاماً وقوفاً القلب
 لقاعدة وفقاً مثله بيقني يزول بل بالظن، يزول ال واليقني يقني، اإلنسان فحياة يقيناً، املوت

  ].٢٥٠[األصل استصحاب

  

 انطالقاً وذلك املعتمد، هو اإلسالمي الفقه جممع إليه ذهب ما أن واحلقيقة – ٣٤
 موت يف متوافرة اإلسالم فقهاء كرهاذ اليت للموت املؤكدة اجلسدية العالمات أن من

]. ٢٥١[القدامى الفقهاء من أحد يتناوله مل شرط وهو والنبضان، القلب توقف إال الدماغ
 رجعة ال والذي للدماغ والنهائي الكامل التلف هي الدماغية الوفاة أن العلم مع
 كتوقف بالتدريج، متوت اليت األخرى األعضاء موت إىل حتماً يؤدي مما ،]٢٥٢[فيه



 والعظام العضالت تتبعها مث والبنكرياس، والرئتني والكلى الكبد خاليا وموت القلب
 عند باملوت متاماً حيدث كما وهذا]. ٢٥٣[ساعات لعدة حياة فيها تبقى اليت واجللد
 أي (آلياً العمل يف القلب يبقى الدماغ موت حالة يف أنه غري والتنفس، القلب توقف

  ].٢٥٤[قليلة أيام إىل ساعات خالل الصناعي التنفس جهزةأ بفعل) أوتوماتيكياً

 حال يف أنه إذ الشخص، موت على شرعية عالمة هو الدماغ موت فإن وعليه
 ائياً توقفاً العمل عن متاماً توقف قد الدماغ جذع يف التنفس مركز يكون الدماغية الوفاة

 ومن]. ٢٥٥[للتنفس حركة هناك تكون لن وبالتايل خالياه، ملوت وذلك فيه، رجعة ال
 داخل الدم دوران على للمحافظة فقط هو إمنا الصناعي التنفس جهاز إىل إعادته فإن مث،

 التربع على أسرته توافق ريثما عالجية، أو علمية ألغراض منها االستفادة املراد األعضاء
  ].٢٥٦[بأعضائه أو جبثته

  



 

  السابع املبحث

  الصناعي لإلنعاش القيةواألخ واإلنسانية الشرعية احلدود

 ا يقوم اليت املكثفة العناية أو املركزة، الطبية املعاجلة هو باإلنعاش املقصود – ٣٥
 احليوية، األعضاء بعض عنده تعطلت أو وعيه، فقد الذي للمريض املختص، الطيب الفريق

 الصناعي اإلنعاش أجهزة ومن. الطبيعية وظيفتها إىل تعود أن إىل والرئة كالقلب
)RSUSCITATION (وجهاز الرئة، عمل يعوض الذي املنغاس جهاز: يلي ما نذكر 

 رجفان مزيل وجهاز منتظم، بشكل القلبية الضربات ينظم الذي القلب ضربات منظم
 اليت الصناعية الكلية وأجهزة التوقف، حال يف جديد من للعمل القلب يعيد الذي القلب
 مراقبة حتت إال إعطاؤها ميكن ال خمتلفة دوائية ةمعاجل إىل إضافة الكلى، وظيفة عن تعوض
  ].٢٥٧[فائقة

 املركزة الطبية العناية أدوات أو أجهزة خالهلا تستعمل اليت الزمنية الفترة إن
)INTENSIVE CARE(، فهي. واحلياة املوت بني فيها املصاب املريض يكون 

 عالمات عليهم طبقتن كانت والذين الدماغ، موت حالتهم تعدت الذين املرضى تساعد
 وسائل طريق عن اصطناعياً، أو آلياً القلب وعمل التنفس باستمرار عليها، املتعارف املوت

 اخلاضع اإلنسان أن والعملية، الطبية الناحية من فالصحيح]. ٢٥٨))[الصناعي اإلحياء((
 على يبقى الذي وأن الوظيفية، خلواصه العصيب جهازه بفقدان مات قد اإلنعاش ألجهزة

 الدورة استمرار بفعل األنسجة أو األعضاء من جمموعة يكون أن يعدو ال احلياة قيد
  ].٢٥٩[اصطناعياً الدموية



 ،)والرئتني القلب توقف أي (اإلكلينيكي املوت بداية من أنه األطباء بعض وذكر
 يف احملتضر املريض فإن دقائق؛ بضع من أكثر تستغرق ال فترة وهي املخ، خاليا موت وقبل

 ال حىت وبسرعة إنقاذه شرعاً يتعني فإنه مث ومن]. ٢٦٠[األحياء من يعد القصرية املدة ذهه
 التنفس أجهزة استخدام من الغرض فإن ولذلك]. ٢٦١[وكامالً تاماً موتاً خمه خاليا متوت

 قبيل من ذلك يعد وال مريض، حياة إطالة هو احلالة، هذه يف األوتوماتيكية، الصناعي
 بعض كانت ولو حىت والقانون، الشرع حكم يف حياً زال ما ألنه ليهإ احلياة إعادة

  ].٢٦٢[التلقائي العمل عن توقفت قد حياته مقومات

 ميت هو ال اآلخرة، احلياة يف واألشقى ارم بأن وعال، جل اهللا أخرب وقد
 ىيصلَ الَّذي {سبحانه لقوله وهذا]. ٢٦٣[هنيئة حياة حي هو وال العذاب، من فيستريح

ارى النر١٢ (الْكُب (الَ ثُم وتما ييهالَ فا ويح{وجل عز وقوله]. ٢٦٤[}ي هإِن نم أْتي 
هبا ررِمجفَإِنَّ م لَه منهالَ ج وتما ييهالَ فا ويح٢٦٥[}ي .[  

 لإلنعاش واألخالقية واإلنسانية الشرعية احلدود يف البحث وسنحاول – ٣٦
   –: التالية املهمة للمسائل التعرض خالل من الصناعي

  .واإلباحة احلظر بني الصناعي اإلنعاش – أ

  .الصناعي اإلنعاش حكم – ب

  .االمتناع وجرائم الصناعي اإلنعاش – جـ

  .الصناعي اإلنعاش أجهزة إيقاف حكم – د

  

  :واإلباحة اخلطر بني الصناعي اإلنعاش – أ



 والسيما املستحدثة، الطبية لألعمال حي منوذج هو الصناعي، اإلنعاش إن – ٣٧
 حكمها يتأرجح أن ميكن اليت احلديثة، الطبية التقنيات وتطور البيولوجية العلوم تقدم بعد
 إطالة أو قائمة، حياة حفظ منها اهلدف كان إذا ما حسب وذلك والتحرمي؛ اإلباحة بني

 بوسائل)) صناعي إحياء ((حالة يف حيتضر الذي الشخص وضع طريق عن ثابت موت
  ].٢٦٦[أوتوماتيكية صناعية

 موتى أو شفائهم، من امليؤوس للمرضى إائها، أو احلياة استمرار مشكلة أن كما
 أجهزة استخدام بفضل صناعية عضوية حياة أو (مستمرة غيبوبة يف وهم الدماغ
 لفترة معقدة صناعية بوسائل عليها واحلفاظ صناعية عضوية حياة إطالة وكذا ،)اإلنعاش

 هو أوسع، موضوع عن متفرعة شرعية، مسائل هي األمر، لزم إذا أسابيع إىل تستمر قد
 ذه يتعلق فيما وخاصة والبيولوجية، الطب علوم تطور أمام اإلنسان حقوق محاية ضرورة
  ].٢٦٧[اإلنسان على الطبية والتجارب اجلراحة جمال يف اجلديدة الفنية الوسائل

 حكم يقلب الذي التداوي، أنواع من نوع كان وإن الصناعي، اإلنعاش إن – ٣٨
 الضرورية املقاصد ثاين وهي صناعية، بوسائل احلياة على حفاظاً الوجوب إىل التحرمي
 أو الصناعي، اإلنعاش ألجهزة اخلاضع املريض حيمي اإلسالمي الفقه فإن]. ٢٦٨[اخلمسة
 من ذلك عن ينجم مما الشرعية، اتوالضمان احلقوق من بسياج املركزة، العناية وسائل
 إىل واجلراحني األطباء بعض تسرع من وكذا حقيقياً، موتاً موته من التأكد دون إيقافها

 أخالقيات مع يتعارض مبا عليه، التجريب أو أعضائه أو جثته الستعمال وفاته عن اإلعالن
  ].٢٦٩[اإلسالم يف الطبية املهنة

  

  :الصناعي اإلنعاش حكم – ب



 إنقاذ هو الصناعي، اإلنعاش من الغرض كان إذا أنه على الفقهاء تفقا – ٣٩
 ال حىت كاملة، بصفة وعيهم إىل بإعادم وقتية، ألزمات أصحاا يتعرض اليت األرواح

 أي حياا، عليهما تتوقف اللذين واألكسجني بالدم تزويدها طريق عن املخ، خاليا متوت
]. ٢٧٠[شرعاً جائز هذا فإن واحليوية، األساسية هاوظائف أداء يف استمرارها ضمان مبعىن

 وموت اإلكلينيكي املوت بني املرحلة أي احلالة، هذه يف املريض حياة استمرار ألن وذلك
 له، احلياة إعادة قبيل من يعد ال فقط، طبية دقائق بضع سوى تستغرق ال واليت املخ، خاليا
 واجلهاز للقلب تعيد اإلنعاش ةأجهز فإن]. ٢٧١[الشرع حكم يف حياً زال ما ألنه

 كامالً وعيه املريض استرداد إىل األحيان، بعض يف ذلك، يؤدي حبيث نشاطهما، التنفسي
 وخيرج الطبيعي التنفس إىل يعود أن للمريض املمكن من فيصبح األساسية، وظائفه وإعادة

  ].٢٧٢[سليماً املستشفى من

 قبل األجهزة هذه يفصل أن للطبيب شرعاً جيوز ال فإنه األساس، هذا وعلى
 رجعة ال حقيقياً موتاً املريض موت يف تسبب وإال الدماغ، جذع موت حدوث

 امتنع إذا يسأل أنه كما وجنائية، مدنية مسئولية هذه فعلته عن الطبيب ويسأل]. ٢٧٣[فيه
  ].٢٧٤[والطبية الشرعية الناحية من حياً يعد الذي املريض هلذا املساعدة تقدمي عن

 وبدت منه، احلياة مظاهر زالت مىت ميتاً اإلنسان يعد أن جيوز النطاق، ذاه ويف
 استعمال من شرعاً مينع ما يوجد ال أنه غري]. ٢٧٥[واضحة اجلسدية العالمات هذه

 موت لتشخيص الدماغ رسم كاستعمال الدماغ، موت من للتحقق طبية أدوات
 على شرعي دليل أولئك وكل والنبض، القلب وعمل التنفس استمرار إن]. ٢٧٦[الدماغ
 خلواصه العصيب اجلهاز فقدان على الطبية األجهزة دلت وإن اإلنسان جسم يف احلياة

  ].٢٧٧[الوظيفية



 الوظائف بعض عنده تعطلت مريض هو اإلنعاش، ألجهزة اخلاضع املريض إن
 نقاذإل مركزة طبية رعاية أو مكثف عالج هو واإلنعاش مؤقتاً، تعطالً احليوية األساسية

 ما أشبه فاإلنعاش]. ٢٧٨[للمريض بالنسبة الوجوب حكم يأخذ فهو وبالتايل حياته،
 سقط بعضهم به قام إن كفائي، واجب فهو اهلدم، حتت وقع من أو غريق، بإنقاذ يكون

 علم إذا: الشافعي البغوي اإلمام قال]. ٢٧٩[اجلميع أمث أحد به يقم مل وإن الباقي، عن
 اجلمهورية مفيت (السالمي املختار حممد الشيخ وقال]. ٢٨٠[وجبت باملداواة الشفاء

 حالة أي عن اإلنعاش حالة ختتلف ال أنه ذلك واجب، أنه يل فيبدو اإلنعاش أما): التونسية
  ].٢٨١[احلياة على حفاظاً الوجوب إىل التحرمي حكم تقلب اليت االضطرار حاالت من

  

 يف املوجود امليت واحتكار وت،امل إطالة دف الصناعي اإلنعاش أن غري – ٤٠
 حياة على التجريب أو املوت، إعالن لتأجيل إال لسبب ال املخ، خاليا موت تعدت مرحلة
 إىل املريض عودة يف إطالقاً أمل ال أنه أو اإلنعاش، أجهزة استخدام بفعل صناعية عضوية
 يف واملرضى اعه،استقط املراد للعضو الشرعية القيمة على للمحافظة أو الطبيعية، احلياة
 وذلك. مطلقاً الشرع يقرها ال أمور هي جتده، وال حيام إلنقاذ اجلهاز إىل ماسة حاجة

 أو املوت لدفع وليس األرواح، إلنقاذ هي باملستشفيات املركزة الطبية الرعاية مراكز ألن
  ].٢٨٢[تأجيله

 البد فإنه عي،الصنا اإلنعاش وأجهزة املركزة العناية أدوات باستعمال يتعلق وفيما
 حقوق بني املساواة مبدأ مع يتفق مبا املستشفيات، داخل وواضحة عادلة سياسة اتباع من

 يف الطبية الوسائل هذه توافرت فإذا. اإلسالمي الشرع ألحكام وفقاً احلياة، يف الناس
. مرضه ونوع سنه عن النظر بغض مريض لكل مفتوحة تكون أن جيب فإنه مستشفى،

 مرضه كان ولو حىت قلبه، سكت مىت اإلنعاش يف احلق مريض كل يعطى نأ جيب أنه كما



 ملدة اإلنعاش جهاز شيخ حيتجز فمثالً]. ٢٨٣[ومريض مريض بني تفرقة دون منه ميئوساً
 الشيخ من أخذه شرعاً جيوز فال شاب، فاحتاجه غريه، يوجد ال املستشفى ويف أسابيع،

 يستوجب اإلسالمية الشريعة يف عمد تلق هذا للشاب، وإعطاؤه خمه خاليا موت قبل
 أجهزة تركيب إىل حيتاجون الذين املرضى تعدد إذا فإنه مث، ومن]. ٢٨٤[القصاص
 املريض اختيار يوكل فإنه كاف، عدد منه يوجد ال أنه حني يف عليهم، الصناعي اإلنعاش

  ].٢٨٥[الثقات املختصني األطباء من جلنة إىل حياته ينقذ الذي

  

 السابق األزهر شيخ (احلق جاد علي احلق جاد الشيخ فضيلة رذك وقد – ٤١
 شرعاً مينع بأنه م،٥/١٢/١٩٧٩ بتاريخ أصدرها اليت املشهورة الفتوى يف) تعاىل اهللا رمحه

 هذا أن املختص للطبيب بان مىت أدوية، أو أدوات أية باستعمال احملتضر املريض تعذيب
 الكلي املوت إىل حمالة ال ذاهبة البدن يف احلياة وأن إطالقاً، منه جدوى ال كله

  ].٢٨٦[النهائي

 العربية باململكة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة إليه ذهبت ما وهو
 حاجة ال فإنه متوىف، وهو املستشفى إىل احملتضر املريض وصل إذا أنه من السعودية،
 صاحلة غري املريض لةحا كانت إذا أنه كما]. ٢٨٧[الصناعي اإلنعاش جهاز الستعمال

 غري مستعص مرض أو متقدم، ذهين مخول حالة يف يكون كأن (الصناعي لإلنعاش متاماً
 الدماغ يف تلف أو متقدمة مرحلة يف مزمن مرض أو حمقق، املوت وأن إطالقاً للعالج قابل
 مالئم وغري جمد غري اإلنعاش أن أو والرئتني، القلب توقف تكرار أو للعالج، قابل غري

 جهاز الستعمال احلاالت هذه مثل يف شرعاً حاجة ال فإنه ،... )معني وضع يف للمريض
 أولياء رأي إىل يلتفت وال ذلك، الثقات املختصني األطباء من ثالثة قرر إذا اإلنعاش
 وهذا]. ٢٨٨[اختصاصهم من ليس ذلك لكون رفعها أو اإلنعاش أجهزة وضع يف املريض



 للمحتضر تعذيب فيه أو مجد، غري العالج من النوع هذا نكا إذا ألنه صائب، االجتهاد
 الذي) املوت (وجل عز اهللا قدرة ضد عالجياً وعناداً كفاحاً أصبح أنه أو املوت، بإطالة

 الصناعي اإلنعاش أجهزة الستعمال حاجة فال حي، كل على تعاىل اهللا فرضه حق هو
  .اجلدوى لعدم

 املراكز وتوقف دماغه، جذغ مبوت ،حقيقياً موتاً اإلنسان مات فإذا – ٤٢
 طريق عن إليه احلياة إعادة حماولة فإن واحليوية، األساسية بوظائفها القيام عن العصبية
 العلمية احلقائق خيالف أمر هو عالجي، وتعنت وعناد إصرار بكل الصناعي، اإلنعاش

 كله، تلف إذا لدماغا إن]. ٢٨٩[موا بعد املخ خاليا إعادة إمكانية عدم تقرر اليت الطبية
 الكامل التلف وهذا استبداله، ميكن وال أخرى مرة تشغيله أو تعويضه ميكن ال فإنه

 بالوفاة ((األطباء يسميه الذي هو فيه، رجعة ال والذي للدماغ والنهائي
 إمنا واإلماتة، اإلحياء بأن تقضي اليت الشرعية احلقيقة أيضاً خيالف كما]. ٢٩٠))[الدماغية

 عز اهللا فيها أحد يشارك ال وحده، ا تعاىل اهللا اختص اليت الغيبية فعالاأل من هي
 تفيد الكرمي القرآن يف آية عشر أثنيت عن يزيد ما التفسري علماء أحصى وقد]. ٢٩١[وجل

 يف فليس إنسان، مبوت وعال جل اهللا قضى فإذا]. ٢٩٢[وحده اهللا بيد واملوت احلياة أن
 تعاىل لقوله وهذا]. ٢٩٣[قضاءه يؤخر أن) خربته كانت مهما (األطباء من أحد مقدور

 بِما واللَّه ويميت يحيِي واللَّه {سبحانه وقوله]. ٢٩٤[}ويميت يحيِي هو إِالَّ إِلَه الَ{
 جل وقوله]. ٢٩٦[}ونميت نحيِي نحن إِنا {وجل عز وقوله ،]٢٩٥[}بصري تعملُونَ

 ونميت نحيِي لَنحن وإِنا {تعاىل وقوله]. ٢٩٧[}ترجعونَ وإِلَيه ويميت يحيِي هو {وعال
نحنارِثُونَ و{سبحانه وقوله]. ٢٩٨[}الْو وهي ويِي الَّذحي يتميعز وقوله]. ٢٩٩[}و 
 لَه اللَّه إِنَّ {وعال جل وقوله]. ٣٠٠[}ويميت يحيِي الَّذي ربي إِبراهيم قَالَ إِذْ {وجل
لْكم اتاومضِ الساَألريِي وحي يتمي{تعاىل وقوله]. ٣٠١[}و رِجخي يالْح نم تيالْم 

رِجخيو تيالْم نم ي{سبحانه وقول]. ٣٠٢[}الْح لَنو رخؤي ا اللَّهفْساَء إِذَا نج 



 والَ ساعةً يستأْخرونَ الَ أَجلُهم جاَء فَإِذَا {وجل عز وقوله]. ٣٠٣[}أَجلُها
 كُنتم إِنْ الْموت أَنفُِسكُم عن فَادرأُوا {تعاىل وقوله]. ٣٠٤[}يستقْدمونَ

نيقادي {وجل عز وقوله]. ٣٠٥[}صالَّذ لَقخ تواةَ الْميالْحو كُملُوبيل أَيكُم نسأَح 
 شاء، من وأمات شاء من فأحيا واملوت، احلياة الدنيا يف أوجد الذي أي]. ٣٠٦[}عمالً

 حني اَألنفُس يتوفَّى اللَّه {وعال جل وقوله]. ٣٠٧[قدير شيء كل على إنه
 وقال]. ٣٠٩[آجاهلا فناء عند يقبضها أي: تفسريه يف القرطيب قال]. ٣٠٨[}موتها

  ].٣١٠[األبدان من وخيرجها آجاهلا حضور عند يقبضها أي: القدير فتح يف ينالشوكا

  

 أجهزة باستعمال احملتضر، املريض تعذيب شرعاً مينع فإنه هذا وعلى – ٤٣
 حالة أن بالعالج القائم املختص الطبيب تيقن مىت الصناعي، اإلحياء وأدوات اإلنعاش
 الطبيب عاتق على التزاماً يضع ال الشرع ألن وذلك. املوت إىل به حمالة ال ذاهبة احملتضر
 إن). خمه خاليا مبوت (الطبية الناحية من موته ثبت إلنسان صناعية عضوية حياة بإطالة

 بالعوارض، مليئة اإلنعاش، أجهزة استخدام بفعل عضوية حياة على احملافظة يف االستمرار
)) أوتوماتيكية ((صناعية وسائلب اخللوي، املوت إىل حمالة ال ذاهبة فائدة كل من جمردة

 أخالقيات مع تنسجم وال واألخالق، والنظام الشرع مع تتفق ال فكرة هي معقدة،
 احلالة هذه مثل يف الصناعي اإلنعاش أجهزة عمل إيقاف إن]. ٣١١[الطبية املهنة وآداب

 ملصاحل األولوية يعطي الذي الشرع يقره أمر هو أحياء مرضى إنقاذ يف الستغالهلا
  ].٣١٢[ألحياءا

 وعلى التكاليف باهظ العالج حيث األمريكية، املتحدة الواليات يف بأنه ونالحظ
 العناية أجهزة حتت بوضعه القرار اختاذ قبل ذويه أو املريض رأي يؤخذ املريض، نفقة

 األمريكيني بعض أن درجة إىل املادي الناس حرص بلغ وقد الصناعي، اإلنعاش أو املركزة



 رد ذلك كان إذا الضرورة دعت ما إذا واإلنعاش، املركزة العناية نحوامي بأال يوصون
 حساب على أحياء بقائهم مدة إطالة رد أو فيه، فائدة ال عالجي عناد أو تعذيبهم،
  ].٣١٣[احملدودة املالية مواردهم

  

  :االمتناع وجرائم الصناعي اإلنعاش – جـ

 مل ما مريض، عالج عن ميتنع أن بيبط ألي جيوز ال أنه طبياً املعروف من – ٤٤
 اإلمتناع، هذا تربر واعتبارات أسباب لديه قامت أو اختصاصه، عن خارجة حالته تكن

 مجيع يف اإلنسانية للحياة احتراماً الطارئة احلاالت يف يسعفه أن عليه جيب ولكن
  ].٣١٤[الظروف

 رغم خمه، خاليا وتمب دماغياً، موتاً املريض ميوت عندما هنا، تثور اليت واملشكلة
 شرعاً جيوز فهل الصناعي، اإلنعاش أجهزة استخدام بفضل اصطناعية عضوية حبياة متتعه

 باملريض رأفةً األجهزة هذه وإيقاف املريض، هلذا املساعدة تقدمي عن االمتناع وقانوناً
  ].٣١٥[؟ شفائه من امليؤوس

 فهي خاص، نوع من عالجية طبية وسيلة متثل الصناعي اإلنعاش أجهزة إن – ٤٥
 رجال ويفرق. تقصر أو تطول قد لفترة شفائه، من ميؤوس مريض حياة الطالة دف

  .رأفةً اإليقاف وحالة االمتناع، حالة: أساسيتني حالتني بني هنا، القانون

 الصناعي اإلنعاش أجهزة استخدام عن الطبيب ميتنع أن فهي األوىل، احلالة أما
 شخص مساعدة عن االمتناع جرمية ارتكب قد يكون ناوه املوت، خلطر معرض ملريض

 عن الطبيب وامتنع ذلك، طلب الذي هو املريض كان فإذا. قانوناً عليها املعاقب خطر يف
 االمتناع بطريق الشفقة بدافع قتل بصدد نكون الطبية، الوسائل هذه استخدام



 الصناعي اإلنعاش زةأجه غريه أو الطبيب يوقف أن الثانية، احلالة وأما]. ٣١٦[السليب
 حالة يف ندخل فهنا. إجيايب بفعل نزعها طريق عن وذلك وفاته، إىل يؤدي مما باملريض رأفةً
 واجلهاز القلب توقف بعد األجهزة هذه عمل وإيقاف]. ٣١٧[اإلجيايب الرأفة بدافع القتل

 دامت ما ةاحليا قيد على زال ما إنسان حلياة إاء يعد املخ خاليا استمرار مع التنفسي،
 فال املخ خاليا موت بعد األجهزة هذه عمل إيقاف أما]. ٣١٨[حية تزال ما خمه خاليا

 احلياة فارق قد يكون خمه خاليا مبوت الشخص ألن وذلك إنسان، حلياة إاء يعد
  ].٣١٩[فعالً

 إنقاذه يكون اهلالك، على املشرف املريض أن إىل الفقهاء مجهور ذهب وقد – ٤٦
 معه شخص وأمامه جوعاً، يتضور البيداء يف كاجلائع فهو الشرعية، الناحية من واجباً أمراً

 عليه اهللا صلى لقوله]. ٣٢٠[جوعاً مات حىت تركه إذا آمثاً يعد األخري فإن زاد، فضل
  ].٣٢١))[اهللا ذمة منهم برئت فقد جائع امرؤ فيه أصبح عرصة أهل أميا((وسلم

 وال إليهم ينظر وال القيامة يوم اهللا يكلمهم ال ثالثة ((والسالم الصالة عليه وقوله
 بايع ورجل السبيل، ابن من مينعه بالفالة ماء فضل على رجل: أليم عذاب وهلم يزكيهم

 ورجل ذلك، غري على وهو فصدقه وكذا بكذا ألخذها له فحلف العصر بعد بسلعة رجالً
 مل منها يعطه مل وإن ،وفّى منها أعطاه فإن الدنيا، إال منها يبايعه ال إماماً بايع
  ].٣٢٢))[يف

 إعطاء عند الطبيب يتوقف فيه والذي السليب، االمتناع أن الفقهاء بعض وقال
 قبل من إجيايب فعل وجود لعدم)) الرمحة قتل ((مسمى يف يدخل ال للمريض، العالج
 يكن مل إن ومشروع جائز فهو مندوب، وال بواجب ليس ألمر ترك هو إمنا الطبيب
 بعض وأن خاصة،]. ٣٢٣[أهله وراحة املريض لراحة طلباً ميارسه أن وللطبيب مطلوباً،
 كعب، بن كأيب والصرب، املرض اختار من فيهم بل يتداوون، يكونوا مل والتابعني الصحابة



 ابن حلديث وهذا]. ٣٢٤[التداوي عليهم ينكر فلم هذا ومع عنهما، اهللا رضي ذر، وأيب
 صلى النيب وسألت ،)الصرع يصيبها أي (تصرع كانت يتال اجلارية عن الصحيح يف عباس

 أحببت وإن اجلنة، ولك تصربي أن أحببت إن: ((فقال هلا، يدعو أن وسلم عليه اهللا
 أتكشف، أال يل اهللا فادع أتكشف، ولكن أصرب، بل: فقالت ،))يشفيك أن اهللا دعوت

  ].٣٢٥[تتكشف أال هلا فدعا

  :عيالصنا اإلنعاش أجهزة إيقاف حكم – د

 الصناعي، اإلنعاش أجهزة إيقاف على املترتبة الشرعية املصاحل محاية إن – ٤٧
 بالرعاية األخرى، هي حتظى أن جيب أخرى، إنسانية حياة وجود ينسينا ال أن جيب

 تزاحم عند فإنه وعليه]. ٣٢٦[وقانونية شرعية بصفة وفاا إثبات حلني واالهتمام الصحية
 على فإنه اجلميع، إلنقاذ تكفي ال األجهزة تكون بأن املركزة، العناية أجهزة على املرضى
 إذا بذلك، بعضهم إيثار الطبية املهنة وقواعد واملمارسة التجربة حبكم املختص، الطبيب

  ].٣٢٧[ذلك يف بينهم القرعة جتري وإال به، املريض ذلك انتفاع ظنه على غلب

 امليل، مة إلزاحة لشرعيةا األحكام عليه تبىن أصالً القرعة الفقهاء عد وقد
 احلنفية بعض وأنكرها اجلملة، يف الفقهاء مجهور وأقرها القلوب، وتطييب
 شبهة لدفع السفر عند النساء بني القرعة الفقهاء أقر مث ومن]. ٣٢٨[واملالكية

 العطب عليها خشي البحر يف سفينة من الركاب أحد إلقاء جواز وكذا]. ٣٢٩[امليل
 إِذْ {تعاىل لقوله شرعاً، جائزة والقرعة]. ٣٣٠[اجلميع هلالك دفعاً ونالباق لينجو بقرعة
 من فَكَانَ فَساهم {سبحانه وقوله]. ٣٣١[}مريم يكْفُلُ أَيهم أَقْالَمهم يلْقُونَ

نيضحدمخس يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أقرها فقد النبوة، أمر من وهي]. ٣٣٢[}الْم 
  ].٣٣٣[مواضع مخسة يف أو سنن



 األساسية حياته مقومات بعض فقد الذي احملتضر املريض فإن هذا، إىل وباإلضافة
 صناعية عضوية حياة جمرد وأصبح خمه، خاليا موت حقيقة من األطباء وتأكد واحليوية،

 بالعقبات ومليئاً مضطرباً املوت إىل طريقه يكون أن لرييد كان ما وأوتوماتيكية، آلية
 تطلب أن واألخالقية والشرعية اإلنسانية النظر وجهة من أسرته، حق فمن ولذا. والشدائد

 األجهزة هذه إيقاف ويكون]. ٣٣٤[الصناعي اإلنعاش أجهزة إيقاف املختص الطبيب إىل
 موت من التام التأكد بعد ،)فأكثر طبيبان (املختص الطيب الفريق يتخذه مجاعي، بقرار
 إىل الشخص عودة امكان عدم من والتيقن الطبية، ةالعلمي املقاييس حسب املخ جذع
 للتأكد مناسبة مدة األجهزة نزع بعد األطباء ينتظر أن جيب ولكن]. ٣٣٥[الطبيعية احلالة

  ].٣٣٦[املوت إعالن قبل التنفسي وجهازه قلبه توقف من

  

 اإلسالمية، الشريعة يف عمداً قتالً يعد الصناعي اإلنعاش أجهزة إيقاف إن – ٤٨
 قتالً يعد ال العكس على وإنه وائياً؛ كامالً موتاً للمريض العصيب اجلهاز موت قبل مت اإذ

 غري كانت هنا فحياته خمه، خاليا موت بعد مت قد األجهزة تركيب كان إذا شرعاً
 فإن والتنفس، القلب جهازي يف املتحكم هو الدماغ جذع ألن وذلك]. ٣٣٧[متحققة
 بعد ولو والتنفس الدموية الدورة توقف إىل حمالة ال يؤدي الدماغ، جذع توقف
  ].٣٣٨[حني

 اإلنعاش أجهزة رفع جيوز بأنه اإلسالمي، الفقه جممع قرر األساس، هذا وعلى
 فيه، رجعة ال ائياً تعطالً دماغه وظائف مجيع تعطلت إذا الشخص على املركبة الصناعي

]. ٣٣٩[األجهزة بفعل آلياً يعمل يزال ال األعضاء بعض كان وإن التحلل يف دماغه وأخذ
 شهر يف الكويت يف انعقدت اليت وايتها، بدايتها اإلنسانية احلياة ندوة توصيات يف وجاء
 جلنة بتقرير الدماغ جذع موت حتقق إذا أنه على ،)م١٩٨٥ يناير (هـ١٤٠٥ اآلخر ربيع



 الفقهي معا أجاز كما]. ٣٤٠[الصناعي اإلنعاش أجهزة إيقاف حينئذ جاز خمتصة طبية
 رفع هـ،١٤٠٨ سنة املكرمة مكة يف املنعقدة العاشرة دورته يف اإلسالمي العامل لرابطة
 ودورته الشخص قلب توقف من البد أنه إال الدماغ، موت تشخيص عند اإلنعاش أجهزة
  ].٣٤١[امليت أحكام عليه لتسري الدموية

 العربية باململكة تاءواإلف العلمية للبحوث الدائمة اللجنة إليه ذهبت ما وهو
 عن الصناعي اإلنعاش أجهزة نزع من شرعاً مينع مانع ال أنه قررت واليت السعودية،

 جيب ولكنه املوتى، حكم يف أنه فأكثر طبيبان قرر إذا دماغه، مات الذي احملتضر املريض
 حركة ألن وذلك]. ٣٤٢[وفاته تتحقق حىت مناسبة مدة األجهزة نزع بعد ينتظر أن

 وأنه ،)واصطناعياً آلياً مبعىن أي)) (أوتوماتيكياً ((باألجهزة تشتغل هي إمنا والتنفس، القلب
 جيب ولكن األجهزة، هذه إيقاف جيوز فإنه مستمرة، غيبوبة يف املوجود للشخص حياة ال

  ].٣٤٣[املوت إعالن قبل وتنفسه قلبه بتوقف األجهزة رفع بعد موته من التأكد

  

 املريض تبقي اليت الصناعي، اإلنعاش أجهزة إيقاف عاًشر جيوز فإنه وعليه – ٤٩
 األطباء من ثالثة قرر إذا صناعية، عضوية حياة يف أي فقط، ظاهرية حياة يف احملتضر

 هو املريض هذا ألن وذلك. فيه رجعة ال حقيقياً تلفاً دماغه جذع تلف الثقات املختصني
 وحيس ويعي اإلنسان حييا به الذي الدماغ، جذع لتلف امليت حكم يف أو فعالً، ميت

 وحيجز طائل، دون كثرية نفقات يتكلف احلالة هذه على احملتضر املريض بقاء إن. ويشعر
 فإن حيس ال كان وإن وهو العالج، معه جيدي ممن غريه إليها حيتاج معقدة طبية أجهزة

 أو سنوات عشر إىل تطول قد اليت احلالة هذه على دام ما وأمل قلق يف يظلون وذويه أهله
  ].٣٤٤[أكثر



 بتاريخ القرضاوي يوسف الشيخ فضيلة الداعية صرح املنطلق، هذا ومن
 أنه بقطر، بالدوحة اجتمعوا وأجنيب عريب طبيب ٨٠٠ حوايل أمام م،٢٨/١١/١٩٩١
 يف يكون أن شريطة مستمرة، غيبوبة يف املريض من الصناعي اإلنعاش أجهزة رفع جيوز
 من دماغه توقف من والتأكد الطيب التشخيص معرفة بعد حمقق، املوت وأن متقدمة حالة
  ].٣٤٥[نشاط كل

  

 اآلخرين حقوق رعاية نفسه الوقت ويف احلياة، يف اإلنسان حق محاية إن – ٥٠
 واجبه عليه ميليه وما (الطبيب عن املسئولية درء وأيضاً واتمع، املريض أسرة فيهم مبن

 ترفض اليت الطبية واملهنة الشرع أخالقيات كذاو ،)وإسعافهم املرضى إنقاذ يف اإلنساين
 وضع يف احملتضر وتعذيب) املوت إعالن لتأجيل أو (املوت إطالة رد األجهزة هذه بقاء
 املركزة للرعاية شرعية ضوابط وضع تقتضي أمور هي للعالج، قابل غري معني

 ألجهزة ضعاخلا املريض حلقوق إهدار ودون األحياء، مصلحة لتغليب باملستشفيات،
 فقهية مسائل ألا وحدهم، لألطباء فيها الفصل القول ترك جيب فال. الصناعي اإلنعاش
 العلوم يف احلديثة االكتشافات تتعداها أال جيب شرعية حدود هناك أن كما طبية، وليست

  .والبيولوجية الطبية

  



 

  الثامن املبحث

  الرتع يف كان من على يتعدى من حكم

 عالمات عليه ظهرت الذي احملتضر املريض على التعدي شرعاً جيوز ال – ٥١
 أو االحتضار حالة يف كان بأن حياته، ترجى ال الذي املريض وهو عليها، املتعارف املوت
  .األخري الرتع

 من جزء يبق مل حىت أجزائه، مجيع فاستغرق الروح، بنفس نزل مؤمل هو والرتع
 يسمى ما وهو]. ٣٤٦[األمل به حل دق إال البدن أعماق يف املنتشرة الروح أجزاء

/ األحزاب (املوت غشوة أو ،)٩٣/ األنعام (املوت غمرات أو ،)١٣ق (املوت بسكرات
  ).٣٠ – ٢٦/ القيامة (التراقي أو ،)٢٠/ وحممد ،١٩

 أى ألنه القصاص عليه وجب حياته، فأى عليه، تعدى من بأنه الفقهاء وقال
 سكرات من يعاين الذي احملتضر املريض ألن لكوذ]. ٣٤٧[روحه بإزهاق مستقرة حياة

 الشرع حكم يف حي هو بل عليه، اشتدت مهما األموات صنف يف شرعاً يعد ال املوت،
 نفس إال الروح خروج وبني بينه يبق مل لو حىت األحياء، معاملة ويعامل والنظام،
 على تدىاع قد يكون فإنه احلالة، هذه مثل يف شخص على اعتدى فمن]. ٣٤٨[واحدة
 عن توقفت قد حياته مقومات بعض كانت ولو حىت لألحياء، ما احلرمة من له حي،
 أو كالقلب (أعضائه من عضو على التعدي كان فإذا]. ٣٤٩[التلقائي الطبيعي العمل
 سبيل على ذلك كان إذا القصاص ففيه...) غريها أو العني أو الرئة أو الكلية أو الكبد

 على ذلك كان إذا الضمان والكفارة والدية القصاص، ميكن ال كان إذا الدية أو العمد،
  ].٣٥٠[اخلطأ سبيل



  

 قبل الصناعي اإلنعاش أجهزة يوقف أن املختص للطبيب شرعاً جيوز فال – ٥٢
 يف تسبب وإال]. ٣٥١[دماغه جذع موت قبل أي احملتضر، للمريض العصيب اجلهاز موت
 وجود هذه فعلته يف للطبيب يشفع وال]. ٣٥٢[فيه رجعة ال حقيقياً موتاً املريض موت
 التساوي مبدأ ألن اإلنعاش، أجهزة إىل حاجة يف نفسها، املريض حالة يف آخرين، أناس
  ].٣٥٣[أخرى حياة إلنقاذ إنسان حبياة التضحية مينع الدم، معصومي الناس بني

 الزهوق، من نفسه قربت فمن)): احمللى ((كتابه يف الظاهري، حزم ابن وقال
 وذكر]. ٣٥٤[نفس قاتل وقاتله يرثه، ميت له فمات واحد نفَس املوت وبني بينه انوك

 إىل املريض انتهى ولو: اإلمام قال)): احملتاج مغين ((كتابه يف الشافعي، اخلطيب الشربيين
 عابدين ابن العالمة وذكر]. ٣٥٥[باملوت له حيكم فال خمايله، وبدت املوت، سكرات
 ال أنه القاتل يعلم كان إن به قتل الرتع يف وهو قتله ولو)): احملتار رد ((كتابه يف احلنفي،

 شبه حالة إىل يصل قد املريض فإن صاحبه، وفاة حمقق غري الرتع ألن الرتع، ذا يعيش
  ].٣٥٦[طويالً به يعيش مث كاملوتى، به ويفعل مات، أنه يظن قد إنه بل الرتع،

  

 من له ،)األخري الرتع أو)) (لزهوقا ((من نفسه قربت من فإنه مث، ومن – ٥٣
 عمداً روحه إزهاق يف تسبب ومن: والقانونية الشرعية الناحية من لألحياء ما احلرمة
 أو باملباشرة القتل كان سواء واحلنابلة، والشافعية املالكية عند القصاص عليه وجب

 قبل غ،الدما موت حالة يف املريض من األعضاء استقطاع فإن وعليه]. ٣٥٧[بالتسبب
 فصد إذا الفصاد أن كما]. ٣٥٨[القصاص يستوجب قتل هو خمه، خاليا موت من التأكد
  ].٣٥٩[املوت قصد إن القصاص عليه وجب مات، حىت يرتف وتركه إنساناً



 والشدائد، الكرب عليه اشتدت مهما احملتضر، املريض حتمي اإلسالمية الشريعة إن
 لألطباء جيوز فال. األحوال من حال وبأي حقه، يف تعد أو تقصري وكل تعذيب، كل من

 والشرعي الطيب اإلثبات بعد إال عالجي، أو علمي دف أعضائه أحد اقتطاع يف التسرع
 موافقة أو تردد، ودون صراحة ذلك قبوله عن حياته أثناء يف يعرب وأن الشرعية، للوفاة
 الفقه اوضعه اليت الشرعية والضمانات الضوابط هي هذه. وفاته بعد أسرته

  ].٣٦٠[اإلسالمي

  



 

  التاسع املبحث

  والنظامية الشرعية وأمهيته املوت وقت حتديد

 وهي املتوىف، هذا جثة ميالد ونظاماً شرعاً تعين الوفاة حتديد حلظة إن – ٥٤
 هاهنا، باجلثة واملقصود]. ٣٦١[األطباء وهم االختصاص لذوي تقديرها متروك مسألة

 جسمه، يف احلياة مظاهر مجيع توقف الطبية خلربةا على بناء ثبت ميت، شخص جثة
 الذي األطباء أو الطبيب أعضائها بني يكون ال خمتصة طبية جلنة ذلك من بالتحقق وختتص

  ].٣٦٢[النقل عملية إرجاء إليهم يعهد

 األطباء حيرر الدماغ، جذع موت تشخيص ثبوت عند بأنه سابقاً، ذكرنا وقد
. فيه رجعة ال حقيقياً موتاً موته أي الشخص، كذل بوفاة شرعية شهادة املختصون

 وحق إهانتها، أو ا التعريض وعدم املتوىف، جثة تكرمي توجب اإلسالمي الشرع وأحكام
  ].٣٦٣[عنها والدفاع محايتها يف األولياء

 موت ((هي مستيقنة، مرحلة إىل يصل الذي اإلنسان أن على الفقهاء اتفق وقد
 أحكام بعض عليه جتري ألن صاحلاً وأصبح احلياة، دبراست قد يكون ،))الدماغ جذع
 إىل وصل الذي باملصاب خاصة الفقه يف ورد ما على) معروف فارق مع (قياساً املوت
 حىت تأجيله إىل الفقهاء اجته فقد عليه، املوت أحكام بقية تطبيق أما)). املذبوح ((حركة
  .]٣٦٤[والتنفس كالقلب األخرى الرئيسية األجهزة تتوقف

 كافياً الدماغ موت حدوث جيعل مل اإلسالمي، العامل لرابطة الفقهي امع أن كما
 عليه لتسري الدموية ودورته الشخص قلب توقف من البد بل الشرعية، الوفاة لتشخيص

  ].٣٦٥[امليت أحكام



  

 أمهية له املوت وقت حتديد أن والنظامية، الشرعية الناحية من املؤكد ومن – ٥٥
 وتنفيذ الضرائب، وقوانني امللكية، وحقوق واملسئولية، كالعقود،: املسائل من لكثري بالغة

  .وغريها املوت، بعد ما إىل املضافة التصرفات

 سقوط: والديون احلقوق جمال يف للموت الشرعية اآلثار أهم ومن
 أهلية وزوال ،...)والعمرة باحلج واإلحرام والزكاة والصيام كالصالة]. (٣٦٦[العبادات

]. ٣٦٨[الشرعية التكاليف وزوال]. ٣٦٧[والشرعية القانونية الشخصية وانتهاء لوجوبا
 اليت العقود بعض وانفساخ الوكالة، واية حياته، حال عليه جتب اليت النفقات كسقوط(

 قبل عليه الصادرة األحكام سريان واية وحنومها، والقراض كالوكالة امليت أبرمها
 مبوت الشرعية احلدود وسقوط ،]٣٦٩[باملوت اجلنائية يةاملسؤول وسقوط ،...)موته

 املرتبطة واملنافع املعاوضات عقود باملوت تفسخ وال]. ٣٧٠[كاملقذوف عليه املعتدى
  ].٣٧١)[وحنوها كاإلجارات (بأجل

 حقيقة زوجها وفاة حلظة من الزوجة على العدة وبدء النكاح ارتفاع يتم وباملوت
 اآلية البقرة، سورة (أيام وعشرة أشهر أربعة أي الوفاة، عدة وهي حكماً، أو

 املعتكف خروج وإباحة]. ٣٧٣[امليتة بوطء الزنا حد الوجوب وعدم ،]٣٧٢)[٢٣٣
 حسب الدية أو القصاص شرعاً وجب جناية بسبب موته كان فإذا ،]٣٧٤[اجلنازة التباع
  ].٣٧٥[التتابع على اجلناة اشتراك عند القاتل وحتديد اجلناية، نوعية

 عليه لقوله الشرعيني، ورثته إىل امليت وحقوق أموال ملكية تنتقل بالوفاة أنه كما
 شرعي شرط هو املورث موت إن]. ٣٧٦))[لورثته فهو ماالً ترك من: ((والسالم الصالة
 الورثة عدد يتحدد الوقت هذا يف إنه إذ والنافذة الصحيحة وصاياه وتنفيذ أمواله، لتوزيع

 أم كانت مطلقة الديون، مجيع تصبح أيضاً، وبالوفاة]. ٣٧٧[يتبامل وصالم وصفام



 إىل األمانات ورد الديون سداد بعد إال تركة ال ألنه التركة، من األداء مستحقة مؤجلة،
 عليه وقوله]. ٣٧٩[}دينٍ أَو بِها يوصي وصية بعد من {تعاىل لقوله]. ٣٧٨[أهلها

 من: ((أيضاً وقوله]. ٣٨٠))[عنه يقضى حىت بدينه معلقة مناملؤ نفس: ((والسالم الصالة
  ].٣٨١))[وليه فأنا يقضه ومل فمات قضائه يف جهد مث ديناً، أميت من محل

  

 املختصة الشرعية احملكمة حتديد يف املتوىف، موت مكان معرفة أمهية وترجع – ٥٦
 القسمة مشاكل ومجيع التركة، بتصفية املتعلقة واخلصومات املنازعات يف الفصل يف إقليمياً

 حلظة العمل ا الساري والقواعد للنظام ختضع وأمواله امليت تركة أن كما الشرعية؛
  .الوفاة

 بذات املتعلقة األحكام هي فوراً، الوفاة حلظة على املترتبة الشرعية اآلثار أهم ومن
 وحده تركه وعدم ،القبلة إىل توجيهه ومشروعية عليه، التعدي حرمة هي: موته بعد امليت
 وتكفينه بغسله جتهيزه يف املسارعة مبعىن تعجيله، موته تيقن إذا امليت وكرامة. دفنه قبل

. معاجلته وتصعب يتغري أن من وأحفظ له أصوب ألنه لدفنه، استعداداً عليه والصالة
 عينيه، غمض يستحب مات فإذا بالشهادة؛ وأمره احملتضر تلقني احلاضرين على ويستحب

 أهل وتعزية دفنه، بعد له التثبيت وسؤال ودفنه، بتجهيزه والتعجيل وتغطيته، له دعاءوال
  ].٣٨٢[التركة من دينه لقضاء املبادرة ألوليائه يستحب أنه كما امليت،

 سواء كفائياً، وجوباً عليه الصالة جتب]. ٣٨٣[وتكفينه امليت غسل وبعد هذا،
 أم كبرياً جمنوناً، أم عاقالً أنثى، أم كان ذكراً تحر،املن حىت شقياً أم الشهيد، حىت تقياً أكان

  ].٣٨٤[القربة نية بدون تصح ال عبادة وهي صغرياً،

 مبا باملوت، جناسته احليوان موت على شرعاً يترتب أنه هنا، بالذكر واجلدير – ٥٧
. باملوت ينجس ال فإنه سائلة له دم ماال ذلك من ويستثىن وعظامه، وصوفه شعره ذلك يف



 والكبد واجلراد، السمك: ودمان ميتتان لنا أحلت: ((وسلم عليه اهللا صلى لقوله
 أكله، وحرم بيعه الشرع حرم فقد باملوت، احليوان من جنس وما]. ٣٨٥))[والطحال

 أكل حيل وال]. ٣٨٦))[مثنه حرم شيئاً حرم إذا اهللا إن: ((والسالم الصالة عليه لقوله
 فَإِنَّ ِإلثْمٍ متجانِف غَير مخمصة في اضطُر فَمنِ {وجل عز لقوله للمضطر، إال شرعاً امليتة
اللَّه غَفُور يمح٣٨٧[}ر .[  

  



 

  العاشر املبحث

  اإلسالمية الشريعة يف الرمحة موت يسمى ما حكم

 أو السهل املوت هو ،)EUTHANASIE (الرمحة مبوت املقصود – ٥٨
 امليئوس الشخص موت تيسري هو آخر مبعىن أو]. ٣٨٨[أمل بدون اهلادئ املوت أو الرحيم،

 حياته إاء املعاجل الطبيب على فيلح األمل، يتحمل ال احملقق موته انتظار يف وهو شفائه، من
  ].٣٨٩[األمل من خالية بطريقة

 وهو ،))الرمحة قتل ((اصطالح حتت القانونية، الناحية من الرمحة موت ويعرف
 من مستعصية أمراض من يعانون الذين األشخاص موت يسهل ما ممارسة أو فعل

 شفاؤه يرجى ال مريض لتخليص ،))الرمحة أو الشفقة بدافع القتل ((فهو].. ٣٩٠[شفائها
  ].٣٩١[تطاق ال اليت املربحة آالمه من

  :اآليت النحو على التفصيل من بشيء الرمحة موت عن وسنتكلم – ٥٩

  )).الرمحة قتل ((فكرة عن تارخيية حملة – أ

  .املقارنة الوضعية القوانني يف الرمحة موت – ب

  .إسالمي منظور من الرمحة موت – جـ

  .اإلسالمي الفقه يف فيه لإلنسان وما البالء – د

  )):الرمحة قتل ((فكرة عن تارخيية حملة – أ



 إىل تعود الشفقة، بدافع القتل أو الرمحة قتل فكرة أن تارخيياً، الثابت من – ٦٠
 واألملان اإلجنليز عنهم ونقله وغريهم، وسقراط كأفالطون القدماء ناناليو فالسفة

 مسوه الذين وأتباعه سقراط إليه ذهب ما وهو]. ٣٩٢[األمريكيون مث والفرنسيون
 أثناء يف ومات السم تناول إىل سقراط جلأ وقد ،))بشرف للموت الذايت بالتدبري((

 العصور يف أنه غري. تالميذه رتبه الذي السجن من ريبه على يوافق ومل حماكمته،
 للقانون انتهاكاً االنتحار عد إىل) املسيحي اليهودي (الكنسي القانون تطور أدى الوسطى،
  ].٣٩٣[الطبيعي

)) باكون روجيه ((اإلجنليزي الفيلسوف إىل الشفقة بدافع القتل اصطالح وينسب
)ROGERBACON(  ، ١٢١٤ عامي بني ما حياته امتدت قس وهو – 

 إعادة على يعملوا أن األطباء على ((أنه يرى وكان عشر، الثالث القرن يف م١٢٩٤
 عليهم جيب فيه، أمل ال شفاءهم أن وجدوا إذا ولكن آالمهم، وختفيف املرضى إىل الصحة

 أنه)) اجلمهورية ((كتابه يف قبله، أفالطون وذكر]. ٣٩٤))[وسهالً هادئاً موتاً يهيئوا أن
 سالمة تنقصهم الذين أما وعقالً، جسماً األصحاء مواطننيلل عناية كل تقدمي جيب

  ].٣٩٥[للموت يتركوا أن فيجب األجسام

 يف) THOMAS MOORE)) (مور توماس ((اإلجنليزي املفكر وكان
 التعساء حث والقضاة الدين رجال على جيب أنه يرى) UTOPIE)) (الوهم ((كتابه
 حركة اخلصوص وجه على أملانيا يف قامت القرن، هذا أوائل ويف]. ٣٩٦[املوت على

 أباح الذي م،١٩٣٩ عام هتلر من الصادر األمر أقره ما وهو. الرمحة قتل بإباحة تنادي
  ].٣٩٧[باخلرف أصيبوا الذين الشيوخ وكذا املعتوهني، واألشخاص العقليني، املرضى قتل

  



 سنة كانت األمريكي، القضاء على عرضت الرمحة قتل يف قضية وأول – ٦١
. مباشرة اجلنة إىل اعتقاده حسب ليذهبوا الثالثة أطفاله أغرق أباً اجلاين وكان م،١٨٢٣

 نصفي، بشلل املصابة زوجته فرنسا يف العامة النيابة وكالء أحد قتل م١٩١٢ عام ويف
 م١٩١٧ سنة ويف تطاق ال اليت املربحة آالمها من لتخليصها الرأس، يف إصابة عن ناشئ
 زوج قام م١٩٢٠ سنة ويف. مشوه طفل حياة إنقاذ يف فشله مة من أمريكي، طبيب برئ

 قابل غري مستعص مبرض مريضة وكانت طلبها، على بناء بالسم زوجته بقتل أمريكي
 بالسرطان، مصاباً كان الذي خطيبها، فرنسية فتاة قتلت م،١٩٢٥ سنة ويف. للشفاء
  ].٣٩٨[مبسدسها قتلته مث املورفني من كبرية بكمية حبقنه فقامت

 وعلى ومقبولة، معقوله حدود يف الرمحة قتل أمريكا، يف األساقفة بعض أباح وقد
: صرح حيث م،١٩٣٦ عام جرت مناقشة أثناء يف ،))كنتربر ((أساقفة رئيس املثال سبيل

  ]..٣٩٩"[أصالً اامه جيوز ال بل كقاتل، احلال، هذه يف طبيب يعاقب أن يعقل ال"

 يف ماتوا طفالً ٤٣ أن فيه ذكرا مقاالً، يكيانأمر طبيبان نشر م١٩٧٣ سنة ويف
 الطيب اجلهاز اختذه قرار مبوجب حديثاً، املولودين باألطفال بالعناية متخصصة مؤسسة
  ].٤٠٠[األطفال هلؤالء عناية أي بذل بعدم واآلباء املعاجل،

 لتخليص الشفقة بدافع الرمحة، قتل مارسوا أطباء األمريكي القضاء برأ وحديثاً
 شفاؤهم، يرجى ال مزمنة مستعصية أمراض من الناجتة املربحة آالمهم من هممرضا

 طبيب برئ م،١٩٥٠ سنة ففي: منه جدوى ال الذي العالجي للتعنت ائية كممارسة
 ويف. عليه قضت اهلواء من بكمية املوت شفا على بالسرطان مريضاً حقن قد كان أمريكي

 حبقنة شفاؤه يرجى ال مريضاً حقن قد انك طبيب برئ إفريقيا، جنوب يف م،١٩٧٤ عام
  ].٤٠١[مميتة

  



 فاصالً، قانونياً مبدأ األمريكية احملاكم إحدى وضعت م،١٩٦٦ سنة ويف – ٦٢
 لقتل ممارسته عند قاتالً بوصفه جنائياً، مسئوالً يكون أن ميكن النية، حسن طبيباً أن مفاده

. قانوناً عليه معاقباً فعالً يعد آالمه نم له ختليصاً املريض مبوت التعجيل ألن وذلك الرمحة،
 القانون أعطى فقد االنتحار، حترم ال اآلن إىل زالت ما األمريكية، القوانني أن غري

 بأن موته موعد حيدد أن شخص لكل احلق م،١٩٧٧ عام كاليفورنيا والية يف األمريكي
 نقاية بواسطة اناستبي أجري م،١٩٦٩ سنة يف أنه كما]. ٤٠٢[معاناة وبال سهالً يكون

 مريض حلياة حد لوضع الرمحة قتل ميارسون املائة يف ٨٠ أن منه ظهر األمريكيني، األطباء
  ].٤٠٣[املربحة آالمه من لتخليصه شفاؤه يرجى ال

 كلف أنه فيه ذكر مقاالً، إجنليزي عصيب جراح نشر األخرى، هي بريطانيا ويف
 قبل فماتوا منهم، ٢٥ معاجلة عدم ررق ولكنه خلقي، بورم مصابني طفالً، ٣٧ مبعاجلة
 م،١٩٦١ عام منذ بريطانيا، يف املنتحر أصبح أنه كما]. ٤٠٤[أعمارهم من التاسع الشهر
 الرمحة، بقتل بالسماح تنادي حركة م١٩٧٠ سنة يف وبرزت عقايب، إجراء أي من معفياً

 قدميوت ،)EXIT (وتسهيله املوت لتيسري بريطانية مجعية م١٩٨٢ سنة يف وتأسست
  ].٤٠٥[املوت تيسري يريد ملن والنفسية املادية املساعدات

 أن م١٩٨٧ نوفمرب شهر يف الفرنسي العام للرأي استبيان أوضح فرنسا، يف وأخرياً
 إاء يف املريض طلب يصبح أن على الشفقة، بدافع القتل يؤيدون الفرنسيني من% ٨٥

 رغبتهم الفرنسيني من% ٧٦ قرر ماك. املوت يف احلرية ملبدأ وفقاً شرعي حق هو حياته
  ].٤٠٦[الرمحة قتل إلباحة الفرنسي اجلنائي القانون تعديل يف

  

  :املقارنة الوضعية القوانني يف الرمحة موت – ب



 اإلجراءات على م٢/١٢/١٩٩٣ يوم الصادر اهلولندي القانون نص – ٦٣
 بدافع القتل عليها يطلق واليت طلبه، على بناء طبياً، املريض حياة إاء إلعالن الشرعية
 ونص سبق قد األمريكي، القانون وكان]. EUTHANASIE)[407 (الشفقة
: أنه على م٣٠/٩/١٩٧٦ يف املؤرخ كاليفورنيا والية قانون من األوىل املادة يف صراحة

 جراحية أو طبية وسيلة أي استخدام رفض يف وحقه العالج، عن االمتناع املريض حق من
  ].٤٠٨[اصطناعياً اتهحي إطالة شأا من

 ،...)والربازيلي والسويسري كالروسي (الغربية اجلنائية التشريعات اختذت كما
 ختفيف إىل مؤدياً)) الشفقة ((باعث جبعل املخففة، املسئولية لتقرير وسطاً، موقفاً

  ].٤٠٩[العقوبة

 يف الشفقة، بدافع القتل أو الرمحة، قتل فكرة أمريكا، يف القانون رجال ويناقش
 املوت يف حقه بل اخلاصة، بأسراره االحتفاظ يف وحقه العالج، رفض يف املريض حق إطار

 احملاكم أحكام ظل ويف. املوت يف دستوري حق وجود أساس على اهلادئ، الرحيم
 قررت واإلام، الغموض إلزالة كفايتها وعدم القوانني وسكوت املتضاربة، األمريكية

 فإن هذا، ورغم)). املوت يف دستوري حلق قانوناً وجود ال ((أنهب األمريكية، العليا احملكمة
 اتمع وخاصة الغربية، اتمعات يف وخالف نقاش حمل يزال ال املوضوع
 الديين، الوازع ضعف حيث من الغرب، شعوب طبيعة أن واحلقيقة]. ٤١٠[األمريكي

 احلرية ومتارس تؤيد جتعلها اليت هي احلريات، يف واإلسراف مادية، نظرة احلياة إىل والنظرة
  ].٤١١[اهلادئ السهل املوت يف احلق أو املوت، يف

 النقض حمكمة حكم منذ مستقر الفرنسي، القضاء موقف أن هنا، بالذكر واجلدير
 فيه تتوافر عمد قتل جرمية) إشفاقاً القتل أو (الرمحة قتل بوصف م،١٨١٦ سنة يف الفرنسية

 ما وهو]. ٤١٢[العادي والقتل الرمحة قتل بني التفرقة عد مث ومن اجلرمية، أركان مجيع



 طفل قضية يف م،١٩٥٠ عام الصادر املشهور حكمها يف الفرنسية، النقض حمكمة أكدته
 حمكمة فقررت. ميوت الطبيب فتركه تريده، ال إا أمه وقالت احلمل، من أشهر لستة ولد

 له خطر، حالة يف لطفل العون دي ميد مل ألنه جزائياً، مسئول الطبيب هذا أن: ((النقض
  ].٤١٣))[احلياة يف معقول حظ

 عاتق على التزاماً تضع ال كانت وإن العربية، البالد يف اجلنائية القوانني إن – ٦٤
 قتل بني تفرق ال فهي شرعي، بطريق موته ثبت إلنسان الصناعية احلياة بإطالة الطبيب
 عن النظر بصرف عمد، قتل هو الرمحة قتل فإن مث، ومن]. ٤١٤[العادي والقتل الرمحة

 اإلنعاش أجهزة إيقاف أن كما]. ٤١٥)[دنيئة أو كانت نبيلة (البواعث أو الدوافع
 الطبية القوانني يف عليه معاقب عمد قتل فإنه املخ، خاليا موت وقبل إشفاقاً، الصناعي

 اليت املخففة، الظروف على تنص العربية اجلنائية القوانني بعض كانت وإن]. ٤١٦[العربية
 العقوبة من أقل هو ما إىل العقوبة فتخفف الرمحة، قتل حاالت بعض يف القاضي يطبقها
 ،)٥٥٢م (ولبنان ،)٥٣٨م (سوريا يف العقوبات قوانني أخذت وقد. العمد للقتل املقررة
 رضا على بناء القتل حالة يف العقوبة ختفيف بفكرة) ٢٤٩م (والسودان ،)١٧م (ومصر
  .عليه اين

 يسمى مبا يسمح ال بأنه صراحة نصت العربية، الطبية القوانني بعض أن ونالحظ
 معاناة إاء بقصد املوت أو) EUTHANASIE (الطيب املوت أو الرمحة موت

 املادة قضت ذلك، ومن). LA BONNE MORT (شفاؤه يستحيل الذي املريض
 من حال بأي جيوز ال ((بأنه سعودية،ال العربية اململكة يف الطبية املهنة مزاولة نظام من ٢١

 طلب أو طلبه على بناء كان ولو طبياً، شفائه من ميئوس مريض حالة إاء األحوال
  ].٤١٧))[ذويه



 على صراحة تنص]. ٤١٨[اجلزائري الطيب القانون من ٢٣٩ املادة أن كما
 يرتكبه مهين خطأ أو اون أو تقصري كل على جراح، أو طبيب ألي اجلزائية املتابعة((

 أو املرضى ألحد البدنية بالسالمة ضرراً ويلحق ا، القيام مبناسبة أو مهامه ممارسته خالل
 يؤكده ما وهو)) وفاته يف يتسبب أو للخطر حياته يعرض أو مستدمياً عجزاً له حيدث

  .اجلزائري العقوبات قاون من ٢٨٩و ٢٨٨ املادتني يف اجلزائري، التشريع

 بعد إال الصناعي، اإلنعاش أجهزة إيقاف اجلزائري، الطيب القانون يف جيوز وال
 بقرار ذلك يكون أن على العلمية، الطبية املقاييس حسب للوفاة، والشرعي الطيب التثبت
  ].٤١٩[املختص الطيب الفريق يتخذه مجاعي

 اإلجيايب، الرمحة قتل: نوعني إىل الرمحة قتل القانون، رجال ويقسم هذا، – ٦٥
 بواسطة حياته بإاء طلبه، على بناء شفائه من امليئوس للمريض املعاجل لطبيبا يقوم وفيه
 وهذا. للمريض فورية وفاة إىل تؤدي خمدرة مادة من كبرية جرعة على حتتوي مميتة، حقنة
 إزهاق شأنه من مادي فعل من اجلرمية، أركان مجيع فيه تتوافر عمد، قتل جرمية يعد الفعل
 إنسان حياة على االعتداء إىل اجلاين إرادة باجتاه يتوافر ائيجن وقصد حي، إنسان روح
 إىل واالجتماعية اإلنسانية البواعث عن النظر بصرف بذلك، علمه مع روحه وإزهاق حي

 عملية هو العالج، إعطاء عن الطبيب يتوقف وفيه السليب، الرمحة وقتل]. ٤٢٠[ارتكاا
 أخرى ومضاعفات أمراض بسبب حتفه يليالق شفائه، من امليئوس املريض وفاة تسهيل
 جرمية وهي الترك، أو باالمتناع عمداً قاتالً يعد وهنا. مؤقتاً هلا والتصدي معاجلتها ميكن

 أخالقيات بأن العلم مع]. ٤٢١[خطر يف لشخص واملساعدة العون تقدمي عن االمتناع
 يف للمريض نسانيةواإل الشخصية احلياة احترام املعاجل الطبيب على تفرض الطبية املهنة
  ].٤٢٢[للطبيب أساسياً واجباً يشكل ما وهو الظروف، مجيع

  



  :إسالمي منظور من الرمحة موت – جـ

 ذلك اإلسالمية، الشريعة يف هلا وجود ال أساسها من الرمحة، قتل ومشكلة – ٦٦
 صور من صورة يكون أن يعدو ال اهلادئ، املوت يف باحلق الغرب فقهاء يسميه ما أن

 اهللا حق شرعاً فيه جيتمع احلياة يف فاحلق. باحلق إال اهللا حرم اليت النفس وقتل حاراالنت
 خاصة وجل، عز اهللا حق على االعتداء تربر ال املريض آالم أن كما العبد، وحق تعاىل
 للمريض عالج اكتشاف بعدم اجلزم ميكن فال. مقبول غري اهللا رمحة من اليأس وأن

  .وتعاىل تبارك اهللا بإذن غداً يكتشف فقد اليوم، جمهوالً ءالدوا كان فإذا باملستقبل؛

  

 تقْتلُوا والَ {تعاىل قوله ومنه عامة، بصفة القتل عن الكرمي القرآن ى وقد – ٦٧
فْسي النالَّت مرح إِالَّ اللَّه قا {سبحانه وقوله ،]٤٢٣[}بِالْحمنٍ كَانَ ومؤملَ أَنْ لقْتي نمؤام 

 وقوله ،]٤٢٤[}أَهله إِلَى مسلَّمةٌ وديةٌ مؤمنة رقَبة فَتحرِير خطَأً مؤمنا قَتلَ ومن خطَأً إِالَّ
 ولَعنه علَيه اللَّه وغَضب فيها خالدا جهنم فَجزاؤه متعمدا مؤمنا يقْتلْ ومن {وجل عز
أَعود ا لَهذَابا عيمظالَ {وعال جل وقوله]. ٤٢٥[}علُوا وقْتت كُمفُسإِنَّ أَن كَانَ اللَّه بِكُم 

 يحب اللَّه إِنَّ وأَحِسنوا التهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تلْقُوا والَ {تعاىل وقوله]. ٤٢٦[}رحيما
ِسنِنيح{سبحانه وقوله]. ٤٢٧[}الْم وا الَوأَسيت نحِ مور اللَّه هالَ إِن أَسيي نحِ مور اللَّه 

 اَألرضِ في فَساد أَو نفْسٍ بِغيرِ نفْسا قَتلَ من {أيضاً وقوله]. ٤٢٨[}الْكَافرونَ الْقَوم إِالَّ
 تسفكُونَ الَ ميثَاقَكُم اأَخذْن وإِذْ {وقوله]. ٤٢٩[}جميعا الناس قَتلَ فَكَأَنما

اَءكُمم{وقوله]. ٤٣٠[}د نملَ وا قُتظْلُومم ا فَقَدلْنعج هيلوا للْطَانوقوله]. ٤٣١[}س 
}لَن كُمفَعني اررإِنْ الْف مترفَر نم تولِ أَوِ الْمقَالَ {وقوله]. ٤٣٢[}الْقَت لْتا أَقَتفْسن 

يكرِ ةًزيفْسٍ بِغن لَقَد ئًا جِئْتيا شكْر{وقوله]. ٤٣٣[}ن نمو لَهقَت كُمنا مدمعتاٌء مزفَج 



 من فَأَصبح فَقَتلَه أَخيه قَتلَ نفْسه لَه فَطَوعت {وقوله]. ٤٣٤[}النعمِ من قَتلَ ما مثْلُ
رِيناس٤٣٥[}الْخ .[  

  

 املسلم قتل عن وسلم عليه اهللا صلى الرسول ى فقد النبوية، السنة وأما – ٦٨
 عند أعظم املؤمن قتل: ((وسلم عليه اهللا صلى لقوله الكتاب، أهل من كذلك الذمي وقتل

 يرح مل معاهداً قتل من: ((والسالم الصالة عليه وقوله]. ٤٣٦))[الدنيا زوال من اهللا
 مؤمن قتل من اهللا على أهون الدنيا لزوال: ((السالم عليه وقوله]. ٤٣٧))[اجلنة رائحة

 الزاين، الثيب: ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم حيل ال: ((أيضاً وقوله]. ٤٣٨))[حق بغري
 يف والسالم الصالة عليه وقوله]. ٤٣٩))[للجماعة املفارق لدينه والتارك بالنفس، والنفس
 شهركم يف هذا يومكم كحرمة امحر عليكم وأموالكم دماءكم فإن: ((الوداع خطبة

  ].  ٤٤٠...))[هذا

 عليه اهللا صلى بقوله النهي، أشد االنتحار، عن وسلم عليه اهللا صلى ى وقد
 من: ((والسالم الصالة عليه وقوله]. ٤٤١))[جهنم نار يف فهو نفسه قتل من: ((وسلم

 فيها خملداً خالداً جهنم نار يف القيامة يوم بطنه ا جيأ يده يف فحديدته حبديدة، نفسه قتل
 ومن. أبداً فيها خملداً خالداً جهنم نار يف يتحساه يده يف فسمه بسم، نفسه قتل ومن. أبداً

  ].  ٤٤٢))[أبداً فيها خملداً خالداً جهنم نار يف مترد فهو نفسه، فقتل جبل من تردى

 الكبائر، من تعاىل اهللا رمحة من القنوط وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول عد كما
 عليه قال ؟ الكبائر ما اهللا رسول يا: قال رجالً إن: يقول واحد حلديث عديدة روايات يف

 ويف))اهللا رمحة من والقنوط اهللا، روح من واليأس باهللا، اإلشراك: ((والسالم الصالة
  ]. ٤٤٣[النفس قتل ذكر جاء أخرى روايات



 املوت املسلم يتمىن نأ اخلصوص، هذا وسلمفي عليه اهللا صلى الرسول ى وقد
 جاهه، أو ماله أو نفسه يف ويؤذيه يضره مبا حياته يف احملن تكاثر من فراراً مكروه، مسه إذا
 درجة وينال الصابرين أجر فيستحق األمور، عزم من ذلك فإن أصابه، ما على يصرب بل

 يتمنني ال((: وسلمقال عليه اهللا النبيصلى أن عنه، اهللا رضي مالك بن أنس وروى. املقربني
 يل خرياً احلياة كانت ما أحيين اللهم فليقل فاعالً البد كان فإن أصابه لضر املوت أحدكم
 حازم، أيب بن قيس عن النسائي رواية ويف]. ٤٤٤))[يل خرياً الوفاة كانت إذا وتوفين

 اهللا صلى اهللا رسول أن لوال: وقال سبعاً، بطنه يف اكتوى وقد خباب على دخلت: ((قال
 واجلزع للوساوس االستسالم أما]. ٤٤٥))[به لدعوت باملوت ندعو أن انا وسلم هعلي
 اإلميان يف ونقص ضعف فذلك باملوت، اخلالص ومتين والكرب، والضرر املكاره عند

: سبحانه لقوله الصابرين، ويل وهو واليقني التثبت تعاىل ونسأله وعال جل باهللا والثقة
}تثَبي اللَّه ينوا الَّذنلِ آمبِالْقَو ي الثَّابِتف اةيا الْحيني الدفو ةرقول وأما]. ٤٤٦[}اآلخ 
 وأَلْحقْنِي مسلما توفَّنِي {السالم عليه يوسف لسان على وجل عز اهللا

نيحالاخلري بطلب دعاء هو بل عنه، املنهي املوت استعجال ليس فإنه]. ٤٤٧[}بِالص 
  .مسلماً إال توفاه إذا تعاىل اهللا يتوفاه بأال احملبوب،

  

 قتالً الشرعية، النصوص يف يعد ،))الرمحة موت ((يسمونه ما فإن وعليه – ٦٩
 إجرامياً فعالً يعد آالمه من ختليصاً املريض مبوت التعجيل أن كما القصاص، يوجب عمداً
 تيأَسوا والَ {وجل عز ائلالق وهو تعاىل، اهللا رمحة من يأس فهو]. ٤٤٨[شرعاً عليه معاقباً

نحِ مور من يأس هو ودرجته، نوعه كان أياً املريض، شفاء من واليأس]. ٤٤٩[}...اللَّه 
 فَهو مرِضت وإِذَا {سبحانه لقوله وعال، جل قدرته يف وشك تعاىل، اهللا رمحة

 وهي الْعظَام يحيِي من قَالَ قَهخلْ ونِسي مثَالً لَنا وضرب {تعاىل وقوله]. ٤٥٠[}يشفنيِ
يمما قُلْ{]. ٤٥١[}ريِيهحي يا الَّذأَهشلَ أَنأَو ةرم وهلْقٍ بِكُلِّ وخ يمل٤٥٢[}ع .[  



 أياماً وظلوا قاتلة، بإصابات الغزوات، بعض يف الكرام، الصحابة بعض أصيب وقد
 أحد ذهن إىل يتبادر مل ولكن. تعاىل اهللا يتوفاهم أن بلق املربحة اآلالم من يعانون وأسابيع

 طريق عن تطاق ال اليت اآلالم هلذه حداً يضعوا أن غريهم، من أو الصحابة، من
  ].٤٥٣[قتلهم

 عليه نص ما على خارج ألنه الرمحة، قتل اإلسالم يف الفقهاء حرم األساس وعلى
 امليئوس األمراض يف الشديد األمل بدعوى منها، التخلص أو احلياة من فالتخلص الشرع؛

 حياتنا إِالَّ هي إِنْ{: ((يرى الذي اإلحلادي املنطق يف إال سنداً جتد ال دعوة شفائها من
 واملقتول القاتل فكال]. ٤٥٥[أخرى تتلوها مرحلة الدنيا أن ويفوته]. ٤٥٤))[}الدنيا
 يف حراً ليس اإلسالم يف واإلنسان. يذهاتنف لطلبه واملقتول اجلرمية، لتنفيذه القاتل: يأمثان
 اهللا أمر ما ينفذ أن وعليه تعاىل، هللا ملك وماله هو بل الغربيون، يدعي كما وماله، نفسه

 على شخص اعتدى فإن يرتعها، الذي وحده وهو احلياة، واهب هو وجل عز فاهللا. به
 في ولَكُم {سبحانه لهلقو القصاص، عليه تعاىل اهللا أوجب الشفقة، بدافع ولو فقتله، آخر

 الشاطري، أمحد حممد الشيخ به قال ما وهذا]. ٤٥٦[}اَأللْبابِ ياأُولي حياةٌ الْقصاصِ
 كشك، عبداحلميد والشيخ القرضاوي، يوسف والشيخ اجليالين، حامد عمر والشيخ

 عبدالرزاق والدكتور البار، علي حممد والدكتور حممد، عبداجلواد حممد والدكتور
  ].٤٥٧[وغريهم طه، أمحد والدكتور الكيالين،

  

 على) اإليدز (املناعة بفقد املريض وقتل الرمحة، قتل مسألة عرضت وقد – ٧٠
 كانت وكيف مرضه، كان أياً املريض بأن صراحة فقررت الشريف، باألزهر الفتوى جلنة
 حالة ففي. غريه ىلإ مرضه انتقال ملنع أو إشفاقاً شفائه من لليأس قتله جيوز ال مرضه، حالة
 املريض على حيرم شفائه، على قادر سبحانه وهو اهللا، بيد اآلجال أن مع شفائه، من اليأس



 عدوان والثاين انتحار، فاألول. قتله يف له أذن لو حىت قتله غريه على وحيرم نفسه، يقتل أن
 يقضي أن هلغري يأذن حىت روحه ميلك ال فهو احلرام، حيلل ال وإذنه بالقتل، الغري على

  ].٤٥٨[عليها

 قتل أن احلق، جاد علي احلق جاد املرحوم السابق، األزهر شيخ فضيلة أكد كما
 مبرض املريض كقتل الشرعية، للنصوص وفقاً قطعاً احملرم من بل احلق، من ليس الرمحة

 من إلراحته قتله يباح ال حيث قاسية، آالماً مرضه من ويعاين األطباء على طبه استعصى
  ].٤٥٩[آلالما هذه

 شفاؤهم، يرجى ال الذين املرضى قتل شرعاً حيرم أنه مصر، مجهورية مفيت وأفىت
 إن شرعاً، حرام فهذا الشفقة، بدافع القتل األطباء عليه يطلق ما وهو مرضهم، من ويتأملون

  ].٤٦٠[وجل عز اهللا على ذلك بعد والنتائج العالج تقدمي هي الطبيب مهمة

 ١٤ – ٩ من جبدة املنعقدة السابعة دورته يف اإلسالمي الفقهي امع قرر وقد
 بأي ،))الرمحة قتل ((يسمى ملا بشدة رفضه ،٦٧/٥/١٧ القرار مبقتضى م،١٩٩٢ مايو
 واألخذ والعالج، للتداوي خيضع منها امليئوس احلاالت يف العالج وأن األحوال، من حال

 أو اهللا روح من اليأس شرعاً جيوز وال. الكون يف وجل عز اهللا أودعه اليت باألسباب
 املرضى وذوي األطباء وعلى. اهللا بإذن الشفاء يف األمل بقاء ينبغي بل رمحته، من القنوط
 توقع عن النظر بصرف والبدنية النفسية من آالمه وختفيف ورعايته املريض معنويات تقوية

  ].٤٦١[عدمه أو الشفاء

  

  :ياإلسالم الفقه يف فيه لإلنسان وما البالء – د



 من فيها ما رغم شفائها، من امليئوس أو املستعصية أو املزمنة األمراض إن – ٧١
 البالء، على بالصرب العادية األمراض معاملة املريض يعاملها أن جيب املربحة، اآلالم

 على جيب فإنه. األمراض أنواع مجيع شفاء على قادر وجل عز تعاىل اهللا إىل وااللتجاء
 عليه لقوله بربه، الظن وحيسن قدره، على ويصرب تعاىل، اهللا بقضاء يرضى أن املريض
 ومهما]. ٤٦٢))[تعاىل باهللا الظن حيسن وهو إال أحدكم ميوتن ال: ((والسالم الصالة

 وهذا. املوت يتمىن أن سابقاً، ذكرنا كما شرعاً، للمريض جيوز فال واألمل، املرض به اشتد
 عليهم، دخل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن: عنها اهللا رضي الفضل أم حلديث
 اهللا رسول له فقال املوت، عباس فتمىن يشتكي، وسلم عليه اهللا صلى الرسول عم وعباس

 تزداد توخر فإن حمسناً كنت إن فإنك املوت، تتمن ال ياعم: ((وسلم عليه اهللا صلى
 خري كإساءت من فتستعتب تؤخر فإن مسيئاً كنت وإن لك، خري إحسانك إىل إحساناً

  ].٤٦٣))[املوت تتمن فال لك،

 وطلب العالج يف يسعى وأن والتفاؤل، األمل يفقد أن للمريض جيوز ال أنه كما
 التداوي أو العالج إن]. ٤٦٤[دواء داء لكل وضع الذي تعاىل اهللا ألمر إمتثاالً الدواء،

 ةالشافعي بعض إليه ذهب ما وهو اإلسالم، علماء بعض عند واجب بل شرعاً، مباح
 القيم ابن ادد والعالمة]. ٤٦٥[اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره وما واحلنابلة،

 يوسف الدكتور الشيخ فضيلة إليه ذهب ما وهو]. ٤٦٦[اهللا رمحه اجلوزية
  ].٤٦٧[القرضاوي

  

 أن املريض فعلى تعاىل، اهللا أراده إذا الشفاء أسباب من هو التداوي إن – ٧٢
 والتداوي. الكون لسنة تعطيل فيه األسباب تعطيل وأن املقاصد، دراكإ عليه وليس يسعى،

 شفاء له أنزل إال داء يرتل مل اهللا إن: ((وسلم عليه اهللا صلى لقوله به، اإلسالم أمر قد



 برأ الداء دواء أصيب فإذا دواء داء لكل: ((والسالم الصالة عليه وقوله]. ٤٦٨))[فتداووا
 شريك، ابن أسامة عن الترمذي وصححه سننه يف داود أبو وروى]. ٤٦٩))[اهللا بإذن
: والسالم الصالة عليه فقال ؟ أنتداوى اهللا، رسول يا: فقالوا األعراب، جاءت: قال
 أبو روى]. ٤٧٠))[اهلرم واحد داء غري دواء له وضع إال داء يضع مل اهللا فإن تداووا((

: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه، اهللا رضي الدرداء أيب عن أيضاً، سننه يف داود
  ].٤٧١))[حبرام تداووا وال فتداووا دواء داء لكل وجعل والدواء الداء أنزل اهللا إن((

 الطب قواعد من صلبة أساسية قاعدة متثل الشريفة، النبوية األحاديث فهذه
 الجالع ضرورة مفادها قرناً، عشر مخسة منذ وسلم عليه اهللا صلى النيب أرساها اإلسالمي،

. تعاىل اهللا رمحة من اليأس وعدم الطبية، والتجارب العلمي البحث وممارسة الدواء، وطلب
 لطلب الوجوب منه يظهر أمر وهو)) تداووا: ((ألصحابه والسالم الصالة عليه وقوله

 ينسبون كانوا الذين وهم واخلرافات، والشعوذة والتعاويذ التمائم وترك والدواء، العالج
 الغيب، على التوكل حبجة التداوي ورفض الشريرة، واألرواح لشياطنيا إىل األمراض
 ينايف ال بالتداوي األمر إن ؟ أنتداوى: احلديث يف والسالم الصالة عليه سألوه ولذلك

 فالتداوي. وجل عز اهللا نصبها اليت األسباب مبباشرة إال التوحيد حقيقة يتم ال بل التوكل،
 حيتاج الشفاء ألن األخرية، اللحظة حىت باألسباب ألخذا املريض وعلى شرعاً، به مأمور

 األدوية بأحسن والتداوي به، باألخذ مأمور واإلنسان]. ٤٧٢[العالج هو سبب إىل
 والشفاء فاملرض]. ٤٧٣[وسلم عليه اهللا صلى الرسول طريقة على والسري والعالجات

 فَهو مرِضت وإِذَا {هسبحان لقوله الشايف، الطبيب فهو تعاىل، اهللا من كلها والدواء
 ورحمةٌ شفَاٌء هو ما الْقُرآن من وننزلُ {وجل عز وقوله ،]٤٧٤[}يشفنيِ

نِنيمؤلْمي إِنَّ {وعال جل وقوله ،]٤٧٥[}لبر يفا لَطماُء لشي هإِن وه يملالْع 
يمكعلى مرضاكم تكرهوا ال ((والسالم ةالصال عليه قوله جاء هذا، ويف]. ٤٧٦[}الْح 
  ].٤٧٧))[ويسقيهم يطعمهم تعاىل اهللا فإن والشراب، الطعام



  

 الغرب وجتارب احلديثة، الطب خربات من االستفادة من شرعاً مانع وال – ٧٣
 وقاص أيب بن سعد قصة يف واضح وهذا منها، وامليئوس املستعصية األمراض معاجلة يف

 رجل إنك: ((له وقال صدره على يده وسلم عليه اهللا لىص الرسول ووضع مرض، حني
 بن احلارث أن من الرغم على)). الطب يعرف رجل فإنه كلدة، بن احلارث ائت مفؤود،

  ].٤٧٨[الطب يف واسعة خربات صاحب كان أنه إال وثنياً كان كلدة

 مصاحل جللب وضع كالشرع، الطب: "تعاىل اهللا رمحه عبدالسالم بن العز وقال
  ].٤٧٩"[واألسقام املعاطب مفاسد ولدرء والعافية، المةالس

 وموقف القتل؛ أو االنتحار شرعاً تربر ال اآلالم، من املريض يعانيه ما فإن مث، ومن
 تعاىل اهللا خيفف اليت والوسيلة اإلهلية، الرمحة أداة أنه هو منها امليئوس احلاالت أمام الطبيب

 عليه اهللا صلى الرسول عهد يف بارعاً طبيباً كان (ميميالت رمثة أبو قال فعندما. اآلالم ا
 ما أعاجل دعين: وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول) واجلراحة الطب ألعمال مزاوالً وسلم

 وهذا]. ٤٨٠))[الطبيب واهللا رفيق أنت: ((والسالم الصالة عليه قال طبيب، فإين بظهرك
 اآلالم، لتخفيف عمله يف التوفيق يسأله ل،وج عز باهللا الصلة دائم املسلم الطبيب أن معناه

  ].٤٨١[واهلالك املرض براثن من املريض وانتشال

  

 املريض وصية أن كما موم، لتيسري أو الناس لقتل خيلق مل الطبيب إن – ٧٤
 االصطالحي املعىن مع تتفق ال شرعية، غري وصية هي الطبيب، يعاجله ال بأن املوت مرض

 مهمة ألن وذلك. وأخالقياا الطبية للمهنة الشرعية ألحكاما مع تنسجم وال للوصية،
 آخر حىت إسعافه وضرورة آالمه، وختفيف املريض معاجلة هي شرعاً، الطبيب

  ].٤٨٢[حلظة



 فإن املريض، نفس يف واألمل الطمأنينة يبعث أن املسلم الطبيب على فالواجب
 بالصرب املريض عن يفرج أنب تعاىل، اهللا بإذن مرضه من الربء سرعة على يساعده ذلك
 صلى لقوله وهذا. وجل عز اهللا بعون مرضه على التغلب على ويشجعه الشكوى، وعدم

 يضر ال ذلك فإن األجل يف له فنفسوا املريض على دخلتم إذا: ((وسلم عليه اهللا
 عبد إىل وجهت إذا: ((القدسي احلديث يف والسالم الصالة عليه وقوله]. ٤٨٣))[شيئاً
 ال صرب أي – مجيل بصرب ذلك استقبل مث ولده، أو ماله أو بدنه يف مصيبة عبيدي من

  ].٤٨٤))[ديواناً له انشر أو ميزاناً له أنصب أن القيامة يوم منه استحيت – فيه شكوى

 أم على دخل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن صحيحه، يف مسلم وروى
 فقال فيها، اهللا بارك ال احلمى: التق))تزفزفني؟ السائب أم يا مالك: ((فقال السائب،

 الكري يذهب كما آدم بين خطايا تذهب فإا احلمى تسيب ال: ((والسالم الصالة عليه
 بن حكيم عمة وهي (العالء أم عن سننه يف داود أبو وروى]. ٤٨٥))[احلديد خبث
 عليه اهللا صلى فقال مريضة، وأنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عادين: قالت ،)حزام
 النار تذهب كما خطاياه، اهللا به يذهب املسلم مرض فإن العالء، أم يا ابشري: ((وسلم
  ].٤٨٦))[والفضة الذهب خبث

 امليئوس للمريض جداً مهمة منها، أكثر أو الدوائية كاملعاجلة هي النفسية فاملعاجلة
 قواه فتنضم رجاء،وال باألمل بنفسه املريض ثقة لتقوية ممارستها املسلم الطبيب وعلى منه،

 وترفع املريض عزمية تقوى والرمحة واحلكمة والسكينة فالطمأنينة البدنية، قواه إىل النفسية
 مرضه، على تعاىل اهللا مبشيئة فيتغلب جسمه، يف املناعة وسائل وتدعم املعنوية روحه من

 أن مالك، بن أنس حديث ففي]. ٤٨٧[املستعان وهو أعلم واهللا أسرع شفاؤه فيكون
 فقال ؟، جتدك كيف: فقال باملوت، وهو شاب على دخل وسلم عليه اهللا صلى النيب

 الصالة عليه فقال ذنويب، أخاف وإين اهللا أرجو إين اهللا رسول يا واهللا: احملتضر الشاب



 مما وأمنه يرجو ما اهللا أعطاه إال املوطن هذا مثل يف عبد قلب يف جيتمعان ال: ((والسالم
  ].٤٨٨))[خياف

  

 من جوهرية قاعدة األخرى، هي متثل الشريفة، النبوية األحاديث وهذه – ٧٥
 عشر مخسة منذ وسلم عليه اهللا صلى النيب أرساها ،))السيكولوجي ((النفسي الطب قواعد
 واألمل الشكوى، وعدم الصرب أن ذلك الغرب؛ يف النفسي الطب علماء وقبل قرناً،

 على تساعد اليت األسباب أهم من هي لقضاء،با والرضا تعاىل باهللا والثقة والطمأنينة،
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: عائشة عن مسلم روى هذا، ويف]. ٤٨٩[الشفاء

 أنت واشف الناس، رب البأس أذهب: ((قال مث بيمينه، مسحه إنسان منا اشتكى إذا
  ].٤٩٠))[سقماً يغادر ال شفاء شفاؤك إال شفاء ال الشايف

 وثباته صربه ليمتحن والرخاء، والشدة والشر، باخلري عبده يبلو اىلوتع سبحانه فاهللا
 وقال]. ٤٩١[}ترجعونَ وإِلَينا فتنةً والْخيرِ بِالشر ونبلُوكُم{: وجل عز لقوله وشكره،
 أَحسن أَيكُم كُمليبلُو والْحياةَ الْموت خلَق الَّذي {تعاىل لقوله تفسريه يف اهللا رمحه القرطيب

 يرى حىت الناس أيها وميتحنكم ليختربكم واحلياة املوت خلق الذي أي]. ٤٩٢[}عمالً
 يف وجاء]. ٤٩٣[الطاحل من والصاحل الطيب من اخلبيث ومييز املسيء من منكم احملسن
  ].٤٩٤))[املخترب املبتلى معاملة يعاملكم أي: ((اجلاللني على الصاوي تفسري

 لتمييز وذيبها النفوس لردع تعاىل اهللا من نعمة ولكنه تعذيب، وسيلة ليس فالبالء
]. ٤٩٥[العقيدة مذبذب اإلميان ضعيف املؤمن من العقيدة، القوي اإلميان الصادق املؤمن

 الصرب يف لغريه أسوة وليكون اإلميان، ساحة يف له ليمكن ابتاله عبداً أحب إذا اهللا إن
 سميع اللَّه إِنَّ حسنا بالًَء منه الْمؤمنِني وليبلي {تعاىل لقوله ،النعمة بسلب يبتلى عندما
يمل{سبحانه وقوله]. ٤٩٦[}ع كُمنلُوبلَنى وتح لَمعن ينداهجالْم كُمنم ابِرِينالصو لُوبنو 



كُمارب{وجل عز وقوله]. ٤٩٧[}أَخ ماهنلَوبو اتنسبِالْح ئَاتيالسو ملَّهلَع 
 أَيهم لنبلُوهم لَها زِينةً اَألرضِ علَى ما جعلْنا إِنا {وعال جل وقوله]. ٤٩٨[}يرجِعونَ
نسالً أَحم{تعاىل وقوله]. ٤٩٩[}ع كُمنلُوبلَنيٍء وبِش نم فووعِ الْخالْجقْصٍ ونو نم 
 هريرة أيب عن الترمذي وروى]. ٥٠٠[}الصابِرِين وبشرِ والثَّمرات واَألنفُسِ اَألموالِ
 ابتالهم قوماً أحب إذا اهللا إن: ((وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي
  ].  ٥٠١))[السخط فيه سخط ومن الرضا، فله رضي فمن

 احلاالت يف املوت، ساعة يف املسلم الطبيب رحضو بأن أخرياً، ونالحظ – ٧٦
 القيام على يساعده مبا جداً، مهم هو املستشفى، يف احملتضر كان إن والسيما منها، امليئوس
 وإن)). اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال: ((الشهادة كلمة بتلقينه واإلنساين الديين بواجبه
 ورفق بلطف احملتضر املريض عم فليتكلم وقت، عنده وكان االحتضار، قبل حضره
 تذكره مسرة قصصاً عليه وليقص]. ٥٠٢[له ويدعو املريض على يده وليضع ورمحة،

 منه مفر ال الذي األجل بقرب مباشرة غري بطريقة ويشعره أمله، يف ويشجعه باآلخرة،
  ].٥٠٣[بشيء يوصي فلعله

 الطب كليات يف الطب مناهج ألن اليوم، املسلمني أطباء غالبية جيهله أمر وهو
 الطب: ((القيم كتابه يف طه أمحد الطبيب الدكتور ذكر وقد. علمانية أصبحت العربية

 املسلم وغري املسلم فيهم مجع أمام يهزأ اإلسالم إىل ينسب طبيباً رأى ((أنه ،))اإلسالمي
  ].٥٠٤!))[الشهادة يلقنه حيتضر ملريض مرافقاً شاهد أن

 مستشفيات يف املمارسات وهذه السلوك ذاه مثل نرى أن حقاً املؤسف من إنه
 مع مطلقاً تنسجم وال وآداا، الطبية املهنة أخالقيات مع تتعارض واليت العربية، البالد
 التغلب على وتشجيعه وإسعافه املريض آالم ختفيف يف واإلنسانية الروحية الطبية مهمة
  ].٥٠٥[حلظة آخر حىت حمنه على



 للفصل يلي فيما ونتعرض األول، بالفصل تعلقي فيما القدر ذا نكتفي – ٧٧
 القضايا فيه نتناول والذي اإلسالمي، الفقه يف للجثة الشرعية باحلماية اخلاص الثاين

  .علمية ألغراض أو عالجية لضرورة باجلثة املساس عمليات تثريها اليت الشرعية واملشاكل

  



 

  الثاين الفصل

  ياإلسالم الفقه يف للجثة الشرعية احلماية

 من األعضاء ونقل التشريح، عمليات فيها مبا باجلثة، املساس عمليات إن – ٧٨
 استنساخ وكذا وجتارب، أحباث من علمية ألغراض أو عالجية لضرورة املوتى، جثث
 جيب اليت املشاكل من العديد تثري شرعية قضايا كلها امليت، باجلنني واالنتفاع امليت،

 يف التصرف يف اإلنسان حق مدى توضيح ضرورة على أساساً تقوم وهي هلا التصدي
  .بعده من أسرته وحق منها أجزاء أو جثته

 املباحث خالل من اإلسالمي الفقه يف للجثة الشرعية احلماية موضوع ونبحث
  :اآلتية املهمة

  .اإلسالمي الفقه يف اجلثة حرمة: األول املبحث
  .امليت جثة تشريح حكم: الثاين املبحث
  .امليت باجلنني االنتفاع حكم :الثالث املبحث
  .احلي ولدها إلخراج امليتة األم بطن شق حكم: الرابع املبحث
  .مثني مال إلخراج امليت بطن شق حكم: اخلامس املبحث
  .كهف أو غار أو عميق ماء من اجلثة إخراج حكم: السادس املبحث
  .اآلدمي بالعضو الوصية حكم: السابع املبحث
  .امليت لورثة احلق قالانت حكم: الثامن املبحث
  .امليت بأجزاء التداوي حكم: التاسع املبحث



  .األعضاء بنوك إلنشاء امليت أعضاء أخذ حكم: العاشر املبحث
  .امليت استنساخ حكم: عشر احلادي املبحث



 

  األول املبحث

  اإلسالمي الفقه يف اجلثة حرمة

 ووجوب املتوىف، ةجبث املساس حرمة مبدأ الغراء اإلسالمية الشريعة قررت – ٧٩
 الدينية القيم احترام أساس على وأدب، باحترام معها والتعامل إهانتها، وعدم تكرميها

 جسم كان فإذا قرون، بعدة احلديثة الوضعية القوانني قبل وهذا واملعنوية، واألخالقية
 يف ميتاًو حياً حمترم اآلدمي ألن مماته، بعد حرمة أيضاً له فإن حياته، حال حرمة له اإلنسان

  ].٥٠٦[اإلسالمي الفقه

 جثته حبرمة املساس عدم يقتضي مما حياً، كحرمته حرمة للميت أن شرعاً، فاألصل
 أقاربه من األحياء وملشاعر املساس هذا حترم اليت الشرعية لألحكام مراعاة ا، التمثيل أو

 بضمان يتامل حرمة ينتهك من ويلزم ذلك، غري أو كسر أو بشق عليه يتعدى فال. وذويه
 أو ميتاً جرح من على القصاص بوجوب الفقهاء بعض وقال]. ٥٠٧[حرمته يف أسرته حق

 تعلق لعدم وذلك شرعي، مسوغ دون جثته من عضو باستئصال قام أو عظمه، كسر
  ].٥٠٨[فقط باحلي القصاص أحكام

 ككسره امليت عظم كسر إن: الشريف النبوي احلديث الشأن، هذا يف ورد وقد
 أو إتالفه حظر وعلى امليت، عظام كسر حترمي على واضحة داللة يدل فهو]. ٥٠٩[حياً

 نبش حرمة شرعاً اقتضى الذي األمر]. ٥١٠[إهانته وعدم تكرميه وضرورة إحراقه،
 ملا راجحة، ملصلحة أو شرعية لضرورة إال املوتى عظام وهشم باجلثث، والتمثيل القبور،

]. ٥١١[أحيائنا كسارق أمواتنا سارق: عنها اهللا رضي املؤمنني أم عائشة السيدة عن روي
 مالك اإلمام عن أيضاً روى وملا]. ٥١٢[سارق النباش: الشعيب عن البيهقي روى وملا

 وهو]. ٥١٣)[القبور نباش يعين (املختفي لعن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن اهللا رمحه



 السلف بعض كان ولذلك حياته، يف كانت كما باقية املؤمن حرمة أن منه يستفاد ما
  ].٥١٤[فيها الدفن يكثر مقربة يف له حيفر أن من يتحرج

  

 املصرية اإلفتاء دار عن الصادرة ٦٣٩ رقم املشهورة الفتوى يف وجاء – ٨٠
 صلى اهللا رسول مع خرجنا: قال عنه اهللا رضي جابر عن: بأنه ٣١/١٠/١٩٣٧ بتاريخ

 معه، وجلسنا القرب شفري على وسلم عليه اهللا صلى النيب فجلس جنازة، يف وسلم عليه اهللا
 ال: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ليكسرها، فذهب عضداً أو ساقاً عظماً احلفار فأخرج

 ما وهو]. ٥١٥[القرب جانب يف دسه ولكن حياً إياه ككسرك ميتاً إياه فكسرك تكسرها
]. ٥١٧[١٠٨٧ رقم والفتوى]. ٥١٦[١٠٦٩ رقم الفتوى من كل أيضاً عليه نصت
]. ٥١٨[السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة عن الصادرة ٤٧ رقم الفتوى وكذا

  .عليها االعتداء أو اهانتها وعدم املتوىف جثة تكرمي وجوب يف

 والتكفني التغسيل من شرع ما: اإلسالم يف ميتاً اإلنسان تكرمي مظاهر ومن
 ولو وشتمهم، األموات سب وعدم]. ٥١٩[}قْبرهفَأَ أَماته ثُم{: تعاىل لقوله والدفن،

]. ٥٢٠))[األحياء فتؤذوا األموات تسبوا ال: ((والسالم الصالة عليه لقوله كفاراً، كانوا
 جثتهم على االعتداء أراد من دفع فلهم امليت، جثة عن الدفاع يف األولياء حق وكذلك
 للتغوط القبور على اجللوس من عالشر منع. أيضاً احلق وهلذا]. ٥٢١[اإلتالف أو بالقطع
  ].٥٢٢[األموات أحياء تؤذي وإهانة القبور حلرمة انتهاكاً ذلك يف ألن. والبول

  

 بالوطء قربه يف امليت على التعدي اإلسالم حرم األساس هذا وعلى – ٨١
 حزام بن عمر فعن القبور، توطأ أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ى فقد واإلهانة،

 ال: والسالم الصالة عليه فقال قرب على متكئاً وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رآين: قال



 روى ملا القبور، على اجللوس شرعاً حيرم وكذا]. ٥٢٣[تؤذوه ال أو القرب صاحب تؤذ
 أحدكم جيلس فألن القبور على جتلسوا ال: وسلم عليه اهللا صلى عنه احلديث، من مسلم
 عن وروي] ٥٢٤[قرب على جيلس أن من له خري جلده ىلإ فتخلص ثيابه فتحرق مجرة على

 ما قربه يف يؤذيه امليت: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنها، اهللا رضي عائشة السيدة
  ].٥٢٥[بيته يف يؤذيه

 فإن القرب، صاحب يؤذي ذلك وأن القرب، تراب على يتعدى أن حيرم كان فإذا
 مرفوعاً، مسعود ابن عن شيبة أيب ابن عن يخانالش أخرجه ملا أوىل، باب من بدنه حترمي
 التعدي جيوز فال]. ٥٢٦[حياته يف كأذاه موته يف املؤمن أذى: والسالم الصالة عليه قوله
 سلم من املسلم: ((وسلم عليه اهللا صلى لقوله أعضائه، من عضو على أو امليت على

  ].  ٥٢٧))[ويده لسانه من املسلمون

 حىت ميت كل يوارى أن وسلم عليه اهللا صلى الرسول أمر التكرمي، هذا أجل ومن
 أو قصاصاً قتل ولو قتيل، أو ميت أي جبثة التمثيل عن أي املثلة، عن وى الكفار، قتلى
 القبور حرمة انتهاك أو املتوىف، جثة على االعتداء شرعاً جيوز فال الكفار، صفوف يف قتل
 طهارة على الفقهاء معظم نص ضاً،أي التكرمي هذا أجل ومن. دنسها أو اجلبانات أو

 األطعمة مفهوم يف حلمه يدخلوا ومل مؤمن، غري أم كان مؤمناً ميتاً، أم كان حياً اإلنسان
 عدم على اتفقوا كما. وبيئته ودينه ولونه ساللته كانت أياً وحرام، حالل إىل وتقسيمها

 للحقوق حمالً تكون أن جيوز ال شرعاً، حمترمة مكرمة ألا اآلدمية، األعضاء بيع جواز
 دائرة عن شرعاً خترج فإا معنوية، قيمة بوصفها املتوىف، جثة فإن مث، ومن]. ٥٢٨[املالية

  ].٥٢٩[املالية املعامالت

  



 للوظيفة مكان وال اجلثة، حرمة يف للعمر اإلسالم يف اعتبار وال هذا، – ٨٢
 بل السن، يف الطاعن الشيخ ةوجث اليافع، الشاب جثة يكرم اإلسالم ألن فيها، االجتماعية

]. ٥٣٠[ومادته اآلدمي أصل بكونه الروح فيه تنفخ مل الذي اجلنني جثة حىت يكرم إنه
 الستمرار قابل غري (املخ بفقد املصاب الوليد حكم اإلسالمي الفقهي امع حبث وقد

 جيوز ال بأنه وأفىت م،١٩٩٠ عام جدة يف انعقدت اليت السادسة دورته يف ،)احلياة
 الشرعية، وبالشروط) قلبه بتوقف أو دماغياً (وفاته بعد إال أعضائه من عضو أي استقطاع

  ].٥٣١[ذلك على أهله موافقة ضرورة منها واليت

  

  الثاين املبحث

  امليت جثة تشريح حكم

 ويف]. ٥٣٢[شرحية منه والقطعة اللحم تشريح ومنه الكشف، لغة التشريح – ٨٣
 بعضها فصل اجلثة وتشريح رقاقاً، طواالً قطعاً قطعه حاً،شر اللحم شرح: الوسيط املعجم

 بالتشريح املقصود فإن الشرعي، االصطالح يف أما]. ٥٣٣[العلمي للفحص بعض عن
 وتشقيقها علمياً وتقطيعها العضوية األجسام تركيب يف يبحث الذي العلم هو الطيب

  ].٥٣٤[العلمي الطيب للفحص

 مصر يف الفراعنة عرفه فقد: العصور أقدم منذ البشرية عرفته املوتى جثث وتشريح
]. ٥٣٥[احلافظة املواد لوضع اجلثة من األمعاء وإخراج موتاهم بتشريح قاموا الذين القدمية
 اجلسم ملعرفة التشريح ميارسان وجالينوس قراط أبو وكان التشريح، اليونان وعرف

 تدعى امرأة امتق حيث التشريح، القدامى الصينيون عرف كما. األمراض وتشخيص
 منذ هذا حدث وقد الوفاة، سبب معرفة من ومتكنت رجل، جثة بتشريح)) سي تشانغ((

  ].٥٣٦[عام ١٤٠٠ حوايل



 وابن سينا، وابن كالرازي،: واألفذاذ الفطاحل املسلمون األطباء عرف وقد
 موالعظا األعضاء ملعرفة اجلثث بتشريح وقاموا التشريح علم وغريهم. والزهراين النفيس،
 رائد هو الذي (اهليثم ابن املسلم العامل أن كما. دقيقاً تفصيالً ذلك يف وتفصيلهم واألسقام

 كل ووظيفة وأجزاءها، العني تشريح وصف من أول هو) العلوم تاريخ يف الضوء علم
 إن: املالكي األندلسي رشد ابن اإلمام وقال]. ٥٣٧[اليوم نعرفه كالذي دقيقاً وصفاً جزء
 عز باهللا إمياناً ازداد بالتشريح اشتغل ومن تعاىل، اهللا من أكثر يتقرب شريحبالت يقوم من

 وعلم األديان علم: علمان العلم: تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام وقال]. ٥٣٨[وجل
  ].٥٤٠[الطب من أفضل واحلرام احلالل بعد علماً أعلم ال: أيضاً وقال]. ٥٣٩[األبدان

  

  :التالية األمور دراسة على امليت ثةج تشريح حكم ويشتمل هذا – ٨٤

  .وأغراضه التشريح أقسام – أ

  .اإلسالمي الفقه يف التشريح حكم – ب

  .التشريح إلباحة الشرعية الشروط – ج

  .النساء جثث تشريح حكم – د

  

  :وأغراضه التشريح أقسام – أ

 نتائج إىل للوصول الطيب التشريح: نوعان منه الغرض حيث من التشريح – ٨٥
 اجلنائي والتشريح الطبية، العلوم وتطوير الطب علم دراسة يف بذلك لالستفادة ميةعل

  .اإلجرام وقضايا اجلنائي البحث يف الوفاة وسبب ومالبساا اجلناية ملعرفة



 يف العلمي الطيب والبحث والتدريب، التعلم منه املراد فإن األول، للتشريح فبالنسبة
 اجلسم وأعضاء اإلنسان جثة مبعرفة الطب، لتعليم ضروري فهو. ومعاهده الطب كليات
 وكذا األمراض، خمتلف لشخص وتربوي أكادميي تعليمي بغرض والباطنة، الظاهرة
 بالقدر النافع العالج يف للبحث اجلسم، يف العلة وموضع الداء على الوقوف

 رفليع املختص الطبيب به يقوم الذي املرضي التشريح أيضاً، ومنه]. ٥٤١[املستطاع
 ال املرضي الطيب التشريح هذا وبدون العالج، ينجح ومل يعاجله كان الذي الوبائي املرض
  ].٥٤٢[الطب يتقدم أن ميكن

 وضعها تأخذ أن العدالة لتمكني ضروري أيضاً فهو اجلنائي، للتشريح بالنسبة وأما
 يف لتحقيقوا البحث وألغراض اجلنائية، اخلربة طريق عن فإنه. اجلنائية األحكام يف احلق

 بعنف الوفاة كانت سواء للوفاة، احلقيقية األسباب ملعرفة تشرحيها ويتم اجلثة تفتح اجلرمية،
 حتقيقاً هذا ويكون. فيه ومشتبهاً جمهوالً الوفاة سبب كان إذا وخاصة عنف، بغري أو

 يف معات وملصلحة قاتله، مبعرفة عليه اين وملصلحة عنه، اجلناية نفي من اجلاين ملصلحة
  ].٥٤٣[النظام عن اخلارجني ومتابعة احلقيقة إىل الوصول

  

 واجلماعة الفرد ملصلحة ضروري عمل هو الطب، علم دراسة إن – ٨٦
 صلى لقوله والدواء، الداء ملعرفة التشريح علم يقتضي الطب تعلم أن والشك واإلنسانية،

 عليه وقوله]. ٥٤٤)) ))[دواء أي ((شفاء له أنزل إال داء اهللا أنزل ما: ((وسلم عليه اهللا
 إن: ((أيضاً وقوله]. ٥٤٥))[الدواء خلق الداء خلق الذي فإن تداووا: ((والسالم الصالة

 فإن وعليه]. ٥٤٦))[حبرام تداووا وال فتداووا دواء داء لكل وجعل والدواء الداء أنزل اهللا
 الصحة حال ووظائفها اجلسم أعضاء ملعرفة التشريح، علم تستوجب الطب دراسة

  ].٥٤٧[النافع العالج إىل للوصول وعملياً علمياً الطيب البحث ولتطوير واملرض،



 إقامة إىل يهدف فإنه اجلرمية، عن البحث يف اجلنائي بالتشريح يتعلق وفيما أنه كما
 إبراء أو ارم إدانة إىل به يتوصل الذي الوفاة سبب ملعرفة العدالة، ساحة يف العدل ميزان

 يأْمر اللَّه إِنَّ{: تعاىل لقوله اإلسالمي، الشرع يقرها مشروعة مصاحل هاوكل الربيء،
 تحكُموا أَنْ الناسِ بين حكَمتم وإِذَا{: وتعاىل سبحانه وقوله]. ٥٤٨[}بِالْعدلِ
 هو اعدلُوا لُواتعد أَالَّ علَى قَومٍ شنآنُ يجرِمنكُم والَ{: وجل عز وقوله]. ٥٤٩[}بِالْعدلِ
بى أَقْرقْولتلْ{: وعال جل وقوله]. ٥٥٠[}لوِي هتسي وه نمو رأْملِ يد٥٥١[}بِالْع .[  

  

  :اإلسالمي الفقه يف التشريح حكم – ب

 أو التشريح حترمي يفيد النبوية، السنة أو الكرمي القرآن يف قطعي نص يرد مل – ٨٧
 تطبيقات جند فإننا واحلديثة، القدمية اإلسالمي الفقه كتب إىل رجعنا إذا ولكن. إباحته

 األخذ ميكن الذي الشرعي حكمها الفقهاء وضع اجلثة، على جترى جراحية طبية ألعمال
 شق مسألة: الفقهية التطبيقات هذه أبرز ومن]. ٥٥٢[املوتى جثث تشريح خصوص يف به

 شق مسألة وكذا]. ٥٥٣[أحشائها يف يضطرب الذي احلي ولدها إلخراج امليتة األم بطن
]. ٥٥٤[الضررين أخف بارتكاب املوت قبل ابتلعه الذي الثمني املال إلخراج امليت بطن

 ذلك أدى ولو وحنوها، بالكالليب ولو) بئر أو (عميق ماء من اجلثة إخراج مسألة وأيضاً
  ].٥٥٥[هودفن امليت وغسل البئر إىل الناس حاجة لصيانة به، والتمثيل تقطيعه إىل

 بني الترجيح قواعد أساس على تقوم اإلسالمي، الفقه يف التشريح مشروعية إن
 مفسدتان تعارضت إذا أنه ويف األخف، بالضرر يزال األشد الضرر وأن واملفاسد، املصاحل
 املصاحل رعاية على مبنية الشرع وقواعد. أخفهما بارتكاب ضرراً أعظمهما روعي

]. ٥٥٦[أشد ضرراً تفويتها على يترتب مصلحة جللب األخف الضرر وحتمل الراجحة،
 يتم ال وذلك كفاية، فرض وهو الطب، منها فريق تعلم األمة على أوجب الشرع أن كما



 مل وإن فالتشريح. الذكر السابقة املشروعة لألغراض عمالً ومزاولته التشريح بدراسة إال
  ].٥٥٧[شرعاً مباح األقل على فهو الواجب درجة إىل يرتفع

  

 ومصاحل وأمواهلم، أنفسهم حبفظ األحياء على تعود التشريح مصاحل إن – ٨٨
 مشروع التشريح أن كما. منها وأمشل أعم ألا املوتى حرمة على شرعاً مقدمة األحياء
 وضع الذي وجل عز اهللا ألمر امتثاالً الدواء، وطلب العالج ضرورة شرعت اليت باألدلة

 بالعمل ومباشرته وعلومه الطب تعلم أوجبت اليت باألدلة واجب فالتشريح. دواء داء لكل
 ما إجياب على نص أمراً أوجب إذا والشارع]. ٥٥٨[به األمة من طائفة لتقوم التطبيقي،

 تعلم البعض على أوجب وإذا الوضوء، وجب الصالة أوجب فإذا األمر، ذلك عليه يتوقف
  ].٥٥٩[وعمالً علماً ومزاولته التشريح علم وجب الطب

 على االعتماد ألن وذلك اإلنساين، الطب لتعلم احليوان تشريح هاهنا، يكفي وال
 ذهن يف يزرع وقد اإلنسان، جسم تفاصيل عن صادقة فكرة يعطي ال الثديية احليوانات

 األطباء ارتكاب يف سبباً تكون البشري اجلسم تركيب عن صادقة غري صورة عامة األطباء
 والعلل األمراض ملعرفة املوتى، جلثث الطيب لتشريحا ولوال]. ٥٦٠[الفنية لألخطاء

]. ٥٦١[املرضى من اآلالف مئات أو آالف إنقاذ أمكن وملا الطب تقدم ملا وتشخيصها،
 وقد للمريض، لكة فيه عمل على اجلراح وخاصة الطبيب يقدم قد التشريح بدون إنه إذ

 على]. ٥٦٢)[راحةاجل علم مؤسس وهو (الزهراوي املسلم واجلراح الطبيب استدل
 امرأة عنق من ورم بإزالة قام الذي بالتشريح اجلاهل اجلراح مبثال التشريح، وجوب
  ].٥٦٣[فماتت شرايينها خطأ فأصاب

  



 عليه ترتب إذا واجباً يكون قد إنه بل احملرم، بغري شرعاً جائز التداوي إن – ٨٩
 تترتب اليت املشروعة للمصاحل ومطلوب مباح التشريح فإن. مث ومن. واملال النفس حفظ
 من عدد إليه ذهب ما وهو. الضرورة قدر على التشريح يف يقتصر أن جيب أنه غري عليه،

 والشيخ ،]٥٦٥[خبيت حممد والشيخ ،]٥٦٤[الدجوي يوسف الشيخ: أمثال العلماء
 حممد والشيخ] ٥٦٧[احلق جاد علي احلق جاد والشيخ ،]٥٦٦[سليم عبدايد

 والشيخ ،]٥٧٠[الشعراوي متويل والشيخ ،]٥٦٩[مأمون نحس والشيخ ،]٥٦٨[خاطر
 أمحد والشيخ ،]٥٧٢[خملوف حسنني والشيخ ،]٥٧١[السعدي عبدالرمحن
 والشيخ ،]٥٧٥[عطا أمحد والشيخ ،]٥٧٤[اليعقويب إبراهيم والشيخ ،]٥٧٣[الشرباصي

 األعلى أبو والشيخ ،]٥٧٧[الغزايل حممد والشيخ ،]٥٧٦[القرضاوي يوسف الدكتور
  ].٥٧٨[ملودوديا

 حممد والدكتور ،]٥٧٩[الدين شرف أمحد الدكتور أيضاً إليه ذهب ما وهو
 علي حممد والدكتور ،]٥٨١[حممد عبدايد حممد والدكتور ،]٥٨٠[اخلوجة بن احلبيب

 مصلحة فيه كان إذا امليت، جثة تشريح جبواز قالوا الذين ،]٥٨٣[وغريهم ،]٥٨٢[البار
 اجلثة حرمة على احملافظة بشرط ولكن للمسلمني، نفع يهف مادام جائز فهو شرعية،

 مجيع يف جيب أنه على باستهانة، ذلك بعد إلقائها أو ا العبث أو إهانتها وعدم وكرامتها،
  .املشرحة اجلثة أجزاء مجيع دفن واألغراض األحوال

  

 ،]٥٨٤[م٣١/١٠/١٩٣٧ بتاريخ املصرية اإلفتاء دار به أفتت ما أيضاً وهو – ٩٠
 واللجنة ،]٥٨٥[هـ٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئةو

 بتاريخ السعودية العربية باململكة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة
 دورته يف اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي وامع ،]٥٨٦[هـ٢١/٧/١٣٩٦



 للمجلس التابعة اإلفتاء وجلنة ،]٥٨٧[م١٩٨٧ عام املكرمة مكة يف املنعقدة العاشرة
 باململكة اإلفتاء جلنة وكذا ،]٥٨٨[م٢٠/٤/١٩٧٢ بتاريخ باجلزائر األعلى اإلسالمي
 إذا امليت جثة تشريح كلها أجازت واليت ،]٥٨٩[م١٨/٥/١٩٧٧ بتاريخ اهلامشية األردنية

 املصاحل على ةمبني اإلسالمي الدين قواعد أن أساس على الشرع، يقرها مصلحة فيه كان
  .الضرر هذا من أشد تفويتها يكون مصلحة جللب األخف الضرر وحتمل الراجحة،

 رعاية ووجوب حكمه، يف ومن املسلم جثة عصمة هي الشرعية العامة القاعدة إن
 السيدة عن ماجة وابن داود وأبو أمحد روى ملا متثيل، أو امتهان كل من وكرامته حرمته
 ككسره امليت عظم كسر: ((قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنها اهللا رضي عائشة

 وللمصاحل إليه، للحاجة التشريح استثين املعاصر اإلسالمي الفقه أن غري ،]٥٩٠))[حياً
  .إليها املشار الشرعية األغراض يف والظاهرة عليه، املترتبة والعامة اخلاصة املعتربة

 تطبيب إن: فقال ؟ املوتى جثث تشريح حكم عن خملوف حسنني الشيخ سئل وقد
 له، املقدر األمد يبقى حىت اإلنساين للنوع حفظاً مشروع، أمر األمراض وعالج األجسام

 وأصحابه، أهله من مرض أصابه ومن به وأمر وسلم، عليه اهللا صلى الرسول تداوى وقد
  ].٥٩١[والعالج التداوي على أصحابه بعده ودرج

 لزرع الدويل امللتقى يف صرح تعاىل، اهللا رمحه الغزايل حممد الشيخ الداعية أن كما
 ١٧و ١٦ يومي العاصمة باجلزائر اجلزائري الطيب االحتاد نظمه الذي اآلدمية األعضاء
 اجلثة حرمة احترام مع ولكن اإلنسان، خدمة لضرورة التشريح جيوز بأنه. م١٩٨٥ نوفمرب

 شرعاً تقدم أنه غري. ميتاً أو حياً اإلنسان احترام من البد ألنه إهانتها وعدم وكرامتها
 الراجحة املصاحل خلدمة جاء واإلسالم ونفعه، احلي ملصلحة امليت كرامة على احلي كرامة
 فثم املصلحة وجدت حيث اجلوزية قيم ابن ادد اإلمام وقال ،]٥٩٢[والعامة اخلاصة
  ].٥٩٣[تعاىل اهللا شرع



  :التشريح إلباحة الشرعية الشروط – ج

 كَرمنا ولَقَد{: تعاىل لقوله ميتاً، أو حياً كرامته له اإلسالم يف ساناإلن إن – ٩١
 كسره مثل ميتاً املؤمن عظم كسر إن: والسالم الصالة عليه وقوله]. ٥٩٤[}آدم بنِي
 الناس حبياة املرتبطة الشرعية، املقاصد هذه ملثل التشريح من والبد كان فإذا]. ٥٩٥[حياً

 التشريح وكذا املرضي، والتشريح الشرعي، الطب وهي (واجلماعة دالفر ملصلحة حتقيقاً
 يتم أن بشرط شرعاً، مطلوب هو بل مباحاً، يكون فإنه ،)الطب تعلم أجل من العلمي
 ويف وأخالقياا، وجثته اإلنسان جلسم الطبية االستخدامات لقواعد وفقاً وأدب باحترام
 يعود وأن باجلثة، التمثيل القصد ونيك ال بأن وذلك]. ٥٩٦[الشرعية الضوابط حدود

 وحيافظ الطبيعي، الدفن فيدفن امليت، تشريح من اهلدف يتم أن بعد أصوله، إىل شيء كل
 فهو منها، الغرض على احلصول بعد ا، التمثيل أو اجلثة إهانة أما وكرامته، حرمته على
  ].٥٩٧[شرعاً وكرامة حرمة هلا ألن الشرع، يقره ال أمر

 اجلثة صاحب موت من التحقق ضرورة: التشريح إلباحة يشترط هفإن مث ومن
 عدا فيما ذلك، يف الشأن ذوي وإجازة موته قبل امليت وموافقة القانوين، الشرعي املوت

 للحاجة وفقاً إال التشريح يتم ال وأن. وأهله امليت لرضا حاجة فال اجلنائي التشريح
 حدود التشريح يف العمل يتجاوز ال وأن ريح،التش أنواع ذكر يف املبينة املباحة واألغراض

 وعدم امليت آداب مبراعاة الطبية املهنة ألخالقيات وفقاً يتم وأن الالزمة، الشرعية احلاجة
 ولقوله]. ٥٩٨[}استطَعتم ما اللَّه فَاتقُوا{: تعاىل لقوله عليها، االعتداء وعدم جثته إهانة
  ].  ٥٩٩))[لنفسه حيب ما ألخيه حيب حىت دكمأح يؤمن ال: ((وسلم عليه اهللا صلى

  

 احلديث يف جاء ما مع يتناىف أمر هو التشريح، عملية يف امليت جثة إهانة إن – ٩٢
 كسره مثل ميتاً املؤمن عظم كسر إن: ((والسالم الصالة عليه قوله من الشريف، النبوي



 موته يف املؤمن أذى: ((موالسال الصالة عليه قوله من أيضاً يستفاد ما وهو]. ٦٠٠))[حياً
 كحرمة امليت حرمة أن الشرعية النصوص من الظاهر فإن]. ٦٠١))[حياته يف كأذاه
 كما الوفاة، بعد جسده بسالمة املساس جيوز فال وهلذا وميتاً، حياً حمرم اآلدمي وأن احلي،

 غريل ذلك غري أو اقتطاع أو شق أو عظم بكسر عليه يتعدى فال. حياته حال يف احلال هو
 وال إهانتها، أو باجلثة التمثيل شرعاً جيوز فال]. ٦٠٢[ماسة حاجة أو راجحة مصلحة

 قدر على التشريح يف يقتصر وأن الضرورة، عند إال الدم معصوم جثة تشريح ينبغي
 اجلثة أجزاء مجيع دفن األحوال مجيع يف وجيب املوتى، جبثث يعبث ال كي الضرورة،
  ].٦٠٣[املشرحة

 التعليم ألغراض للتشريح جبثته شخص تربع حالة يف أنه بالذكر، واجلدير – ٩٣
 املوقف يكون ،)العام العلمي الطيب للبحث أو العلم طالب لتعليم أي (موته بعد الطيب

  .والقانونية الشرعية الناحية من باجلثة التربع هذا جلواز بالنسبة واضحاً

 يعرف ال الذين أو هلم، لأه ال ممن املتوفني بعض جثث على احلصول أيضاً وجيوز
 مراعاة العلمي، للبحث أو الطب طلبة لتعليم تشرحيهم من العلمية لإلفادة أهل، هلم

 ما ذلك، يف تقتصر أن على]. ٦٠٤[وأفيد أعم هنا الشرعية فاملصلحة العامة، للمصلحة
 التعرض وعدم معصومة، غري أموات جثث بتشريح باالكتفاء القصوى، الضرورة به تقضى

 وكرامتها اجلثة حرمة على احملافظة مع]. ٦٠٥[شرعي مبسوغ إال معصومني أموات ثجلث
 قبل اجلثث تدفن كما املقابر يف وتدفن أجزاؤها جتمع حبيث إهانتها، وعدم

  ].٦٠٦[التشريح

 امليت جلد سلخ املصرية اإلفتاء دار من ١٠٦٩ رقم املشهورة الفتوى أجازت وقد
 هلم الذين األموات أما أهل، هلم ليس الذين األموات ىيتعد وأال األحياء، حروق لعالج



 فإذا وحدهم، وبإذم بيدهم يكون جلدهم من السطحية الطبقات أخذ أمر فإن أهل،
  ].٦٠٧[وموافقتهم إذم بدون جيوز فال وإال ذلك جاز أذنوا

 إىل املوتى عيون نقل اهليئة، نفس عن الصادرة ،١٠٨٧ رقم الفتوى أجازت كما
 املكفوف عني قرنية لترقيع امليت عني أخذ ألن وذلك املصلحة، من ذلك يف ملا ،األحياء

 وعلى]. ٦٠٨[شرعاً ذلك وجيوز امليت، على احملافظة مصلحة ترجح مصلحة فيه احلي
 القرنيات وتلقي العيون بنك ينظم الذي املشهور القانون مصر يف صدر الفتوى، هذه ضوء
  ].٦٠٩[األحياء إىل لنقلها املوتى من

 القرار مبقتضى السعودية، العربية باململكة العلماء كبار هيئة أيضاً، قررته ما وهو
 بعد إنسان من عني قرنية نقل جبواز: هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف املؤرخ ٦٢ رقم التارخيي
 عملية جناح الظن على وغلب إليها، مضطر مسلم إنسان عني يف وزرعها موته، من التأكد

 أخف وارتكاب املصلحتني أعلى حتقيق قاعدة على بناء ذلك، ؤهأوليا مينع مامل زرعها،
 عدمه، بعد اإلبصار للحي يرجى فإنه. امليت مصلحة على احلي مصلحة وإيثار الضررين،
 عينه قرنية أخذت الذي امليت على يفوت وال به، األمة ونفع نفسه يف بذلك واالنتفاع

 فإن ظاهرة، مثلة عينه قرنية أخذ يف يسول رفات، إىل والتحول الدمار إىل عينه فإن شيء،
  ].٦١٠[األسفل على أعالمها جفناها وطبق أغمضت قد عينه

  

 إذا املصلحة ترجيح لقاعدة إعمال أا الشرعية الفتاوى هذه من واضح – ٩٤
 امليت جثة تشريح حتكم اليت الشرعية القاعدة وهي تقابلها، اليت املفسدة من أعظم كانت

 احملظورات، تبيح الضرورات أن كما جراحية، أعماالً بوصفها منها أعضاء استئصال أو
 التشريح، تبيح اليت هي الضرورات كانت فإذا. األخف بالضرر يزال األشد الضرر وأن
 وال به، املرخص الشيء التشريح يتجاوز أن جيوز فال شرعاً، بقدرها تقدر الضرورات فإن



 موافقة أو وفاته قبل امليت موافقة من التأكد بعد إال فيها املساس أو اجلثة اقتحام جيوز
 كما]. ٦١١[أهل هلم ليس الذين لألموات بالنسبة األمر ويل موافقة أو وفاته بعد أسرته

 ال حىت أغراضه، كانت مهما واحترام، بأدب التشريح أثناء يف اجلثة تعامل أن جيب أنه
 الطبية واألخالقيات الشرعية اعدالقو احترام شرعاً جيب فإنه واإلهانة، للعبث اجلثة تتخذ
 حتكم اليت القواعد مراعاة وضرورة اإلنسان على الطبية والتجارب البحوث حتكم اليت

  ].٦١٢[التشريح بعمليات القيام أثناء يف الطبية املمارسات أيضاً

 بيع أو ا، التمثيل بقصد املوتى جبثث االحتفاظ جيوز ال فإنه األساس، هذا وعلى
 بقصد اجلثث تشريح أن كما. التعامل صور من صورة بأية فيها التعامل أو منها، أجزاء
 كالدماغ منها األعضاء وأخذ غريها، أو جنائية دعوى من التحقق دف أو الطيب، التعليم
 إليها وصلت اليت السموم نوع وكشف ودراستها لتحليلها مثالً، والرئة والكبد واملعدة
 وهذا. ذلك بعد اجلثة إىل األحشاء هذه تعاد أن ونظاماً شرعاً يستوجب الوفاة، إىل وأدت

 تعاىل، اهللا حق فيها وإمنا وحده، للعبد خالصة ليست للجثة الثابتة الشرعية احلقوق ألن
 اهللا حق إن: الفروق يف املالكي القرايف قال]. ٦١٣[عنها التنازل أو إسقاطها للعبد فليس
 صاحب إىل يرجع ذلك إن بل منه اءواإلبر إسقاطه من العباد يتمكن ال تعاىل

 شرعاً وجب التشريح، من املقصودة الراجحة املصلحة حتققت ومىت هذا،]. ٦١٤[الشرع
 قبل اجلثث تدفن كما اإلسالم، ملة على ودفنها عليها والصالة وتكفينها اجلثة غسل

 جيب بل ،دفنها وتعطيل ا التمثيل أو املشارح، يف اجلثة إمهال شرعاً جيب فال التشريح،
 عند تركه جيب ال الناس على وواجب الزم، أمر فهذا املشرحة، اجلثة أجزاء مجيع دفن

 اتباع ومنها حقوق ستة املسلم على للمسلم: ((والسالم الصالة عليه لقوله وهذا اإلمكان،
  ].٦١٥))[جنازته

  



 غيلتش يف االستمرار الشرعية، املوافقة وجود عند جيوز بأنه أخرياً، ونالحظ – ٩٥
 املراد للجثة التشرحيية القيمة على للمحافظة الصناعي اإلنعاش أو املركزة العناية أجهزة

 يكون ال ولكن]. ٦١٦[الطب لطلبة والتعليمي العلمي البحث أغراض يف منها االستفادة
 شرعاً الشخص موت ويعد والشرعية، الطبية للمعايري وفقاً الوفاة من التثبت بعد إال ذلك

 بأن اخلرباء االختصاصيون األطباء وحكم ائياً، تعطالً دماغه وظائف مجيع تعطلت إذا
 فريق يتخذه مجاعي بقرار األجهزة هذه إيقاف ويكون]. ٦١٧[فيه رجعة ال التعطل هذا

  ].٦١٨[الطبية وخربته وعلمه دينه يف موثوق

  

  :النساء جثث تشريح حكم – د

 فإنه وبائي، مرض أو تعليم أو ايةجن يف النساء، جثث لتشريح بالنسبة وأما – ٩٦
 يف ألن وذلك النساء، من وخبريات خمتصات طبيبات إىل به القيام خيول أن شرعاً جيب

  .شرعي حمظور من أكثر جثثهن تشريح

 امليتة زوج حضور من البد فإنه النساء، بتشريح الرجال قيام من بد يكن مل فإذا
 أثناء يف للجسد ومسه الطبيب نظر تصريق وأن حمارمها، أحد أو جثتها تشريح املراد

 ،)الشبهات لدرء اليد مباشرة دون بقفاز املس وليكن (الضرورة مواضع على التشريح
 يف اجلثث تشريح دروس يف والنساء الرجال بني االختالط عدم من التأكد ضرورة وكذا

 يف الطالبات فصل على يشرف أن للرجل شرعاً جيوز فال]. ٦١٩[الطب ومعاهد كليات
 ذي مع إال بامرأة رجل خيلون ال: ((والسالم الصالة عليه لقوله]. ٦٢٠[التشريح عمليات

  ].٦٢١))[حمرم

 الثامنة دورته يف اإلسالمي، العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي امع أوصى وقد
 األطباء قبل من النساء جثث تشريح بعدم هـ،٦/٥/١٤٠٥ بتاريخ املكرمة مبكة املنعقدة



 إىل م١٧/١٠/١٩٨٧ من الفترة يف (العاشرة دورته يف قرر أنه كما. مستقالً
 غري تشرحيها يتوىل أن جيوز ال النساء جثث بأن املكرمة، مبكة) م٢٠/١٠/١٩٨٧

  .يوجدن مل إذا إال املختصات الطبيبات

 الطب أو اجلنائي الشرعي الطب يف املختصني األطباء ألن صائب، اجتهاد وهذا
 كان فإذا الذكور، من الساحقة وأغلبيتهم اإلسالمي، العريب عاملال يف قليلون القضائي
 شرعية بطبيبة نأيت حىت النساء جثث تشريح عن نتوقف فهل رجالً، الشرعي الطبيب

  ].٦٢٢[؟

  

  الثالث املبحث

  امليت باجلنني االنتفاع حكم

 ميتاً كان إذا الروح، فيه تنفخ مل الذي اجلنني هو امليت باجلنني املقصود – ٩٧
. واالنقسام والتطور النمو عن عاجزة جسده خاليا صريورة مبعىن أي حكماً، أو حقيقة
 باحلركة، األم شعور عدم أي متاماً، حركته توقف أمه بطن يف اجلنني وفاة عالمات ومن

 العلم مع]. ٦٢٣[ذلك من للتأكد الطبية باألجهزة االستعانة وميكن مطلقاً، بطنها داخل
 صحيح غري فهذا ميت، إذاً وإنه روح بدون هو أشهر أربعة قبل ننياجل إن البعض قول أن
 من دقيقة أول من احلياة فيه واجلنني احلياة، غري الروح ألن والعلمية، الشرعية الناحية من

 ويسأَلُونك{: تعاىل لقوله وجل عز اهللا أمر من فهي شيئاً الروح عن نعلم ال وحنن عمره،
 بأنه وسلم عليه اهللا صلى النيب قول ولعل]. ٦٢٤[}ربي أَمرِ من وحالر قُلِ الروحِ عنِ

 يف حبركته املرأة تشعر أشهر أربعة بعد أنه أي البطن، يف حركته يعين الروح، فيه ينفخ
  ].٦٢٥[بطنها



 زراعة ألن األعضاء، زراعة يف منه يستفاد أن ميكن ال امليت اجلنني أن فاألصل
 أنه غري]. ٦٢٦[حية اجلنني خاليا تكون أن الطبية الناحية من تلزمتس واألنسجة األعضاء

 ما شرعاً يوجد ال فإنه الطبية، واألحباث العلمية التجارب يف اجلنني هذا مثل إىل احتيج إذا
 يف العلمي البحث من النفع يرجى أن إال لذلك الفقهاء يشترط وال منه، االستفادة مينع

 اآلدمي أصل بوصفه اجلنني هذا حيترم وأن عبثاً، يكون ال وأن وأنسجته، وأعضائه خالياه
  ].٦٢٧[ومادته

  

 األحباث يف فيه الروح تنفخ مل الذي امليت اجلنني استخدام وحكم – ٩٨
 عن تزيد اليت اللقائح يف كما حية، خالياه تكون الذي اجلنني وخاصة العلمية، والتجارب

 وعجز (أمه رحم من سقط الذي اجلنني وكذا]. ٦٢٨[األنابيب أطفال مشاريع يف احلاجة
 األجنة حىت أو]. ٦٢٩)[جسده خاليا يف احلياة بقاء من بالرغم إليه إعادته عن الطب

 شروط فإن ،].٦٣٠)[خلقياً املشوهة أو وراثياً املريضة كاألجنة (عالجية ألسباب اهضة
 املوازنة ضرورة على اًأساس ترتكز العلمية والتجارب األعضاء زراعة يف شرعاً ا االنتفاع
 تكون وأن املباح، إطار يف األجنة هذه استخدام يكون بأن واملصاحل، املفاسد بني الشرعية

  ].٦٣١[الشرعي احلد عند تقف وأن وهادفة جادة الطبية والتجارب العلمية البحوث هذه

 بوصفها أو العلمية، األحباث أو العلمية، التجارب يف األجنة هذه استخدام إن
 يستوجب ،)العصيب واجلهاز املخ خاليا زراعة يف خاصة (األعضاء لزراعة مهماً دراًمص

 اإلسالمي الفقهي امع عليها ووافق الفقهاء، قررها اليت الشرعية الضوابط احترام شرعاً
 أن وهي]. ٦٣٢[م١٩٩٠ مارس ٢٠ إىل ١٤ من جدة يف املنعقدة السادسة دورته يف

 لتحقيق أخرى طريقة توجد ال وأن كليهما، ورضامها بويهأ بإذن اجلنني استخدام يكون
 األطباء وهم (االختصاص أهل يتيقن وأن اآلدمي، اجلنني باستخدام إال املبتغاة املصاحل



 يتم وأن اجلنني من جزء إليه ينتقل الذي لآلدمي معتربة مصاحل بتحقيق) املختصون
 أعضاء استعمال من الغرض نيكو ال وأن واملفاسد، االختالط من لألنساب االحتياط

 وكرامة الشرع مقاصد مع يتناىف مبا باألجنة التالعب أو التجارة أو العبث هو اجلنني
  ].٦٣٣[ومادته أصله بإهانة اآلدمي

  

 أو اجلنني خصية أخذ جيوز ال فإنه الشرعية، الضوابط هذه على وبناء – ٩٩
 اخلصية تلك خاليا من ونستك املنوية احليوانات ألن آخر، شخص يف لزراعته مبيضه

 وقد]. ٦٣٤[املبيض يف احلال وكذلك اخلصية، صاحب اجلنني إىل نسبتها فتكون املنقولة،
 أطفال مشاريع يف الزائدة اللقائح تستعمل كأن األنساب، اختالط اإلسالمي الشرع حرم

]. ٦٣٦[أجنبية امرأة رحم يف تزرع كأن أو]. ٦٣٥[املفاسد إىل يؤدي استعماالً األنابيب
 وباعة واألبضاع النطف جتار مع التعامل مت إذا الغرض هذا ألجل تباع وقد

 حتاط أن جيب الطبية، واألحباث العلمية التجارب هذه مثل فإن مث، ومن]. ٦٣٧[اللقائح
 إشراف حتت ومأمونة موثوقة حمددة ملراكز إال بذلك يسمح فال التنفيذية، القيود من جبملة

 فعالة، بأجهزة مراقبة تكون وأن املتقدمة الشروط توافق من حققللت رمسياً خمتصة مؤسسة
 نظر حتت يكون أن إال منها خيرج وال األجنة من شيء املراكز هذه يف يدخل ال حبيث

  ].٦٣٨[املراقبني

 الالتينية أمريكا ودول املتحدة الواليات يف قائمة مغرية جتارة هناك أن ونالحظ
 األجنة هذه تباع حيث ،)عمداً إجهاضها يتم اليت أو عياًطبي جتهض اليت (باألجنة لالجتار
 العقاقري بعض استخراج أو األعضاء، زرع يف واستخدامها عليها، التجارب إلجراء

  ].٦٣٩[منها واألدوية

  



 أجل من اإلجهاض إحداث شرعاً جيوز ال فإنه األساس، هذا وعلى – ١٠٠
 من التأكد بعد إال منه االستفادة وزجي فال آخر، إنسان يف أعضائه لزرع اجلنني استخدام

 أو استثماره شرعاً جيوز ال أنه كما]. ٦٤٠[سابقاً ذكرناها اليت الشرعية بالشروط موته
 عمليات ختضع وأال احلياة، الستمرار قابل غري كان إذا إال األعضاء لزراعة استخدامه
  ].٦٤١[اإلطالق على التجارية لألغراض األعضاء لزراعة األجنة استخدام

 غري املولود وهو (اجلنني دماغ جذع موت ثبت إذا أنه هاهنا، بالذكر واجلدير
 األحكام شرعاً فيه تراعى أن جيب وخالياه، وأنسجته أعضائه من األخذ فإن ،)الدماغي

 وليه من املعترب األذن من املوتى، جثث من األعضاء نقل يف املعتربة والشروط والضوابط
 اجلنني خاليا نقل جيوز فال]. ٦٤٢[الشرعية الضرورة وحتقق ديلالب وجود وعدم الشرعي،
 اليت الشرعية للشروط وفقاً إال حمتاج إلنسان دماغ أو عصيب جهاز يف وغرسها العصبية،

  ].٦٤٣[اخلصوص هذا يف الفقهاء أقرها

 خلية من نواة استئصال بواسطة سواء امليت، اجلنني استنساخ شرعاً جيوز وال هذا،
 اجلنني خاليا إحدى من نواة استئصال بواسطة أو اجلنني، وفاة قبل ا حمتفظ جممدة حية
 للفطرة ومنافياً وجل عز اهللا خلق يف وتغيرياً وتالعباً عبثاً بوصفه]. ٦٤٤[وفاته بعد

  ].٦٤٥[األنساب واختالط املفاسد شبهات على زيادة عليها، الناس اهللا فطر اليت السليمة

  

 إبداعاته بكل اإلسالمي، الطب إىل الصحيحة ودةالع أن واحلقيقة – ١٠١
 والتخطيط، والعمل املنهجية يف مشولية تتطلب الرفيعة، مبكانته يليق ومبا النرية وإجنازاته
. والبيولوجية الطبية العلمية التجارب خمابر وإنشاء العلمي البحث وحدات تكوين بضرورة

 وخربا، وعلمها دينها يف موثوقة طبية جلنة العلمية التجارب هذه تباشر أن جيب أنه غري
 بالتجارب القيام أثناء يف الطبية املمارسات حتكم اليت والطبية العلمية لألخالقيات وفقاً



 العلمية التجارب هذه ختضع أن وجيب. والتجرييب العلمي البحث إطار يف اإلنسان على
 حق على حتافظ وأن ملباح،ا الشرعي احلد عند واألحباث التجارب هذه تقف بأن للمراقبة،
) نطفة كان ولو (فاآلدمي مماته، بعد جثته وحرمة وحرمته، جسده تكامل يف اإلنسان

  .اإلسالمي الطيب الفقه يف وميتاً حياً شرعاً حمترم

 العلمية التجارب هذه إجراء يف املختص الفين اخلبري هو الباحث، الطبيب إن
 كان مشروعة، غري صورة يف عمله كان فإن ا،صور كانت أياً املعمقة الطبية واألحباث

  .حرام وكسبه آمثاً

 يف السرية الشرعية غري الطبية املمارسات بعض عن شرعاً املسئول هو الطبيب إن
 وتأجري والدا، قبل األجنة وتسليم احملرمة، األجنة كبنوك اخلاصة، املستشفيات بعض

  ].٦٤٦[الفائضة األجنة امإعد وكذا امللقحة، بالبويضات والتالعب األرحام،

  



 

  الرابع املبحث

  احلي ولدها إلخراج امليتة األم بطن شق حكم

 واإلمام والظاهرية احلنابلة وبعض والشافعية واملالكية احلنفية ذهب – ١٠٢
 جوفها شق شرعاً وجب امليتة، األم بطن يف اجلنني حياة رجي إن أنه إىل الشوكاين
 امليتة بطن بشق إخراجه وجب واضطرابه، بتحركه يح اجلنني أن علم فإذا. إلخراجه
 للنفس وقتل له هالك هو إخراجه عدم ويف اإلنسانية، احلياة وحفظ النفس، إحياء لوجوب

 أخف بارتكاب املقررة الشرعية بالقواعد وعمالً أنه كما. شرعاً جيوز ال حمرم وهو
 احلي، الولد هالك وإما حرمتها، وانتهاك امليتة بطن شق إما: الشرين وأهون الضررين
 ولدها إهالك من أهون هو الذي احلي ولدها إلخراج امليتة األم بطن شق شرعاً فوجب
 يشق وألنه]. ٦٤٧[الربيئة للنفس قتل جرمية من أخف هو حرمتها انتهاك أن كما احلي،
 إال بقيته خروج ميكن ومل حياً اجلنني بعض خرج إذا) اجلراحية بالعمليات (امليتة األم بطن

 إتالف ألنه ذلك فجاز ،)طوالً بطنها يشق فإنه (احلديثة الطبية بالوسائل الشق فجاز بشق،
  ]. ٦٤٨[شرعاً باجلواز أوىل وهو احلي إلبقاء امليت من جزء

 حي جنني جوفها ويف امرأة ماتت إذا إنه اموع يف النووي اإلمام قال – ١٠٣
 من جزء أكل إىل اضطر إذا ما فأشبه امليت من جزء بإتالف استبقاءه ألن جوفها يشق
  ].٦٤٩[امليت

 الظن على غلب إن) امليتة (األم بطن يشق أن حيتمل بأنه املغين يف قدامة ابن وذكر
 واجلنني حامل امرأة ماتت لو أنه احمللى يف الظاهري حزم ابن وقال]. ٦٥٠[حياً اجلنني أن
 يف وجاء]. ٦٥١[الطفل امنه وخيرج تشق بطنها يف يتحرك وكان أشهر ستة جاوز قد



 لو أنه) "للنووي الطالبني منهاج شرح وهو (الشربيين اخلطيب للعالمة احملتاج مغين كتاب
 قربها نبش فأكثر أشهر ستة له يكون بأن حياته ترجى حي جنينها بطنها ويف امرأة دفنت
 اتهحي ترج مل وإن الدفن، قبل بطنها شق جيب ألنه للواجب تداركاً وأخرج جوفها وشق

 حي وولدها حامل ماتت إذا بأنه احلنفي عابدين ابن حاشية يف وجاء]. ٦٥٢[ينبش مل
 وخيف حية وهي بطنها يف الولد مات ولو ولدها، وخيرج األيسر من بطنها يشق يضطرب

  ].٦٥٣[وأخرج الولد قطع األم على

 احلامل بطن شق قرون، عدة منذ اإلسالم، يف الفقهاء أباح األساس هذا وعلى
 كان فإذا. بطنها يف الولد حياة ترجح إذا فوق فما أشهر ستة له الذي جنينها إلخراج يتةامل

 احلي إنقاذ مصلحة ألن. الولد وخيرج انتظار دون بطنها يشق فإنه يتحرك، حياً اجلنني
 الناس أَحيا فَكَأَنما أَحياها ومن{: تعاىل لقوله امليت، حرمة هتك مفسدة من أعظم

اجيعبالضرر يزال األشد الضرر أن تقضي الشرعية الكلية القواعد أن كما]. ٦٥٤[}م 
  ].٦٥٥[احلي جنينها إلخراج امليتة احلامل بطن بشق شرعاً تسمح فإا األخف،

 حامالً، ماتت اليت امليتة، األم بطن شق إجازة إىل املعاصر الفقه انتهى وقد – ١٠٤
 يطابق الشق هذا ألن وذلك إخراجه، بعد حياته جىوتر أحشائها يف يتحرك حي واجلنني
: الشرعية للقواعد إعماالً أنه كما جلثتها، متثيل أو تشويه فيه يكون وال الطبيعية األم وظيفة

 الكتاب يسندها اليت األخف بالضرر يزال األشد الضرر وأن احملظورات، تبيح الضرورات
  ].٦٥٦[واإلمجاع والسنة

 قدير، شيء كل على وهو شيء، كل ملكوت بيده ،العاملني رب اهللا فسبحان
 الْميت من الْحي يخرِج{: تعاىل لقوله امليت، من احلي وخيرج احلي من امليت خيرج

رِجخيو تيالْم نم ييِي الْححيو ضاَألر دعا بهتو{: سبحانه وقوله]. ٦٥٧[}مرِجختو 
يالْح نم يالْمت رِجختو تيالْم نم يالْح قزرتو ناُء مشرِ تيابٍ بِغسوقوله]. ٦٥٨[}ح 



 اَألمر يدبر ومن الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي يخرِج ومن{: وعال جل
  ]. ٦٥٩[}تتقُونَ أَفَالَ فَقُلْ اللَّه فَسيقُولُونَ

  اخلامس املبحث

  الثمني املال إلخراج امليت بطن شق حكم

 من مثيناً ماالً) وحنوه بابتالع (جسده يف أو جوفه يف شخص أدخل إذا – ١٠٥
 فهل مات مث عينه، يستهلك وال يبقى مما وحنوها، فضة أو ذهب قطعة أو جوهرة أو لؤلؤة
  ؟ املال هذا إلخراج امليت بطن شق شرعاً جيوز

 ،)لغريه أو له املال كان سواء (مطلقاً يشق ال أنه إىل املالكية وبعض احلنفية ذهب
 حرمة أن كما املال، حرمة من أعظم النفس وحرمة حرام، أنه الشق يف األصل ألن وذلك
 عليه لقوله ،)فقط العباد حق وهو (املال حرمة من أعظم) تعاىل اهللا حق وهو (امليت

 من كان إن مبثلها فيغرم]. ٦٦٠))[حياً ككسره يتامل عظم كسر: ((والسالم الصالة
 صاحب جنيم ابن النري اإلمام قال]. ٦٦١[القيم ذوات من كان إن وبقيمته األمثال، ذوات

 أعظم اآلدمي حرمة ألن املال، أجل من اآلدمي بطن شق جيوز ال أنه" والنظائر األشباه"
  ].٦٦٢[املال حرمة من

 بعض رأي وهو الشوكاين، واإلمام اهري،الظ حزم ابن اإلمام ذكر حني، يف
 كثرياً، أو كان قليالً لغريه، أو له املال كان سواء مطلقاً، امليت بطن يشق أنه األحناف،

 وفيه امليت، على الشق يف ضرر ال وألنه. املال إضاعة وحترمي العباد حق إىل بالنظر وذلك
 بعد جثته من شقوه ما وخياط ويه،ذ إىل احلق وأداء إضاعته، عن شرعاً املنهي املال صيانة
  ].٦٦٣[قبيحاً منظره يكون لئال املال إخراج



 امليت بطن شق جيوز بأنه" احمللى "القيم كتابه يف اهللا رمحه حزم ابن اإلمام قال
 بصاحب الضرر ويلحق امليت، على ذلك يف ضرر ال ألنه ابتلعها جوهرة الستخراج
 جيرب أن جيوز وال املال، إضاعة عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ى ما لصحة اجلوهرة،
  ].٦٦٤[حبقه أوىل حق ذي كل ألن ممكناً ماله عني مادام ماله غري أخذ على املال صاحب

  

 إىل احلنفية، وبعض واحلنابلة والشافعية املالكية من الفقهاء مجهور وذهب – ١٠٦
 ،)الورثة وهم (العباد وحق) امليت حرمة وهو (تعاىل اهللا حق فيها اجتمع امليت جثة أن

  ]. ٦٦٦[}استطَعتم ما اللَّه فَاتقُوا{: تعاىل لقوله]. ٦٦٥[أمكن ما احلقني مراعاة من فالبد

 امليت بطن يشق كثرياً املال كان إذا أنه إىل املالكية من العبدري عبداهللا أبو وذهب
 برد املالك عن للضرر ودفعاً ورثةلل نفعاً ذلك يف ألن لغريه، أو له املال كان سواء مطلقاً،

 أو له ملكاً الثمني املال كون هو املناط أن إىل والشافعية احلنابلة وقال]. ٦٦٧[إليه ماله
 املال كان وإن حياته، يف ملاله منه استهالك ذلك ألن يشق ال فإنه له املال كان فإذا لغريه،
]. ٦٦٨[امليت ذمة إلبراء مالكه إىل املال ويرد اجلوف يشق صاحبه طلبه إذا فإنه لغريه
 يشق صاحبها ا وطالب لغريه جوهرة امليت بلع إذا أنه اموع يف النووي اإلمام ذكر
 لو أنه الشربيين اخلطيب لإلمام احملتاج مغين كتاب يف وجاء]. ٦٦٩[اجلوهرة وترد جوفه

 غريهم أو ورثةال من أحد قيمته أو مثله يضمن ومل صاحبه وطالبه لغريه ماالً امليت بلع
  ].٦٧٠[لصاحبه ورد املال منه وأخرج جوفه وشق نبش

  

 مال إلخراج امليت بطن شق جواز هو املعاصر الفقه يف الراجح والراي – ١٠٧
 يلتزم أحد الورثة من وليس حبقه، يطالب لشخص املال هذا كان إذا وفاته، قبل ابتلعه مثني

 الغري حقوق على واحلفاظ املال إضاعة عدم مصلحة أساس على مثله، أو املال قيمة بدفع



 روعي مفسدتان تعارضت فإذا]. ٦٧١[امليت حرمة هتك مفسدة من أعظم شرعاً هي اليت
 من أعظم مفسدة هي املسلمني أحد مال كضياع أخفهما، بارتكاب ضرراً أعظمهما

 ميكن اليت احلديثة الطبية الوسائل تطور مع وخاصة]. ٦٧٢[امليت حرمة هتك مفسدة
 بطن شق من البد كان إذا أنه غري]. ٦٧٣[إهانة أو مثلة دون امليت بطن شق اسطتهابو

 معها والتعامل. ا التعريض وعدم اجلثة إهانة عدم يستوجب فإنه. الغرض هلذا امليت
 ككسره امليت عظم كسر: ((والسالم الصالة عليه لقوله]. ٦٧٤[واحترام بأدب

]. ٦٧٦[حياً كسره مثل ميتاً، املؤمن عظم كسر إن: أخرى رواية ويف]. ٦٧٥))[حياً
 أو بشق عليها يتعدى فال إهانتها، وحترمي باجلثة املساس خطر على واضحة داللة يدل وهو
 املقصود بأن والشراح املفسرون وقال]. ٦٧٧[ماسة حاجة أو راجحة مصلحة لغري كسر

 أم عن ماجة ابن ةرواي يف جاء كما. اإلمث يف يعين حياً ككسره: السالم عليه قوله من
 يف عظامه كسر وأن متاماً احلي كحرمة حرمة للميت أن إىل إشارة عنها، اهللا رضي سلمة
  ].٦٧٨[حياته حال كسرها حيرم كما حيرم موته حال

 موته يف املؤمن أذى: والسالم الصالة عليه لقوله احلي، به يتأمل مبا يتأمل امليت إن
 لغري أطرافه من شيء قطع أو امليت بطن شق محير فإنه وهلذا]. ٦٧٩[حياته يف كأذاه

 الضرر وحتمل الشرعية احلقوق بني املوازنة وضرورة الشرع، يقرها راجحة مصلحة
 مصداقاً باحترام اجلثة تعامل وأن الضرر هذا من أشد تفويتها يكون مصلحة جللب األخف
  ]. ٦٨٠[}آدم بنِي مناكَر ولَقَد{: وجل عز قوله يف ميتاً أو حياً لإلنسان الشرع لتكرمي

  



 

  السادس املبحث

  كهف أو غار أو عميق ماء من اجلثة إخراج حكم

 وجب به، متثيل أو تقطيع بال إخراجه أمكن فإن بئر، يف شخص مات إذا – ١٠٨
 ميكن مل وإن]. ٦٨١[ودفنه عليه والصالة وتكفينه غسله فرض بتأدية لتكرميه ذلك

 ليصري عليه طمت البئر إىل حاجة مثة يكن مل فإن متقطعاً، إال ميكن مل أو بالكلية، إخراجه
 عليه يترتب نقله كان إذا نقله جيوز ال مات، حيث يدفن املسلم امليت ألن وذلك له، قرباً

 ألهل البئر إىل حاجة مثة كانت إذا أما]. ٦٨٢[وميتاً حياً حمترم املسلم ألن به، التمثيل
 ولو وحنوها، بالكالليب ولو اإلخراج، صعوبة رغم مطلقاً رجخي فإنه عليها، املارة أو القرية
 ونفع القرية، أهل: كثرية حقوق بني مجعاً فيه ألن وتقطيعه، به التمثيل إىل ذلك أدى

 يصيبه حيث أعظم ودفنه بقائه يف املثلة كانت ورمبا ودفنه، وتكفينه امليت وغسل املارة،
  ].٦٨٣[ويننت يتحلل بأن التلف

  

 أمكن فإن. مات مث كهف أو غار يف سقط الذي الشخص وكذلك – ١٠٩
 أو بالكلية إخراجه ميكن مل وإن شرعاً، بذلك القيام وجب به متثيل أو تقطيع بال إخراجه

 والكالب والضباع السباع عن يصان حىت عليه وردم الغار يف دفن متقطعاً، إال ميكن مل
 هنا ومن]. ٦٨٥[}استطَعتم ما لَّهال فَاتقُوا{: وعال جل بقوله عمالً]. ٦٨٤[وغريها
 يف جنني وهو املهد قبل اإلنسان حتمي اإلسالمية الشريعة بأن حزم، بكل القول نستطيع

  .القرب يف وهو اللحد بعد ما إىل حتميه كما أمه بطن



 

  السابع املبحث

  اآلدمي بالعضو الوصية حكم

 من مريض إلنقاذ منها وجبزء الطب، لكليات جبثته املتوىف أوصى إذا – ١١٠
 بناء امليت من العضو أخذ ألن وذلك]. ٦٨٦[شرعاً جائزة الوصية هذه فإن احملقق، املوت
 صاحب ألن اجلثة، على الثابتة الشرعية للحقوق تنازل أو إسقاط فيه ليس وصيته على
  ].٦٨٧[باجلثة إهانة أو مثلة يعد ال هذا وأن حياته، إبان فيه بالتصرف قام احلق

 وإمنا حق، محاية أو حق حتصيل بقصد امليت من العضو أخذ جمرد ليست لةفاملث
 حرمة على والتعدي والعبث والتشويه التشنيع بغرض اجلثة من العضو أخذ هي شرعاً املثلة
 الوصية متت وصيته، على مصراً بالعضو املوصي وهو املتوىف، مات فإذا]. ٦٨٨[امليت

 وقد]. ٦٨٩[امليت بأجزاء التداوي شرعاً مينع صخا نص هناك ليس إنه إذ شرعاً، ولزمت
 اجلثة، أجزاء يف التصرف شرعاً جيوز ال أنه إىل اإلسالمي الفقه يف القدماء الفقهاء ذهب
 ماالً يكون أن حملها يف يشترط اليت للوصية حمالً جتوز فال ماالً، ليست اإلنسان جثة لكون

 ليس اإلنسان جسم إن]. ٦٩٠[ورثته إىل ينتقل أن ميكن لشخص مملوكاً مالياً حقاً أو
 حيث من متقوماً ماالً يعد ال فهو احلقوق، أو املنافع أو األموال دائرة يف يدخل فال تركة،
 احلقوق من يعد ال ألنه وذلك أجزائه، ببعض وال به اإليصاء جيوز ال فإنه مث ومن. األصل
: تعاىل لقوله]. ٦٩١[منه جزء أيب التصرف وال املالية، للمعامالت حمالً يصح فال املالية،

}لَقَدا ونمنِي كَرب م٦٩٢[}آد .[  

  



 الوصية ومنها شرعاً، جائزة باملنافع الوصية بأن املعاصر الفقه وقال – ١١١
 تنازل فإن]. ٦٩٣[الشرع يبيحها اليت للحاجة أعضائه من بعضو أو امليت جبثة باالنتفاع

 أعضائه من عضو عن تنازله وكذا وطبية، علمية ألغراض الطب لكليات جثته عن امليت
 اجتماعية قيمة ذات وأخالقية إنسانية تصرفات هي عالجية، ألغراض حمتاج ملريض
 أو العام النظام مع تتعارض ال أيضاً وهي]. ٦٩٤[الشرع أحكام مع تتعارض ال مؤكدة

  ].٦٩٥[العامة األخالق

 يضع فالبلوغ جسده، يف صرفالت حقه من يكون عاقالً، بالغاً كان مىت فالشخص
 بأجزاء أو جبثته، وفاته، قبل يوصي أن ميكنه مث، ومن]. ٦٩٦[الشخص على للسلطة حداً
 املوصي امليت يف شرعاً ويشترط]. ٦٩٧[طبية أو علمية ألغراض أو عالجية لضرورة منها
 األهلية ناقص أو قاصراً كان إذا أما عاقالً، بالغاً أي للتربع، أهالً يكون بأن اإليصاء، أهلية

 ويشترط. النفس على الويل موافقة على احلصول شرعاً فيلزم السفيه أو املعتوه أو كانون
 فإذا كتايب، بإقرار وصريح حر رضاء منه يصدر بأن خمتاراً، راضياً املوصي يكون أن أيضاً
  ].٦٩٨[الوصية تصح فال واإلدراك للوعي فاقداً أو هازالً أو خاطئاً أو مكرهاً كان

  

 األعضاء نقل شرعاً جيوز ال أنه الفقهاء مجهور اتفق األساس، هذا وعلى – ١١٢
 إذا إال إليها، مضطر حي إنسان جسم يف لزرعها امليت جثة من استئصاهلا أو األنسجة أو

 وهو (املتربع من) كتابية أي (خطية موافقة هناك تكون بأن وفاته، قبل بذلك أوصى
  ].٧٠٠[باالستئصال اإلذن هو وهذا]. ٦٩٩[صراحة ذلك لقبو على حياته يف) املعطي

 دف اجلثة من األعضاء استئصال والقانون، الشرع يف باتاً منعاً مينع فإنه مث، ومن
 ألن وذلك]. ٧٠١[ذلك على موافقته عدم عن كتابياً وفاته قبل الشخص عرب إذا الزرع
 تلْقُوا والَ{: تعاىل لقوله فسه،ن إهالك بعدم شرعاً مقيدة لشخصه بالنسبة اإلنسان إرادة



يكُمدإِلَى بِأَي لُكَةهوا التِسنأَحإِنَّ و اللَّه بحي ِسنِنيحاستحساناً جيوز أنه غري]. ٧٠٢[}الْم 
 كان أياً إكراه أو ضغط دون وفاته قبل بذلك أوصى إذا امليت من جزء أو العضو قطع

 أعظم فيها املصلحة ألن الضرورة إليه دعت إذا ذلك جاز وصيته، على مصراً وتويف نوعه،
  ].٧٠٣[امليت يصيب الذي الضرر من

 ضرورة الثالثة، مادته يف م١٩٦٢ لسنة ١٠٣ رقم املصري القانون ويشترط
 اجلزائري الطيب القانون أن كما. األهلية كامل وهو املوصي من كتايب إقرار على احلصول

 يف املؤرخ ٩٠/١٧ رقم بالقانون ملعدلا م١٦/٢/١٩٨٥ يف املؤرخ ٨٥/٥ رقم
 باستقطاع القيام باتاً منعاً مينع بأنه وضوح بكل ١٦٥ املادة يف نص م٣١/٧/١٩٩٠

 على موافقته عدم عن كتابياً وفاته قبل الشخص عرب إذا الزرع دف أنسجة أو أعضاء
  ].٧٠٤[ذلك

  

 لعضوبا الوصية حكم عن القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ سئل وقد – ١١٣
 أعضائه من بعضو وفاته قبل امليت يوصي أن شرعي مانع يوجد ال: فقال ؟ اآلدمي

 منفعة ذلك يف ألن احلاجة، عند الستخدامها األعضاء بنك مثل ملؤسسة أو معني، لشخص
 ويأكلها أيام بعد تتحلل األعضاء هذه فإن. عليه ضرر أي احتمال دون للغري، خالصة
 وعمله، نيته على ومأجور مثاب فهو تعاىل، اهللا إىل قرىب لغريل ببذهلا أوصى فإذا التراب،

 ومل صريح دليل منه منع ما إال اإلباحة، واألصل ذلك، حترمي على الشرع من دليل وال
  ].٧٠٥[يوجد

  

 الوصية جبواز احلكم مربر هي الضرورة أو احلاجة دامت وما هذا، – ١١٤
  :التالية الشرعية للضوابط وفقاً ذلك يكون أن البد فإنه اآلدمي، بالعضو



 يعطي أن على قادراً عاقالً، بالغاً يكون بأن للتربع، أهالً املوصي يكون أن – ١
 يف جيب فإنه عليه، حمجوراً أو األهلية كامل غري أو قاصراً كان فإذا. وكامالً جاداً رضاء
 أوصت قدو]. ٧٠٦[للقاصر الشرعيني املمثلني رضاء املعطي رضاء على عالوة احلالة هذه
 شهر يف القاهرة جبامعة احلقوق كلية نظمتها اليت" اجلنائي القانون الطبية األساليب "ندوة

 صحيحة وصية على بناء إال ميت جثة من عضو نقل جيوز ال بأنه: م١٩٩٣ نوفمرب
. وفاته بعد أبنائه ومجيع زوجه من صحيح رضاء على بناء أو وفاته، قبل عنه صدرت
 أن وجيوز. القانون حيدده الذي النحو على رمسي بوجه الرضاء أو ةالوصي تثبت أن وجيوز
 يسجل أن أو وفاته، بعد أعضائه من عضو بنقل رضاءه فيها يقرر بطاقة الشخص حيمل
  ].٧٠٧[الوفاة حصول فور جثته من العضو لنقل ضماناً ذلك، بعد رمسي سجل يف امسه

 لضرورة اجلثة جزاءأ من جزء استئصال هو الوصية من الغرض يكون أن – ٢
 علمية ألغراض أو املرض، آالم من وختليصه احملقق املوت من مريض إلنقاذ عالجية

 اقتحام جيوز ال فإنه مث، ومن]. ٧٠٨[الطب كليات يف والدراسات العلمية كالتجارب
 ألغراض علمية ملصلحة أو آخر، حي جلسم عالجية ملصلحة إال ا املساس أو اجلثة

 العالج ألن وذلك]. ٧٠٩[الطب وكليات معاهد يف الطيب التعليم أو عامال العلمي البحث
 ما سرعان اليت اجلثة من بالرعاية أوىل مؤكدة شرعية مصلحة عندئذ يكونان العلم أو

  ].٧١٠[التراب يف تتحلل

 على احلصول أو والتداول، والتجارة الربح الوصية من الغاية تكون ال أن – ٣
 أو النقود، من مببلغ كالوعد موته، بعد أعضائه أحد عن امليت تنازل مقابل معينة ميزة

 شرعاً حيرم فإنه. واألخالق اإلنسانية وليس للتنازل الدافع هو املال كأمنا جمزية، مكافأة
 عضوه أو جثته أو جلسمه اآلدمي بيع ألن جزئه، أو بالعضو لإليصاء مايل مقابل اقتضاء

 من بالتربع إال يكون ال اإلنساين العضو عن نازلالت فإن مث ومن]. ٧١١[شرعاً باطل هو
 بعد أقاربه أو (املعطي للشخص بالتربع املنتفع بذل لو ولكن]. ٧١٢[الشرعية الناحية



 فهو واملساعدة، واهلدية اهلبة سبيل على مسمى، وال مشروط غري املال من مبلغاً ،)وفاته
 عند املقرض إعطاء يشابه ذافه]. ٧١٣[األخالق مكارم ومن حممود هو بل شرعاً، جائز

 صلى النيب فعله وقد وجائز، مشروع فهو سابق، اشتراط دون قرضه من أزيد القرض رد
 خياركم إن: ((والسالم الصالة عليه وقال أخذه، مما أفضل رد حيث وسلم عليه اهللا

  ]. ٧١٤))[قضاء أحسنكم

 شرعي نص مع متعارضاً امليت، طرف من به املوصى العضو يكون ال أن – ٤
 الصالة عليه لقوله كالشعر اآلدمية، الكرامة مبدأ مع أو الشرعية، املقاصد مع أو خاص

 البويضة أو اخلصية أو كاملين أو ،].٧١٥))[واملستوصلة الواصلة اهللا لعن: ((والسالم
 حرام وهو االختالط من األنساب حفظ يف الشرع مقاصد مع ذلك لتعارض

 تكون ال وأن]. ٧١٧[كبري وفساد خلط من عليه بيترت ملا كاملخ أو]. ٧١٦[شرعاً
  ].٧١٨[عنه وتغين مقامه تقوم اآلدمي للعضو صناعية بدائل أية هنالك

 أعلى حتقيق قاعدة على بناء زرعها، عملية جناح الظن على يغلب أن – ٥
 أعظم مفسدة عضوه عن بتنازله امليت يدفع بأن الضررين، أخف وارتكاب املصلحتني،

 الذي امليت مصلحة على احلي مصلحة بإيثار وفاته، بعد نفسه العضو دفق مفسدة من
  ].٧١٩[رفات إىل التحول مصريه

 املصلحة هو اجلراحية العمليات هذه مثل يف النجاح نسبة ارتفاع فإن مث، ومن
 فإنه األساس، هذا وعلى]. ٧٢٠[باحلظر أو باإلباحة الفتوى معها تدور اليت الشرعية
 وخالياً صاحلاً يكون أن احلي، يف لزرعه استئصاله واملراد به، وصى،امل العضو يف يشترط

 املزايا بني يقارن وأن العملية إجراء قبل ذلك من اجلراح الطبيب يتأكد بأن األمراض، من
 الصنعة ألصول وفقاً لزرعها اجلثة من األعضاء استقطاع على املترتبة واملخاطر

  ].٧٢١[الطبية



 مصراً) املوصي وهو (امليت وفاة بعد إال اآلدمي بالعضو الوصية تنفذ ال أن – ٦
 أولياؤه مينع مل ما ،)وفاته قبل وقت أي يف رضائه يف الرجوع يستطيع إنه إذ (وصيته على
 هي شرعاً، الوصية ألن وذلك). الوفاة بعد شرعاً إليهم ينتقل باجلثة املساس أمر ألن (ذلك
 الشرعية الوفاة املوصي، وفاة من التأكد من فالبد املوت، بعد ما إىل املضافة التصرفات من

 توقف بعد إال املوت أحكام عليه تسري وال]. ٧٢٢[وائية مؤكدة بصفة دماغه، مبوت
  ].٧٢٣[الدموية ودورته قلبه

  

 والرئة والبنكرياس والكلى والكبد كالقلب: بالعضو الوصية هذه مثل ويف – ١١٥
 بقية إىل باإلضافة واجللد، العني وقرنية والغضاريف والعظام الباطنية واألحشاء واألمعاء
 وقبل الدماغ، موت بعد وبسرعة مباشرة استئصاله ميكن فإنه األخرى، اجلسم أعضاء
 حية خالياها تظل مثالً، والقرنية والكلى فالقلب]. ٧٢٤[زرعه املراد العضو خاليا موت

 ألن وذلك. تام بنجاح عضاءاأل زرع عمليات يف استعماهلا ميكن وبذلك قصرية، لفترات
 خالياه فساد عدم على الطبية الناحية من يتوقف به، املوصى العضو زرع عمليات جناح

 القلب وبالذات وحتلل، فسد عضو نقل من فائدة ال إذ. املستفيد جسم يف وصالحيته
 يةالناح من املوت مفهوم بأن سابقاً، ذكرنا وقد]. ٧٢٥[والكلى واألمعاء والرئتني والكبد

 يزال ال اجلسد أن مع فيه، رجعة ال ائياً تعطالً اإلنسان دماغ وظائف تعطل هو الشرعية
 يف تام بنجاح وزرعها األعضاء لنقل جداً مهم وهذا آلخر، عضو من ختتلف لفترات حياً

 وضع طريق عن احلديثة، الطبية التقنيات تطور مع وخاصة]. ٧٢٦[املستفيد جسم
 املراد العضو صالحية على احملافظة بغرض صناعي، تنفس لةحا يف حيتضر الذي الشخص
 الصناعي واإلحياء اإلنعاش أجهزة بفعل إليه الدم بوصول خالياه فساد وعدم استقطاعه

 به املوصى العضو استئصال الطبية الناحية من املستطاع من يكون مث، ومن]. ٧٢٧[املركبة
  ].٧٢٨[احلي املستفيد جسم يف) غرسه (أو لزرعه



  

 امليت من وأخذها اآلدمية، باألعضاء الوصية مبشروعية القول هذا ومعىن – ١١٦
 مبعىن أي (القلب توقف املوصي اشترط إذا العملية، أو الواقعية الناحية من له قيمة ال

 نفع ال مبا الوصية مبشروعية القول يعين هذا ألن الوفاة، حبدوث للحكم) الدموية الدورة
 حيث من الدنيا املرتبة يف تأيت اليت األعضاء لبعض بالنسبة إال اللهم العملي، الواقع يف فيه

 من إال أخذمها ميكن ال مثالً والكبد القلب فإن]. ٧٢٩[احملتاجني املرضى إنقاذ يف أمهيتها
 يتوقف حىت انتظرنا فإذا. واحداً وكبداً واحداً قلباً إال ميلك ال اإلنسان ألن دماغياً، متوفني
 معه ميكن ال فساداً األعضاء يفسد ذلك فإن الصناعي، اإلنعاش رغم ائياً توقفاً القلب

  ].٧٣٠[حي إىل نقلها يف منها االستفادة

  

 د] ٥ [رقم املشهور قراره مبقتضى اإلسالمي الفقه جممع فتح وقد – ١١٧
 لنقل واسعاً الباب. م١٩٨٦ أكتوبر شهر يف) األردن (بعمان املنعقدة دورته يف ٣/٧/٨٦

 والرئة، والكبد، كالقلب، املهمة األعضاء على للحصول دماغياً، املتوفني من اءاألعض
 أو ذلك، على حيام أثناء يف موافقتهم أخذ بعد الدقيقة، واألمعاء والكلى، والبنكرياس،

 القلب توقف بعد معدودة دقائق إال تبقى ال األعضاء هذه إن. أوليائهم موافقة بعد
 طبياً ينبغي حيث]. ٧٣١[القلب توقف بعد منها االستفادة ميكن ال فإنه الدموية والدورة

 ما وذلك حلظة، آخر إىل الدموية بالتروية متمتعاً به، املوصى املستقطع العضو يكون أن
 العقاقري وإعطاء الصناعي التنفس يف األطباء يستمر بأن الدماغ، موت تشخيص يوفره

 أما]. ٧٣٢[املتوىف من املطلوبة األعضاء استئصال حلني الدموية الدورة استمرار لضمان
 سليمة تبقى أن ميكن فإا والغضاريف، والقرنية، واجللد، كالعظام،: األخرى األعضاء

 ميكن وبالتايل. ساعة ٢٤ إىل ١٢ من تتراوح ملدة الدموية والدورة القلب توقف بعد وحية



 امليت فيها اليت غرفةال كانت إذا وهذا الدموية، ودورته قلبه توقف شخص من تؤخذ أن
  ].٧٣٣[باردة

 الطيب اإلمجاع خالله من امع واكب صائب، قرار هو التارخيي القرار هذا إن
 يتم أن أوالً البد فإنه. حمالة ال ميت شخص هو ميت مخ أن إىل خلص الذي احلديث

 وينبغي األعضاء زرع بفريق له عالقة ال خمتص طيب فريق قبل من الدماغ موت تشخيص
 حلني الصناعي اإلنعاش أجهزة حتت الدماغي امليت يبقى أن الزرع عملية لنجاح نياًثا

  ].٧٣٤[زرعها املراد األعضاء استقطاع

  

 اإلسالمي الفقه لتطور حي منوذج هو االجتهادي القرار هذا أن كما – ١١٨
 طالستنبا الشرعي، النص سكوت عند بالرأي االجتهاد طريق عن وذلك األمام، إىل دائماً

 ال ما إحلاق طريق عن أو الكلية، وقواعده ومقاصده الشرع أدلة من الشرعية األحكام
 هذا على اإلسالمي الفقه جممع سار وقد. احلكم علة يف لالشتراك نص فيه مبا فيه نص

 واجلراحة الطب علوم يف املستجدة احلديثة التطورات مجيع ملسايرة االجتهادي املنهج
 ألصوله وفقاً الفقه قواعد على شرعياً خترجياً بتخرجيها وقام لوراثية،ا واهلندسة والبيولوجية

  ].٧٣٥[واخلاصة العامة وأحكامه

 الطبية اإلجنازات هذه يف البحث املعاصر اإلسالمي الفقه إمهال أو إغفال إن
 احلدود تتعدى حمالة ال جيعلها مما لألمة، والعامة اخلاصة باملصاحل مضر هو احلديثة،

 هذه يف التشريعي الفراغ أن كما ونواهيه، وأوامره الشرع بأدلة تصطدم وبالتايل الشرعية،
  .األحكام هذه يف تابعاً الفقه جيعل املهمة املسائل

  



  الثامن املبحث

  امليت لورثة احلق انتقال حكم

 باجلثة املساس أمر فإن منها، جبزء أو جبثته أوصى قد املتوىف يكن مل إذا – ١١٩
 أو ا، املساس أو اجلثة، اقتحام جيوز فال. الشأن وذوي امليت أقارب إىل شرعاً ينتقل

 فإن. الشأن وذوي األولياء قبل إذا إال األحوال، من حال بأي منها، عضو أي استئصال
 من األعضاء استقطاع عمليات ملشروعية أساسياً شرطاً يعد األسرة موافقة على احلصول

 حتديد على األقدر وهم. للمتوىف الشرعيون وابالن هم األهل إن إذ]. ٧٣٦[امليت جثة
 استئصال أو علمية ألغراض جثته تشريح يف موته قبل رأيه، منه طلب لو امليت موقف
 املوت من إنقاذه بغية العضو هلذا ماسة حاجة يف ملريض عالجي دف منها عضو
 ينشأ ال اجلثة يف التصرف يف األسرة حق أن اإلسالمية الشريعة يف واألصل]. ٧٣٧[احملقق

 أو املوافقة يف احلق لألسرة يكون الوفاة حلظة فمنذ الشرعية، الوفاة من التأكد بعد إال
  ].٧٣٨[املتوىف جثة من عضو استئصال على االعتراض

  

 ذلك، جاز أذنوا فإذا وحدهم، امليت أهل بيد يكون الوفاة، بعد فاألمر – ١٢٠
 وعن امليت حرمة عن الدفاع يف األولياء وحق]. ٧٣٩[إذم بدون شرعاً جيوز فال وإال

 أساس على يقوم امليت، جثة على لألسرة ثابت معنوي وحق شرعي، حق هو جثته كرامة
 موافقة عن التغاضي فإن مث ومن. الواحدة األسرة أفراد تربط اليت والدم القرابة صلة

 حنو واجبال األديب ولالحترام املعنوية حلقوقهم صارخ اعتداء على ينطوي األسرة،
  ].٧٤٠[األموات

 لقوله العمد، القتل حالة يف العفو أو القصاص يف احلق لألولياء الشارع جعل وقد
 كَانَ إِنه الْقَتلِ في يسرِف فَالَ سلْطَانا لوليه جعلْنا فَقَد مظْلُوما قُتلَ ومن{: تعاىل



 العفو أو الدية على املصاحلة أو شاءوا إن عنه القصاص حق هلم أن كما]. ٧٤١[}منصورا
 فَاتباع شيٌء أَخيه من لَه عفي فَمن{: سبحانه لقوله تعاىل، اهللا لوجه جزئياً أو كلياً

وفرعاٌء بِالْمأَدو هإِلَي انس٧٤٢[}بِإِح.[  

 من دفع هلؤالء جيوز فإنه أموام، يف لألولياء الثابت الشرعي احلق هذا على وبناء
 أو اإلحراق أو اإلتالف أو بالقطع عليها االعتداء أو ا، التعريض أو جثتهم، إهانة أراد

 مورثهم جبثة املساس بعضهم أجاز بأن الورثة، اختلف إذا فإنه مث ومن]. ٧٤٣[غريها
 من تعويضات يستحق له املوصى أن الفقهاء عند فالراجح اآلخر، البعض دون ا، املوصى

  ].٧٤٤[املنع لتعديه منعه الذي ارثالو

  

 إال األعضاء ونقل التشريح جيوز ال فإنه وفاته، قبل امليت يوص مل فإذا – ١٢١
 ال وظيفته، أداء عن دماغه بتوقف امليت، وفاة حتقق بعد ذلك يكون أن على أهله، مبوافقة
 الوفاة تتحقق فال بوظيفته قائماً زال ال واملخ يتوقف قد القلب ألن قلبه بتوقف

 بعض إليه حيتاج مما امليت أعضاء ببعض الورثة تربع من شرعاً مانع فال]. ٧٤٥[الشرعية
 املريض دام ما ثواا يستمر صدقة وهي امليت، عن بذلك الصدقة بنية لعالجهم، املرضى
 هيئة عن الصادرة ٦٢ رقم املشهورة الفتوى أجازت وقد]. ٧٤٦[ا منتفعاً له املتربع
 موته، من التأكد بعد إنسان عني قرنية نقل السعودية، العربية باململكة ءالعلما كبار

 مل ما زرعها، عملية جناح الظن على وغلب إليها، مضطر مسلم إنسان عني يف وزرعها
  ].٧٤٧...[ذلك أولياؤه مينع

 من األعضاء نقل شرعاً جيوز ال فإنه. حياته أثناء يف املتوىف يعرب مل إذا فإنه وعليه
 من خالف يوجد ال حىت أهل، له كان إن امليت، أهل موافقة بعد إال احلي، إىل امليت

 واهللا]. ٧٤٩[الناس بني فتنة يف سبباً امليت ورثة بني اخلالف يكون فرمبا]. ٧٤٨[جانبهم



 الَّذين تصيبن الَ فتنةً واتقُوا{: وجل عز بقوله كلها، الفتنة باجتناب يأمر وتعاىل تبارك
 اهللا لعن نائمة الفتنة: ((يقول وسلم عليه اهللا صلى والنيب]. ٧٥٠[}خآصةً منكُم مواظَلَ
 امليت، أهل يستأذن بأن الورثة، إجازة الفقهاء اشتراط فإن مث، ومن]. ٧٥١))[أيقظها من
 امليت حلرمة رعاية فيه ألن شرعاً مقبول أمر هو املتوىف، جثة من األعضاء اقتطاع شأن يف

 تقضي الشرعية والقاعدة معنوياً، ضرراً ويضرهم فيهم يؤثر جبثته املساس أن كما. تهوكرام
  ]. ٧٥٢))[ضرار وال ضرر ال((

  

 فقه "كتابه يف]. ٧٥٣[زيد أبو بكر الدكتور الشيخ يقول هذا ويف – ١٢٢
 حق كرامته رعاية ألن ورثته، وإذن) حياته أثناء يف امليت إذن أي (إذنه وشرط" النوازل

 يف الوارث من املطالبة يف كاحلق موروث حق فهو بإذنه، إال ينتهك ال الشرع، يف له مقرر
 لرعاية) احلق مالك أي (الوارث مالكه من أو منه، إيثار هو اإلذن فإن ولذا. قاذفه حد

 منه اإلذن شرط ولزم صح ولذا أذن، ما حدود يف موته بعد حرمته رعاية على احلي حرمة
  ].٧٥٤[مجيعاً ورثته من أو موته قبل

 أال بشرط الوفاة، بعد أسرته إىل تنتقل امليت جثة يف التصرف سلطة فإن ولذلك
 ال اجلثة يف التصرف حق أن كما. حياته أثناء يف املتوىف إرادة مع التصرف هذا يتعارض

 الدم صلة تربطهم الذين لألقارب أيضاً يكون وإمنا للورثة، بالضرورة يكون
 من ليست أا إال شيئاً كانت وإن سابقاً، ذكرنا كما اجلثة نأل ذلك]. ٧٥٥[والقرابة
 فحق]. ٧٥٦[التركة عناصر من عنصراً ليست فهي التعامل، دائرة يف تدخل اليت األشياء
 صلة يف أساسه جيد معنوي حق هو وإمنا ملكية، حق ليس أفرادها أحد جثة على األسرة

  .األسرة أفراد مجيع تربط اليت الدم



 علمية، ألغراض جثته على احلصول حيث من بالقتل، عليه احملكوم لويعام هذا،
. آخر شخص أي معاملة عالجية، ألغراض جسمه أعضاء من عضو نقل حيث من أو

 ملشاعرهم احتراماً مبوافقتهم، إال باجلثة املساس جواز بعدم التمسك األقارب حق فمن
  ].٧٥٧[املتوىف ذكرى على وحفاظاً

 فال العيون، بنك بتنظيم واملتعلق ١٩٦٢ لسنة ١٠٣ قمر املصري القانون أما
 هذا فكأن]. ٧٥٨[القتل حكم عليهم ينفذ من عيون على للحصول أحد موافقة يشترط
 العامة، املصلحة إطار يف فيها تتصرف للدولة ملكاً بالقتل عليه احملكوم جثة يعد القانون

 ما وهو]. ٧٥٩[اجلثة على املعنوية وحقوقها األسرة مصلحة ترجح اليت املصلحة تلك
 إذا بأنه السجون بتنظيم واخلاص ١٩٧٤ لسنة ١١٩ رقم القانون يف املصري املنظم أكده

 إيداعها تاريخ من أيام سبعة خالل اجلثة لتسلم بالقتل عليه احملكوم أهل من أحد يتقدم مل
  ].٧٦٠[اجلامعية اجلهات إىل سلمت اجلثث حفظ مكان يف

 األهل موافقة على احلصول من البد والنظامية الشرعية يةالناح من أنه واحلقيقة
 إجبار شرعاً جيوز فال]. ٧٦١[القتل حكم عليهم ينفذ من أعضاء من عضو أي الستئصال

 قد اتمع أن ذلك الوفاة، بعد جسده أعضاء من عضو عن بالتنازل بالقتل عليه احملكوم
 استئصال أن كما اجلثة، على حق يأ له فليس مث ومن القتل، حكم بتنفيذ حقوقه استوىف

  ].٧٦٢[القتل لعقوبة مكمالً اجراء يعد ال عليهم احملكوم جثث من األعضاء

  

 أطباء حق مدى بصدد هي الطبية، الناحية من املطروحة املشاكل ومن – ١٢٣
 مريض إلنقاذ أو العلمي للبحث خدمة املتوىف، جثة من أعضاء استقطاع يف املستشفيات

 باجلثة املساس هذا األولياء قبول مسألة وكذا القانونية، املهلة انتظار ندو املوت، من
 الصناعي اإلحياء أجهزة حتت احملتضر، امليت بوضع قبوهلم وبالتايل. تأخري ودون بسرعة



 ذهبت هنا، ومن. استقطاعه املراد العضو وصالحية للجثة التشرحيية القيمة على للمحافظة
]. ٧٦٤[ولوكسومبورج]. ٧٦٣[رنساف يف الوضعية القوانني بعض

 إذن أو املتوىف إذن إىل االلتفات عدم إىل أوروبا دول وبعض]. ٧٦٥[وتشيكوسلوفاكية
 بعدم حياته يف أوصى قد يكن ومل حكومي، مستشفى يف الشخص هذا مات إذا. أهله
 ضاءاألع باستقطاع يأمر أن القوانني هذه يف األمر لويل حيق فإنه. وفاته عند أعضائه أخذ
 األوقاف وزارة فتوى إليه ذهبت ما وهو]. ٧٦٦[الدماغ موت نتيجة تويف شخص من

 وهو]. ٧٦٧[الكوييت األمة جملس رفضها واليت. م١٩٨٠ لسنة ١٣٢/٧٩ رقم الكويتية
 يف املؤرخ ٨٥/٥ رقم اجلزائري الطيب القانون من ١٦٤ املادة إليه أشارت ما أيضاً،

 نصت واليت ،)م٣١/٧/١٩٩٠ يف املؤرخ ٩٠/١٧ مرق بالقانون املعدلة (م١٦/٢/١٩٨٥
 تعذر إذا األسرة، أعضاء أحد موافقة بدون والكلية القرنية اقتطاع جيوز أنه على صراحة
 أجل يف التأخري كان أو الشرعيني، ممثليه أو املتوىف بأسرة املناسب الوقت يف االتصال

 إال العملية هذه تتم وال. االستقطاع موضوع العضو صالحية عدم إىل يؤدي االستقطاع
 ضرورة تقرر اليت االستشفائي اهليكل داخل. اخلاصة الطبية اللجنة إشراف حتت

  ].٧٦٨[العملية بإجراء وتأذن الزرع أو االستقطاع

  

 من بسياج احملتضر امليت حيمي اإلسالمي الشرع أن نوضح أن البد وهنا – ١٢٤
 من الصناعي، اإلنعاش أجهزة أو املركزة للعناية اخلاضع املريض وكذا الشرعية، الضمانات

 بعض الستقطاع أو جثته الستعمال الدماغي موته عن اإلعالن إىل األطباء بعض تسرع
  .أعضائه

 أعضاء من عضو أي اقتطاع شرعاً مينع بأنه الوضوح متام واضح الشرع أن كما
 عن حياته أثناء يف املتوىف عرب إذا األحوال، من حال وبأي الزرع، دف أنسجته أو امليت



 االقتطاع جيوز ال فإنه حياته، أثناء يف املتوىف يعرب مل إذا أنه غري لذلك، صراحة قبوله عدم
 عملية إجراء شرعاً جيوز فال]. ٧٦٩[الشرعيني ممثليه أو أسرته مبوافقة إال أيضاً،

 يف مترتيبه حسب (املتوىف أقارب أحد أو الوالدين، أحد أو الزوج عارض إذا االستئصال
 وهو]. ٧٧٠[امليت جثة من األعضاء نقل عمليات) الثانية الدرجة حىت التركة استحقاق

 أكتوبر ٢٣ بتاريخ بالكويت املنعقدة دورا يف الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة قررته ما
 تتوقف أو العضو ذلك على حياته تتوقف حي إىل ميت من عضو نقل جيوز بأنه م١٩٨٩
 بشرط أو موته، بعد ورثته أو امليت يأذن أن بشرط ذلك على فيه يةأساس وظيفة سالمة
  ].٧٧١[له ورثة ال أو جمهوالً املتوىف كان إن املسلمني ويل موافقة

  

 والواليات السعودية، العربية اململكة يف أنه هاهنا، بالذكر واجلدير – ١٢٥
 عملية إجراء جيوز ال هفإن وبلجيكا، وهولندا، وأملانيا، وبريطانيا، األمريكية املتحدة

 أما. حياته حال املتوىف إذن إىل باإلضافة املتوىف أهل مبوافقة إال امليت جثة من االستئصال
 دون بعضهم أذن بأن الورثة مجيع إذن أو امليت إذن يتحقق ومل الشرط، هذا فات إذا

  .منه عضو أي استقطاع جيوز فال بعض،

 حدود يف ذلك يكون أن على ر،املعاص اإلسالمي الفقه إليه ذهب ما وهو
 أولياء وجود عدم من يستوثق أن على الضرورة، مرتلة ترتل اليت احلاجة أو الضرورة،

 أوصى قد امليت أن على يدل ما يوجد وأال استئذام، وجب أولياء له كان فإذا للميت،
 يةكل ٦٠ م،١٩٨٥ عام حىت زرعت اجلزائر يف أنه املعلوم ومن]. ٧٧٢[ورفضه ذلك مبنع

 املصلحة هي الطيب العلمي النجاح نسبة ألن% ٩٠ إىل ٨٠ من النجاح نسبة وكانت
 م،١٩٨٦ عام حىت مصر يف أنه كما]. ٧٧٣[الشرعية الفتوى يف تؤثر وهي احلقيقية،
  ].٧٧٤[تام بنجاح وزرعها الكلية نقل عملية ٢٦٠ حوايل أجريت



 حىت فيها زرع مت حيث اال، هذا يف رائدة تعد السعودية العربية اململكة أن كما
 ٧٤و) خاصة املرور حوادث بسبب (دماغياً متوفني من كلية ٩٠٢: م١٩٩٧ عام اية
 للصمامات مصدراً بوصفها قلباً ١٣٤ من واستفيد الدماغ، مبوت متوفني من كامالً قلباً

 بعوأر الرئة زرع حاالت ومخس قرنية، ٢٥٤و كبداً، ١٤٨ زرع أيضاً مت كما. اإلنسانية
 بإجراء أذنوا الذين األهل مع بالتفاهم العمليات هذه وكانت. بنكرياس زرع حاالت
  ].٧٧٥[احملقق املوت من مرضى إنقاذ بغرض االستئصال عملية

  

 صاحب يوص ومل أقارب، للميت يكن مل إن بأنه أخرياً، ونالحظ – ١٢٦
 هلم يعرف ال الذين املوتى جثث تشريح إباحة حنو اآلن يتجه املعاصر الفقه فإن الشأن،

  ].٧٧٦[العامة السلطات وهم األمر ويل موافقة بعد أهل،

 أو عضو أخذ شرعاً جيوز فإنه أهله، وجهل عرفت أو املتوىف، شخصية جهلت فإذا
 جثته ترك أو املوت، من إلنقاذه عالجية لضرورة آخر حي إلنسان نقالً عضو من جزء

 على احلفاظ على شرعاً تعلو راجحة مصلحة ذلك يف ألن الطب، كليات طالب لتعليم
 ويل فالسلطان مقامه، يقوم من أو األمر، ويل موافقة من البد أنه غري]. ٧٧٧[امليت حرمة

 املوتى أعضاء بعض أخذ يف يرخص قانوناً تصدر أن للدولة فيجوز]. ٧٧٨[له ويل ال من
  .]٧٧٩[وأولياء ورثة هلم يعرف ال أو هويتهم تعرف ال الذين احلوادث يف

 سلخ املصرية اإلفتاء دار عن الصادرة ١٠٦٩ رقم املشهورة الفتوى أجازت وقد
  ].٧٨٠[أهل هلم ليس الذين األموات يتعدى وأال األحياء، حروق لعالج امليت جلد

  



 لألغراض أهل، هلم يعرف ال من جبثة املساس جواز الفقهاء برر وقد – ١٢٧
 اجلسيم، الضرر لدفع اليسري الضرر إحلاق تبيح اليت الضرورة بنظرية والعالجية العلمية
 هذا يعد وال]. ٧٨١[العام والصاحل الناس منفعة وخلدمة وبقائه، اتمع المتداد حتقيقاً
 هو املقصود ألن اآلدمية، لكرامته إنتهاكاً وال جثته، حبرمة مساساً وال للميت، إهانة

 من بالرعاية أوىل حليا إنقاذ فمصلحة. احلي منفعة هي ماسة حاجة أو راجحة مصلحة
 االنتفاع جمال يف يزال ال ألنه امليت من أفضل فاحلي]. ٧٨٢[امليت حرمة انتهاك مفسدة

  ].٧٨٣[رفات إىل والتحول الدمار إىل مصريه امليت وأن اتمع، يف به

 احملظورات، تبيح الضرورات أن تقضي اليت الشرعية القاعدة نسيان دون وهذا
]. ٧٨٤[}رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ علَيه إِثْم فَالَ عاد والَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ{: تعاىل لقوله
 عز وقوله]. ٧٨٥[}إِلَيه اضطُرِرتم ما إِالَّ علَيكُم حرم ما لَكُم فَصلَ وقَد{: سبحانه وقوله
 فإن]. ٧٨٦[}رحيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ ِإلثْمٍ فمتجانِ غَير مخمصة في اضطُر فَمنِ{: وجل
 تلك بكون مشروط تقابلها، مفسدة على وتقدميها الشرع، يقرها معينة مصلحة رعاية

 شرعاً تتقيد إمنا باجلثة املساس حرمة أن كما. املفسدة هذه من وأعظم راجحة املصلحة
 الشأن صاحب بإرادة تتقيد كذلكو وتكرمي، وأدب باحترام تعامل بأن اجلثة إهانة بعدم

  ].٧٨٧[وفاته بعد أهله وإرادة

  



 

  التاسع املبحث

  امليت بأجزاء التداوي حكم

 أن للمضطر جيوز أنه واملالكية، واحلنابلة الشافعية من العلماء بعض ذكر – ١٢٨
 اهلالك نفسه على وخاف غريه، جيد مل إذا رمقه، يسد ما مبقدار امليت، اآلدمي حلم يأكل

 حكم سريان من شرعاً متنع ال لشرفه، حترميه يف العلة ألن وذلك]. ٧٨٨[يأكل مل إن
  ].٧٨٩[احملظورات تبيح الضرورات ألن الضرورة،

 الدم مهدور إنسان جسم يستعمل أن اآلدمي بأجزاء للمضطر الشافعية وجييز
 ينتفع أن للمضطر فيجوز ميتاً كان فإن للمعصوم، بالنسبة أما احملصن، والزاين كاحلريب

 املفسدة وألن امليت، حرمة من أعظم احلي حرمة ألن وذلك غريه، جيد مل إن كغذاء جبثته
 أجاز هذا، وعلى]. ٧٩٠[إنسان حياة فوات يف املفسدة من أقل اآلدمي ميتة أكل يف

 جربه يكن مل إذا املنكسر احلي عظم جرب يف املوتى، عظام استخدام الشافعية متأخرو
 يتعلق امليت عظم كسر حترمي يفيد الذي الشريف النبوي احلديث أن أساس على بغريه،

  ].٧٩١[االضطرار حاالت بغري

 يكون أن إال الشافعية، عند األصح وهو منه، أكله بصحة عبدالسالم بن العز وقال
 الكافر للمضطر جيوز وال بالنبوة، غريه على لشرفه جزماً منه األكل جيوز فال نبياً امليت
 احلنبلي، اخلطاب أبو املذهب هذا واختار باإلسالم، عليه لشرفه املسلم ةميت من األكل
  ].٧٩٢[أوىل أنه قدامة ابن العالمة وقال

  



 واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية من الفقهاء أمجع وقد – ١٢٩
 وإن الرمق، سد بقدر أكلها إىل االضطرار عند احملرمات إباحة على]. ٧٩٣[والظاهرية

 مينع خاص نص هناك ليس فإنه]. ٧٩٤[باحملرمات التداوي حكم يف ذلك بعد اختلفوا
 أحكامهم تتغري ال املوتى أن يقرر نص أو الضرورة، عند امليت بأجزاء التداوي شرعاً

 شرعاً، احملظورات تبيح اليت الضرورة حكم هو وهذا. االضطرار حاالت يف حىت الشرعية
 أو خمصص شرعي نص بدون تقييده وأ ختصيصه جيوز ال ومطلق، عام حكم وهو
  ].٧٩٥[مقيد

 مصلحة فإن. الضرورة مرتل ترتل اليت احلاجة أو الضرورة نطاق يف هذا كان ومىت
 هي به، األمة ونفع اتمع يف به االنتفاع جمال يف يزال ما هو الذي احلي على احملافظة
 التراب يف يبلى به املنتفع اجلزء وترك اجلثة، حبرمة املساس على املترتبة املفسدة من أعظم

 للمريض وحيداً عالجاً اجلثة من جزء استقطاع تعني فإذا]. ٧٩٦[رفات إىل ويتحول
 والشروط الشرعية بالضوابط تقيد مىت العمل هذا جاز احملقق، املوت من إلنقاذه احملتاج
 مصلحة ذلك على املترتبة واملصلحة وحقيقية، مؤكدة النامجة املنفعة تصبح حىت الالزمة
  ].٧٩٧[الشرعية والرعاية باالهتمام جديرة واجتماعية إنسانية

  

 ككسره امليت عظم كسر: ((وسلم عليه اهللا صلى النيب قول أن واحلقيقة – ١٣٠
 اإليذاء رد امليت إيذاء عن النهي إىل والسالم الصالة عليه منه يرمي]. ٧٩٨))[حياً

]. ٧٩٩[يتأمل وال يشعر يعد مل لكونه به خفافاًاست أو والكراهية، احلقد بدافع أو والتعدي،
 هو إيذاءه وأن متاماً، احلي كحرمة امليت حرمة أن لنا يبني أن والسالم الصالة عليه فأراد

 يف مانع فال. راجحة مصلحة فيه الكسر كان إذا أما]. ٨٠٠[شرعاً العقاب يستوجب إمث
 فقهاء أحد عنهما، اهللا رضي الزبري بن عروة فهذا. حي عظم كان لو حىت شرعاً، ذلك



 ومل ذلك، على فوافق بترها، األطباء وقرر رجله، يف بأكلة أصيب السبعة املنورة املدينة
  ].٨٠١[جيوز ال العظم كسر إن هلم يقل

 ونشر بتر أو كسر أو شق فيها مبا اجلراحية العمليات فإن األساس، هذا وعلى
 إذا امليت، حلرمة هتك فيها كان وإن شرعاً، مباحة اجلثث وتشريح واستقطاع واستئصال

 ومن{: سبحانه لقوله. اهلالك على مشرف انسان حياة كإنقاذ راجحة مصلحة فيها كان
 أن استطاع من: ((والسالم الصالة عليه وقوله]. ٨٠٢[}جميعا الناس أَحيا فَكَأَنما أَحياها

  ].  ٨٠٣))[فلينفعه أخاه ينفع

 امليت وهو (تعاىل اهللا ملك من العضو فينتقل تعاىل، هللا لكم اإلنسان جسم إن
 اهللا ملك إىل ،)تراب إىل والتحول الدمار مصريه الذي العضو هذا إىل حباجة يعد مل الذي
 وغلب إليه العضو هذا بانتقال شفاؤه وتيقن واهلالك املوت على املشرف احلي وهو (تعاىل
 بل األرض، يف خيلد لن احلي اإلنسان وهذا]. ٨٠٤)[زرعه عملية جناح الظن على

 خلَقْناكُم منها{: تعاىل لقوله إليه، نقل الذي والعضو هو التراب إىل وسيعود سيموت
 عودة تأخري جمرد هو األمر فيكون]. ٨٠٥[}أُخرى تارةً نخرِجكُم ومنها نعيدكُم وفيها
 كان إنسان على والقوة الشفاء فيها أسبغ ن،الزم من فترة احلي إىل املنقول العضو هذا

 ويدعو اهللا حيمد بيننا ميشي عضو له زرع مريض من فكم]. ٨٠٦[اهلالك على مشرفاً
 يوم كل يف اهللا يشكر عديدة، لسنوات لديه العضو زراعة وجنحت صالته يف للمتربعني

 إنسان إىل إنسان من الدم نقل على قياساً كله وهذا]. ٨٠٧[عمره يف مد قد أنه مرة مائة
 يف اجلاين معرفة بقصد أو علمي بغرض اجلثث تشريح على أيضاً وقياساً]. ٨٠٨[آخر

  ].٨٠٩[اجلنائية القضايا

  



 كبده أو عينه أو ذراعه أو كليته أو امليت قلب نقل شرعاً جيوز فإنه وعليه – ١٣١
 إىل اضطر حي إنسان جسم يف لزرعه جثته من جزء أي أو جلده أو الباطنية أحشائه أو

 الزرع عملية جناح الظن على وغلب أسرته، مبوافقة أو وفاته قبل بذلك أوصى إذا ذلك،
 مساساً وال للميت، إهانة الشرعية الناحية من هذا يعد وال]. ٨١٠[فيه سيزرع فيمن
 على املشرف احلي ملصلحة مقصود ذلك ألن اآلدمية، لكرامته انتهاكاً وال جثته، حبرمة

  ].٨١١[به األمة ونفع نفسه يف بذلك لالنتفاع امليت، من أفضل واحلي اهلالك،

 أجزاء فإن جثته، حلرمة مقرر هو ما مع يتناىف ال امليت جثة من عضو أخذ إن
 ال: ((والسالم الصالة عليه لقوله]. ٨١٢[امليتات لبقية خالفاً ميتاً كان ولو طاهرة اآلدمي
 مصونة اجلثة حرمة أن كما]. ٨١٣))[ميتاً أو حياً ينجس ال املؤمن فإن أمواتكم تنجسوا

 دون واحترام عناية بكل للحي، جترى كما للميت جترى اجلراحية والعملية منتهكة، غري
  .اجلثة حبرمة مساس أو عبث

 صلى لقوله التراب، يف يبلى اجلزء هذا ترك من أوىل امليت من جبزء اتمع فانتفاع
 امليت من اجلزء فأخذ]. ٨١٤))[تراب من خلق موآد آدم، بنو الناس: ((وسلم عليه اهللا

]. ٨١٥[العامة املنفعة باب يف بالنفس التضحية من شأناً وأهم عمالً، أيسر احلي به لينتفع
 التارخيي قرارها يف السعودية، العربية باململكة العلماء كبار هيئة عليه ارتكزت ما وهو

 امليت، عني قرنية نقل جبواز واملتعلق هـ،٢٥/١٠/١٣٩٨ يف املؤرخ ٦٢ رقم املشهور
 بناء ذلك، أولياؤه مينع مل ما إليها، مضطر إنسان عني يف وزرعها موته، من التأكد بعد
 على احلي مصلحة وإيثار الضررين، أخف وارتكاب املصلحتني، أعلى حتقيق قاعدة على

 األمة عونف نفسه يف بذلك واالنتفاع عدمه، بعد اإلبصار للحي يرجى فإنه امليت، مصلحة
 إىل والتحول الدمار إىل عينه فإن شيء، عينه قرنية أخذت الذي امليت على يفوت وال به،

  ].٨١٦[ظاهرة مثلة عينه قرنية أخذ يف وليس رفات،



  

 تقرر النبوية، والسنة الكرمي القرآن نصوص على القائمة الشرعية األدلة إن – ١٣٢
 أا كما الذرائع، وسد واالستحسان الراجحة واملصاحل الشرعية الضرورة قواعد شرعاً
 مكارم من وهي واهلبة والتربع والتعاون واإليثار واإلحسان التضحية إىل تدعو

 وقوله]. ٨١٨[}الْمحِسنِني يحب اللَّه إِنَّ وأَحِسنوا{: تعاىل لقوله وهذا]. ٨١٧[األخالق
 الَّذين مع اللَّه إِنَّ{: وجل عز وقوله]. ٨١٩[}الْمحِسنِني أَجر يضيع الَ اللَّه إِنَّ{: سبحانه

 الْفَضلَ تنسوا والَ{: وعال جل وقوله]. ٨٢٠[}محِسنونَ هم والَّذين اتقُوا
كُمني{: تعاىل وقوله]. ٨٢١[}بنما واهيا أَحما فَكَأَنيأَح اسا النيعموقوله]. ٨٢٢[}ج 
  ].  ٨٢٣))[حتابوا ادوا: ((والسالم الصالة عليه

 هلذه علواً األكثر ولكن مكرمة، طاهرة ألا أبداً، مبال تقدر ال اإلنسانية القيم إن
 هو مبا نفسه، مصلحة على أخيه مصلحة اإلنسان يقدم بأن واإليثار، احلب هو النبيلة القيم
 ويؤثرونَ{: سبحانه لقوله وتعاىل، تبارك هللا ومرضاة أخيه عون يف للمشقة حتمالً له، حق
 هريرة، أبو رواه شريف نبوي حديث ويف]. ٨٢٤[}خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُِسهِم علَى
 تكن لنفسك حتب ما للناس أحب: ((وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عمر، ابن رواه آخر حديث ويف]. ٨٢٥))[مسلماً
 يوم كرب من كربة عنه اهللا نفس الدنيا، كرب من كربة مؤمن عن نفس ومن: ((قال

 دام ما العبد عون يف واهللا واآلخرة، الدنيا يف عليه اهللا يسر معسر على يسر ومن القيامة
 حيب حىت أحدكم يؤمن ال: ((والسالم الصالة عليه وقوله]. ٨٢٦))[أخيه عون يف العبد
 كالبنيان للمؤمن املؤمن: ((والسالم الصالة عليه وقوله]. ٨٢٧))[لنفسه حيب ما ألخيه
  ].  ٨٢٨))[بعضاً بعضه يشد



 ما بأغلى يوصي أن ميكن والرب والتكافل والتضامن واإلحسان باحلب اإلنسان إن
  ].. ٨٢٩[}والتقْوى الْبر علَى وتعاونوا{: تعاىل لقوله مقابل، دون عنده

 اإلفتاء ودار]. ٨٣٠[الشريف األزهر فتوى تجاء األساس هذا وعلى
 اإلسالمي والس]. ٨٣٢[السعودية العربية باململكة العلماء كبار وهيئة]. ٨٣١[املصرية
 اإلفتاء وجلنة]. ٨٣٤[اهلامشية األردنية باململكة اإلفتاء وجلنة]. ٨٣٣[باجلزائر األعلى
 اإلسالمي واملؤمتر]. ٨٣٦[تانبالباكس اإلفتاء وجلنة]. ٨٣٥[الكويتية األوقاف بوزارة
 الفقه جممع وكذا]. ٨٣٨[اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي وامع]. ٨٣٧[الدويل

 إباحة على كلها أمجعت واليت]. ٨٣٩[كافة اإلسالمية الدول ميثل الذي اإلسالمي
 إىل األموات من األعضاء نقل وأن حيام وإنقاذ األحياء ملداواة املوتى أعضاء استخدام
 وافقت أو منه املنقول رضي إذا املشروع، الدواء مجلة من وهو شرعاً، جائز هو األحياء
 ذلك وحمل شرعاً، احملمودة الصفات من واإليثار اإليثار، من نوع وهو. وفاته بعد أسرته

 سبيل على العضو نقل فائدة وثبت ناجحة، العضو زرع عملية أن طبياً تبني إذا كله
  ]. ٨٤٠[شرعاً عمله جيوز فال ذلك يثبت مل وإن القطع،

  

 الوفاة، بعد واألنسجة األعضاء نقل يف الشرعية، الفتاوى هلذه وإعماالً – ١٣٣
 حياته أثناء يف األخري هذا موافقة ضرورة: امليت من النقل إلباحة يشترطون الفقهاء فإن
 شرعاً وارثونيت ألم امليت أهل وموافقة وفاته، بعد جسمه من أعضاء أو بعضو تربع بأنه

 تويف إذا) مقامه يقوم من أو (األمر ويل وموافقة. الفنت الجتناب إذم من فالبد جثته،
 أو وفاته قبل للمتربع مايل مقابل بدون التربع ذلك يكون وأن اهلوية، جمهول شخص
 الضرورات ألن ماسة، حاجة أو ضرورة األعضاء زرع يكون أن وأخرياً. موته بعد لورثته



 تعارضت وإذا األخف، بالضرر يزال األشد والضرر يزال، والضرر ظوراتاحمل تبيح
  .أخفهما بارتكاب أعظمهما روعي مفسدتان

  

 اإلثبات بعد إال املوتى من األعضاء نقل جيوز ال فإنه الطبية، الناحية ومن – ١٣٤
 قرري أن بعد إال العملية تتم وال]. ٨٤١[والشرعية الطبية املقاييس حسب للوفاة الشرعي
 للشخص ضرر عليها يترتب ومل القطع، سبيل على للمستفيد فائدا املعاجل الطبيب
  ].٨٤٢[املستفيد

 يكون أن لزرعها، األعضاء استقطاع عملية لنجاح يشترطون األطباء فإن مث، ومن
 األمراض من خالياً أيضاً املتوىف يكون وأن األمراض، من خالياً استقطاعه املراد العضو
 هناك يكون ال وأن...) الفريوسي الكبد التهاب أو الزهري أو السل أو كاإليدز (املعدية

 أو الشرايني، وضيق الدم بضغط مصاباً املتوىف يكون ال وأن امليت، جسم يف خبيث ورم
 الشخص دم لفصيلة مطابقة املتوىف دم فصيلة تكون وأن الشديد، السكري بالبول مصاباً
 املتلقي، وأنسجة املعطي أنسجة بني تضاد هناك يكون ال وأن العضو، إليه سينقل الذي
  ].٨٤٣[املتصالب األنسجة مطابقة فحص طبياً يسمى ما وهو

 جاوز قد املتوىف يكون ال أن املوتى، جثث من األعضاء لنقل األطباء يشترط كما
 الكلى، لزرع بالنسبة الستني جاوز قد يكون ال وأن القلب، لزرع بالنسبة عاماً اخلمسني
  ].٨٤٤[إخل.. والبنكرياس والكبد كالرئة األخرى لألعضاء بالنسبة وكذلك

 واملقارنة الزرع، عملية قبل الالزمة بالفحوص القيام الطبيب على شرعاً وجيب هذا
 وفقاً الزرع عملية جناح ظنه على يغلب بأن العملية، على املترتبة واملفاسد املصاحل بني

 املترتبة واملخاطر املزايا بني املقارنة نتيجة أن هنا ونالحظ واجلراحية، الطبية الصنعة ألصول



 مسألة يف املعاصر الطب تقدم مدى على تتوقف لزرعها، األعضاء استقطاع عمليات على
  ].٨٤٥[عنه األجنبية لألعضاء املريض جسم رفض ظاهرة على السيطرة

 العلماء ليهإ توصل ما وزرعها البشرية األعضاء نقل عمليات جناح يف ساعد ولقد
) أ سيكلوسبورين (يسمى جديد عقار اكتشاف من م١٩٨٠ عام

)cyclosporine "A ("جسم يف البقاء على املزروع الغريب العضو يساعد الذي 
 نسبة ارتفعت اجلديد العقار هذا استخدام وبفضل. جلسمه املناعي اجلهاز ويقوي املريض،

 إنقاذ يف املرضى آالف آمال ذلكب وحقق% ٨٠ حوايل إىل األعضاء زرع عمليات جناح
  ].٨٤٦[هلم أعضاء زرع عمليات طريق عن اآلالم من وختليصهم احملقق املوت من حيام

  

 وزرعها امليت من األنسجة أو األعضاء استقطاع عمليات تتم وال هذا، – ١٣٥
 ةالبدني السالمة على والسهر إهانته، وعدم وكرامته امليت احترام بضرورة إال احلي، يف

 والعلمية الشرعية املبادئ احترام وكذا املستقطع، العضو إليه سينقل الذي للمريض
 لتعلقها اجلراحية العمليات ذه القيام أثناء يف الطبية املمارسات حتكم اليت واألخالقية
  ].٨٤٧[اإلنسان على بالتجريب

 الدماغ جذع موت وأثبت وشخص عاين الذي للطبيب وقانوناً شرعاً ميكن فال
 تقوم اليت الطبية اموعة بني من يكون أن بالعضو، املتربع امليت ووفاة القلب موت أو

 عملية تكون حىت وآداا، الطبية املهنة ألخالقيات وفقاً وهذا]. ٨٤٨[الزرع بعملية
 خالصة املستفيد املريض جسم يف العضو هذا زرع عملية وكذا امليت عضو إستئصال
  ].٨٤٩[العلمي والتقدم اإلنسان على التجربة طارإ يف الطيب العلمي للبحث

 من أي الدماغية الوفاة حالة يشخص بأن تسمح ال الطبية املهنة أخالقيات إن
 يف الذرائع وسد الشبهات لدفع األعضاء زراعة جراحة يف مباشرة يعملون الذين األطباء



 على احلصول يف اإلسراع أجل من التشخيص يف تقصري أو اون أي هنالك يكن مل أنه
  ].٨٥٠[األعضاء

  

 للشرع األساسية املقاصد من هي املنفعة، وجلب الضرر دفع إن – ١٣٦
 ذلك كان حياا، وإبقاء البشرية بالنفس اجللب وذلك الدفع هذا تعلق وإذا اإلسالمي،

 يفيد ميت إنسان من عضو نقل أن لنا حتقق فإذا]. ٨٥١[واإلباحة اجلواز باب يف أدخل
 امليت موافقة بشرط احلي، إىل امليت من العضو هذا نقل من شرعاً مانع فال ا،حي إنساناً
 داخالً يكون ذلك فإن]. ٨٥٢[وفاته بعد امليت أهل وموافقة النقل، ذلك على حياته حال

 الذي املختص، الشرعي الطبيب بذلك نصح مىت والعالج التداوي باب يف العام باملفهوم
  ].٨٥٣[العملية بإجراء ويأذن النقل ضرورة به وقموث طيب فريق مبساعدة يقرر

 عليه لقوله املشروع، التداوي قبيل من هو األحياء، إىل األموات من األعضاء فنقل
 تداووا وال فتداووا دواء داء لكل وجعل الداء أنزل اهللا إن: ((والسالم الصالة
 لقوله املثلة عن امليت حفظ من أوىل نفسه وحفظ احلي حرمة أن كما]. ٨٥٤))[حبرام
  ]. ٨٥٥[}اَألموات والَ اَألحياُء يستوِي وما{: تعاىل

 أنه عنه، اهللا رضي النعمان بن قتادة حديث يف ورد األعضاء، زرع ميدان ففي
 اهللا صلى النيب إىل راحته يف فأخذها) أحد يوم أخرى رواية ويف (بدر يوم عينه أصيبت

 عينيه أحسن فكانت موضعها، إىل وأعادها لسالموا الصالة عليه فأخذها وسلم، عليه
 للعني زرع أول وهو والسالم، الصالة عليه معجزاته من وهذا]. ٨٥٦[بصراً وأحدمها
  ].٨٥٧[احلديث العصر يف حىت ذلك يعرف ال األعضاء، زرع تاريخ يف بكاملها

 جلعال) مثالً والفضة كالذهب (معدنية بقطعة اإلنسان من جزء استبدال جمال ويف
 غريها أو القلب صمام أو املفاصل أو العظام أو األسنان يف الشأن هو كما مرضية، حالة



 يوم وهو (الكالب يوم أنفه أصيب الذي عنه اهللا رضي أسد بن عرفجة حديث ورد
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأمره فأننت، فضة من أنفاً فاختذ) اجلاهلية أيام من معروف

 ذلك يف مبا والعالج، التداوي إجازة على آخر دليل وهو]. ٨٥٨[هبذ من أنفاً يتخذ أن
 أو لزرعه إليه مضطر آخر إلنسان ميت إنسان من العضو بأخذ اآلدمي، بأجزاء التداوي
 وضع أو مطلقاً، ومزكى مأكول حيوان من العضو بأخذ أو احلي، جسم يف به الترقيع
  ].٨٥٩[مرضية حالة لعالج ساناإلن جسم يف أخرى مواد أو معادن من صناعية قطعة

: والسالم الصالة عليه لقوله الشريف، النبوي احلديث بنص مشروع فالتداوي
 ذا الفقهاء مجهور أخذ وقد]. ٨٦٠))[دواء له وضع إال داء يضع مل اهللا فإن تداووا((

 اجلسم، يف العلة وموضع الداء عند الوقف أن أساس على واإلباحة، احلظر باب يف احلديث
 متطلبات من هو املستطاع وبالقدر ،)النافع البديل أو (النافع العالج عن لبحثل

 ملعاجلة املوتى من العظام وكذا األسنان استخدام القدامى الفقهاء أباح وقد]. ٨٦١[الشرع
  ].٨٦٢[األحياء

  

 املضطر، احلي يف وزرعه امليت من العضو نقل شرعاً جيوز فإنه وعليه، – ١٣٧
 يتم وأال امليت جثة يف تشويهاً النقل حيدث أال بشرط مكرمة، طاهرة اآلدمي ميتة ألن

 بقصد أو مادي بدل أو مال مقابل وفاته، بعد لورثته أو ،)حياته حال (املتوىف من التربع
 واإلحسان التكافل عن وتعبرياً والثواب، األجر ابتغاء يكون بل]. ٨٦٣[الكسب أو الربح
  ].٨٦٤[اهلالك من ملريض وإنقاذاً البشر، بين بني واإليثار والرب

 املقاييس حسب وفاته حتققت إذا إال امليت، أعضاء من عضو أي شرعاً يقطع وال
 وائية مؤكدة بصفة اإلنسان دماغ موت وهي ا، املعمول والطبية والنظامية الشرعية
 ثةثال من مكونة خمتصة طبية جلنة بتقرير] ٨٦٥[املتوىف جسم يف والتنفس القلب وتوقف



 على تعلو راجحة مصلحة ذلك يف ألن]. ٨٦٦[اختصاصهم من ذلك لكون خمتصني أطباء
 جيب بقدرها، تقدر الضرورة ألن نظراً فإنه ذلك ومع]. ٨٦٧[امليت حرمة على احلفاظ

]. ٨٦٨[له ضرورة ال فيما إهانتها أو ا، التمثيل اجلثة من االستقطاع على يترتب أال
 قدر على واالقتصار األعضاء، أو العضو استقطاع بعد ثةاجل ترقيع ضرورة معناه وهذا

  ].٨٦٩[املتوىف جبثة العبث وعدم الضرورة،

  

 من العديد صدر األحياء، عالج يف امليت بأعضاء االنتفاع جمال ويف هذا – ١٣٨
 أو اجلثة من حمدد عضو استقطاع جتيز رمسية، جهات ومن متخصصني، علماء من الفتاوى

 قطعة أو]. ٨٧٢[العني قرنية أو]. ٨٧١[الكلية أو]. ٨٧٠[القلب اعكاستقط: منها جزء
 من األعضاء نقل أو]. ٨٧٤[احلروق من األحياء عالج يف اجللد أو] ٨٧٣[العظام من

 مضطر حي إنسان إلنقاذ عضو جزء أو عضو أي أو]. ٨٧٥[املخ فاقد ومن األجنة
 االجتار أو اآلدمية األعضاء يعب حترمي وكذا]. ٨٧٧[للموتى الطيب التشريح أو]. ٨٧٦[إليه
  ].٨٧٨[ا

 بعض تفكري درجة إىل اإلنسان جسم يف تزرع األعضاء معظم أصبحت وقد
 الباطنية واألحشاء الدقيقة واألمعاء] ٨٨٠[والكبد] ٨٧٩[البشري الدماغ بزرع األطباء
  ].٨٨١[املتعددة

 واجلينات بالوراثة صةواخلا دماغياً، للمتوىف التناسلية األعضاء نقل شرعاً جيوز وال
 واضح خلط من عنه ينجم ملا املبيضني، أو كاخلصيتني البويضة أو املنوية، واحليوانات
 الزنا، حترمي بدليل الوسائل، بكل األنساب خلط حيرم اإلسالمي والشرع. لألنساب

 إن]. ٨٨٢[الرحم وتأجري األجنة وجتارة الزوج، مين غري مبين الصناعي والتلقيح. والتبين
 وذلك األنساب، اختالط من لوناً يعد ألنه شرعاً، جيوز ال احلي إىل امليت من اخلصية نقل



 إىل وفصيلته وألسرته للرجل الوراثية اخلصائص ينقل الذي املخزن هي اخلصية ألن
 لو شرعاً جيوز ال هذا فمثل آخر، إىل إنسان مخ نقل جيوز ال أنه كما]. ٨٨٣[ذريته

  ].٨٨٤[كبري وفساد خلط من عليه يترتب ملا أمكن،

 أي" (فالوب "قناة أو الرحم، كنقل) الوراثية غري أي (التناسلية غري األعضاء أما
 حمتاجة، أو حمتاج إىل متربع مانح شخص من إخل.. بروستاتة أو منوي حبل أو ،)األبواق

 نقل عن خيتلف هنا الوضع فإن الضررين، أخف وارتكاب راجحة مصلحة حيقق مبا
 وأا لألنساب، خلط ذلك يف ليس أنه الفقهاء عند الراجح فالرأي. املبيض أو اخلصية

 فيها أفىت اليت وغريها والقرنية والكلى والكبد كالقلب أي متاماً، األخرى كاألعضاء
  ].٨٨٥[نقلها جبواز الفقهاء

  

 مسلم، غري جثة من بعضو املسلم انتفاع من شرعي مانع يوجد وال هذا، – ١٣٩
 يؤثر ال إسالمه أو الشخص كفر أن كما كفر، وال بإسالم توصف ال نساناإل أعضاء ألن
 فقد مسلم، إىل مسلم غري من العضو انتقل فإذا. وفاته بعد جثته أو جسده أعضاء يف

 أخذ لو كما فهذا تعاىل، اهللا أمر كما برسالته القيام يف له وأداة كيانه، من جزءاً أصبح
  ].٨٨٦[وجل عز اهللا بيلس يف به وقاتل الكافر سالح املسلم

 احلسية النجاسة به يراد ال فإنه]. ٨٨٧[}نجس الْمشرِكُونَ إِنما{: تعاىل قوله وأما
 بالقلوب تتعلق اليت الروحية املعنوية النجاسة بل باألبدان، تتصل اليت املادية

 جل وقوله]. ٨٨٩[}بِها يفْقَهونَ الَ قُلُوب لَهم{: سبحانه لقوله وهذا]. ٨٨٨[والعقول
  ]. ٨٩٠[}بِها يعقلُونَ قُلُوب لَهم فَتكُونَ{: وعال

  



 قرارها يف السعودية، العربية باململكة العلماء كبار هيئة أجازت وقد – ١٤٠
 فتوى يف املصرية اإلفتاء دار وكذا]. ٨٩١[هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف ٦٢ رقم التارخيي
 املكفوف عني قرنية لترقيع امليت عني أخذ م١٩٥٩ إبريل ١٤ يف ١٠٨٧ رقم مشهورة

 مصلحة ترجح واليت احلي على احملافظة مصلحة وهي راجحة مصلحة ذلك يف ألن احلي،
 أما هلم، أهل ال الذين األموات يتعدى أال بشرط شرعاً، ذلك وجيوز امليت، على احملافظة

  ].٨٩٢[بإذم مشروطاً ذلك فيكون أهل له من

 اإلفتاء دار من. م٢/٢/١٩٧٢ يف ١٠٦٩ رقم التارخيية الفتوى أجازت كما
  .أهل هلم ليس الذين األموات يتعدى وأال األحياء، حروق لعالج امليت سلخ املصرية،

 يكون جلدهم من السطحية الطبقات أخذ أمر فإن أهل، هلم الذين األموات أما
  .إذم بدون جيوز فال وإال ذلك، جاز أذنوا فإذا وحدهم، وبإذم بيدهم

 احلروق لعالج وفام حتقق بعد املتوفني، جلد من السطحية الطبقات خذأ إن
 ترجح مصلحة حيقق وكان الضرورة، إليه دعت إذا شرعاً، جائز لألحياء العميقة اجلسمية
 ألن بكرامته، مساس أو امليت حرمة على اعتداء هذا يف وليس امليت، على احملافظة مصلحة

 وصية أو امليت، ويل من إذن هناك مادام احملظورات حتبي والضرورات إليه، دعت الضرورة
  ].٨٩٣[احلروق من األحياء عالج يف جلده استخدام على باملوافقة منه،

  

 لوضع القرارات من العديد املوقر اإلسالمي الفقه جممع أصدر وقد – ١٤١
 كليات مع يتفق فقهياً خترجياً بتخرجيها وقام. األعضاء زرع تنظم اليت الشرعية األحكام
 اإلنعاش ألجهزة الشرعي اإلطار بتحديد فقام. ومقاصده وأصوله الشرع

 بأي اآلدمية، األعضاء بيع ومنع بشروطه، املوتى من األعضاء نقل وأباح]. ٨٩٤[الصناعي
 وزراعة األعضاء لزراعة مصدراً األجنة استخدام أباح كما]. ٨٩٥[األشكال من شكل



 جذع مبوت موته يتحقق أن بعد الدماغي غري ولودامل من العصيب واجلهاز املخ خاليا
 ومنع احلاجة، عن الزائدة امللقحة للبيضات الشرعية الضوابط حدد أنه كما]. ٨٩٦[دماغه

 أباح كما]. ٨٩٧[مشروع غري محل يف أخرى امرأة يف الزائدة امللقحة البيضة استخدام
 زرع عمليات يف الشرعي، للعذر أو متعمدة غري طبيعية بصفة اهضة األجنة استخدام
 زراعة أباح كما]. ٨٩٨[موثوقة متخصصة هيئة إشراف حتت العالجية لألغراض األعضاء
 حمرم زرعهما فإن واملبيض اخلصية أما الوراثية، الصفات تنقل ال اليت التناسلية األعضاء

 أباح أنه كما]. ٩٠٠[قصاص أو حد يف استؤصل عضو زراعة أيضاً وأباح]. ٨٩٩[شرعاً
 ومذكى مأكول حيوان من العضو يؤخذ أن األولوية وبطريق بفروعه، األعضاء عزر

  ].٩٠١[إليه مضطر إنسان يف لزرعه الضرورة عند غريه أو مطلقاً،

 وفتاواه، اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي امع جملس قرارات نسيان دون وهذا
 قراره وكذا]. ٩٠٢[وتىامل من األعضاء زرع فيها مبا األعضاء زرع بشأن قراره وخاصة

 الوفاة حصول تقرير موضوع بشأن املشهور وقراره]. ٩٠٣[املوتى جثث تشريح جبواز
  ].٩٠٤[اإلنسان جسم من اإلنعاش أجهزة ورفع الشرعية

 يف الوسع غاية وبذلوا اال، هذا يف اجتهدوا قد الفقهاء أن لنا يتضح سبق، ومما
 وفقاً والبيولوجيا، واجلراحة الطب ميدان يف ةاحلديث لالكتشافات الشرعية احلدود رسم

 يف الطبية للمهنة الشرعية األخالق احترام مع العامة وقواعده اإلسالمي الفقه ألصول
 هذه واكبوا عندما صنعاً الفقهاء أحسن وقد. واجلثة واجلسم النفس حرمة ضمان

  .احلديثة الطبية التطورات

 واملستجدات النوازل ختيفه ال فهو وقوف،وال اجلمود يعرف ال اإلسالمي الفقه إن
 يشتمل مبا األمام، إىل دائماً للتطور قابل حي مرن فقه ألنه وذلك وتعددت تطورت مهما



 طريق عن املوضوعية األحكام وكذا املنطقي، القياس ومبادئ كلية، فقهية قواعد من عليه
  .الشرعية املصادر من واالستنباط االجتهاد أصول



 

  شرالعا املبحث

  األعضاء بنوك إلنشاء امليت أعضاء أخذ حكم

 سائل يف حتفظ اجلثة من اقتطاعها بعد امليت أعضاء أن طبياً املعروف من – ١٤٢
 من لفترة األعضاء بنوك يف حمفوظة حية تبقى أن وميكن معينة، برودة درجة ويف معني،
  ].٩٠٥[الزمن

 والكليتني كالعيون مليت،ا أعضاء اقتطاع احملدثني العلماء من مجاعة أجاز وقد
 يف وصدرت الضرورة، إليه دعت إذا ا األحياء ملداواة األعضاء بنوك يف ووضعها مثالً،
 بأن قررت اليت املصرية اإلفتاء دار من ٧٣/١٩٦٦ رقم املشهورة الفتوى اخلصوص هذا

 عقب البصر نعمة حرم الذي للحي راجحة مصلحة لتحقيق امليت عني على االستيالء
 األحياء املكفوفني قرنية ترقيع يف الستعماهلا" العيون بنك "يسمى بنك يف وحفظها ته،وفا

 ألن شرعاً، جائز وهو امليت، حرمة على اعتداء فيه ليس البصر، نعمة حرموا الذين
 مصلحة احلي املكفوف عني قرنية لترقيع امليت عني أخذ كان فإذا إليه، دعت الضرورة

 هلذا املضطر باحلي يلحق الذي الضرر ألن. شرعاً ذلك جاز امليت على احملافظة ترجح
  ].٩٠٦[وفاته بعد عينه منه تؤخذ الذي امليت يلحق الذي الضرر من أشد العالج

 هذا يف االقتصار جيب فإنه مبقدارها تقدر شرعاً الضرورة ألن ونظراً أنه، غري
 الغرض هذا يف امهاالستخد دفنه قبل له أهل ال الذي امليت، عني أخذ على االستيالء
 بيدهم، يكون موتاهم عيون على االستيالء أمر فإن أهل، هلم الذين األموات أما العالجي،

  ].٩٠٧[إذم بدون جيوز فال وإال ذلك، جاز أذنوا فإن

  



 موثوقة متخصصة رمسية هيئة إشراف حتت تكون أن جيب البنوك هذه إن – ١٤٣
 مراقبة تكون وأن الالزمة، االحتياجات من ةجبمل حتاط وأن وخربا، وعلمها دينها يف

 وال األعضاء أجزاء أو األنسجة، أو األعضاء من شيء يدخل ال حبيث فعالة، بأجهزة
 يف اآلدمي أعضاء تستعمل أالّ لضمان وذلك املراقبني، نظر حتت يكون أن إال منها خيرج

  .اإلنسان وكرامة حرمة مع يتناىف مبا التجارة أغراض

 عاملية جمرمة عصابات هناك وأن األعضاء، لتجارة مغرية سوقاً اكهن أن والشك
 أمريكا إىل الفقرية الثالث العامل دول من بتهريبها تقوم]. ٩٠٨[اإلنسان أعضاء يف تتاجر

 ا يعمل ومن اخلاصة، املستشفيات بعض معها يتعاون لألسف واليت وأوروبا، الشمالية
 يف األوسط الشرق صحيفة نشرته ما املرعبة البشعة اجلرائم ومن]. ٩٠٩[األطباء من
 مخسة وبعد فجأة، اختفت بريوت أهل من سنوات ٤ عمرها طفلة أن م،٣/١٢/١٩٨٩

 ولدى ،)أمريكي دوالر ١٠٧ (لبنانية لرية ألف ٤٥ مبلغ ومعها أهلها عليها عثر أيام
 كليتها لاستئصا خالهلا مت جراحية لعملية أخضعت أا تبني الصغرية على الطيب الكشف

  ].٩١٠[اليمىن

  

 بالتلقيح اخلاصة األحباث مراكز يف امدة، األجنة ببنوك يتعلق فيما وأما – ١٤٤
 إجراء يف األجنة بنوك استخدام فإن املعتمدة، االستشفائية املراكز مستوى على الصناعي
 كيةاملال وأن خاصة]. ٩١١[املعاصرين الفقهاء أغلب يقره ال أمر هو والبحوث، التجارب

 احلنابلة من احلنبلي رجب وابن) اإلحياء يف (الشافعية من الغزايل واإلمام والطاهرية،
 الروح فيه ينفخ مل اجلنني أن رغم التلقيح، حلظة منذ اإلجهاض حرمة يرون وغريهم،

 خملوقات أضعف وهو احلياة، الستمرار القابل اجلنني هذا على االعتداء فإن]. ٩١٢[بعد



 كان ولو إنساناً، يكون ألن طريقه يف حي كائن على صارخ اعتداء هو األرض، على اهللا
  ].٩١٣[فقط خاليا بضع من مكوناً

 متخصصة هيئة طرف من شرعية رقابة دون امدة األجنة بنوك استخدام إن
 يعانون ملن ظاهرة أجنة على للحصول باألجنة وتالعب عبث إىل حمالة ال سيؤدي موثوقة،

 وضع مث وشراؤها األجنة هذه استخدام وكذا]. ٩١٤[الشرعية ريغ بالوسائل العقم من
]. ٩١٦[التجارية لألغراض األعضاء لزراعة واستثمارها]. ٩١٥[مستأجرة رحم يف اجلنني
 ويف اجلنني، جنس يف والتحكم احملارم، وتلقيح األنساب، يف العارمة الفوضى مث ومن

 اليت األمراض ظهور احتمال زيادة وكذا الوراثية األمراض ظهور احتمال وزيادة صفاته
  ].٩١٧[املين ينقلها

 مين واستبدال زوجها، ليس رجل مبين امرأة بويضة تلقيح أن الفقهاء أمجع وقد
 وإنشاء اللقائح، وباعة واألبضاع النطف جتار مع والتعامل خلطه، أو بغريه اإلنسان
 معينة، صفات هلن نساء لتلقيح معينة صفات هلم رجال نطف فيه تستحلب مستودع

 األسرة بنظام اإلخالل إىل يؤدي عبث هو امدة، األجنة وبنوك املين بنوك إنشاء وكذا
 صورة يف للتناسل تستخدم قد البنوك هذه ألن وذلك]. ٩١٨[وجل عز اهللا أرادها كما
 األسرة نظام وانتهاء األمومة، وضياع األنساب، اختالط من عليه يترتب ملا شرعية غري

  ].٩١٩[اإلسالمي

  

 قامت امدة، واألجنة املين ببنوك متعلقة جديدة دراسة أوضحت وقد – ١٤٥
 أمريكي طفل مليون ربع وجود م،١٨/٣/١٩٨٥ بتاريخ األمريكية" نيوزويك "صحيفة ا
 رمحاً استخدمت امرأة محلته الذي وإمنا. النسب ناحية من أم وال أصالً أب هلم يعرف ال



 املستأجر بالرحم يسمى ما طريق عن اجلنني محلت مستعارة، اًأم أو ظئر رحم أو مؤجراً
  .األبوين وفاة بعد ولو

 طبية للجنة إال نفسيهما الزوجان يسلم بأال العلماء أوصى األساس، هذا وعلى
 مجهور أمجع اليت الشرعية بالقيود إال الصناعي التلقيح عمليات تتم وأال وموثوقة، مأمونة
 القصوى، الضرورة حالة يف إال العملية تتم ال وأن خلصوص،ا هذا يف عليها الفقهاء
 كثرت إذا والسيما اللقائح، أو النطف اختالط من الالزمني واحلذر االحتياط ومبنتهى

 أو إمهال أو شك أي وأن األجنة، بنوك وجود مع وشاعت االصطناعي التلقيح ممارسات
 دورته يف اإلسالمي الفقه جممع أقره ما وهو]. ٩٢٠[شرعاً جوازها من مينع ريبة

 الفتوى وجلنة]. ٩٢٢[اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي وامع]. ٩٢١[الثالثة
  ].٩٢٤[املصرية اإلفتاء ودار]. ٩٢٣[الشريف لألزهر

  

 إىل حتماً تؤدي اليت العظيمة واملفاسد الشرعية، احملاذير هذه من وانطالقاً – ١٤٦
 اليت امدة األجنة وبنوك املين بنك وجود مع والسيما ختبار،اال أوعية يف اللقائح اختالط
 رجح مرة، كل يف للزرع املطلوب العدد على الزائدة امللقحة البيضات من فائض ا أصبح

 ما يف وخاصة]. ٩٢٥[الشبهات عن والبعد االجتناب اليقني وعدم الشك حالة يف الفقهاء
: والسالم الصالة عليه لقوله]. ٩٢٦[لتحرميا األبضاع يف األصل ألن باألبضاع، يتعلق

 الشبهات اتقى من: ((أيضاً السالم عليه وقوله]. ٩٢٧))[يريبك ماال إىل يريبك ما دع((
  ]. ٩٢٨))[وعرضه لدينه استربأ فقد
  



 

  عشر احلادي املبحث

  امليت استنساخ حكم

 بصفة البشري االستنساخ حترمي على املعاصرون الفقهاء أمجع – ١٤٧
 وإن االستنساخ ألن وذلك املفاسد، ودرء الذرائع بسد الدفع على وارتكزوا ،]٩٢٩[عامة
 خلق يف وتغيرياً عبثاً يعد أنه إال خالقاً، اهللا جانب إىل اإلنسان جيعل أن شأنه من ليس كان
 األنساب اختالط شبهة به أن كما عليها، الناس اهللا فطر اليت السليمة للفطرة منافياً اهللا،
  ].٩٣٠[الوسائل بكل الشرع عهامن اليت

 لقوله باخللق، وحده املتفرد هو وجل عز اهللا ألن جديداً، خلقاً ليس فاالستنساخ
 أَأَنتم{: سبحانه وقوله]. ٩٣١[}خلْقٍ بعد من خلْقًا أُمهاتكُم بطُون في يخلُقُكُم{: تعاىل

هلُقُونخت أَم نحقُونَ نال{: وجل عز وقوله. ]٩٣٢[}الْخلَّمانَ عسا اِإلنم لَم 
لَمعا{: وعال جل وقوله]. ٩٣٣[}يمو ميتأُوت نلْمِ ميالً إِالَّ الْعتبارك وقوله]. ٩٣٤[}قَل 

 وذلك للخلق، إعادة هو وإمنا]. ٩٣٥[}علَّمتنا ما إِالَّ لَنا علْم الَ سبحانك{: وتعاىل
 بعض وتسليط رحم، يف ووضعها حي كائن من خلية بأخذ اهللا خلق ام على باالعتماد
 فيحدث الوراثية للهندسة وفقاً اخللية على وفيزيائية كيميائية من العلمية املؤثرات

  ].٩٣٦[االستنساخ

 االجتماعية، العالقات يف الفوضى إىل حمالة ال يؤدي عبث االستنساخ إن
 أي ألن وذلك اإلنسان، مصلحة متس جوهرية اقضاي وهي األسرية، الروابط يف واإلخالل

 الشرع أقره الذي االجتماعي النظام يف الفوضى إىل حتماً تؤدي األنساب يف جهالة
 األساس هذا وعلى. والنفقات واإلرث واحلضانة الوالية يف حقوقاً عليه ورتب اإلسالمي،

 يف وكذا هـ،١٤١٨ عام جبدة املنعقدة العاشرة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع اجته



 واملنع والتحرمي احلظر حنو هـ،١٤١٩ عام املكرمة مكة يف املنعقدة عشرة اخلامسة دورته
 مانع فال نافعاً ذلك كان فإن اإلنسان غري يف أما اإلنسان، ميس الشيء هذا كان إذا
  ].٩٣٧[منه

 بعد حي كائن استنساخ عام كأصل ميكن ال أنه طبياً، املعروف ومن – ١٤٨
 اخلاليا إحدى من نواة استخالص طبياً يستلزم اجليين االستنساخ ألن وذلك ،وفاته

  ].٩٣٨[اخلاليا هذه متوت الكائن هذا ومبوت استنساخه، املراد للكائن احلية اجلسدية

 بنك يف وضعها ومت الشخص وفاة قبل حية خلية من نواة استئصال مت إذا أنه غري
 حمتفظ جممدة حية خلية من نواة بواسطة امليت استنساخ علمياً ميكن فإنه امدة، اخلاليا

 مث بويضة، يف النواة هذه وضع يتم حبيث. الوراثية اهلندسة علم بواسطة امليت وفاة قبل ا
 لتستكمل أنثى رحم يف وتزرع بعدها لتنقل حمتواها، من وتفريغها أنثى رحم من سحبها

 هذه يف الطفل فيكون امليت، صللشخ نسخة هو طفالً وتنجب الطبيعية، احلمل مدة
  ].٩٣٩[املوت ولد هو الفرضية

 استئصال بواسطة امليت استنساخ اإلسالمي الفقه يف جيوز ال فإنه هذا، أجل ومن
 امليت استنساخ جيوز ال أنه كما امليت، وفاة قبل ا حمتفظ جممدة حية خلية من نواة

 املراد امليت جثة حلرمة وذلك ،وفاته بعد الشخص خاليا إحدى من نواة استئصال بواسطة
  ].٩٤٠[اإلسالمية الشريعة يف وميتاً حياً حمترم فاآلدمي استنساخه،

  .والصواب احلق إىل سبحانه اهلادي وهو شيء، بكل العليم هو وجل عز واهللا
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  .م١٩٨٩ اإلسكندرية، لألطباء، اجلنائية املسئولية. رياض منري حنا. د - ١٠٦
  .م١٩٩٦ دمشق، القلم، دار اإلنسان، جسم يف اإلميان رحلة. حامد أمحد حامد. د - ١٠٧
  .م١٩٨٩ القاهرة، اجلمهورية، مطبعة. اإلنسان أعضاء نقل حكم. الشاذيل حسن. د - ١٠٨
  .تاريخ بدون بريوت، صادر، دار خليل، خمتصر على اخلرشي شرح. اخلرشي - ١٠٩
  .م١٩٧٨ بريوت، التراث، إحياء دار احملتاج، مغين. الشربيين اخلطيب - ١١٠
  .م١٩٩٣ دمشق، احلكمة، دار املالكي، الفقه موسوعة. العك عبدالرمحن خالد - ١١١
  .م١٩٧٤ دمشق، العربية، الكتب دار اإلميان، حمراب الطب. جليب خالص. د - ١١٢
  .هـ١٤١٧ الرياض، املوت، بعد احلياة. الشايع خالد - ١١٣
  .القاهرة احلليب، مطبعة الدسوقي، حاشية مع الكبري الشرح. أمحد الدردير - ١١٤
  .٤٨ص ،٣٨٣ العدد م،١٩٩٧ نوفمرب اإلسالمي، الوعي جملة اآلدمي، االستنساخ. رضوان رضا. د - ١١٥



  .تاريخ بدون بريوت، اإلسالمية، ةاملكتب احملتاج، اية. الرملي - ١١٦
  .هـ١٤١٦ القاهرة، تيمية، ابن مطابع اللذات، هادم. السعودي ربيع - ١١٧
  .تاريخ بدون القاهرة، احلديث، دار الراية، نصب. الزيلعي - ١١٨
  .تاريخ بدون بريوت، الفكر، دار مالك، موطأ على الزرقاين شرح. الزرقاين - ١١٩
  .م١٩٨٥ دمشق، وأدلته، اإلسالمي الفقه. )وهبة (الزحيلي. د - ١٢٠
  .م١٩٩٧ بريوت، الرسالة، مؤسسة الشرعية، الضرورة نظرية). وهبة (الزحيلي. د - ١٢١
  .١٤ص ،١٤ العدد الشقائق، جملة البشري، االستنساخ). وهبة (الزحيلي. د - ١٢٢
  .م١٩٦١ دمشق، العام، الفقهي املدخل). أمحد مصطفى (الزرقاء. د - ١٢٣
  .م١٩٨٨ عمان، الفرقان، دار ؟ األمراض اهللا جعل ملاذا. الزميلي زهري. د - ١٢٤
  .م١٩٩٠ الدمام، القيم، ابن دار املسلم، الطبيب خلق. السباعي زهري. د - ١٢٥
  .م١٩٩٣ دمشق، القلم، دار وفقهه، أدبه الطبيب. البار علي حممد. د و. السباعي زهري. د - ١٢٦
  .١٣٧ص ،١ العدد ،١٩٨٧ اجلنائية، الة لزرعها، الكلى إعطاء. الباز زكريا. د - ١٢٧
  .م١٩٧٧ دمشق، الشرعي، الطب. درويش زياد. د - ١٢٨
  .م١٩٩٦ بريوت، البيارق، دار األنابيب، أطفال. سالمة أمحد زياد - ١٢٩
  .تاريخ بدون بريوت، الدين، علوم إحياء بشرح املتقني السادة احتاف). احلسين (الزبيدي - ١٣٠
  .القاهرة السعادة، مطبعة املبسوط،). بكر أبو (السرخسي - ١٣١
  .م١٩٧٩ الشروق، دار القرآن، ظالل يف. قطب سيد - ١٣٢
  .م١٩٨٩ بريوت، السنة، فقه سابق، السيد - ١٣٣
  .م١٩٥٤ الفكر، دار اإلسالمي، الفقه يف احلق مصادر السنهوري،. د - ١٣٤
  .م١٩٥٩ ة،القاهر الشرعي، الطب حممد، سليمان. د - ١٣٥
  .م١٩٧٧ بريوت، الكتب، دار والطب، الفقه بني اإلجهاض. السباعي الدين سيف - ١٣٦
  .٤ص م،٢١/٥/١٩٩٧ اجلديدة، جملة البشر، حلوم لبيع سوق. عبدالعاطي سيد - ١٣٧
  .م١٩٩٥ بريوت، للعلوم، العربية الدار الدماغية، السكتة. وآخرون سنيلك. د - ١٣٨
  .م١٩٩٥ القاهرة، الشرعي، الطب. عامر عبداحلميد. د و مسيت سيدين. د - ١٣٩
  .م١٩٩١ ليبيا، بنغازي، اإلجهاض، عن الطبية املسئولية. الزوي سامل. د - ١٤٠
  .م١٩٩٠ القاهرة، النهضة، دار الطبية، التجارب عن املدنية املسئولية. منتصر سهري. د - ١٤١
  .م١٩٨٤ بريوت،. للنشر العربية ملؤسسةا العريب، الطبيب النفيس ابن. قطاية سليمان. د - ١٤٢
  .الثالثة الطبعة بريوت، زيدون، ابن دار النبوي، الطب إعجاز. اجلميلي السيد. د - ١٤٣
  .م١٩٩٦ بريوت، اهلالل، مكتبة املوت، سكرات. اجلميلي السيد. د - ١٤٤
  .م١٩٩٤ بريوت، اهلالل، مكتبة القيامة، يوم مواقف. اجلميلي السيد. د - ١٤٥
  .م١٩٨٦ اإلسالمي، الفقه جممع اإلنسانية، احلياة اية. األشقر سليمان. د - ١٤٦
  .م١٩٩٣ جدة، املعاصرة، وتطبيقاته الضرورة فقه. عبدالوهاب سليمان. د - ١٤٧
  .م١٩٩٧ النفائس، دار اإلسالمي، الطب. احللو مسري. د - ١٤٨



  .م١٩٩٤ ليبيا، بنغازي، الطيب، النشاط عن املدنية املسئولية. العسيلي سعد. د - ١٤٩
  .القاهرة التجارية، املكتبة الشريعة، أصول يف املوافقات. الشاطيب - ١٥٠
  .م١٩٧٣ بريوت، العلمية، املكتبة األوطار، نيل. الشوكاين - ١٥١
  .م١٩٨٠ القاهرة، الفتاوى،. شلتوت الشيخ - ١٥٢
  .م١٩٨٠ بريوت، واحلياة، الدين يف يسألونك. الشرباصي الشيخ - ١٥٣
  .م١٩٩٨ اجلزائر، الفتاوى،. الشعراوي الشيخ - ١٥٤
  .م١٩٨٣ اجلزائر، اإلسالمي، الفقه يف وجواب سؤال ١٠٠. الشعراوي الشيخ - ١٥٥
  .م١٩٩٣ الطائف، الصديق، مكتبة الطبية، اجلراحة أحكام. حممد الشنقيطي - ١٥٦
  .م١٩٩٠ القاهرة، املعاصرة، الطبية والقضايا اإلسالمي الفكر. الساهي شوقي. د - ١٥٧
 األعضاء، لزراعة السعودي املركز الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و فيصل شاهني. د - ١٥٨

  .هـ١٤١٨ الرياض،
  .م١٩٧٨ القاهرة، احلليب، مصطفى مطبعة السالم، سبل. الصنعاين - ١٥٩
  .هـ١٤١٦ الرياض، ية،اإلسالم الشريعة ضوء يف األعضاء زراعة. عبدالقيوم صاحل. د - ١٦٠
  .م١٩٩٧ الرياض، العبيكان، مكتبة العصر، قنبلة االستنساخ. الدمرداش صربي. د - ١٦١
  .٥٤ص ،١٩٩٨ نوفمرب اإلسالم، منار جملة البشري، االستنساخ. الدين شهاب صالح - ١٦٢
 األحد ،٥٤٩٣ العدد األوسط، الشرق صحيفة األعضاء، زرع حكم. السدالن صاحل. د - ١٦٣
  .م١٢/١٢/١٩٩٣

  .م١٩٩٧ القاهرة، اإلسالمي، اجلنائي التشريع. عودة عبدالقادر - ١٦٤
  .م١٩٨٦ الشرق، دار األنام، مصاحل يف األحكام قواعد. عبدالسالم بن العز - ١٦٥
  .القاهرة البحوث، معهد اإلسالمي، الفقه يف الضمان. اخلفيف علي الشيخ - ١٦٦
  .م١٩٨٥ بريوت، احلرام،و احلالل. عطا عبدالقادر الشيخ - ١٦٧
  .م١٩٨٤ اإلسكندرية، والتقومي، التحرمي يف احلكيم املنهج. فراج عبداحلميد. د - ١٦٨
  .١ العدد ،١٩٨٧ القاهرة، اجلنائية، الة الكلى، نقل مشروعية. النجار عبدالرمحن. د - ١٦٩
  .م١٩٩٧ الرياض، املسلم، دار وعالماا، الوفاة. احلديثي عبداهللا. د - ١٧٠
 نوفمرب عدد اإلسالم، منار جملة ؟، والقانون الفقه موقف ما الدماغ زرع عمليات بعد. العامل لطفي عمر - ١٧١

  .٦٦ص ،١٩٩٨
  .م١٩٩٦ الكويت، ط، ع،. إ. م للموت، الطيب التعريف. العوضي عبدالرمحن. د - ١٧٢
  .م١٩٨٩ بريوت، اإلسالم، يف واحلرام احلالل. أمحد عساف الشيخ - ١٧٣
  .٢٤٥ص م،١٩٨٨ احملامون، جملة والقانون، الصناعي التلقيح. الفحل عمر. د - ١٧٤
  .م١٩٨٧ الكويت، الدويل، اإلسالمي الطيب املؤمتر. املؤجر الرحم حكم. عبدايد عادل. د - ١٧٥
  .٨٠ص ،١٩٩٨ مارس املنهل، جملة العربية، الثقافة يف املوت مفهوم. قامسي علي. د - ١٧٦
 رجب ،١٠٣ العدد الفرقان، جملة الطيب، والرأي الشرع رأي بني الوراثية البصمة. مصطفى ينالد عالء - ١٧٧

  .٣١ص هـ،١٤١٩



  .هـ١٤١٥ الرياض، اإلسالمية، الدعوة مؤسسة فتاوى،. باز بن عبدالعزيز الشيخ - ١٧٨
  .هـ١٤١٨ الرياض، النرجس، مطبعة اجلنائز، أحكام. باز بن عبدالعزيز الشيخ - ١٧٩
  .م١٩٩٦ دمشق، القلم، دار اإلسالم، يف الطبية احلقائق. الكيالين عبدالرزاق .د - ١٨٠
  .م١٩٩٣ اإلسكندرية، الشرعي، الطب مسائل يف الطبية اخلربة. الشواريب عبداحلميد. د - ١٨١
  .م١٩٩٣ باكستان، الهور، اإلسالمي، الفقه يف اآلدمي بأجزاء االنتفاع. حممد اهللا عصمت - ١٨٢
  .هـ١٤١٧ جدة، طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة هللاعبدا. د - ١٨٣
  .م١٩٨٩ الكويت، ط،. ع. إ. م الفائضة، األجنة من االستفادة. باسالمة عبداهللا. د - ١٨٤
 املكرمة، مكة اإلسالمي، الفقه جممع منها، التخلص وحكم خلقياً املشوهة األجنة. باسالمة عبداهللا. د - ١٨٥

  .م١٩٨٦
  .٣ العدد ،١٩٧٣ الفكر، عامل جملة الرمحة، قتل. حومد هابعبدالو. د - ١٨٦
  .١٣٣ص ،٢ العدد ،١٩٨١ احلقوق، جملة للطبيب، اجلزائية املسئولية. حومد عبدالوهاب. د - ١٨٧
  .هـ١٤١٠ ،٣ العدد الرياض، املعاصرة، الفقهية البحوث جملة األطباء، مسئولية. النفيسه عبدالرمحن. د - ١٨٨
  .م١٩٩٣ جدة، األحياء، من واألموات األموات من األحياء خروج. أحالم العوضي. د - ١٨٩
  .م١٩٩٢ جدة، الصحابة، مكتبة اإلسالمي، الفقه يف األعضاء نقل حكم. العقيلي عقيل. د - ١٩٠
  .م١٩٩٤ عمان، األقصى، مكتبة العرب، عند الطب رواد. السعيد عبداهللا. د - ١٩١
  .القاهرة اإلسالمي، املختار دار كشك، لشيخا فتاوى. كشك عبداحلميد الشيخ - ١٩٢
  .م١٩٨٩ القاهرة، املصرية، الدار وزراعتها، األعضاء نقل. السكري عبدالسالم. د - ١٩٣
  .م١٩٩١ القاهرة، األقصى، دار الطيب، الفقه يف حبوث. غدة أبو عبدالستار. د - ١٩٤
  .هـ١٤١٨ جدة، ،األندلس دار املهنية، الطبيب مسئولية. الغامدي عبداهللا - ١٩٥
  .م١٩٩٢ القاهرة، النهضة، دار الطبيب، التزامات. جنيدة حسن علي. د - ١٩٦
  .تاريخ بدون القاهرة، العريب، الفكر دار اإلسالمي، الطب. فراج الدين عز. د - ١٩٧
  .م١٩٩١ القاهرة، االعتصام، دار اإلسالمي، الفكر يف املوت. الفرماوي عبداحلي. د - ١٩٨
  .م١٩٩٣ القاهرة، باحملرمات، التداوي حكم. إدريس الفتاحعبد. د - ١٩٩
  .م١٩٨٦ القرآن، مكتبة املوت، سكرات. عاشور عبداللطيف - ٢٠٠
  .م١٩٨٨ القرآن، مكتبة املوت، بعد حياتنا. عاشور عبداللطيف - ٢٠١
  .م١٩٧٩ بريوت، العلمية، الكتب دار املصطفى، حقوق بتعريف الشفا). القاضي (عياض - ٢٠٢
  .م١٩٩٣ بريوت، حزم، ابن دار املوت، مشاهد. التليدي عبداهللا - ٢٠٣
  .٦٩١ص ،٧ الد األزهر، جملة احلديث، والطب اإلسالم. إمساعيل عبدالعزيز. د - ٢٠٤
  .م١٩٨١ القاهرة، النهضة، دار الطبية، املهن يف القانونية املوسوعة. خليل عديل. د - ٢٠٥
  .م١٩٨٨ القاهرة، اإلسالمي، للطب اخلامس املؤمتر الطبية، املهنة بآدا تطور. شوقي عبدالفتاح. د - ٢٠٦
  .م١٩٩٣ اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار الشرعي، الطب. املنشاوي عبداحلميد. د - ٢٠٧
  .م١٩٩٧ القاهرة، والدين، العلم بني االستنساخ. مصباح عبدالفتاح. د - ٢٠٨
  .تاريخ بدون الكويت، واملستقبل، حلاضرا بني األعضاء زرع. عبدالفتاح اهللا عطا - ٢٠٩



  .م١٩٣٩ احلليب، مصطفى مطبعة الدين، علوم إحياء). حامد أبو (الغزايل - ٢١٠
  .طهران الثانية، الطبعة الكتب، دار الكبري، التفسري. الرازي الفخر - ٢١١
 العدد م،١٩٩٨ احلقوق، لةجم الثانونية، الوجهة من البشري اجليين االستنساخ مشروعية. الكندري فايز. د - ٢١٢
  .٧٨٣ص ٢٢

  .م١٩٨٨ بريوت، القلم، دار السعودية، العربية اململكة يف العلماء من جمموعة. إسالمية فتاوى - ٢١٣
  .مصر األوقاف، وزارة املصرية، اإلفتاء دار. اإلسالمية الفتاوى - ٢١٤
  .م١٩٧٣ بريوت، العريب، الفكر دار الفروق،). الدين شهاب (القرايف - ٢١٥
  .القاهرة املصرية، الكتب دار الكرمي، القرآن ألحكام اجلامع. القرطيب - ٢١٦
  .م١٩٨٠ مصر، األزهرية، املكتبة اآلخرة، وأمور املوتى أحوال يف التذكرة. القرطيب - ٢١٧
  .هـ١٤١٦ الرياض، اإلسالمي، الفقه قواعد ضوء يف بالكلى التربع). مناع (القطان الشيخ - ٢١٨
  .م١٩٩٣ املنصورة، الوفاء، دار معاصرة، فتاوى). يوسف (القرضاوي الشيخ - ٢١٩
  .م١٩٧٣ بريوت، اإلسالم، يف واحلرام احلالل). يوسف (القرضاوي الشيخ - ٢٢٠
  .٤٤ص هـ،١٤١٩ حمرم، اإلسالم، منار جملة شرعية، فتاوى). يوسف (القرضاوي الشيخ - ٢٢١
  .م١٩٩٤ القاهرة، لنهضة،ا دار الرمحة، بدافع القتل. هدى قشقوش. د - ٢٢٢
  .م١٩٩١ دمشق،. اإلسالم يف الطبية واملسئولية التداوي. مبارك قيس - ٢٢٣
 بنغازي، الطبية، للمسئولية الدويل املؤمتر. الطيب التعليم ألغراض اإلنسان جسم تشريح. شبري قنديل. د - ٢٢٤
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  اهلوامش

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠ اآلية الزمر، سورة]  ١[
 ،األعضاء لزرع الدويل امللتقى اإلسالمي، الطيب الفقه يف األعضاء لزرع الشرعية الضمانات العريب، بلحاج. د]  ٢[

 القانون ملتقى اإلسالمي، الطيب الفقه يف الطبية املهنة أخالقيات م،١٩٨٥ نوفمرب ١٧و ١٦ يوما العاصمة، اجلزائر
 الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم م،١٩٩٢ أبريل ١٧و ١٦ يوما ،)اجلزائر (بلعباس سيدي جامعة والطب،
 نفس ويف بعدها، وما ٥٣ص م،١٩٩٣ ،١٨ العدد رياض،ال املعاصرة، الفقهية البحوث جملة املستحدثة، واجلراحة

 وما ٤٤ص هـ،١٤١٦ الرياض، األعضاء، لزراعة السعودي املركز كتاب يف املقال هذا تلخيص: انظر االجتاه
  .بعدها

 ١١٨١ رقم القانون مبقتضى م،١٩٧٦ سنة يف إال باجلثة املساس أحكام نظم الذي الفرنسي القانون يظهر مل]  ٣[
  . وزرعها البشرية األعضاء بنقل املتعلق م١٩٧٦ لسنة

 ،٥ج اموع، يف النووي (مسلم أخرجه ،"حياً كسره مثل ميتاً املؤمن عظم كسر إن: "أخرى رواية ويف]  ٤[
 يف وأمحد ؛)٩٠ص (املوطأ يف ومالك ،)٦٩ص ،٢ج (األنصاري سعيد بن سعد عن داود أبو وأخرجه ؛)٣٠٠
 املشكل يف والطحاوي ؛)٣٦٧ رقم (والدارقطين ؛)٧٦٦ رقم (صحيحه يف حبان وابن ؛)١٠٥ص ،٦ج (مسنده

 ،٣ج (الغليل إرواء يف األلباين وصححه ؛)٥٥٠ص ،٤ج (وشرحه الصغري اجلامع يف والسيوطي ؛)١٠٨ص ،٢ج(
  .٢٣٣ص اجلنائز، وأحكام ؛)٢١٣ص
 أن كما ضعيف، إسناده األلباين وقال. ١٦١٧ رقم ،١ج امليت، عظام كسر عن النهي باب ماجة، ابن سنن]  ٥[

  .٢٣٣ص األلباين، للشيخ اجلنائز أحكام: انظر. الرواة بعض تفسري هي بل احلديث من ليست الزيادة
  .٢ اآلية من امللك، سورة]  ٦[
  .٣٩٢ص ،٣ج التفاسري، صفوة الصابوين، علي حممد]  ٧[
  .الكيب زهري الشيخ ذيب ،٤٠ص وشدته، املوت سكرات الغزايل، اإلمام]  ٨[
 ؛١٥ص اإلسالمي، الفكر يف املوت الفرماوي، عبداحلي. د: ١٠ص املوت، أسرار اخلطيب، موسى. د]  ٩[

  .٦ص اللذات، هادم السعودي، ربيع الشيخ ؛١٢ص املوت، بعد احلياة. اجلمل حممد إبراهيم
  .٢٦ اآلية اجلاثية، سورة]  ١٠[
  .٦٠ اآلية الواقعة، سورة]  ١١[
  .٤٣٦ص ،٣ج ،كثري ابن تفسري خمتصر]  ١٢[
  .٩٤ص التعريفات، اجلرجاين،]  ١٣[
  .١٢٢ص ،٢ج اللغة، مقاييس معجم زكريا، احلسن أبو]  ١٤[
  .٢٦٦و ٦٩ص الصحاح، خمتار الرازي،]  ١٥[



 ابن حاشية ؛١١٣ص ،٢ج خليل، خمتصر على اخلرشي ؛٨٩ص ،٢ج الكبري، التفسري الرازي، الفخر]  ١٦[
  .١٨٩ص ،٢ج عابدين،

 حممد. د ؛١١٤٩ص ،١ج القرآن، ظالل يف قطب، سيد ؛٣١٣ص ،٣ج األسرار، شفك البزدوي،]  ١٧[
  .٨٦٠ص ،٢ج البصري، احلسن موسوعة قلعهجي،

  .م١٩٩٧ أبريل ٢٣ بتاريخ ،٣٣ للدورة ،٨ رقم جلسة املصرية، اإلفتاء دار]  ١٨[
 واحلد املوت، ضد واحلياة احلياة ضد بأنه املوت عرفوا وإمنا دقيقاً، تعريفاً املوت تعريف يف الفقهاء يذكر مل]  ١٩[

. تعاىل اهللا علم من الروح ألن الروح ألمور التعرض العلماء بعض رفض وقد. عدمه أو الروح وجود بينهما الفارق
 ظالل يف قطب، سيد م؛١٩٦٧ ،٣ط ،٩ج القرآن، ألحكام اجلامع القرطيب، ؛٢٤٤ص اجلاللني، تفسري: انظر

  .١١٤٩ص ،١ج القرآن،
  .١٨٥ اآلية من عمران، وآل ؛٥٧ اآلية من والعنكبوت، ؛٣٥ اآلية من ألنبياء،ا سورة]  ٢٠[
  .١٨٥ اآلية من عمران آل سورة]  ٢١[
  .٤٩ اآلية الفرقان، سورة]  ٢٢[
  .٥٠ اآلية الروم، سورة]  ٢٣[
  .٦٦ اآلية من مرمي، سورة]  ٢٤[
  .٢٣ اآلية من مرمي، سورة]  ٢٥[
  .٥٢ اآلية من الروم، سورة ؛٨٠ اآلية النمل، سورة]  ٢٦[
  .٤٢ اآلية من الزمر، سورة]  ٢٧[
  .٦٠ اآلية من األنعام، سورة]  ٢٨[
  .عنه اهللا رضي جابر عن صحيحه يف البخاري أخرجه]  ٢٩[
 بني باملوت النوم يشبه وهو الكرمي القرآن بأن العلماء قال. عنه اهللا رضي اليمان بن حذيفة عن عليه متفق]  ٣٠[

 فتضعف النوم أثناء يف وأما كاملة، بالروح اجلسد عالقة تكون اليقظة أثناء ففي متاثل، وال تشبيه أمر هو األمر بأن
 لندوة مقدم حبث إبراهيم، شوقي أمحد. د. الصغرى الوفاة ولكنها حي فهو حقيقة ميتاً ليس فالنائم العالقة، هذه

 الطب بني الدماغ موت. الدقر حممد ندى ؛٣٧٤و ،٣٧٣ص اإلسالمي، املفهوم يف وايتها بدايتها اإلنسانية احلياة
  .٩٧ص واإلسالم،

  .١٢٢ اآلية من األنعام، سورة]  ٣١[
  .١٩ اآلية الروم، سورة]  ٣٢[
  .٤٦٣ص القرآنية، التعبريات معجم عتريس، حممد]  ٣٣[
  .٥٧ اآلية العنكبوت، سورة]  ٣٤[
  .١٤٣ اآلية عمران، آل سورة]  ٣٥[
  .١٠٦ يةاآل من املائدة، سورة]  ٣٦[
  .١٧ اآلية من إبراهيم، سورة]  ٣٧[
  .مرسالً الدنيا أيب ابن ورواه مالك، بن وعراك أنس عن أسامة أيب بن احلارث أخرجه]   ٣٨[
  .٣٨ اآلية من الرعد، سورة]  ٣٩[



  .١١ اآلية من املنافقون، سورة]  ٤٠[
  .٦١ اآلية من النحل، سورة]  ٤١[
  .٣٤ اآلية من األعراف، سورة]  ٤٢[
  .٣٠ اآلية سبأ، سورة]  ٤٣[
  .١٤٥ اآلية من عمران، آل سورة]  ٤٤[
  .١٦ اآلية من األحزاب، سورة]  ٤٥[
  .٧٨ اآلية من النساء، سورة]  ٤٦[
  .١٦٨ اآلية عمران، آل سورة]  ٤٧[
  .٨ اآلية اجلمعة، سورة]  ٤٨[
  .٨٨ اآلية من القصص، سورة]  ٤٩[
  . ٢٦ اآلية الرمحن، سورة]  ٥٠[
  . ٣٤ اآلية من لقمان، ةسور]  ٥١[
  . ٤٢ اآلية من الزمر، سورة]  ٥٢[
  . ٤٢ اآلية من الزمر، سورة]  ٥٣[
  .١٤٦و ١٤٥ص ،٧ج القرآن، ظالل يف قطب، سيد]  ٥٤[
  .عنه اهللا رضي هريرة أيب عن والنسائي ماجة وابن. حسن وقال الترمذي رواه]  ٥٥[
  .الكيب زهري الشيخ ذيب ،١٢ص وشدته، املوت سكرات الغزايل، اإلمام]  ٥٦[
  .جيد بإسناد بكماله الدنيا أيب وابن عنه، اهللا رضي عمر عن خمتصراً ماجة ابن رواه]  ٥٧[
  .أوس بن شداد عن يعلى أبو ورواه ماجة وابن والترمذي) ١٢٤ص ،٤ج (مسنده يف أمحد أخرجه]  ٥٨[
  .أنس عن الديلمي أخرجه]  ٥٩[
 سجن الدنيا ألن وذلك. حسن بسند مرسالً عنهما اهللا رضي عمر بن اهللاعبد عن واحلاكم الطرباين أخرجه]  ٦٠[

 هذا من له إطالق فاملوت شيطانه، ومدافعة شهواته، ورياضة نفسه مقاساة من عناء يف فيها يزال ال إذ املؤمن،
 سكرات يل،الغزا اإلمام بعدها؛ وما ٩ص القبور، أهوال. رجب بن احلافظ: انظر. حقه يف حتفة واإلطالق العذاب،

  .١٤و ١٣ص وشدته، املوت
 يطهره املوت أن مبعىن أي صحيح، حسن وقال املريدين سراج يف العريب وابن الشعب، يف البيهقي أخرجه]  ٦١[

  .الفرائض وإقامته الكبائر اجتنابه بعد ويكفرها منها
  .١١و ١٠ص ،٨ج البخاري، صحيح: انظر عنه، اهللا رضي أنس عن عليه متفق]  ٦٢[
  .للجهنية حبيبة أم عن الشعب، يف البيهقي أخرجه]  ٦٣[
  .٧٧ اآلية من القصص، سورة]  ٦٤[
  .٩٩ص ،١١ج ؛٢٠٩٢ رقم صحيحه، يف البخاري رواه]  ٦٥[
  .صحيح وهو) ٤١٠٩ رقم (ماجة وابن ،)٢٣٧٨ رقم (والترمذي ،)٣٩١ص ،١ج (أمحد أخرجه]  ٦٦[
  .حسن إسنادهو) ٢٤٥٩ رقم (والترمذي ،)١٢٦ص ،٥ج (أمحد أخرجه]  ٦٧[



 األكاسرة، ظهور به وكسر اجلبابرة، رقاب باملوت قصم الذي هللا احلمد: ((اهللا رمحه الغزايل حامد أبو قال]  ٦٨[
 إىل الغلمان مالعبة ومن اللحود، ظلمة إىل العهود ضياء ومن القبور، إىل القصور من فنقلوا القياصرة، آمال به وقصر

...)) الوحدة وحشة إىل العشرة أنس ومن التراب، يف التمرغ إىل والشراب امبالطع التنعم ومن الديدان، مقاساة
  .١٠٢ص املوت، ذكر كتاب ،١٥ج الدين، علوم إحياء: انظر

  .٢٥ص املوت، أسرار اخلطيب، موسى. د ذكره]  ٦٩[
  .١٥ص املوت، سكرات الغزايل، اإلمام ؛٨٧ص احلبيب، بلقاء الكئيب بشرى السيوطي، اإلمام]  ٧٠[
  .١١ص اللذات، هادم السعودي، ربيع الشيخ ذكره  ]٧١[
  .٢٨١ اآلية البقرة، سورة]  ٧٢[
  . ١١١ اآلية من النحل، سورة]  ٧٣[
. د ؛١٧ص القيامة، يوم مواقف اجلميلي، السيد. د ؛٨٧ص احلبيب، بلقاء الكئيب بشرى السيوطي، اإلمام]  ٧٤[

  .٨٦٠ص ،٢ج البصري، احلسن موسوعة. جي قلعة حممد
 ،١ج الدين، علوم إحياء بشرح املتقني السادة إحتاف الزبيدي، الشيخ ؛١٤ص امليت، أحوال الغزايل، اإلمام ] ٧٥[

 يف املوت الفرماوي، عبداحلي/ د ؛٨ص الروح، اجلوزية، قيم ابن ؛٢١ص القبور، أهوال رجب، احلافظ ؛٣٧٦ص
  .١٥ص اإلسالمي، الفكر

  .٩ص املوت، أسرار/ اخلطيب موسى. د ذكره]  ٧٦[
  .١٣٠٠ص ،٣ج القرآن، ظالل يف قطب، سيد املوت، وحقيقة احلياة حقيقة يعرفون ال العباد إن]  ٧٧[
  .٣٧٦ص ،١ج الدين، علوم إحياء بشرح املتقني السادة إحتاف الزبيدي، الشيخ]  ٧٨[
  .١٤ص امليت، أحوال الغزايل، اإلمام ؛٨ص الروح، اجلوزية، قيم ابن]  ٧٩[
  . ٥٥ اآلية طه، سورة]  ٨٠[
  . ٢٥ اآلية من األعراف، سورة]  ٨١[
 ؛٧٠ص الروح،. اجلوزية قيم ابن ؛٣٠٦ص والقبور، املوتى حال بشرح الصدور شرح السيوطي، اإلمام]  ٨٢[

. عبداحلميد علي. د بعدها؛ وما ٦٦ص اجلنائز، أحكام. األلباين الشيخ ؛٥٥ص املوت، مشاهد. التليدي عبداهللا
  .١٥ص وأحكامه، عظاته املوت

  .١٨٢ص ،٣ج الباري، فتح: انظر. عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن وأمحد والنسائي البخاري رواه]  ٨٣[
. اخلطيب موسى. د ؛٩ص القبور، أهوال. رجب بن احلافظ ؛١٥ص املوت، بعد حياتنا عاشور، عبداللطيف]  ٨٤[

  .بعدها وما ٣٧٦ص ،١ج الدين، لومع إحياء بشرح املتقني السادة إحتاف. الزبيدي الشيخ ؛١٥ص املوت، أسرار
  .ومسلم البخاري أخرجه حديث من جزء]  ٨٥[
  .اإلسناد صحيح وهو الزهد، زوائد يف أمحد بن وعبداهللا والنووي والبيهقي واحلاكم داود أبو أخرجه]  ٨٦[
 ؛٢١٤ص ،١ج املوقعني، أعالم يف القيم ابن وصححه ماجة وابن والنسائي وأمحد واحلاكم داود أبو أخرجه]  ٨٧[

  .١٥٦ص لأللباين، اجلنائز أحكام يف بأكمله احلديث: انظر
  . ١٦٩ اآلية عمران، آل سورة]  ٨٨[
  . ١٥٤ اآلية البقرة، سورة]  ٨٩[



. والترمذي ؛٥١١٠ رقم نعيمها، وصفة اجلنة كتاب. ومسلم ؛١٢٩٠ رقم اجلنائز، كتاب. البخاري أخرجه]  ٩٠[
  .٩٩٢ رقم اجلنائز، كتاب

  .نفسه وجل عز اهللا ا اختص اليت الغيبية األمور من فهذا ذلك حيدث كيف أما]  ٩١[
  .صحيحه يف مسلم أخرجه]  ٩٢[
  .٢ اآلية من األنعام، سورة]  ٩٣[
 لآلية تفسريه يف قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن وغريه، الترمذي وروى ،٣٤ اآلية لقمان، سورة]  ٩٤[

 أخرجه) حاجة إليها له جعل بأرض ميوت أن لعبد اهللا قضى إذا: (أنه" تموت أَرضٍ بِأَي نفْس تدرِي وما "الكرمية
  .٥١ص ،٤ج الوصول، تيسري: انظر الترمذي،

  .االستسقاء كتاب يف عنهما اهللا رضي عمر ابن عن البخاري رواه]  ٩٥[
  . ٢٦ اآلية من الكهف، سورة]  ٩٦[
  . ١٤٥ اآلية من عمران، آل سورة]  ٩٧[
  . ٤٥ اآلية من فاطر، سورة]  ٩٨[
 املوت. الفرماوي عبداحلي. د ؛٣٦٢ص ،١١ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح العسقالين، حجر ابن]  ٩٩[
  .٤٢ص اإلسالمي، الفكر يف
  . ١٩ اآلية ق، سورة]  ١٠٠[
  . ٩٣ اآلية من األنعام، سورة]  ١٠١[
  . ١٩ اآلية من األحزاب، سورة]  ١٠٢[
  .١٥٣ص ،١٤ج القرآن، ألحكام اجلامع. يبالقرط]  ١٠٣[
  . ٢٠ اآلية من حممد، سورة]  ١٠٤[
  .٣٣٦ص ،٦ج القرآن، ظالل يف. قطب سيد ؛٢٤٣ص ،١٦ج القرآن، ألحكام اجلامع. القرطيب]  ١٠٥[
  .٢٢٧ص ،٣ج التفاسري، صفوة الصابوين، علي حممد]  ١٠٦[
 عبداللطيف ؛١٨ص املوت، سكرات اجلميلي، سيدال. د ؛٤٦ص وشدته، املوت سكرات الغزايل، اإلمام]  ١٠٧[

  .٥٥ص املوت، مشاهد التليدي، عبداهللا ؛٢٥ص املوت، سكرات عاشور،
  . ٨٤ – ٨٣ اآلية الواقعة، سورة]  ١٠٨[
  . ٢٦ اآلية القيامة، سورة]  ١٠٩[
  . ١٨ اآلية من النساء، سورة]  ١١٠[
  .حسن حديث وهو نهما،ع اهللا رضي عمر ابن عن ماجة وابن الترمذي أخرجه]  ١١١[
  . ٦١ اآلية من األنعام، سورة]  ١١٢[
  .٢٤٢ص ،٣ج الكشاف،. الزخمشري]  ١١٣[
  .٥٧٤ص ،٤ج الدين، علوم إحياء. الغزايل اإلمام]  ١١٤[
 طنطاوي الشيخ م؛١٩٨٤ مارس عدد العربية، الة والدين، العلم بني املوت أسرار. غامن حممود مؤنس. د]  ١١٥[

  .٢٣١ص ،٣ج القرآن، تفسري يف راجلواه. جوهري
  . بعدها وما ٥ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و شاهني فضل. د]  ١١٦[



  .١٣٦ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى]  ١١٧[
  . ١٨٠ اآلية من البقرة، سورة]  ١١٨[
 احلقيقي املوت منه املراد كان مل إذ ملوت،ا سكرات بيعقوب حلت أي. ١٣٣ اآلية من البقرة، سورة]  ١١٩[
  .أبنائه مع يتكلم أن السالم عليه يعقوب استطاع ملا) اجلسد من الروح خبروج حيدث الذي(
 أحكام عليه تسري وال الشرعية، الناحية من ميتاً احملتضر يعد فال. ١٣٦ص السابق، املرجع الدقر ندى]  ١٢٠[

 معاصرة، فقهية قضايا. البوطي رمضان سعيد حممد. د: انظر. للجسد تامة مفارقة الروح مفارقة بعد إال املوت
  .بعدها وما ١٢٧ص
  .٤٤ص اإلسالمي، الفكر يف املوت. الفرماوي عبداحلي. د]  ١٢١[
  .٥٧٤ص ،٤ج الدين، علوم إحياء. الغزايل اإلمام ذكره]  ١٢٢[
  .٣ص ،٣ج مسنده، يف وأمحد والنسائي ماجة وابن والترمذي داود وأبو مسلم رواه]  ١٢٣[
  .٥٧ص ،٧ج الرباين، الفتح: انظر أمحد، اإلمام أخرجه]  ١٢٤[
  ).٩٧٩ رقم (والترمذي ،)٦٤ص ،٦ج (مسنده يف وأمحد عنها، اهللا رضي عائشة عن البخاري رواه]  ١٢٥[
  ).٩٠١ رقم اجلنائز، كتاب (والترمذي وأمحد ماجة وابن البخاري رواه]  ١٢٦[
  .مرسالً الدنيا أيب ابن وأخرجه ؛٣٢ص ،٦ج الكربى، السنن يف البيهقي أخرجه]  ١٢٧[
  .٢٩ص ،١ج للقرطيب، ونعيمه القرب عذاب: انظر املوت، يف الدنيا أيب ابن أخرجه]  ١٢٨[
  .٨٥ اآلية الواقعة، سورة]  ١٢٩[
  . ٦١ اآلية من األنعام، سورة]  ١٣٠[
  .١٣٨ص ،٢ج العظيم، القرآن تفسري كثري، ابن]  ١٣١[
  . ٣٢ اآلية من النحل، سورة ] ١٣٢[
  . ٢٧ اآلية حممد، سورة]  ١٣٣[
  . ٩٣ اآلية من األنعام، سورة]  ١٣٤[
  . ١١ اآلية من السجدة، سورة]  ١٣٥[
  .١٣٨ص ،٢ج تفسريه، يف كثري ابن ذكره]  ١٣٦[
  .صحيحه يف مسلم رواه]  ١٣٧[
  .مسلمة أم عن مسلم رواه]  ١٣٨[
  .موقوفاً علي عن املوت يف الدنيا أيب وابن الصامت، بن عبادة عن الشيخان أخرجه]  ١٣٩[
 عائشة عن مسلم ورواه ؛٤٠٢ص ،٣ج الوصول، تيسري: انظر الصامت، بن عبادة حديث من عليه متفق]  ١٤٠[

  .٦٦و ٦٥ص ،٨ج مسلم، صحيح: انظر عنها، اهللا رضي
  . ٥ اآلية العنكبوت، سورة]  ١٤١[
  . ١١٠ اآلية من الكهف، سورة]  ١٤٢[
. السيوطي ؛٨٥ص الروح،. اجلوزية قيم ابن ؛١٨٥ص ،٣ج والتوضيح، التنقيح. التفتازاين الدين سعد]  ١٤٣[

. قدامة ابن ؛٧٨ص ،٢ج البهجة، على األنصاري حاشية ؛٣٥٦ص والقبور املوتى حال بشرح الصدور شرح
  .٣٣٧ص ،٢ج املغين،



 اجلاللني، تفسري ؛٥٤٥ص ،١ج املنار، سريتف. رضا رشيد ؛٨٦ص ،٢ج الكبري، التفسري. الرازي الفخر]  ١٤٤[
  .١١٤ص
  . ٢٩ اآلية يس، سورة]  ١٤٥[
  .٢٩٦٤ص ،٥ج القرآن، ظالل يف. قطب سيد]  ١٤٦[
  . ٧ اآلية من احلاقة، سورة]  ١٤٧[
  . ٢٠ ،١٩ اآلية القمر، سورة]  ١٤٨[
  .٥٦٧ص ،٢ج كثري، ابن تفسري خمتصر. راجح حممد الشيخ]  ١٤٩[
  . ٩٨ آليةا مرمي، سورة]  ١٥٠[
  .٩٩ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى]  ١٥١[
  .٨٣٠٩ص الصغري، اجلامع شرح القدير فيض. املناوي الشيخ]  ١٥٢[
 رقم اجلنائز، كتاب ماجة، وابن ؛١٥٢٨ رقم اجلنائز، كتاب عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن مسلم أخرجه]  ١٥٣[

  .٥٣٣٢ رقم األنصار مسند باقي وأمحد ؛١٤٤٤
  .٢٢٢ص ،٦ج النووي، بشرح مسلم صحيح. النووي]  ١٥٤[
 تعريف. سوقية حممد. د شاهني، فيصل. د ؛١٠٢ص الدماغ، موت أو القلب موت. البار علي حممد. د]  ١٥٥[

 موت. الدقر ندى ؛٤٤ص اإلسالم، يف الطبية احلقائق. الكيالين عبدالرزاق. د ؛١٣ص الطبية، الناحية من املوت
  .١٦٧ص واإلسالم، الطب بني الدماغ

  . ٤٢ اآلية إبراهيم، سورة]  ١٥٦[
 على الدرديري ؛١٨٩ص ،٢ج عابدين، البن احملتار رد حاشية ؛٦٨ص ،٢ج القدير، فتح. اهلمام ابن]  ١٥٧[

 احملتاج، مغين. الشربيين اخلطيب ؛٣٤٤ص ،١ج اخلرشي، شرح على العدوي حاشية ؛٦٩ص ،٢ج الصغري، الشرح
  .٨٥و ٨٤ص ،٢ج القناع، كشاف. لبهويتا منصور ؛٣٣٢ص ،١ج
  .١٨٤و ١٨٣ص ،٢ج الدقائق، كرت شرح الرائق البحر. جنيم ابن]  ١٥٨[
  .١٢٢ص ،٢ج خليل، خمتصر على اخلرشي شرح. اخلرشي]  ١٥٩[
  .٥٣ص ،٥وج ٩٨ص ،٢ج الطالبني، روضة. النووي]  ١٦٠[
  .٣٣٧ص ،٢٢ج املغين،. قدامة ابن]  ١٦١[
  .بعدها وما ٤٤٩ص ،٤ج الدين، لومع إحياء. الغزايل]  ١٦٢[
  .٢٤ص واألطباء، الفقهاء بني وعالماا الوفاة. احلديثي عبداهللا. د]  ١٦٣[
 املوتى حال بشرح الصدور شرح. السيوطي ؛١٣٣ص ،٤ج وأدلته، اإلسالمي الفقه. الزحيلي وهبة. د]  ١٦٤[

  .٩٣و ٩٢ص الدماغ، موت. الدقر ندى ؛٥٤ص والقبور،
  .ومسلم خاريالب رواه]  ١٦٥[
  .١١٤٩ص ،١ج القرآن، ظالل يف. قطب سيد]  ١٦٦[
  .بعدها وما ١٢٧ص معاصرة، فقهية قضايا. البوطي رمضان سعيد حممد. د]  ١٦٧[
  .٢٤٩ص. ومرونته اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ]  ١٦٨[
  .٣٧١٤ص العاشر، الد اإلسالمية، الفتاوى]  ١٦٩[



  .م٨/٨/١٩٨٥ يف مؤرخة وىفت. باألزهر الفتوى جلنة]  ١٧٠[
  .٨ العدد م،١٩٩٦ ،))األمريكية غوليري ((موسوعة: انظر. العامل يف نسمة مليون ٥٠ حوايل يومياً ميوت]  ١٧١[
 هـ٦٢٠ سنة تويف اهللا رمحه قدامة ابن اتهد النري اإلمام بأن العلم مع ،٣٣٧ص ،٢ج املغين،. قدامة ابن]  ١٧٢[
  ).م١٢٢٣ املوافق(
  .٨٥٢ص ،١ج البصري، حلسن موسوعة. جي قلعه حممد. د]  ١٧٣[
  .١١٠ص ،٥ج اموع،. النووي]  ١٧٤[
  .١٦٤ص ،١ج املقتصد، واية اتهد بداية. رشد ابن]  ١٧٥[
  .م١٩/٨/١٩٨٥ يوم الصادرة ،)القاهرية (األخبار جريدة]  ١٧٦[
  .١٦٢ص املوت، أسرار. اخلطيب موسى. د]  ١٧٧[
  .١٦٠ص نفسه، املرجع. اخلطيب موسى. د]  ١٧٨[
  .٥٨ص اإلسالمي، الفكر يف املوت. الفرماوي احلي عبد. د]  ١٧٩[
  .م٩/٤/١٩٨٨ يوم ،)القاهرية (اليوم أخبار جريدة]  ١٨٠[
  .١٥٩و ١٥٨ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ١٨١[
  .١٨٢ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى]  ١٨٢[
 طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د ؛٣٥٤ص نبوي، طب هناك هل. البار علي حممد. د]  ١٨٣[

 يف األعضاء غرس. صايف أمين حممد. د بعدها؛ وما ٨١ص الشرعي، الطب أصول. سليمان حممد. د ؛٢٤٧ص
  .١٥ص اإلنسان، جسم

 ما هو فيه رجعة ال الذي للدماغ والنهائي الكامل فالتل وهذا استبداله، ميكن ال كله تلف إذا الدماغ فإن]  ١٨٤[
. د ؛١١ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و شاهني فيصل. د)). الدماغية بالوفاة ((طبياً يسمى
  .م١٩٩٨ مايو ديب، جامعة والقانون، الطب ملؤمتر حبث الدماغية، الوفاة. احلاج حممد

 قرنية على القطن من قطعة وضع رغم الرمش وعدم الشديد، للضوء العني بؤبؤ ةحرك عدم يف تتمثل وهي]  ١٨٥[
 احللق وباطن احلنك ملس عند احلكة أو التكمم وعدم األذن، يف بارد ماء إدخال رغم العني مقلة حترك وعدم العني،
  .بعدها وما ٦٥ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى: انظر. مبعلقة

 الربيطانية، املدرسة يف ساعات ٦ (ساعات مرور بعد آخر طيب فريق من الدماغ وظائف فحص دةوبإعا]  ١٨٦[
 الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و شاهني فيصل. د). األمريكية هارفارد مدرسة يف ساعة ٢٤و

  .١٧ ،١٥ص
 ؛٣٥٠ص نبوي، طب هناك هل دها؛بع وما ١٤٩ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د]  ١٨٧[

  .١٨٩ص ،)السباعي زهري. د مع باالشتراك (وفقهه أدبه الطبيب
  .١٢ – ١ص والسموم، الشرعي الطب مبادئ البهنساوي، حممد. د و شريف حيىي. د]  ١٨٨[
  .الدموية والدورة القلب أي والنبض، التنفس توقف بواسطة وطباً وعرفاً قانوناً يتحدد واملوت القدمي منذ]  ١٨٩[
  .١٤٧ص اإلسالمي، الطب يف حبوث. حممد اجلواد عبد حممد. د]  ١٩٠[
  .حمالة ال ميت شخص هو ميت مخ قال الذي) HARVARD)) (هارفرد ((مبعيار يعرف ما وهو]  ١٩١[
  .١٥ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف أمين حممد. د]  ١٩٢[



  .م٣٠/٧/١٩٨٥ يوم املصرية، األخبار جريدة ،األعضاء زراعة حول خالفات. فهمي جمدي]  ١٩٣[
 نبوي، طب هناك هل املؤلف، ولنفس ؛١٠٢ص الدماغ، موت أو القلب موت. البار علي حممد. د]  ١٩٤[

  .٣٥٣ص
 املختلفة اجلسم وظائف يف يتحكم الذي املخ من اجلزء هو)) اهليبوثالموس ((أن طبياً املعروف من]  ١٩٥[

 يف املتحكم هو) الدماغ (املخ جذع أن ومبا. أعلم واهللا عمله، عن املخ توقف زءاجل هذا مات فإذا وتناسقها،
  .حني بعد ولو والتنفس القلب توقف إىل حمالة ال يؤدي توقفه فإن والقلب، التنفس جهازي

  .٣ص الشرعي، الطب مبادئ. عمارة حممد. د]  ١٩٦[
 الطب. عامر عبداحلميد. د و مسيث سيدين. د ؛١٠٤ – ٨٨ص الشرعي، الطب أصول. سليمان حممد. د]  ١٩٧[

  .١٢ – ١ص والسموم، الشرعي الطب مبادئ. وزميله شريف حيىي. د بعدها؛ وما ٣٧ص الشرعي،
  .الطبية الناحية من املوت مراحل من مرحلة ميثل األنواع هذه من نوع وكل]  ١٩٨[
 والكبد والكلى فالقلب آلخر؛ عضو نم ختتلف وملدة جداً، قصرية لفترات حية اجلسم خاليا تظل ولكل]  ١٩٩[

 تزال ما خالياها ألن تام بنجاح األعضاء زرع عمليات يف استعماهلا وميكن جداً، قصرية لفترات حية تظل والقرنية
  .بعدها وما ،٢٢ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف أمين حممد. د. حية

  .الشرعية وكرامتها حرمتها هلا وىفاملت هذا جثة أمام تكون بالذات اللحظة هذه ويف]  ٢٠٠[
 موت. البار علي حممد. د ؛١١ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د شاهني، فيصل. د]  ٢٠١[

 شرف أمحد. د بعدها؛ وما ٢٢٠ص النوازل، فقه. زيد أبو بكر. د بعدها؛ وما ٩٠ص الدماغ، موت أو القلب
  .١٥٩ص بية،الط لألعمال الشرعية األحكام. الدين

 الدين يف الوفاة مفهوم. الدقر يوسف. د ؛١٨٩ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى]  ٢٠٢[
 الة. البار علي حممد. د بعدها؛ وما ١٢١ص م١٩٩٦ األعضاء، لزرع السعودية الة احلديث، والطب اإلسالمي

  .بعدها وما ٢٨ص ،١٢ العدد م،١٩٩١ اإلجنليزية باللغة السعودية الطبية
. شقفة مأمون. د م؛١٩٩٣ دمشق، املركزة، والعناية للتخدير الطيب للمؤمتر مقدم حبث. الشواريب أمحد. د]  ٢٠٣[

  .١٩٩٨ مايو ديب، جامعة والقانون، الطب ملؤمتر مقدم حبث
 أنه) بريطاين طيب فريق رئيس (سنيدن جون الدكتور قال وفيها. م١٦/١١/١٩٩٧ يوم اخلليج، جريدة]  ٢٠٤[
 حيتاجون حينما ا الدماغ جراحي وتزويد الثالجة يف ووضعها املخترب يف اخلاليا استنبات باستطاعتنا سيكون((

 عدد اإلسالم، منار جملة والقانون، الفقه موقف ما الدماغ زرع عمليات بعد. العامل لطفي عمر: انظر)). إليها
  .٦٦ص م،١٩٩٨ نوفمرب

  .م١٩٩٨ مايو ديب، جامعة والقانون، الطب ملؤمتر دممق حبث. احلاج حممد. د]  ٢٠٥[
 ؛)اليد أصبع وحبجم التيتانيوم مادة من مصنوع (دائم آيل قلب بزراعة امليت القلب استبدال ميكن أنه كما]  ٢٠٦[

  .هـ٢٧/١/١٤١٩ يوم ،٦٥١ العدد سعود، امللك جامعة رسالة: انظر
  .٨٤و ٨٣ص املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم العريب، بلحاج. د]  ٢٠٧[
 للجمعية األول للمؤمتر مقدم حبث واإلباحة، احلظر بني الصناعي اإلنعاش. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٢٠٨[

 وما ١٨٩ص احلديث، والطب اجلنائي القانون: املؤلف ولنفس ،١٩٨٧ مارس القاهرة، اجلنائي، للقانون املصرية
  .بعدها



  .سابقاً مذكورة م،٥/١٢/١٩٧٩ بتاريخ فتوى املصرية، اإلفتاء دار]  ٢٠٩[
  .هـ٩/٤/١٤١٠ بتاريخ ١٢٧٦٢ رقم وفتوى هـ،١٣/٤/١٤١٤ بتاريخ ١٥٩٦٤ رقم فتوى]  ٢١٠[
 البحوث جملة: انظر م،١٩٨٦ أكتوبر ١٦ – ١١ من بعمان املنعقدة الثالثة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع]  ٢١١[

  .٣٢١ص ،٣٣ ددالع م،١٩٩١ اإلسالمية،
 ندوة وكذا ،٦٨٧ص م،٥/١/١٩٨٥ بتاريخ بالكويت املنعقدة الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة ندوة تقرير]  ٢١٢[

  .بعدها وما ٢٧ص املنظمة، مطبوعات م،١٩٩٦ ديسمرب
  .م١٩٩٤ مشس، عني طب كلية ،١٦ الطيب املؤمتر يف مصر مجهورية مفيت فتوى]  ٢١٣[
 لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د ؛٢٤٩ص ومرونته، اإلسالمي الفقه .احلق جاد الشيخ]  ٢١٤[

  .٣٥٠ص نبوي، طب هناك هل. البار علي حممد. د ؛١٦٠ص الطبية،
 القانونية العلوم جملة. البشرية األعضاء زرع عمليات تثريها اليت القانونية املشاكل. األهواين حسام. د]  ٢١٥[

 بشأن م١٩٧٦ لسنة ١١٨١ رقم الفرنسي القانون على تعليق: املؤلف ولنفس ؛١٨٢ص م،١٩٧٥ واالقتصادية،
  .٣٦٨ص ،٢ العدد م،١٩٧٨ ،)الكويت (احلقوق جملة البشرية، األعضاء وزرع نقل

 وجعلهما والتنفس القلب بإنعاش الصناعي اإلنعاش أجهزة فتقوم الدماغ، ميوت قد احلاالت هذه ففي]  ٢١٦[
 مما أخرى، مرة العمل إىل للعودة الصدمة من ليشفى فرصة املخ جلذع يعطي مما. إصطناعياً وظيفتيهما يف يستمران

  .وجل عز ولقدرته املرضية للحالة طبقاً الدماغ وموت اإلغماءات من ختلصه وقد املريض، ينعش
 جتهيزاً وجمهزة اً،مادي مكلفة وحدات يف الكبرية، املستشفيات يف إال عادة توجد ال املركزة العناية وحدات]  ٢١٧[

  .أسرة بضعة من ألكثر الغالب يف تتسع ال وهي املختصني، املمرضني من معني نوع إىل وحتتاج خاصاً،
  .٣٥٣ص نبوي، طب هناك هل البار، علي حممد. د]  ٢١٨[
  .هـ٣٠/٦/١٤٠٩ بتاريخ ١٢٠٨٦ رقم فتوى. بالسعودية واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة]  ٢١٩[
  .١٧ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقيه حممد. د و شاهني فيصل. د  ]٢٢٠[
 بني الدماغ موت. الدقر ندى بعدها؛ وما ١٢ص نفسه املرجع،. سوقيه حممد. د و. شاهني فيصل. د]  ٢٢١[

  .٣٥٣ص نبوي، طب هناك هل. البار علي حممد. د بعدها؛ وما ٦٣ص واإلسالم، الطب
  .بعدها وما ٦٦ص الدماغية، ةالسكت. سنليك. د]  ٢٢٢[
 احلديث، الطب أطباء به يقول أن وقبل قرون، عدة منذ عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر إليه ذهب ما وهو]  ٢٢٣[

 عمر موسوعة. جي قلعة حممد. د: انظر. الدماغ عمل توقف وأماراته البدن الروح مفارقة هو شرعاً املوت أن من
  .٦٨١ص اخلطاب، بن
 ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ ؛٢٤٩ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٢٢٤[

  . ٧ص م،٢٩/٣/١٩٧٦ األهرام، جريدة املركزة، الطبية الرعاية. سرور عثمان. د ؛٥٢٩ص
 الد املسلمون، األعضاء، زرع. الزرقاء مصطفى الشيخ ؛٦٠٤ص ،١ج يسألونك،. الشرباصي أمحد. د]  ٢٢٥[
 ،١٧ الد واالقتصادية، القانونية العلوم جملة األعضاء، زرع. الصابوين عبدالرمحن. د ؛١٨٢ص ،٢٣ عددال ،٩

  .بعدها وما ٤٤ص هـ،١٤١٩ حمرم عدد اإلسالم، منار جملة األعضاء، زرع. القرضاوي يوسف الشيخ ؛٢١٩ص
  .٣٥٤ص ؟، نبوي طب هناك هل. البار علي حممد. د]  ٢٢٦[
  .١٥ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سويقة حممد. د و نيشاه فيصل. د]  ٢٢٧[



 ،١ج شرعية، فتاوى. خملوف حسنني الشيخ ؛٢٤٩ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٢٢٨[
 السعدون، عبدالرمحن الشيخ هـ؛٢٧/١/١٤٠٥ بتاريخ ،٨٤ العدد املدينة، جريدة. الطنطاوي الشيخ ؛٣٦٨ص
 ٩٩ رقم فتوى السعودية، العربية باململكة العلماء كبار هيئة ؛١٥٠٣ص ،٤ العدد الرياض، ية،اإلسالم البحوث جملة

 ،١٠٦٩ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ بتاريخ ٦٢ رقم وفتوى هـ؛٦/١١/١٤٠٦ بتاريخ
  .٣٧٠٢ص ،١٣٢٣ رقم وفتوى ؛٢٥٠٥ص اإلسالمية، الفتاوى

 موت حالته تعدت إنسان من عالجي ودف الشرعية لشروطه املستويف عباإلستقطا القيام بغرض وذلك]  ٢٢٩[
  .الدماغ

 الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى ؛٥٢٨ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٢٣٠[
  .بعدها وما ٢١١ص واإلسالم،

  .٣٢١ص ،٣٣ العدد م،١٩٩١ اإلسالمية، البحوث جملة م،٣/٧/١٩٨٦ يف مؤرخ د ٥ رقم قرار]  ٢٣١[
 حالة يف احملتضر هو شرعاً واملذبوح. بعدها وما ٦٧٧ص وايتها، بدايتها اإلنسانية احلياة ندوة أعمال]  ٢٣٢[

 غري حياة ذي على أجهز من على قصاص ال أنه على اجلمهور اتفق وقد إبصار، وال نطق له يبق مل الذي اليأس
 انتهك ألنه التعزير، إال عليه فما ميت، على اعتدى كمن ذلك يف وهو جناية، بسب ) املذبوح وهو ( مستقرة
 ؛١٣ص ،٤ج احملتاج، مغين شرح املنهاج. النووي ؛٨و ٧ص ،٨ج خليل، خمتصر على اخلرشي: انظر. ميت حرمة

  .٣٥٠ص ،٥ج احملتار، رد. عابدين ابن
  .١٦٨ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٢٣٣[
 املوت بني الفرق ما: نفسه وللمؤلف ؛١٣٣و ١٠٢ص الدماغ، موت أو القلب موت. البار ليع حممد. د]  ٢٣٤[

  .٣٨ص الشرعي واملوت اإلكلينيكي
  .١٣و ١٢ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف أمين حممد. د]  ٢٣٥[
  .١٧٤ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو أمحد. د]  ٢٣٦[
  .٢٢٠ص النوازل، فقه. زيد أبو بكر. د]  ٢٣٧[
  .١٧ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و شاهني فيصل. د]  ٢٣٨[
  .٢٥٤ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د]  ٢٣٩[
 جيوز ال يوص مل فإن: ((فيها جاء واليت. م٨/٨/١٩٨٥ يف مؤرخة فتوى الشريف، باألزهر الفتوى جلنة]  ٢٤٠[

 عن ) دماغه أي ( خمه بتوقف امليت وفاة حتقق بعد ذلك يكون أن وعلى أهله، مبوافقة إال األعضاء ونقل التشريح
   !!الوفاة تتحقق فال بوظيفته قائماً زال ما واملخ يتوقف قد القلب ألن قلبه، بتوقف ال وظيفته، أداء

 عام جبدة املنعقدة العاشرة ورتهد يف اإلسالمي الفقهي للمجمع حبث. السالمي املختار حممد الشيخ]  ٢٤١[
  .م١٩٨٦

  .١٥٨ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى]  ٢٤٢[
 األعضاء، لزرع السعودية الة احلديث، والطب اإلسالمي الدين يف الوفاة مفهوم. الدقر يوسف. د]  ٢٤٣[

  .بعدها وما ١٢١ص م،١٩٩٦
  .هـ١٤٠٨ عام رمة،املك مبكة املنعقدة ١٠و ٩و ٨ دوراته يف]  ٢٤٤[
  .هـ١٥/٢/١٤٠٤ بتاريخ الصادر ٦٦١٩ رقم فتوى. واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة]  ٢٤٥[



  .١٢٧ص معاصرة، فقهية قضايا. البوطي رمضان سعيد حممد. د]  ٢٤٦[
 اإلنسانية حلياةا ندوة أعمال الشرعية، األحكام الكرمي، القرآن يف واحلياة املوت حقيقة. الواعي توفيق. د]  ٢٤٧[

  .بعدها وما ٤٦١ص م،١٩٨٥ الكويت، وايتها، بدايتها
  .١٥٤ص اإلسالمي، الفقه يف األعضاء نقل حكم. العقيلي عقيل. د]  ٢٤٨[
  .٤٠ص واألطباء، الفقهاء بني وعالماا الوفاة. احلديثي عبداهللا. د]  ٢٤٩[
  .بعدها ماو ١٢٧ص السابق، املرجع. البوطي رمضان سعيد حممد. د]  ٢٥٠[
 املوت بني الفرق ما. البار علي حممد. د ؛١٥٨ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى]  ٢٥١[

  .٣٦ص ؟، الشرعي واملوت اإلكلينيكي
  .أخرى مرة تشغيله أو تعويضه أو الدماغ استبدال ميكن ال أنه طبياً املعروف من ألنه وذلك]  ٢٥٢[
 فترة األخرى األعضاء تبقى فال الدماغ، ميوت عندما بأنه الطبية الدراسات يف تاحلاال مئات إثبات مت لقد]  ٢٥٣[

 فيصل. د. الصناعي التنفس جهاز على املريض وجود رغم القلب يتوقف مث األخرى، تلو واحدة تفسد بل طويلة
  .١٥ص السابق، املرجع سوقية، حممد. د و شاهني

  .٣٥٤ص نبوي، طب هناك هل. البار علي حممد. د]  ٢٥٤[
 مركزة مراقبة مع دقائق، عشر ملدة الصناعي التنفس جهاز بإيقاف التنفس حركة بفحص األطباء فيقوم]  ٢٥٥[

 املريض بأن ائياً حكماً هذا كان تنفس أي يوجد ال أنه وتأكدوا تيقنوا فإذا املريض، عن تصدر تنفس حركة ألي
  .١٥ص املذكور، املرجع ية،سوق حممد. د و شاهني فيصل. د: انظر. املوتى عداد يف
]٢٥٦  [DEMAREZ (J). MANUEL DE MEDECINE legale p.639. 

savatier (j). le probleme des greffes d'organes preleves sur un 
cadaver, d, 1968, p19 . 

 بني الدماغ موت. الدقر ندى بعدها؛ وما ٨٣ص الدماغ، موت أو القلب موت. البار علي حممد. د]  ٢٥٧[
 الصناعي اإلنعاش بواسطة املركزة العناية مراكز يف تعاجل اليت احلاالت ومن ٢١٢ – ٢١١ص واإلسالم، الطب

 وشلل الصدري، القفص كسور أمهها باجلسم متعددة كسور منها ينتج اليت السيارات حوادث: األوتوماتيكي
 القلب جراحة عمليات الرأس، إصابات عن الناجتة الغيبوبة التيتانوس، مرض املختلف، التسمم وحاالت األطفال،
. اجلوهري جالل أمحد. د: انظر. القلب ضربات انتظام عدم أو بطء حاالت وكذا الكلوي، الفشل املفتوح،
  .بعدها وما ١٢١ص ،٢ العدد م،١٩٨١ ،)الكويت (احلقوق جملة واإلنسانية، الطبية الناحية من الصناعي اإلنعاش

 – ١٦٥ص اإلسالمي، الطب. طه أمحد. د ؛٢٥٤ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د]  ٢٥٨[
 يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب بلحاج. د ؛١٠٧ص واإلباحة، احلظر بني األعضاء زرع. سعد أمحد. د ؛١٦٦
  .بعدها وما ٨٠ص سابقاً، مذكور املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال

 الكويت احلقوق، جملة الصناعي، لإلنعاش والقانونية والشرعية، اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د]  ٢٥٩[
  .بعدها وما ١٠٥ص ،٢ العدد م،١٩٨١

 يف شرعاً يعد ال فهو املوت، غشوة أو املوت، غمرات أو املوت، سكرات أو الرتع، حالة يف احملتضر وهو]  ٢٦٠[
 ،٧ جملد ،١ج احمللى،. حزم ابن انظر. ألحياءا معاملة ويعامل حي هو بل عليه، اشتدت مهما األموات صنف

  .٣٣٦٣ص ،٦ الد القرآن، ظالل يف. قطب سيد ؛١٣ص ،٤ج احملتاج، مغين. الشربيين اخلطيب ؛٥١٨ص



 اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د شرعاً، به املأمور التداوي أنواع من نوع هو اإلنعاش ألن وذلك]  ٢٦١[
 واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى ؛١٠٦ص سابقاً، مذكور الصناعي، عاشلإلن والقانونية والشرعية

  .٢١٤ص
 التداوي. مبارك الشيخ آل حممد بن قيس ؛١٦١ص الدماغ، موت أو القلب موت. البار علي حممد. د]  ٢٦٢[

  .بعدها وما ٢٢٩ص اإلسالمية، الشريعة يف الطبية واملسئولية
  .٥٠٨و ٢٦٤ص اجلاللني، تفسري ؛٢٨٩٣و ٢٣٤٣ص ،١ج رآن،الق ظالل يف. قطب سيد]  ٢٦٣[
  .١٣و ١٢ اآلية األعلى، سورة]  ٢٦٤[
  .٧٤ اآلية طه، سورة]  ٢٦٥[
 املقال. الدين شرف أمحد. د. حتماً سيموت ألنه فقط ظاهرة حياة كانت وإن حياً، الشخص بقاء وبالتايل]  ٢٦٦[

 أمحد. د ؛١٠٥ص األعضاء، زرع. سعد أمحد. د ؛١٦٦ص اإلسالمي، الطب. طه أمحد. د ؛١٠٦ص السابق،
 للقانون املصرية للجمعية األول للملتقى مقدم حبث واإلباحة، احلظر بني الصناعي اإلنعاش. خبطوة أبو شوقي

  .م١٩٨٧ مارس القاهرة، اجلنائي،
 القاهرة، لألطباء، يةاملدن املسئولية قواعد ضوء يف الطبية التجارب عن املدنية املسئولية. منتصر سهري. د]  ٢٦٧[

 عبداهللا. د ؛١٦٢ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د بعدها؛ وما ١٠ص م،١٩٩٠
  .٢٥٤ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة

  .١٦١ص الدماغ، موت أو القلب موت. البار علي حممد. د]  ٢٦٨[
 الشريعة حكم بعدها؛ وما ٢٢ فقرة اإلسالمي، الطيب الفقه يف الطبية املهنة أخالقيات. العريب بلحاج. د]  ٢٦٩[

  .٨١ص املذكور، املقال املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية
 ؛١١٦ص املذكور، املقال الصناعي، لإلنعاش والقانونية والشرعية اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د]  ٢٧٠[
  .٢١٤ص الدماغ، موت. الدقر ندى ؛٢٥٤ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د
  .١٦٢ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٢٧١[
]٢٧٢  [CHABAS (F). VERS UN CHANGEMENT DE NATURD DE 

L'OBLIGATION MEDICALE, J. C. P. 1973, 2541. COLLOQUE DE 
MARSEILLE SUR LES ETATS FRONTIERES ENTRE LA VIE ET LAMORT; 

FEVRIR 1966. 
  .بعدها وما ١٠٠ص اإلسالمية، الشريعة يف الطبية واملسئولية التداوي. مبارك حممد بن قيس]  ٢٧٣[
 مسري. د ؛٥٣ص ،٢٠ السنة ،١٢ العدد اإلسالم، لواء جملة األطباء، مسئولية. زهرة أبو حممد الشيخ]  ٢٧٤[

 عبدالقادر الشيخ ؛٥٥٨ص ،٥ العدد م،١٩٨٦ احملامون، جملة الصناعي، اإلنعاش يف الطبيب مسئولية. أورفلي
 ١٨٠ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د ؛٥٢٠ص اإلسالمي، اجلنائي التشريع. عودة

– ١٨١.  
  .٣٧١٤ص ،١٠ الد اإلسالمية، الفتاوى م،٥/١٢/١٩٧٩ بتاريخ فتوى. باألزهر الفتوى جلنة]  ٢٧٥[
  .٣٥٠ص نبوي، طب هناك هل. البار علي حممد. د]  ٢٧٦[
  .هـ١٥/٢/١٤٠٤ يف ٦٦١٩ رقم فتوى. بالسعودية العلماء كبار هيئة]  ٢٧٧[



 موت أو القلب موت. البار علي حممد. د ؛٢١٤ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى]  ٢٧٨[
 سابقاً، مذكور الصناعي، لإلنعاش والقانونية شرعيةوال اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د ؛١٦١ص الدماغ،

  .١٠٦ص
  .٢٢٩ص اإلسالمية، الشرعية يف الطبية واملسئولية التداوي. املبارك حممد بن قيس]  ٢٧٩[
  .١٠٠ص املذكور، كتابه يف مبارك حممد بن قيس ذكره]  ٢٨٠[
  .١٦١ص الدماغ، موت أو القلب موت كتابه يف البار علي حممد ذكره]  ٢٨١[
 شرف أمحد. د ؛٧ص م،٢٩/٣/١٩٧٦ املصرية، األهرام جريدة املركزة، الطبية الرعاية. سرور عثمان. د]  ٢٨٢[

  .١٠٧ص السابق، املقال. الدين
 يف متخصصة طبية ومراكز مستشفيات أمريكا يف اآلن توجد. ١٦٦ص اإلسالمي، الطب. طه أمحد. د]  ٢٨٣[

 عن قلوم تتوقف الذين املرضى الستقبال مستعدة وهي الصناعي، واإلنعاش املركزة للعناية اخلاضعني املرضى معاجلة
  .املدة طالت مهما العمل

  .١٠٩ص املسلم، الطبيب. العابدين زين وجيه. د]  ٢٨٤[
  .١٢٠ص سابقاً، مذكور الصناعي، لإلنعاش والقانونية والشرعية اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د]  ٢٨٥[
  .بعدها وما ٥٠٨ص معاصرة، قضايا يف إسالمية وفتاوى حبوث. احلق جاد الشيخ]  ٢٨٦[
 والصادرة ،١٢٨٦ رقم فتوى. بالسعودية العلماء كبار هليئة التابعة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة]  ٢٨٧[

  .هـ٣٠/٦/١٤٠٩ بتاريخ
  .هـ٣٠/٦/١٤٠٩ يف مؤرخة ١٢٠٨٦ رقم فتوى. بالسعودية واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة]  ٢٨٨[
  .٣٥٠ص. ؟ نبوي طب هناك هل. البار علي حممد. د]  ٢٨٩[
 اإلنعاش. اجلوهري أمحد. د ؛١١ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و شاهني فيصل. د]  ٢٩٠[

  .١٢٧ص املذكور، املقال واإلنسانية، الطبية الناحية من الصناعي
 اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د ؛٦٦ص اإلسالم، يف الطبية احلقائق. الكيالين عبدالرزاق. د]  ٢٩١[

  .١١١ ،١١٠ص املذكور، املقال الصناعي، لإلنعاش والقانونية والشرعية
  .٢٩٧ص ،١ج القرآن، ظالل يف. قطب سيد]  ٢٩٢[
. قامسي علي. د: انظر العربية، الشعبية الثقافة يف يقال كما البصر، يعمى والقضاء األجل يأيت فعندما]  ٢٩٣[

  .بعدها وما ٨٠ص مارس عدد م،١٩٩٨ املنهل، جملة العربية، الثقافة يف املوت مفهوم
  .٨ اآلية الدخان، وسورة ؛١٥٨ اآلية األعراف، سورة]  ٢٩٤[
  . ١٥٦ اآلية عمران، آل سورة]  ٢٩٥[
  . ١٢ اآلية يس، سورة]  ٢٩٦[
  . ٥٦ اآلية يونس، سورة]  ٢٩٧[
  . ٢٣ اآلية احلجر، سورة  ]٢٩٨[
  . ٦٨ اآلية غافر، وسورة ،٨٠ اآلية املؤمنون، سورة]  ٢٩٩[
  . ٢٥٨ اآلية من البقرة، سورة]  ٣٠٠[
  . ١١٦ اآلية من التوبة، سورة]  ٣٠١[



  . ١٩ اآلية من الروم، سورة]  ٣٠٢[
  . ١١ اآلية من املنافقون، سورة]  ٣٠٣[
  . ٣٤ اآلية من األعراف، سورة]  ٣٠٤[
  . ١٦٨ اآلية من عمران، آل سورة]  ٣٠٥[
  . ٢ اآلية امللك، سورة]  ٣٠٦[
  .٣٩٢ص ،٣ج التفاسري، صفوة. الصابوين علي حممد]  ٣٠٧[
  . ٤٢ اآلية من الزمر، سورة]  ٣٠٨[
  .٢٦٠ص ،١٥ج القرآن، ألحكام اجلامع. القرطيب]  ٣٠٩[
  .٤٦٥ص ،٤ج القدير، فتح. الشوكاين]  ٣١٠[
  .١٠٩ص املذكور، املقال الصناعي، لإلنعاش والقانونية والشرعية اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د]  ٣١١[
  .١٧٧ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٣١٢[
  .١٦٦ص اإلسالمي، الطب. طه أمحد. د]  ٣١٣[
 الطب مهنة أخالقيات قانون من ٢ دةواملا م،١٩٨١ لسنة الكوييت الطب مزاولة قانون من ٢٥ املادة: انظر]  ٣١٤[

  :اخلصوص هذا يف وانظر. فرنسا يف البشري
Vitu (A). droit penal special, 1982, p. 1459 est 

  .بعدها وما ٥٨ فقرة اإلسالمية، الشريعة يف الرمحة موت حكم الحقاً: انظر]  ٣١٥[
. حسين جنيب حممود. د بعدها؛ وما ١٨٠ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٣١٦[

  .بعدها وما ٣٨٧ص العقوبات، قانون يف السببية عالقة
 اجلزائية، الطبية املسئولية. حومد عبدالوهاب. د ؛٤٤ص الشفقة، بدافع القتل. قشقوش حامد هدى. د]  ٣١٧[

  .بعدها وما ١٧٦ص ،٢ العدد م،١٩٨١ الكويت، احلقوق، جملة
]٣١٨  [MERLE ET VITU. TRAITE DE DROIT CRIMINEL, T. 1, P.535. 
]٣١٩  [BRATEL (J). SUR LA PONNE MORT, TRAVAUX DEL' INSTITUTE 

SC CRIM POITIERE, P. 47 ETS. 
 الشريعة يف الطبية واملسئولية التداوي. مبارك حممد بن قيس ؛٢١٥و ،٢١٤ص الدماغ، موت. الدقر ندى]  ٣٢٠[

  .١٦١ الدماغ، موت أو القلب موت. البار علي حممد. د ؛٢٢٩ص اإلسالمية،
  .مسنده يف أمحد اإلمام رواه]  ٣٢١[
  .صحيحه يف البخاري رواه]  ٣٢٢[
  .٥٢٨ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ]  ٣٢٣[
  .٢٦٠ص ،٤ج الكربى، الفتاوى. تيمية ابن الشيخ]  ٣٢٤[
  ).٢٢٦٥ والصلة، الرب يف (ومسلم ،)املرضى كتاب (صحيحه يف البخاري رواه]  ٣٢٥[
 والقانونية والشرعية اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د ؛١٦٦ص اإلسالمي، الطب. طه أمحد. د]  ٣٢٦[

  .١٠٧ص املذكور، املقال الصناعي، لإلنعاش
  .٢٥٠ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٣٢٧[



 القرعة: عبدالصمد بن الفضل رواية يف اهللا، رمحه أمحد اإلمام وقال. ٤و ٣ص ،٨ج األم، الشافعي، اإلمام]  ٣٢٨[
 أقرع: صاحل ابنه رواية يف قال وكذلك السنة، يف أا ذكر مث جهال، قوم قمار القرعة يقولون والذين اهللا، كتاب يف

  . موضعني يف القرآن يف وهي مواضع، مخسة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب
  .النساء بني القرعة باب ،٩ج البخاري، صحيح بشرح. الباري فتح. العسقالين]  ٣٢٩[
 ،٤ العدد اإلسالمية، البحوث جملة املسلم، جثة تشريح حكم بالسعودية، واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة]  ٣٣٠[

  .٦١ص
  .٤٤ اآلية من عمران، آل سورة]  ٣٣١[
  .١٤١ اآلية الصافات، سورة]  ٣٣٢[
 فأقرع بينهم درست وأشياء مواريث يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أتوا قوماً أن: سلمة أم حديث وهي]  ٣٣٣[

 الستة األعبد املسيب وابن حصني بن عمران وحديث بينهما، فأقرع دابة يف تدارءا حني هريرة أيب وحديث بينهم،
 السفر، أراد إذا ائهنس بني يقرع كان أنه وحديث أربعة، وأرق اثنني فاعتق وسلم عليه اهللا صلى النيب فأقرع

  .عنه اهللا رضي علي وحديث
  .٣٧١٤ص ،١٠ الد. م٥/١٢/١٩٧٩ يف مؤرخة فتوى املصرية، اإلفتاء دار]  ٣٣٤[
  .هـ٣٠/٦/١٤٠٩ بتاريخ ،١٢٠٨٦ رقم فتوى. بالسعودية واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة]  ٣٣٥[
  .هـ١٣/٤/١٤١٤ بتاريخ ،١٥٩٦٤ قمر فتوى. بالسعودية واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة]  ٣٣٦[
  .٨٤ص املذكور، املقال املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب بلحاج. د]  ٣٣٧[
 بتاريخ ،١٢٠٨٦ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة]  ٣٣٨[

  .هـ٣٠/٦/١٤٠٩
  ).األردن (بعمان والصادر م،١٦/١٠/١٩٨٦ يف مؤرخ د، ٥ رقم قرار مي،اإلسال الفقه جممع]  ٣٣٩[
  .بعدها وما ٦٧٧ص اإلسالمي، املفهوم يف وايتها بدايتها اإلنسانية احلياة ندوة أعمال]  ٣٤٠[
  .هـ١٤٠٨ عام املكرمة، مكة يف املنعقدة العاشرة، دورته يف اإلسالمي، العامل لرابطة الفقهي امع]  ٣٤١[
 يف مؤرخة ،١٢٧٦٢ رقم فتوى السعودية، العربية باململكة واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة]  ٣٤٢[
  .هـ٩/٤/١٤١٠
 يف مؤرخة ،٦٦١٩ رقم فتوى السعودية، العربية باململكة واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة]  ٣٤٣[

  .هـ١٥/٢/١٤٠٤
  .٥٢٩ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف. د]  ٣٤٤[
  .١ص م،١/١٢/١٩٩١ يوم ،)اجلزائرية (اخلرب جريدة]  ٣٤٥[
  .٤٦ص وشدته، املوت سكرات. الغزايل اإلمام]  ٣٤٦[
 ،٣٩ص ،١١ج احمللى،. حزم ابن ،٣١ص ،٢ج الفروق،. القرايف ،٨٣٥ص ،٧ج املغين،. قدامة ابن]  ٣٤٧[

 احملتاج، مغين. طيباخل الشربيين ،٥١٦ص ،٥ج القناع، كشاف. البهويت ،٢٤٤ص ،٦ج اجلليل، مواهب. احلطاب
 حممد. د ،٥٩ص ،٢ج األحكام، قواعد. عبدالسالم بن العز ،٣٥٠ص ،٥ج احملتار، رد. عابدين ابن ،٣٨ص ،٤ج

. احلق جاد الشيخ ،١٣٠ص م،١٩٧٤. األزهر جامعة دكتوراة رسالة اإلسالمي، الفقه يف العمد القتل جناية. عواد
  .دهابع وما ٦١٦ص م،١٩٩٢ نوفمرب عدد األزهر، جملة



 ،١٠٦ص سابقاً، مذكور الصناعي، لإلنعاش والقانونية والشرعية اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د]  ٣٤٨[
  .١٤٤ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر ندى

  .٢١٢ص ،٧ج احملتاج، اية. الرملي]  ٣٤٩[
. العقيلي عقيل. د ،١٢٠ص ضاء،األع زرع. سعد أمحد. د ،١١٣ص األعضاء، نقل. الذهيب مصطفى. د]  ٣٥٠[

  .١٦١ص ،١ج الضمان،. اخلفيف علي الشيخ ،١٥٩ص األعضاء، نقل حكم
  .بعدها وما ٥٣ص السابق، املقال األطباء، مسئولية. زهرة أبو حممد الشيخ]  ٣٥١[
  .بعدها وما ١٨٧ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٣٥٢[
  .١٠٧ص املذكور، املقال الصناعي، لإلنعاش والقانونية والشرعية اإلنسانية احلدود. الدين شرف أمحد. د]  ٣٥٣[
  .٥١٨ص ،٧ج احمللى،. حزم ابن]  ٣٥٤[
  .١٣ص ،٤ج احملتاج، مغين. اخلطيب الشربيين]  ٣٥٥[
  .٣٥٠ص ،٥ج املختار، الدر على احملتار رد. عابدين ابن]  ٣٥٦[
 ولكن تسبباً القتل يف قصاص ال بأنه احلنفية وقال. ٢٨٠ – ٢٧٩ص مان،الض نظرية. الزحيلي وهبة. د]  ٣٥٧[

  .٤٦٢٨ص ،١٠ج الصنائع، بدائع. الكاساين انظر. التعزيرية والعقوبات الدية فيه
  .بعدها وما ٥٣ص املذكور، املقال األطباء، مسئولية. زهرة أبو حممد الشيخ]  ٣٥٨[
  .٤١٥ص هـ،١٣٦٨ ،٢٠ الد ء،األطبا مسئولية. املراغي عبدالعزيز. د]  ٣٥٩[
  .بعدها وما ١٢٨ فقرة الحقاً، انظر]  ٣٦٠[
 يسميه ما وهو (اآلخرة نظام إىل الدنيا نظام من امليت انتقال مث ومن جثة، ميالد تعين الوفاة حتديد حلظة إن]  ٣٦١[

  ).الطبيعة وراء ما نظام البعض
 احتاد جملة م،١٩٩٣ نوفمرب القاهرة، جامعة اجلنائي، لقانونوا احلديثة الطبية األساليب ندوة توصيات انظر]  ٣٦٢[

  .بعدها وما ١٧٩ص م،١٩٩٦ أكتوبر ،٤ العدد العربية، اجلامعات
  .بعدها وما ١١٦ص اجلسد، معصومية عبدالرمحن، محدي. د]  ٣٦٣[
  .م١٩٨٥ يناير الكويت، وايتها، بدايتها: اإلنسانية احلياة ندوة توصيات انظر]  ٣٦٤[
  .هـ١٤٠٨ سنة املكرمة، مكة يف املنعقدة العاشرة، دورته يف اإلسالمي، العامل لرابطة الفقهي امع  ]٣٦٥[
  .٢٤٧ص ،١ج. القدير فتح. اهلمام ابن]  ٣٦٦[
  .٢٧٩ص ،١ج الصنائع، بدائع. الكاساين]  ٣٦٧[
  .٨٦٠ص ،٢ج البصري، احلسن موسوعة. جي قلعة حممد. د]  ٣٦٨[
  .٦١٩ص املقارنة، اجلنائية اإلجراءات. بالل عوض أمحد. د]  ٣٦٩[
  .٨٦٠ص ،٢ج البصري، احلسن موسوعة. جي قلعة حممد. د]  ٣٧٠[
  .بعدها وما ٧٢ فقرة املعامالت، فقه يف حبوث. العريب بلحاج. د]  ٣٧١[
 قبل دالفاس النكاح لعقد أثر ال ألنه (فيه عدة فال الدخول قبل الزوج ومات فاسداً، النكاح كان إذا أما]  ٣٧٢[

 وإن). ٣ والطالق ،٢٣٣ البقرة (أشهر بثالثة أو أقراء بثالثة املرأة عدة كانت الدخول بعد كان إذا أما ،)الدخول
 قانون شرح يف الوجيز. العريب بلحاج. د انظر ،)٤ الطالق (بالوضع عدا انقضت إذا تزوج حامالً الزوجة كانت
  .٣٧٣ص ،١ج اجلزائري، األسرة



  .٨٦٠ص ،٢ج البصري، احلسن موسوعة. جي عةقل حممد. د]  ٣٧٣[
  .٨٦٠ص ،٢ج نفسه، املرجع. جي قلعة حممد. د]  ٣٧٤[
  .١٤٢ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت. الدقر حممد ندى]  ٣٧٥[
  .عنه اهللا رضي هريرة أيب عن وأمحد والبيهقي ماجة وابن والنسائي مسلم أخرجه]  ٣٧٦[
  .٥٨ص واريث،امل أحكام. العريب بلحاج. د]  ٣٧٧[
 ،٢٥ج احلق، مصادر. السنهوري. د والشافعية، واحلنفية املالكية من الفقهاء مجهور إليه ذهب ما وهو]  ٣٧٨[

 أثر. اخلفيف علي الشيخ ،٣١١ص االستدانة، حيىي، أبو حممد. د ،٢٩٥ص املداينات، أمحد، عيسوى. د ،٦٧ص
  .١٩٤٠ قتصاد،واإل القانون جملة والتزاماته، اإلنسان حقوق يف املوت

  .١١ اآلية النساء، سورة]  ٣٧٩[
  .جيد بإسناد مسنده يف أمحد رواه]  ٣٨٠[
  .صحيح وهو والطرباين يعلى وأبو أمحد رواه]  ٣٨١[
 أحكام من باز، بن عبدالعزيز الشيخ. بعدها وما ١٢ص وبدعها، اجلنائز أحكام. األلباين حممد الشيخ]  ٣٨٢[

  .بعدها وما ٧ص اجلنائز،
 اآلخران الغسالن أما إليه، شيء إضافة غري من اخلالص باملاء واحد غسل األربعة األئمة عند الواجب]  ٣٨٣[

 تكفني يف الواجب أن كما الطيب، من حنوه أو كافور األخري الغسل ماء يف جيعل أن أكثر ويستحب فمستحبان،
 الساتر يف يشترط ما الكفن يف ويشترط للكفن، قطع ثالث املستحب وأن جسده مجيع يعم واحد، ثوب امليت

  .بعدها وما ٧٤ص العبادات، الزين، عاطف مسيح انظر. الصالة حني الواجب
  .بعدها وما ٧٦ص العبادات، الزين، عاطف مسيح]  ٣٨٤[
  .الدارقطين رواه]  ٣٨٥[
  .داود وأبو أمحد رواه]  ٣٨٦[
  .٣ اآلية من املائدة، سورة]  ٣٨٧[
 تسميته على األجنبية اللغات درجت وقد الرمحة موت العريب، الطيب املعجم. وإخوانه اجلليلي حممود. د]  ٣٨٨[

  .الشفقة أو الرمحة بدافع القتل أي بالوتانازيا
 بعدها، وما ٦٤١ص ٣ العدد. م١٩٧٣ ،٤ الد الفكر، عامل الشفقة، بدافع القتل. حومد عبدالوهاب. د]  ٣٨٩[
  .٦ص الشفقة، بدافع القتل قشقوش، هدى. د
 عبداجلواد حممد. د واملضمون، املعىن يف متناقضان والرمحة القتل ألن متناقضاً، جاء الرمحة قتل اصطالح]  ٣٩٠[

 زين وجيه. د ،٦٧ص التداوي أحكام البار، علي حممد. د بعدها، وما ١٣٣ص اإلسالمي، الطب يف حبوث حممد،
  .١١١ص املسلم، الطبيب العابدين،

 ،١٧٦. ٢ العدد. م١٩٨١ الكويت، احلقوق، جملة اجلزائية، الطبية ئوليةاملس. حومد عبدالوهاب. د]  ٣٩١[
VOIR: PRADEL, (J) SUR LA BONNE MORT. TVX DE L'INSTITUT DE 

SC CRIMINELLES, POITIRS, 1979, 1, P.47 ET S, MERELE ET VITU, 
OP. CIT, T1, P535 ETS .  



 وسط يف القبائل وبعض الشمايل القطب يف اإلسكيمو قبائل لتزا وما الرمحة، قتل البدائية القبائل عرفت]  ٣٩٢[
  .هذا يومنا إىل العادة هذه متارس إفريقيا

  .البداية منذ الرمحة قتل رفضت الكاثوليكية الكنيسة]  ٣٩٣[
  .بعدها وما ٦٥١ص املذكور املقال الشفقة، بدافع القتل. حومد عبدالوهاب. د]  ٣٩٤[
]٣٩٥  [PRADEL (J). SUR LA BONNE MORT, OP. CIT, P47. 
  .الرأي هذا أنصار من)) نيتشه ((األملاين الفيلسوف كان وكذلك]  ٣٩٦[
 بدافع القتل. قشقوش هدى انظر. الرمحة قتل بإباحة يطالب الذي نفسه اإلجتاه إيطاليا يف ظهر كما]  ٣٩٧[

 قضى مشهوراً حكماً أصدرت ٢٨/١١/١٩٥٢ بتاريخ العليا، األملانية االحتادية احملكمة أن غري ،١٣ص الشفقة،
  .واإلصرار العمد سبق مع قتالً الرمحة قتل جبعل

. خطوة أبو شوقي أمحد. د ،١٤٣ – ١٤٢ص اإلسالمي، الطب يف حبوث. حممد عبداجلواد حممد. د]  ٣٩٨[
 الفرنسية اللغة يف) EUTHANASIE) (األوتانازيا (وكلمة. ١٨٧ – ١٨٦ص احلديث، والطب اجلنائي القانون

 املوت يعين والتعبري املوت، وتفيد) THANASIE (والثاين الطيب، وتعين) EU: (األول مقطعني من ونةمك
  .معاناة بال موت أو الرمحة، موت أو برفق، املوت أو الطيب،

  .١٧٧ص املذكور، املقال اجلزائية، الطبية املسئولية. حومد عبدالوهاب. د]  ٣٩٩[
  .١٧٨ص جع،املر نفس. حومد عبدالوهاب. د]  ٤٠٠[
 الرمحة، قتل: نفسه وللمؤلف ،١٤٣ – ١٤٢ص اإلسالمي، الطب يف حبوث. حممد عبداجلواد حممد. د]  ٤٠١[

  .م١٩٨٧ فرباير مشس، عني جامعة الدويل،، اإلسالمي الطيب للمؤمتر مقدم حبث
  .بعدها وما ١٦٣ص. الشفقة بدافع القتل. قشقوش هدى. د]  ٤٠٢[
 أن تعقيداً املشكلة يزيد ومما. قرن ربع من أكثر منذ األمريكيني األطباء بني انتشر قد ةالرمح قتل أن والواقع]  ٤٠٣[

. د. الشفقة بدافع القتل تأييد حنو يتجه الغرب يف وأنه إشفاقاً، للقتل املقترحة احللول نوع يف بعمق يؤثر العام الرأي
  .يليها وما ١٦٣ص املذكور، املقال الشفقة، بدافع القتل. حومد عبدالوهاب

  .١٧٨ص املذكور، املقال اجلزائية، الطبية املسئولية. حومد عبدالوهاب. د]  ٤٠٤[
 جتيز الغربية القوانني معظم أن العلم مع هـ،٢٩/٥/١٤١٢ ،٨ العدد الرمحة، موت الدعوة، جملة انظر]  ٤٠٥[

 ووسائل سياسة البار، يعل حممد. د. مشوهني يولدون الذين األطفال بقتل بالك فما طيب، سبب لغري اإلجهاض
  .١١٣ص النسل، حتديد

]٤٠٦  [SONDAGE SOFRES, JOURNAL DE FRANCE, 18/11/1987, 
P1, ET7. 

 الصادر القانون ضمن وإدخاهلا صياغتها مت واليت اجلنائزية، املراسيم قانون من ١٠ املادة تعديل بعد وذلك]  ٤٠٧[
  .٦٨٨ العدد ،١٩٩٣ اهلولندية، الرمسية اجلريدة م٢/١٢/١٩٩٣ يف
  .١١ص الشفقة، بدافع القتل. قشقوش هدى. د]  ٤٠٨[
 سنة يف الصادر الكندي القانون بأن ونالحظ بعدها، وما ،١١ص نفسه املرجع. قشقوش هدى. د]  ٤٠٩[

  .خاصة محاية األطفال حقوق حبماية اهتم م١٩٧٧
  .١٤٤ص اإلسالمي، الطب يف حبوث. حممد عبداجلواد حممد. د]  ٤١٠[



 ٥٧ص املهنية، الطبيب مسئولية. الغامدي عبداهللا بعدها، وما ٨٢ص التداوي، أحكام. البار علي حممد. د ] ٤١١[
  .يليها وما

  .وإسبانيا وإيطاليا بلجيكا يف احلال وكذلك]  ٤١٢[
  .١٨٠ص املذكور، املقال. اجلزائية الطبية املسئولية. حومد عبدالوهاب. د]  ٤١٣[
  .يليها وما ١٨٧ص. احلديث والطب اجلنائي القانون. ةخطو أبو شوقي أمحد. د]  ٤١٤[
  .٤٦ص الشفقة، بدافع القتل. قشقوش هدى. د ،١٨٨ص املرجع، نفس. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٤١٥[
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 أحكام. البار علي حممد. د انظر املستشفيات، جدران بني حتدث كثرية مآسي العربية الدول يف كنل]  ٤١٦[
  .٨٩ص التداوي،

  .الصحة وزارة عن هـ،٢١/٢/١٤٠٩ بتاريخ الصادر ٣٠/ رقم السامي، امللكي املرسوم]  ٤١٧[
 اجلزائرية، الرمسية اجلريدة (ةالصح حبماية املتعلق م١٦/٢/١٩٨٥ يف املؤرخ ٨٥/٥ رقم اجلزائري القانون]  ٤١٨[

 الرمسية اجلريدة (م٣١/٧/١٩٩٠ يف املؤرخ ٩٠/١٧ رقم بالقانون واملتمم املعدل ،)١٧٦ص ،٨ العدد م،١٩٨٥
  ).١١٢٣ص ،٣٥ العدد ،١٩٩٠ اجلزائرية،

 لاألق على طبيبان الوفاة يثبت أن وجيب ١٩٩٠ لسنة ١٧ رقم اجلزائري الطيب القانون من ١٦٤ املادة]  ٤١٩[
  ).نفسه القانون من ١٦٧ املادة (شرعي وطبيب

  .١٨٨ – ١٨٧ص. احلديث والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٤٢٠[
 السببية. عبيد رؤوف. د يليها، وما ٣٨٧ص العقوبات، قانون يف السببية عالقة. حسين جنيب حممود. د]  ٤٢١[

 اخلاص، القسم العقوبات، قانون يف الوسيط. سرور فتحي أمحد. د بعدها، وما ٣٢٣ص والقضاء، الفقه بني اجلنائية
  .٥٣٥ص
  .الفرنسي العامة الصحة قانون من ٣٦٧ واملادة فرنسا، يف الطب مهنة أخالقيات قانون من ٢ املادة]  ٤٢٢[
  .٣٣ اآلية اإلسراء، وسورة ،١٥١ اآلية األنعام، سورة]  ٤٢٣[
  . ٩٢ اآلية النساء، سورة]  ٤٢٤[
  . ٩٣ اآلية النساء، سورة ] ٤٢٥[
  . ٢٩ اآلية النساء، سورة]  ٤٢٦[
  . ١٩٥ اآلية البقرة، سورة]  ٤٢٧[
. الكفر قرين بذلك معتربة تعاىل، اهللا رمحة من اليأس عن شديد ي اآلية ويف. ٨٧ اآلية يوسف، سورة]  ٤٢٨[

  .شرعاً منها القنوط جيوز ال فإنه مث ومن
  . ٣٢ اآلية من املائدة، سورة]  ٤٢٩[
  . ٨٤ اآلية البقرة، سورة]  ٤٣٠[
  . ٣٣ اآلية اإلسراء، سورة]  ٤٣١[
  . ١٦ اآلية األحزاب، سورة]  ٤٣٢[
  . ٧٤ اآلية الكهف، سورة]  ٤٣٣[



  . ٩٥ اآلية املائدة، سورة]  ٤٣٤[
  . ٣٠ اآلية املائدة، سورة]  ٤٣٥[
  .٢٩٣ص ٣ج املنذري، لحافظل والترهيب الترغيب انظر ،٨٣ص ،٧ج سننه، يف النسائي رواه]  ٤٣٦[
 قتل من إمث باب ،١٢ج الباري، فتح بشرح البخاري صحيح وانظر. اجلهاد كتاب سننه، يف داود أبو رواه]  ٤٣٧[

  .ذمياً
  .سننه يف ماجة ابن رواه]  ٤٣٨[
  .عنه اهللا رضي مسعود بن عبداهللا عن الشيخان أخرجه]  ٤٣٩[
  .٢٤٧ص ،٤ج النووي، بشرح مسلم حصحي. ومسلم ،٢٤ص ،١ج البخاري، أخرجه]  ٤٤٠[
 الذي الرجل قضية يف جاء واحلديث. ٣٠٧ص ،١ج النووي، بشرح مسلم صحيح انظر مسلم، أخرجه]  ٤٤١[

 يستطع مل بليغ جرح بسبب املسلمني، صف يف وهو املعركة عقب وسلم عليه اهللا صلى الرسول عهد يف انتحر
 أحكام. البار علي حممد. د وانظر) ومسلم البخاري رواه) (ارالن أهل من إنه: (الرسول فيه فقال عليه، الصرب

  .١٠١و ١٠٠ص التداوي،
 ،١٨١ص ،٧ج البخاري، صحيح عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن األعرج عن زياد أيب عن الشيخان رواه]  ٤٤٢[

 اربةمتق بألفاظ هريرة أيب عن والنسائي ماجة وابن والترمذي داود أبو وأخرجه ،٧٢ص ،١ج مسلم، صحيح
  .٣٣٨ص ،٤ج الترمذي، سنن انظر. صحيح وبإسناد

  .٢٣٦ص ،٢ج كثري، ابن تفسري انظر.. املوبقات السبع اجتنبوا: إحداها ويف]  ٤٤٣[
  .٢٦١ص الصاحلني، رياض انظر عنه، اهللا رضي مالك بن أنس عن الشيخان أخرجه]  ٤٤٤[
  .سننه يف النسائي أخرجه]  ٤٤٥[
  .٢٧ اآلية إبراهيم، سورة]  ٤٤٦[
  .١٠١ اآلية يوسف، سورة]  ٤٤٧[
 يف العقوبة. زهرة أبو حممد الشيخ ،٤٤٠ص ،١ج اإلسالمي، اجلنائي التشريع. عودة عبدالقادر الشيخ]  ٤٤٨[

. حممد عبداجلواد حممد. د ،٢٦٠ص ،٦ج وأدلته، اإلسالمي الفقه. الزحيلي وهبة. د ،٧٨ص اإلسالمي، الفقه
  .٩٥ص التداوي، أحكام. البار علي حممد. د ،١٥٩ص اإلسالمي، الطب يف حبوث

  .٨٧ اآلية يوسف، سورة]  ٤٤٩[
  .٨٠ اآلية الشعراء، سورة]  ٤٥٠[
  .٧٨ اآلية يس، سورة]  ٤٥١[
  .٧٩ اآلية يس، سورة]  ٤٥٢[
  . ٥١٨ص ،١٠ج ،٤١٨ص ،٧ج احمللى،. حزم ابن]  ٤٥٣[
  .٢٩ اآلية األنعام، سورة]  ٤٥٤[
 على حيرم أنه على اإلنسانية، احلياة حبرمة واخلاص الطبية، للمهنة إلسالميا الدستور من ٧ الباب انظر]  ٤٥٥[

  .٥٤و ٥٣ص م،١٩٨١ يناير الكويت، وثيقة حرام، فهذا الشفقة بدافع ولو احلياة يهدر أن الطبيب
  .١٧٩ اآلية البقرة، سورة]  ٤٥٦[



 ،١ج فتاوى،. كشك عبداحلميد الشيخ ،٥٢٥ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٤٥٧[
 الطب يف حبوث. حممد عبداجلواد حممد. د يليها، وما ١٠٠ص التداوي، أحكام. البار علي حممد. د ،٥٩ص

 الطب. طه أمحد. د بعدها، وما ،٢٧٧ص اإلسالم، يف الطبية احلقائق. الكيالين عبدالرزاق. د ،١٥٩ص اإلسالمي،
  .بعدها وما ١٠٩ص سلم،امل الطبيب. العابدين زين وجيه. د ،١٦٣ص اإلسالمي،

  .صقر عطية الشيخ فضيلة املفيت وكان ،٥/٧/١٩٨٩ يف مؤرخة فتوى]  ٤٥٨[
  .يليها وما ٥٠٨ص معاصرة، قضايا يف فتاوى. احلق جاد الشيخ]  ٤٥٩[
 عام مشس عني طب بكلية عشر السادس الطيب املؤمتر يف مصر مجهورية مفيت فضيلة عن صادرة فتوى]  ٤٦٠[

  .م١٩٩٤
  .١١٠ – ١٠٧ص التداوي، أحكام. البار علي حممد. د كتاب يف منشور لقرارا]  ٤٦١[
  . والبيهقي وأمحد مسلم رواه]  ٤٦٢[
  .الذهيب ووافقه صحيح وقال ،٣٣٩ص ،١ج احلاكم، أخرجه]  ٤٦٣[
 التداوي، أحكام. البار علي حممد. د ،٦٤و ٦٣ص اإلسالم، يف الطبية احلقائق. الكيالين عبدالرزاق. د]  ٤٦٤[

  .بعدها وما ١٨ص
  .٢٦٠ص ،٤ج الكربى، الفتاوى. تيمية ابن]  ٤٦٥[
  .بعدها وما ٦٦ص ،٣ج املعاد، زاد. اجلوزية ابن]  ٤٦٦[
 املريض زاد الزميلي، حممد زهري. د وانظر ،٥٢٨ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف. د]  ٤٦٧[

  .٦٠و ٥٩ص واملبتلى،
  .مسعود ابن عن وصححه واحلاكم ماجة وابن هريرة، يبأ عن والبخاري جابر، عن مسلم رواه]  ٤٦٨[
 األصول جامع إىل الوصول تيسري انظر السالم، كتاب يف عنه اهللا رضي عبداهللا بن جابر عن مسلم رواه]  ٤٦٩[

  .١٦٩ص ،٣ج علي، بن عبدالرمحن للشيخ وسلم عليه اهللا صلى الرسول حديث من
  .شريك بن أسامة عن ذيالترم وصححه السنن وأصحاب أمحد رواه]  ٤٧٠[
 ،٣ج الوصول، تيسري انظر ثقات، ورجاله الطرباين وأخرجه) ٢٠٦ص ،٤ج (سننه يف داود أبو رواه]  ٤٧١[

  .١٦٩ص
 يعمى والقضاء األجل يأيت وعندما. األرض يف خلود ال وألنه منه، البد حق ألنه املوت، من خياف ال وأن]  ٤٧٢[

  .الدواء ينفع وال البصر
 فقال ؟ شيئاً اهللا قدر من يرد هل املريض، به يتداوى دواء عن وسلم عليه اهللا صلى الرسول سئل اوعندم]  ٤٧٣[

 على مقدم الضرر دفع وأن. ضرار وال ضرر ال مظلة حتت يدخل فالتداوي. اهللا قدر من هو: والسالم الصالة عليه
  .املنفعة جلب

  . ٨٠ اآلية الشعراء، سورة]  ٤٧٤[
  . ٨٢ اآلية من اإلسراء، سورة]  ٤٧٥[
  .١٠٠ اآلية من يوسف، سورة]  ٤٧٦[
  .١٦٩ص ،٣ج األصول، جامع إىل الوصول تيسري انظر الترمذي أخرجه]  ٤٧٧[
  .٢٠ص والدين، العلم بني االستنساخ. مصباح عبداهلادي. د]  ٤٧٨[



  .٤ص ،١ج األنام، مصاحل يف األحكام قواعد. عبدالسالم بن العز]  ٤٧٩[
  .١٦ص املهنة، وأخالقيات املسلم الطبيب. وإخوانه اخلطيب هشام. د ذكره]  ٤٨٠[
 زين وجيه. د ،١٦٥ص اإلسالمي، الطب. طه أمحد. د ،٥ص اإلميان، حمراب الطب. جليب خالص. د]  ٤٨١[

  .٢٧٧ص اإلسالم، يف الطبية احلقائق الكيالين، عبدالرزاق. د يليها، وما ١٠٩ املسلم، الطبيب. العابدين
  .بعدها وما ٨١ص املسلم، الطبيب خلق. لسباعيا زهري. د]  ٤٨٢[
  .صحيح حديث وهو اجلنائز، كتاب اخلدري، سعيد أيب عن سننه، يف ماجة ابن رواه]  ٤٨٣[
  .جيد بسند مردويه ابن ورواه مالك بن أنس عن الترمذي رواه]  ٤٨٤[
  .دابواآل والصلة الرب كتاب عنهما، اهللا رضي عبداهللا بن جابر عن مسلم رواه]  ٤٨٥[
  .حسن حديث وهو اجلنائز، كتاب العالء، أم عن داود أبو رواه]  ٤٨٦[
 خلق. السباعي زهري. د يليها، وما ٨٠ص وفقهه، أدبه الطيب. البار علي حممد. د و. السباعي زهري. د]  ٤٨٧[

  .بعدها وما ٨١ص املسلم، الطبيب
  .حسن وسنده الترغيب يف الدنيا أيب وابن زهدال زوائد يف أمحد بن وعبداهللا ماجة وابن الترمذي أخرجه]  ٤٨٨[
  .بعدها وما ١٦٢ص النفسية، والصحة الطيب الفقه يف حبوث غدة، أبو عبدالستار. د]  ٤٨٩[
  .١٧٢١ رقم ،٤ج مسلم، رواه]  ٤٩٠[
  .٣٥ اآلية األنبياء، سورة]  ٤٩١[
  .٢ اآلية امللك، سورة]  ٤٩٢[
  .٣٨٧ص ،١ج القرطيب، تفسري. القرطيب]  ٤٩٣[
  .٩١ص ،٤ج اجلاللني، على الصاوي تفسري]  ٤٩٤[
 حممد زهري. د ،٧٢٨ص م،١٩٩٨ سبتمرب األزهر جملة إسالمي، منظور من البالء الشرباوي، حممد. د]  ٤٩٥[

  .يليها وما ٨٤ص ؟ األمراض اهللا جعل ملاذا. الرميلي
  .١٧ اآلية األنفال، سورة]  ٤٩٦[
  .٣١ اآلية حممد، سورة]  ٤٩٧[
  .١٦٨ اآلية من األعراف، سورة]  ٤٩٨[
  . ٧ اآلية الكهف، سورة]  ٤٩٩[
  . ١٥٥ اآلية البقرة، سورة]  ٥٠٠[
  .١٣٣٤ص أيضاً، ماجة وابن ،٥٢٠ص سننه، يف الترمذي رواه]  ٥٠١[
  .بقربه وهو له دعا وإال اليد، وضع أمكن إن]  ٥٠٢[
  .١١٣ص املسلم، الطبيب العابدين، زين وجيه. د]  ٥٠٣[
  .١٦٥ص اإلسالمي، الطب. طه أمحد. د]  ٥٠٤[
 سيدي جامعة والطب، القانون مللتقى مقدم حبث اإلسالمي، الفقه يف املهنة أخالقيات. العريب بلحاج. د]  ٥٠٥[

  .م١٩٩٢ نيسان/ أبريل ،)اجلزائر (بلعباس
  . ٢٤ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٥٠٦[
  .١٤١و ١٤٠ص ،١ج األنام، مصاحل يف األحكام واعدق. عبدالسالم بن العز]  ٥٠٧[



  .٤٠و ٣٩ص ،١١ج احمللى،. حزم ابن ،٦٧٣ص ،٢٧ج املغين،. قدامة ابن]  ٥٠٨[
  .سابقاً خترجيه مت احلديث]  ٥٠٩[
  .١٤٣ص ،٢ج هالل، الشيخ تعليق القناع، كشاف. البهويت الشيخ]  ٥١٠[
  .٣٧٦ص ،٣ج الراية، نصب. الزيلعي انظر]  ٥١١[
  .١٤٣ص ،٨ج الكربى، السنن. البيهقي رواه  ]٥١٢[
  .الكربى السنن يف والبيهقي املوطأ، يف مالك أخرجه]  ٥١٣[
  .٢٣٦و ٢٣٥ص اجلنائز، أحكام. األلباين حممد الشيخ]  ٥١٤[
 أمحد أخرجه واحلديث سليم، عبدايد الشيخ فضيلة املفيت وكان ١٣٣١ص ،٤ الد. اإلسالمية الفتاوى]  ٥١٥[

  .عنها اهللا رضي عائشة عن الكربى السنن يف والبيهقي ماجة وابن اودد وأبو
  .خاطر حممد الشيخ فضيلة املفيت وكان. ٢٥٠٥ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى املصرية، اإلفتاء دار]  ٥١٦[
  .مونمأ حسن الشيخ فضيلة املفيت وكان ،٢٥٥٢ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى املصرية، اإلفتاء دار]  ٥١٧[
  .هـ٢٠/٨/١٣٩٦ يف مؤرخة ،٤٧ رقم فتوى. بالسعودية العلماء كبار هيئة]  ٥١٨[
  .٢١ اآلية عبس، سورة]  ٥١٩[
  .وأمحد والنسائي الترمذي أخرجه]  ٥٢٠[
  .١٤٣ص ،٢ج هالل، الشيخ تعليق القناع، كشاف. البهويت الشيخ]  ٥٢١[
  .٦٦٧ص ،٢ج ،٩١٧ رقم القرب، على وساجلل عن النهي باب اجلنائز كتاب مسلم، صحيح انظر]  ٥٢٢[
  .٢٠٨ص ،٣ج الغليل، إرواء انظر صحيح، وإسناده والترمذي وأمحد البخاري رواه]  ٥٢٣[
  .الكبري يف والطرباين) ٦٦٨ – ٦٦٧ ،٣ج (صحيحه يف مسلم رواه]  ٥٢٤[
  .الديلمي رواه]  ٥٢٥[
  .مرفوعاً عنه اهللا رضي مسعود ابن عن شيبة أيب بن أخرجه]  ٥٢٦[
 وكفنوه وسدر مباء اغسلوه: والسالم الصالة عليه وقوله والنسائي، داود وأبو وأمحد ومسلم البخاري رواه]  ٥٢٧[
 واآلخرة الدنيا يف اهللا ستره مسلماً ستر من: السالم عليه وقوله ،)عنهما اهللا رضي عباس ابن عن عليه متفق (ثوبيه يف
  ).وأمحد ومسلم البخاري رواه(
  .٢٤٥ص ،١ العدد. م١٩٨٧ الكويت، احلقوق، جملة اآلدمية، األعضاء بيع حكم. ياسني عيمن حممد. د]  ٥٢٨[
  .٤٣ص اإلسالمي، الطب. النسيمي حممود. د]  ٥٢٩[
 الكويت، األعضاء، زرع لندوة مقدم حبث والعالج، البحث يف األجنة استخدام حتحوت، حسان. د]  ٥٣٠[

  . م١٩٨٩ أكتوبر،
 العربية اململكة يف جبدة املنعقدة السادسة دورته يف. م١٩٩٠ مارس يف ؤرخم ،٥٨/٧/٦ رقم قرار]  ٥٣١[

  . السعودية
  .٤٩٧ص ،٢ج العرب، لسان. منظور ابن]  ٥٣٢[
  .٤٨٠ص ،١ج الوسيط، املعجم انظر]  ٥٣٣[



 لعلماءا كبار هليئة واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة ،٧ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د]  ٥٣٤[
. د يليها، وما ١٤٠٧ص األول، الد اإلسالمية، البحوث جملة املسلم، جثة تشريح حكم السعودية، العربية باململكة

  .١٩٢ص اإلسالمي، الطب يف الوجيز. اخلطيب هشام. د ،٤٤ص اإلسالمي، الطب. فراج الدين عز
  .عام آالف مخسة من أكثر تبقى أن الفرعونية املومياء استطاعت وبذلك]  ٥٣٥[
  .٥ص م،٢٤/١/١٩٨٨ يوم الصادرة ،)القاهرية (الوفد جريدة]  ٥٣٦[
. قطاية سلمان. د يليها، وما ٢٨ ومن بعدها، وما ١٥ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د]  ٥٣٧[

  .بعدها وما ١١٩ص العريب، الطبيب النفيس ابن
 املسئولية عن الدويل املؤمتر الطيب، التعليم ألغراض اإلنسان سمج تشريح. شبري شاكر. د املقولة هذه ذكر]  ٥٣٨[

  .٧ص م،١٩٨٧ أكتوبر ليبيا، بنغازي، الطبية،
  .٣٩ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د ذكرها]  ٥٣٩[
  .١٧ص معاصرة، طبية لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د ذكرها]  ٥٤٠[
 ومشكالت اجلثة فتح. عتر الدين نور ،٢٠ص اإلنسان، جسم يف اإلميان رحلة. حامد أمحد حامد. د]  ٥٤١[

  .يليها وما ٥ص التشريح، مبادئ. عبدامللك شفيق. د ،٥٢ص ،٦٤ العدد اإلسالمي، الوعي جملة. الصحي اإلعالم
  .١٠ص السابق، املرجع. البار علي حممد. د]  ٥٤٢[
 الطب. اخلضري مدحية. د ،٤٢ص الشرعي، الطب مسائل يف نائيةاجل اخلربة. الشواريب عبداحلميد. د]  ٥٤٣[

 اجلرمية، عن البحث يف الفين ودوره الشرعي الطب. املنشاوي عبداحلميد ،١٣ص اجلنائي، والبحث الشرعي
  .١٠ص
  .الطب كتاب عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن البخاري رواه]  ٥٤٤[
 حديث من وأمحد ماجة وابن الترمذي حنوه وروى ،)الطب ابكت يف (شريك بن أسامة عن داود أبو رواه]  ٥٤٥[

 له وضع إال داء يضع مل اهللا فإن تداووا اهللا عباد: برواية الشيخان وأخرجه شريك، بن أسامة بن عالقة بن زياد
  .عبداحلميد حممد الشيخ حتقيق ،٣ص ،٤ج الطب، كتاب داود، أيب سنن انظر. اهلرم وأحد داء غري شفاء

  .ثقات ورجاله الطرباين وأخرجه) الطب كتاب يف (الدرداء أيب عن داود أبو هروا]  ٥٤٦[
 للبحوث الدائمة اللجنة وحبث م،٢٠/٨/١٣٩٦ يف مؤرخة ٤٧ رقم فتوى بالسعودية، العلماء كبار هيئة]  ٥٤٧[

  .٤٢و ٤١ص ،٤ العدد هـ،١٣٩٨ اإلسالمية، البحوث جملة املسلم، جثة تشريح حكم واإلفتاء،
  .٩٠ اآلية من النحل، رةسو]  ٥٤٨[
  .٥٨ اآلية من النساء، سورة]  ٥٤٩[
  .٨ اآلية من املائدة، سورة]  ٥٥٠[
  .٧٦ اآلية من النحل، سورة]  ٥٥١[
  .٢٠ص السابق، املقال شبري، شاكر. د يليها، وما ٢٨ص العريب، الطب تاريخ. حقي حيىي. د]  ٥٥٢[
 رد. عابدين ابن ،٥٥١ص ،٢ج املغين،. قدامة ابن ،٩٧ص ،١ج األحكام، قواعد. عبدالسالم بن العز]  ٥٥٣[

. النووي ،١٦٦ص ،٥ج احمللى،. حزم ابن ،١٣٥ص املالك العلي فتح. عليش حممد الشيخ ،٦٢٨ص ،١ج احملتار،
  .٨٨ص ،٢ج والنظائر، األشباه. جنيم ابن ،٣٠١و ٣٠٠ص ،٥ج اموع،



 اية. الرملي ،١٢٩ص ،٥ج الصنائع، عبدائ. الكاساين ،١٤٥ص ،٢ج خليل، خمتصر على اخلرشي]  ٥٥٤[
. قدامة ابن ،٣٣٦ص ،١ج اجلرار، السيل. الشوكاين ،١٦٦ص ،٥ج احمللى،. حزم ابن ،٣٩ص ،٣ج احملتاج،
  .٥٥١ص ،٢ج املغين،

  .١٣٢ص ،٢ج القناع، كشاف. البهويت الشيخ]  ٥٥٥[
 علم. البار علي حممد. د عدها،ب وما ،٦٨ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٥٥٦[

  .٣٧١٣ص ،١٠ الد. اإلسالمية الفتاوى. احلق جاد الشيخ. ٤٧ص املسلمني، عند التشريح
 ،٤٧ رقم فتوى بالسعودية، العلماء كبار هيئة ٣١٣ص ،٢١٢ج ،٨٨ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٥٥٧[

  .٥٢٣ص م،١٩٦٢ نوفمرب األزهر، جملة ،٤٩٠ رقم فتوى. باألزهر الفتوى جلنة هـ،٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ
 ٦٥٥ص ،٢ج الدجوي، يوسف الشيخ فتاوى أو ،٤٧٣ص ،٦ الد األزهر، جملة الدجوي، الشيخ فتوى]  ٥٥٨[

  .هـ٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ ٤٧ رقم فتوى. بالسعودية العلماء كبار هيئة بعدها، وما
 ،٤ العدد اإلسالمية، البحوث جملة لم،املس جثة تشريح حكم واإلفتاء، للبحوث الدائمة اللجنة]  ٥٥٩[

  .م٣١/١٠/١٩٣٧ يف مؤرخة سليم عبدايد الشيخ فتوى ،٤٢و ٤١ص هـ،١٣٩٨
 ومنها تفاصيلها، معرفة الطبيب على يتعني ثديي حيوان وجسم اإلنسان جسم بني كثرية اختالفات هناك]  ٥٦٠[

 كاملعدة الداخلية باألحشاء اخلاصة وتلك عضالت،و مفاصل من به يتصل وما العظمي باهليكل املتعلقة االختالفات
 املرجع. واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة حبث انظر. لألعضاء امليكروسكويب والتركيب والدماغ والكلية واألمعاء
  . ٨٠و ٧٩ص املذكور،

  .٤٦ص إليه، املشار املرجع البار علي حممد. د]  ٥٦١[
 اهلجري الرابع القرن يف ولد الوسطى، القرون يف ظهر جراح مأعظ الزهراوي خلف القاسم أبو يعد]  ٥٦٢[

  .الثالث عبدالرمحن للخليفة جراحاً وعمل) م١٠٣٦ (هـ٤٢٧ عام وتويف باألندلس،
  .٣٠ – ٢٩ص العريب، الطب تاريخ حقي، حيىي. د]  ٥٦٣[
  .٤٧٣ص ،٦ الد األزهر، جملة. الدجوي يوسف الشيخ]  ٥٦٤[
  .٦٢٧ص ،٦ الد األزهر، جملة. خبيت حممد الشيخ]  ٥٦٥[
  .١٣٣١ص ،٤ الد اإلسالمية، الفتاوى. سليم عبدايد الشيخ]  ٥٦٦[
  .٣٧١٣ص ،١٠ الد اإلسالمية، الفتاوى. احلق جاد الشيخ]  ٥٦٧[
  .٢٥٠٥ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى. خاطر حممد الشيخ]  ٥٦٨[
  .٢٦٢٥ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى. مأمون حسن الشيخ]  ٥٦٩[
  .٧٨ص ،١ج اإلسالمي، الفقه يف وجواب سؤال ١٠٠. الشعراوي متويل حممد الشيخ]  ٥٧٠[
  .يليها وما ٧٤ص ،٤ العدد هـ،١٣٩٨ اإلسالمية، البحوث جملة. السعدي عبدالرمحن الشيخ]  ٥٧١[
  .٣٦٠ص ،١ج إسالمية، فتاوى. خملوف حسنني الشيخ]  ٥٧٢[
  .٦٠٥ص ،١ج واحلياة، الدين يف يسألونك. صيالشربا أمحد الشيخ]  ٥٧٣[
  . ٨٩ص التشريح، حكم يف التباريح شفاء. اليعقويب إبراهيم الشيخ]  ٥٧٤[
  .٣٢٩ص واحلرام، احلالل. اهللا عطا الشيخ]  ٥٧٥[
  .٥٣٦ – ٥٣٥ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٥٧٦[



 نوفمرب ١٧و ١٦ يومي العاصمة اجلزائر األعضاء، لزرع الدويل امللتقى أعمال. الغزايل حممد الشيخ]  ٥٧٧[
  .م١٩٨٥

  .١٤٩ص ،٢ج ومسائل، رسائل. املودودي األعلى أبو الشيخ]  ٥٧٨[
  .بعدها وما ٦٨ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٥٧٩[
 لعام ٩ دورته يف اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقه مع مقدم حبث. اخلوجة احلبيب حممد. د]  ٥٨٠[

  . م١٩٨٦
  .٤٩ – ٤٨ص املسلمني، عند التشريع علم. البار علي حممد. د]  ٥٨١[
  .٢٧ص اإلسالمي، الطب يف حبوث. حممد عبدايد حممد. د]  ٥٨٢[
. ابقاًس مذكور املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. أمحد بن العريب بلحاج. د]  ٥٨٣[

 تشريح. شبري شاكر. د ،٥٢ص ،٦٤ العدد اإلسالمي، الوعي جملة اجلثة، فتح. عتر الدين نور. د يليها، وما ٦٣ص
 اآلدمي، بأجزاء االنتفاع حممد، اهللا عصمت يليها، وما ٢٢ص سابقاً، مذكور الطيب، التعليم ألغراض اإلنسان جسم

 الشرعي احلكم. البطوش حممد أمني. د ،١٥ – ١٤ص األعضاء، نقل. الذهيب مصطفى. د بعدها، وما ١٢٣ص
  .٣٢٦ص هـ،١٤١٩ حمرم ،٥٣ العدد اإلسالمية، البحوث جملة. وزرعها األعضاء الستقطاع

  .سليم عبدايد الشيخ املفيت وكان ،١٣٣١ص ،٤ الد اإلسالمية، الفتاوى]  ٥٨٤[
  .احلركان علي حممد الشيخ لةفضي برئاسة ٩ الدورة هـ،٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ ٤٧ رقم فتوى]  ٥٨٥[
 جثة تشريح حكم: "اللجنة حبث انظر هـ،٢١/٧/١٣٩٦ بتاريخ باز، بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة برئاسة]  ٥٨٦[

  .سابقاً إليه املشار" املسلم
 وزرع الكلوي الفشل "كتاب يف منشور والقرار م،٢١/١٠/١٩٨٧ إىل ١٧/١٠/١٩٨٧ من الفترة يف]  ٥٨٧[

  .٢٦٨و ٢٦٧ص البار، علي حممد الطبيب للدكتور" األعضاء
  .٢٧٦ص اآلدمي، بأجزاء االنتفاع حممد، اهللا عصمت كتاب يف منشور]  ٥٨٨[
  .٢٧١ص نفسه، املرجع يف منشور]  ٥٨٩[
  .خترجيه سبق]  ٥٩٠[
  .٣٦٠ص ،١ج شرعية، فتاوى. خملوف حسني الشيخ]  ٥٩١[
  .٧٦ص سابقاً، مذكور املستحدثة، واجلراحة الطب الأعم يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب بلحاج. د]  ٥٩٢[
 يف العباد ومصاحل احلكم على وأساسها مبناها الشريعة فإن: ١٤ص ،٣ج املوقعني، إعالم. اجلوزية قيم ابن]  ٥٩٣[

  .واملعاد املعاش
  . ٧٠ اآلية من اإلسراء، سورة]  ٥٩٤[
  . خترجيه سبق]  ٥٩٥[
 الدين يف يسألونك. الشرباصي أمحد. د ،٣٧١٣ص ،١٠ الد المية،اإلس الفتاوى. احلق جاد الشيخ]  ٥٩٦[

  .يليها وما ٦٨ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د ،٦٠٥ص ،١ج واحلياة،
. الشعراوي متويل حممد الشيخ هـ،٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ ٤٧ رقم فتوى. بالسعودية العلماء كبار هيئة]  ٥٩٧[

 التشريح، حكم يف التباريح شفاء. اليعقويب إبراهيم الشيخ ،٧٨ص ،١ج اإلسالمي، الفقه يف وجواب سؤال ١٠٠
  .٨٩ص



  . ١٦ اآلية من التغابن، سورة]  ٥٩٨[
  .١٤ص ،١٣ رقم ،١ج صحيحه، يف البخاري رواه]  ٥٩٩[
  .خترجيه سبق]  ٦٠٠[
  .مرفوعاً عنه اهللا رضي مسعود ابن عن املصنف يف شيبة أيب بن أخرجه]  ٦٠١[
  .سابقاً إليها مشار. م٣١/١٠/١٩٣٧ بتاريخ فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٦٠٢[
 امع قرار سابقاً، إليها مشار هـ،٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ ٤٧ رقم فتوى. بالسعودية العلماء كبار هيئة]  ٦٠٣[

  .م١٩٨٧ عام املكرمة مبكة املنعقدة العاشرة دورته يف اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي
 الشرعية األحكام الدين، شرف أمحد. د ،٢٧٦ص ،٧٤ سجل ،٤٥٤ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٦٠٤[

 عبداجلواد حممد. د ،٤٠ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د ،٢١٢ – ٢١١ص الطبية، لألعمال
  .٢٧ص اإلسالمي، الطب يف حبوث. حممد

  .إليها املشار هـ،٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ ٤٧ رقم فتوى. وديةبالسع العلماء كبار هيئة]  ٦٠٥[
 ألغراض مباح ولكنه حلرمته، هتكاً فيه ألن امليت، اإلنسان جثة تشريح جيوز ال أنه األصل ألن وذلك]  ٦٠٦[

  .الشرع يقرها راجحة مصاحل ا تتحقق
  .٢٥٠٥ص ،٧ الد ،اإلسالمية الفتاوى. م٢/٢/١٩٧٢ يف مؤرخة فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٦٠٧[
 وكان. ٢٥٥٢ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى. م١٤/٤/١٩٥٩ يف مؤرخة فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٦٠٨[

  .٩٩٣ برقم م٢٣/١٠/١٩٩٦ يف هريدي أمحد الشيخ به أفىت ما وهو مأمون، حسن الشيخ فضيلة املفيت
 غاية إىل القلب موت بعد حىت حية تبقى القرنية بأن العلم مع. م١٩٥٩ لسنة ٢٧٤ رقم املصري القانون]  ٦٠٩[

  ".كوفمان ماكاري "بطريقة كاملة أيام ٤و باردة، غرفة يف ساعة ٤٨و. عادية حرارة درجة يف ساعة ١٢
  .هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف مؤرخ ،٦٢ رقم قرار بالسعودية العلماء كبار هيئة]  ٦١٠[

 ومتت دماغياً، املتوفني املتربعني من قرنية ٢٥٤ استئصال السعودية العربية اململكة يف مت الفتوى هذه إثر وعلى
 لزراعة السعودي للمركز م١٩٩٧ السنوي التقرير انظر. م١٩٩٧ سنة إىل م١٩٨٦ سنة من تام بنجاح زراعتها

  .٦١ص الرياض، األعضاء،
  .بعدها وما ١١٩ فقرة الحقاً انظر]  ٦١١[
 جامعة والقانون، الطب مللتقى مقدم حبث اإلسالمي، الفقه يف الطبية املهنة أخالقيات. العريب بلحاج. د]  ٦١٢[

 تربعاً وزرعها األعضاء الستقطاع الشرعي احلكم. البطوش حممد أمني. د سابقاً، مذكور ،)اجلزائر (بلعباس سيدي
  .٣٢٨ – ٣٢٧ص سابقاً، مذكور بيعاً، أو
 سابقاً، مذكور بيعاً، أو تربعاً هاوزرع األعضاء الستقطاع الشرعي احلكم. البطوش حممد أمني. د]  ٦١٣[

  .٣٢٠ص
  .١٤٠ص وكذا ،١٩٥ص ،١ج الفروق،. القرايف]  ٦١٤[
  ).٧٥ص ،٥ج (والترمذي ،)٤١٦ص ،١ج (ماجة ابن رواه]  ٦١٥[
  .٣٥٤ص نبوي، طب هناك هل. البار علي حممد. د]  ٦١٦[
 حيكم ال ولكنه القلب، ملوت اًمساوي الدماغ موت مفهوم جعل أساس على يقوم املعاصر الطيب اإلمجاع]  ٦١٧[

. جسمه على املركبة األجهزة رفع بعد وائياً تاماً توقفاً والقلب التنفس توقف بعد إال دماغياً املتوىف مبوت شرعاً



 الفقهي امع وقرار م،١٩٨٦ أكتوبر شهر يف عمان يف املنعقدة الثالثة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع قرار انظر
  .م١٩٨٧ أكتوبر شهر يف املكرمة مكة يف املنعقدة العاشرة دورته يف اإلسالمي

 على مكونة جلنة هـ٢٠/٦/١٤٠٩ بتاريخ ،١٢٠٨٦ رقم فتوى. واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة]  ٦١٨[
  .الشرعي والطب اإلنعاش أجهزة يف خرباء اختصاصيني أطباء ثالثة من األقل

  .١٢٩و ١٢٨ص اإلسالمي، الفقه يف اآلدمي بأجزاء االنتفاع. حممد اهللا عصمت]  ٦١٩[
  .١٢٩ص املرجع، نفس. حممد اهللا عصمت]  ٦٢٠[
  .٩٧٨ص ،٢ج ،١٣٤١ رقم ومسلم، ،٢٠٠٥ص ،٥ج ،٤٩٣٥ رقم البخاري، رواه]  ٦٢١[
  .٥١ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د]  ٦٢٢[
  .٢٣٥ص طبية، القضاي إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د]  ٦٢٣[
  .٨٥ اآلية من اإلسراء، سورة]  ٦٢٤[
 األجنة علم يف الوجيز: نفسه وللمؤلف ،١٩٧ص والقرآن، الطب بني اإلنسان خلق. البار علي حممد. د]  ٦٢٥[

  .بعدها وما ١٩ص آخر، إنسان جسم بأعضاء اإلنسان انتفاع ،١٧٣ص ؟، نبوي طب هناك هل ،٥٣ص القرآين،
. املستعصية األمراض بعض لعالج اآلن تستخدم اجلنني من املأخوذة العصبية اخلاليا أن ياًطب املعروف من]  ٦٢٦[

 إلنسان دماغ أو عصيب جهاز يف وزرعها العصبية اجلنني خاليا نقل من شرعاً مينع ما يوجد ال أنه الفقهاء أمجع وقد
. د انظر واملصاحل، املفاسد بني الترجيح ةلقاعد السليم التطبيق يفرضها اليت الشرعية الشروط ضمن ذلك مادام حمتاج
. د يليها، وما ٩ص اهضة، األجنة على التجارب. البار علي حممد. د ،٩ص الدماغ، خاليا زراعة. املهدي خمتار
 العلم بني األنابيب أطفال. سالمة أمحد زياد. د ،١٢٣ص معاصرة، طبية قضايا يف فقهية أحباث. ياسني نعيم حممد

  .يليها وما ١١ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف أمين حممد. د بعدها، وما ٢١٤ص والشريعة،
 ٩ص اهضة، األجنة على التجارب. البار علي حممد. د ،١١٩ص السابق، املرجع. ياسني نعيم حممد. د]  ٦٢٧[

  .بعدها وما ٢٣٥ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د يليها، وما
 األنابيب، أطفال. سالمة أمحد زياد. د ،٤٥٢ص احلاجة، عن الزائدة امللقحة البويضات. احلاج مأمون .د]  ٦٢٨[

 البنوك، يف األجنة مصري باسالمة عبداهللا. د ،١٠٤ص الصناعي، التلقيح أخالقيات. البار علي حممد. د ،٢١٤ص
  .م١٩٨٩ أكتوبر الكويت، ،والعالج البحث يف األجنة استخدام. حتحوت حسان. د. م١٨/٤/١٩٨٧ الكويت

 املذكور املرجع ياسني، نعيم حممد. د يليها، وما ٢٣٥ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د]  ٦٢٩[
  .١١٩ص
 ،٩٣٥ عدد اتمع، جملة خلقياً، املشوهة أو وراثياً املريضة األجنة إجهاض. عبدالواحد جنم. د]  ٦٣٠[
 التجارب نفسه وللمؤلف بعدها، وما ٨٣ص القرآين، األجنة علم يف الوجيز. بارال علي حممد. د م،٣/١٠/١٩٨٩

  .٢٨٠ص ،١٢ العدد م١٩٩١) اإلجنليزية باللغة (السعودية الة أيضاً وانظر يليها وما ٩ األجنة، على
  .١١٩ص السابق املرجع. ياسني نعيم حممد. د]  ٦٣١[
 مصدراً األجنة استخدام أباحت اإلسالمي الفقهي امع نع الصادرة ٦٠و ٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ القرارات]  ٦٣٢[

  .احلاجة عن الزائدة امللقحة والبويضات العصيب واجلهاز املخ خاليا وزراعة األعضاء لزراعة
 األجنة على التجارب. البار علي حممد. د يليها، وما ١٢٠ص املذكور، املرجع. ياسني نعيم حممد. د]  ٦٣٣[

  .يليها وما ٢١٤ص األنابيب، أطفال. سالمة أمحد زياد ،بعدها وما ٩ص اهضة،



 الشرعية الفتاوى يف اجلديد. اجلابري أمحد. د ،٥٤٠ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٦٣٤[
 طلعت. د ،٧ص. التناسلية واألعضاء الغدد زرع. البار علي حممد. د يليها، وما ،٧٧ص والعقم، النسائية لألمراض

 وما ١٣ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف أمين حممد. د ،٤ص التناسلية، األعضاء نقل. صيبالق أمحد
  .بعدها

  .٤٥٥ – ٤٥٢ص احلاجة، عن الزائدة امللقحة البويضات. احلاج مأمون. د]  ٦٣٥[
  .م١٩٨١ الكويت، اإلسالمية، الشريعة يف املؤجر الرحم حكم. عبدايد عادل. د]  ٦٣٦[
 التلقيح. احلق جاد الشيخ م،٣/٨/١٩٧٨ القاهرية، اجلمهورية جريدة األنابيب، طفلة. مأمون حممد خالشي]  ٦٣٧[

 م،١٩٨٨ احملامون، جملة الصناعي، التلقيح. الفحل فاروق عمر. د ،٢٥٨ص ومرونته، اإلسالمي الفقه الصناعي،
 والقرآن، الطب بني نساناإل خلق. البار علي حممد. د ،٢٢١ص السابق، املرجع. سالمة أمحد زياد ،٤٥ص
  .٥٣٨ص
  .١٠١ فقرة البنوك يف األجنة وضع حكم الحقاً انظر]  ٦٣٨[
 املوقف. البار علي حممد. د م،١٩٨٩ الكويت، والعالج، البحث يف األجنة استخدام. حتحوت حسان. د]  ٦٣٩[

  .١٩٤ص األعضاء، زرع قضية من واألخالقي الفقهي
 أكثر األجنة أعضاء أن طبياً ثبت حيث بالغني، أو أطفال أعضاء من بدالً ضاءاألع زرع يف األجنة تستخدم]  ٦٤٠[

 وخاليا الكبد، وخاليا العظام، وخناع للجنني، العصيب اجلهاز من املخ خاليا زرع يف كاستخدامها للزرع، مالءمة
  .وغريها األنسخة بعض وخاليا الكلى،

 حياته واستبقاء إنقاذه إىل الطيب العالج يتجه أن شرعاً جبفي احلياة، الستمرار قابالً اجلنني كان إذا]  ٦٤١[
 دورته يف اإلسالمي الفقه مع م١٩٩٠ لسنة ٥٨ القرار وكذا ،١٩٩٠ لسنة ٥٦ رقم القرار انظر. عليها واحملافظة
  .م١٩٩٠ مارس شهر يف جبدة املنعقدة السادسة

  .٢٩ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د]  ٦٤٢[
  .يليها وما ٩ص الدماغ، خاليا زراعة. املهدي خمتار. د]  ٦٤٣[
 العدد الكويتية، العام الرأي صحيفة اإلنسانية، يهدد دمار أم إجناز األجنة، إستنساخ جناح. فتحي حسن]  ٦٤٤[

 الوجهة من البشري اجليين االستنساخ مشروعية. الكندري فايز. د م،١٤/٣/١٩٩٧ اجلمعة يوم ،١٠٨٥٨
  .بعدها وما ٨٢٤ص ،٢ العدد. م١٩٩٨ احلقوق، جملة ونية،القان

. د هـ،١٤١٨ عام جبدة املنعقدة العاشرة الدورة يف االستنساخ بشأن اإلسالمي الفقهي امع قرار انظر]  ٦٤٥[
 ،١٥و ١٤ص ،١٤ العدد الشقائق، جملة األسرية، العالقات يف االحالل إىل يؤدي عبث االستنساخ الزحيلي، وهبة

 هـ١٤١٩ حمرم عدد اإلسالم، منار جملة الوراثية، واهلندسة اإلجناب لتقنيات اإلسالمية الضوابط. النبهان مدحم. د
 الشريعة حبقائق عليه معلقاً اآلدمي االستنساخ. رضوان عبداحلكيم رضا. د يليها، وما ٦٨ص ،)م١٩٩٨ مايو(

 صالح بعدها، وما ٤٨ص ،)م١٩٩٧ مربنوف (هـ١٤١٨ رجب ،٣٨٣ العدد اإلسالمي، الوعي جملة اإلسالمية،
 وما ٥٤ص م،١٩٩٨ نوفمرب عدد اإلسالم، منار جملة واحلقيقة، الوهم بني البشري االستنساخ. الدين شهاب حممد
  .يليها وما ١٤٧ فقرة امليت، استنساخ حكم الحقاً انظر. يليها

. سالمة أمحد زياد انظر. شفىمست ثالجة يف مهملة فائضة أجنة ١٢٠٨ على العثور مت أنه ذلك ومن]  ٦٤٦[
  .٢٦٦ص األنابيب، أطفال



 اية. الرملي ،٢٥٤ص ،٢ج واإلكليل، التاج. العبدري ،١٣٠ص ،٥ج الصنائع، بدائع. الكاساين]   ٦٤٧[
 السيل. الشوكاين ،١٦٧ص ،٥ج احمللى،. حزم ابن ،٤١٣ص ،٢ج املغين،. قدامة ابن ،٣٩ص ،٣ج احملتاج،
  .٣٣٦ص ،١ج اجلرار،

 اآلدمي، بأجزاء االنتفاع. حممد اهللا عصمت ،٤٤ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د]  ٦٤٨[
  .بعدها وما ٣٠ص األموات، من األحياء خروج. العوضي أمحد أحالم. د ،١٢١ص
  .٣٠١ص ،٥ج املهذب، شرح اموع. النووي]  ٦٤٩[
  .٤١٤ – ٤١٣ص ،٢ج املغين،. قدامة ابن]  ٦٥٠[
  .١٦٧ص ،٥ج احمللى،. حزم ابن]  ٦٥١[
  .٢٠٧ص ،١ج احملتاج، مغين. الشربيين اخلطيب]  ٦٥٢[
  .٦٢٨ص ،١ج املختار، الدر على احملتار رد. عابدين ابن]  ٦٥٣[
  .٣٢ اآلية من املائدة، سورة]  ٦٥٤[
  .٣١٣ص ،٢١٢ج ،٨٨ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٦٥٥[
 سؤال ١٠٠. الشعراوي متويل الشيخ ،٣٧١٣ص ،١٠ جملد ،اإلسالمية الفتاوى. احلق جاد الشيخ]  ٦٥٦[

 ،٦٤ص املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب بلحاج. د ،٧٩ص ،١ج وجواب،
 كان األم، وموت اجلنني موت بني األمر دار إذا أنه غري. ٤٤ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د

 الشيخ. حياته تتأكد مل الذي اجلنني سبيل يف باألم نضحي أن املعقول من ليس إنه إذ أصله، ألا أوىل بقاؤها
 واحلرام، احلالل. القرضاوي الشيخ ،٢١١ص اإلسالمي، الفقه. احلق جاد الشيخ ،٢٩٠ص الفتاوى،. شلتوت

  .١٩٥ص
  .١٩ اآلية من الروم، سورة]  ٦٥٧[
  .٢٧ اآلية من عمران، آل سورة]  ٦٥٨[
  .٣١ اآلية من يونس، سورة]  ٦٥٩[
  .خترجيه سبق]  ٦٦٠[
  .١٤٥ص ،٢ج خليل، خمتصر على اخلرشي ،١٢٩ص ،٥ج الصنائع، بدائع. الكاساين]  ٦٦١[
  .٨٨ص ،٢ج والنظائر، األشباه. جنيم ابن]  ٦٦٢[
 الرائق، البحر تكملة. الطوري ،٣٣٦ص ،١ج اجلرار، السيل. الشوكاين ،١٦٦ص ،٥ج احمللى،. حزم ابن]  ٦٦٣[
  .٢٣٣ص ،٨ج
  .١٦٦ص ،٥ج احمللى،. حزم ابن]  ٦٦٤[
 ،١٤٥ص ،٢ج القناع، كشاف. البهويت الشيخ ،٤٢٩ص ،١ج الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية]  ٦٦٥[

 وما ٣٠ص منها، اإلسالمي الفقه وموقف املعاصرة الطبية املسائل. جفال علي ،٣٩ص ،٣ج احملتاج، اية. الرملي
  .يليها

  .١٦ اآلية من التغابن، ورةس]  ٦٦٦[
  .٢٥٣ص ،٢ج واإلكليل، التاج. العبدري]  ٦٦٧[
  .٥٥٤ص ،٢ج اإلنصاف، املرداوي، ،١٤٥ص ،٢ج احملتاج، اية. الرملي]  ٦٦٨[



  .٣٠٠ص ،٥ج اموع،. النووي]  ٦٦٩[
  .٣٠٠ص ،١ج احملتاج، مغين. الشربيين اخلطيب]  ٦٧٠[
 هللا حق (امليت حرمة ألن مثله، أو املال قيمة بدفع يلتزم من وجود عدم دعن إال شرعاً امليت بطن يشق فال]  ٦٧١[

  ).العباد حق (املال حرمة من درجة أعظم هي) تعاىل
  .٤٥ص املسلمني، عند التشريح علم. البار علي حممد. د]  ٦٧٢[
  .٤٥ص نفسه، املرجع. البار علي حممد. د]  ٦٧٣[
 وجواب، سؤال ١٠٠ الشعراوي الشيخ ،٣٧١٣ص ،١٠ جملد ،اإلسالمية الفتاوى. احلق جاد الشيخ]  ٦٧٤[
  .٢٠٦ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د ،٧٩ص ،١ج
 ،)٣٠٠ص ،٥ج (حسن سنده وقال اموع يف النووي وقواه) ٦٩ص ،٢ج (سننه يف داود أبو أخرجه]  ٦٧٥[

  ).٢٣٣ص اجلنائز، أحكام. األلباين (صحيح حديث وهو
  .١١٨ص اآلدمي، بأجزاء االنتفاع. حممد اهللا عصمت]  ٦٧٦[
 أوصى ولو وإحراقه ذاته وإتالف امليت أطراف من شيء قطع حيرم أنه احلنابلة بعض كتب يف جاء وهلذا]  ٦٧٧[
  .١٢٧ص ،٢ج القناع، كشاف انظر. به
  .٤٩٢ص ،١ج ماجة، ابن سنن انظر]  ٦٧٨[
  .مرفوعاً عنه اهللا يرض مسعود ابن عن شيبة أيب ابن أخرجه]  ٦٧٩[
  .٧٠ اآلية من اإلسراء، سورة]  ٦٨٠[
  .٤٠٨و ٤٠٧ص ،٢ج املغين،. قدامة ابن]  ٦٨١[
 يف العملية والسنة. ٦١ص اجلنائز، أحكام من. باز بن عبدالعزيز الشيخ. مات حيث يدفن املسلم امليت]  ٦٨٢[

 العلماء كبار هيئة. فيه ماتوا الذي البلد مقابر يف املوتى يدفن أن الكرام والصحابة وسلم عليه اهللا صلى الرسول عهد
  .١٦و ١٥ص ،٢ج إسالمية، فتاوى السعودية، العربية باململكة

  .١٣٢ص ،٢ج القناع، كشاف. البهويت الشيخ]  ٦٨٣[
  .٥٥ص اجلنائز، أحكام من اهللا، رمحه باز بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة]  ٦٨٤[
  .١٦ اآلية من التغابن، سورة]  ٦٨٥[
 ولو وإحراقه، ذاته، وإتالف امليت، أطراف من شيء وقطع باجلثة، املثلة حيرم بأنه الفقهاء بعض ذكر]  ٦٨٦[

 حقوق بأن اآلخر البعض وقال ،١٢٧ص ،٢ج هالل، الشيخ تعليق القناع، كشاف. البهويت الشيخ انظر. به أوصى
 اجلامع. القرطيب انظر. عنها التنازل أو إسقاطها جيوز فال تعاىل هللا خالصة شرعية حقوق هي جثته على الشخص
 ،١٠ج احملتاج، مغين. الشربيين اخلطيب ،١٩٥ص ،١ج الفروق،. القرايف ،١٠٢ص ،٢ج القرآن، ألحكام

  . ٢٥٤ص ،٢ج واإلكليل، التاج. املواق حممد ،١١١٨ص ،١ج احمللى،. حزم ابن ،٢٤٨ص
 اليت القانونية املشاكل. األهواين حسام .د يليها، وما ١١٠ص اجلسد، معصومية. عبدالرمحن محدي. د]  ٦٨٧[

  .يليها وما ٥٤ص النفس، على الوالية. زهرة أبو حممد الشيخ ،١١٦ص األعضاء، زرع عمليات تثريها
  .١٧٦ص معاصرة، طبية قضايا يف فقهية أحباث. ياسني نعيم حممد. د]  ٦٨٨[
 ٨١ص ،٢ و ١ العدد. م١٩٤٤ واالقتصاد، القانون جملة. بالتركة احلقوق تعلق مدى. اخلفيف علي الشيخ]  ٦٨٩[

 القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د ،١٥٠ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د بعدها، وما



. وزرعها األعضاء الستقطاع الشرعي احلكم. البطوش حممد أمني. د يليها، وما ٢٠٥ص احلديث، والطب اجلنائي
  .٣٣٥ص سابقاً، مذكور

 ،٤ج اجلليل، مواهب. احلطاب ،١٢٤ص ،١ج احمللى،. حزم ابن ،٧٣ص ،٦ج املغين،. قدامة ابن]  ٦٩٠[
  .٤٣٨ص ،٣ج األربعة، املذاهب على الفقه. اجلزيري عبدالرمحن ،٢٥ص
  .١٧٦ص ،١ج اإلسالمي، والفقه القانون يف ومذكرات أحباث. العريب بلحاج. د]  ٦٩١[
  .٧٠ اآلية من اإلسراء، سورة]  ٦٩٢[
 ضوء يف باألعضاء التربع. ياسني نعيم حممد. د ،٢٤٨ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٦٩٣[

 الفتاوى. م٥/١٢/١٩٧٩ يف فتوى. باألزهر الفتوى جلنة ،٣ العدد م،١٩٨٨ احلقوق، جملة الشرعية، القواعد
  . ٣٧١٤ص ،١٠ الد اإلسالمية،

  .٢٠٦و ٢٠٥ص احلديث، والطب اجلنائي نالقانو. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٦٩٤[
  .٢٠٥ص نفسه، املرجع. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٦٩٥[
  .٧٠و ٥٤ص النفس، على الوالية. زهرة أبو حممد الشيخ]  ٦٩٦[
 ٢٠٥ص الدماغ، موت. الدقر ندى ،١٧٦ص معاصرة، طبية قضايا يف فقهية أحباث. ياسني نعيم حممد. د]  ٦٩٧[

  .٧٤ص سابقاً، مذكور املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. لعريبا بلحاج. د يليها، وما
 يف الوجيز. العريب بلحاج. د يليها، وما ١٣١ص واهلبة، والوصية املواريث. بدران العينني أبو بدران. د]  ٦٩٨[

  .يليها وما ٢٥٣ص ،٢ج اجلزائري، األسرة قانون شرح
 الشخص فيها يوافق اليت بالبطاقة البلدان معظم إكتفت أنه غري. الشهود شهادة عليهاو كتابية تكون بأن]  ٦٩٩[

  .دماغه موت حالة يف قرار إىل الوصول سرعة لألطباء يسمح مبا معه، حيملها واليت
 اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د ،٥٣٥ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٧٠٠[

  .٢٤٨ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ بعدها، وما ٢٠٥ص ،احلديث والطب
 يف فقهية حبوث. ياسني نعيم حممد. د ،١٤٨ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٧٠١[

 ١١٦ص األعضاء، زرع عمليات تثريها اليت القانونية املشاكل. األهواين حسام. د ،١٧٦ص معاصرة، طبية قضايا
 وزرعها البشرية األعضاء نقل بشأن ١٩٧٦ لسنة ١١٨١ رقم الفرنسي القانون على تعليق نفسه املؤلف يليها وما
  .يليها وما ٣٦٩ص ،٢ العدد م،١٩٧٨ احلقوق، جملة

  .١٩٥ اآلية البقرة، سورة]  ٧٠٢[
 الفقهي معا قرار ،٣٧٠٤ص ،١٠ الد. م٥/١٢/١٩٧٩ يف ١٣٢٣ رقم احلق، جاد الشيخ فتوى]  ٧٠٣[

 الشريف، باألزهر الفتوى جلنة م،١٩٨٥ يناير ٢٨ – ١٩ من املكرمة مكة يف املنعقدة الثامنة دورته يف اإلسالمي
  .١٥١ فقرة ،٩٢ص الفقهية، املوسوعة. م٨/٨/١٩٨٥ يف مؤرخة فتوى

 اجلنازة، وتنظيم اجلثة حبماية اخلاص م١٥/١١/١٨٨٧ يف الصادر الفرنسي القانون يف أيضاً جاء ما وهو]  ٧٠٤[
 ويراقب. ٢/١ مادته يف وزرعها البشرية األعضاء وزرع بنقل املتعلق م١٩٧٦ لسنة ١١٨١ رقم الفرنسي والقانون

 وفقاً الطبية، املمارسات حتكم اليت والعلمية األخالقية املبادئ احترام باجلزائر الطبية العلوم ألخالقيات الوطين الس
  .م١٩٩٠ لسنة ١٧١٩٠ رقم اجلزائري الطيب القانون من ١٦٨ للمادة

  .٥٣٥ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٧٠٥[



. د يليها، وما ١٧٣ص ،٢ العدد م،١٩٩٧ احلقوق، جملة والقانون، األعضاء زراعة. الدين شرف أمحد. د]  ٧٠٦[
 القانونية العلوم جملة شرية،الب األعضاء زرع عمليات تثريها اليت القانونية املشاكل. األهواين الدين حسام

 أمني. د ،٢٠٨ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د ،٢١٥ص م،١٩٧٥ واالقتصادية،
. الدقر ندى ،٣٤٢ص سابقاً، مذكور بيعاً، أو تربعاً وزرعها األعضاء الستقطاع الشرعي احلكم. البطوش حممد
  .بعدها اوم ٢٠٥ص واإلسالم، الطب بني الدماغ موت

  .١٨٣ص م،١٩٩٦ أكتوبر ،٤ العدد العربية، اجلامعات احتاد جملة]  ٧٠٧[
  .رفات إىل التحول مصريها اليت اجلثة من شرعاً بالرعاية أوىل احلي فاجلسم]  ٧٠٨[
 األعضاء نقل بشأن م١٩٧٦ لسنة ١١٨١ رقم الفرنسي القانون على تعليق. األهواين الدين حسام. د]  ٧٠٩[

  .٣٦٩و ٣٦٨ص سابقاً، مذكور عها،وزر البشرية
 ٦٢ رقم وقرار هـ،٢٠/٨/١٣٩٦ بتاريخ ،٤٧ رقم قرار. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٧١٠[

  .هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف مؤرخ
  .٢٤٥ص ،١ العدد م،١٩٨٧ احلقوق، جملة اآلدمية، األعضاء بيع حكم. ياسني نعيم حممد. د]  ٧١١[
. القرضاوي الشيخ. مالية معاملة موضوع زرعها وال اآلدمية األعضاء استقطاع يكون أن شرعاً جيوز ال]  ٧١٢[

 بلحاج. د ،١٧٦ص معاصرة، طبية قضايا يف فقهية أحباث. ياسني نعيم حممد. د ،٥٣٤ص ،٢ج معاصرة، فتاوى
 املوقف. بارال علي حممد. د ،٧١ص املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب

  .بعدها وما ١٩٤ص األعضاء، زرع قضية من والفقهي األخالقي
  .٥٣٥ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي الشيخ]  ٧١٣[
  .هريرة أيب عن ماجة وابن والنسائي وأمحد البخاري أخرجه]  ٧١٤[
  . ١٣٧٣ رقم املنذري، للحافظ مسلم صحيح خمتصر انظر مسلم، رواه]  ٧١٥[
 يف فتوى. باألزهر الفتوى جلنة ،٥٣٩ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٧١٦[

. د م،١٩٩٠ لسنة ٥٩ رقم قرار. اإلسالمي الفقه جممع ،٣٢٢٧ص ،٩ الد اإلسالمية، الفتاوى م،٢٣/٣/١٩٨٠
 ٤ص رأة،امل يف التناسلية األعضاء نقل. القصيب طلعت. د يليها، وما ٧ص التناسلية، األعضاء زرع. البار علي حممد

  .٣٢٦ – ٣٢٥ص ،٣ج اإلسالمية، الفتاوى. جربين بن عبداهللا الشيخ ،٥و
  .٥٤٠ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٧١٧[
 يوسف الشيخ. ٤٥ص سابقاً، مذكور اإلسالمية، الشريعة ضوء يف األعضاء زراعة. صاحل عبدالقيوم. د]  ٧١٨[

  .بعدها وما ٤٤ص هـ،١٤١٩ حمرم عدد الم،اإلس منار جملة شرعية فتاوى. القرضاوي
 اإلفتاء دار هـ،٢٥/١٠/١٣٩٨ يف مؤرخ ٦٢ رقم قرار. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٧١٩[

  .م٢/٢/١٩٧٢ يف ١٠٦٩ رقم وفتوى م،١٤/٤/١٩٥٩ يف ١٠٨٧ رقم فتوى املصرية،
  .٦٩ص املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب بلحاج. د]  ٧٢٠[
  .٢٢٥و ٢٢٤ص وفقهه، أدبه الطبيب ،١٥٤ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د]  ٧٢١[
  . م٨/٨/١٩٨٥ يف مؤرخة فتوى. الشريف باألزهر الفتوى جلنة]  ٧٢٢[
 اللجنة هـ،١٤٠٨ عام املكرمة ةمك يف املنعقدة العاشرة دورته يف اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي امع]  ٧٢٣[

  .هـ١٥/٢/١٤٠٤ بتاريخ ،٦٦١٩ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة واإلفتاء للبحوث الدائمة



 ما. البار علي حممد. د ،٢٠ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و شاهني فيصل. د]  ٧٢٤[
  .٤٣ص ؟، الشرعي واملوت اإلكلينيكي املوت بني الفرق

 يف األعضاء غرس. صايف أمين حممد. د ،١٥٠ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د]  ٧٢٥[
 مساوياً بوصفه الدماغ موت قبلوا الذين للفقهاء بالنسبة حملولة تعد املشكلة وهذه. يليها وما ١٧ص اإلنسان، جسم
 اليت األعضاء سوى األعضاء نقل يقبلون ال الواقع يف فإم م،املفهو هذا بعد يقبلوا مل الذين الفقهاء أما. القلب ملوت
  .والغضاريف والعظام واجللد القرنية مثل الدموية الدورة توقف بعد نقلها ميكن

. حممد عبداجلواد حممد. د ،١٠٦و ١٠٥ص واإلباحة، احلظر بني األعضاء زرع. سعد حممود أمحد. د]  ٧٢٦[
  .١٧٧ص معاصرة، طبية قضايا يف فقهية أحباث. ياسني نعيم حممد. د ،١٤٨ص اإلسالمي، الطب يف حبوث

 وصول يتوقف أن بعد اجلسم أعضاء بقية وخاليا خالياه، فسدت بوظيفته القيام عن القلب تعطل إذا ألنه]  ٧٢٧[
  .اخلاليا هذه إىل الدم

  .١٩٨ص وفقهه، أدبه الطبيب. البار علي حممد. د و السباعي زهري. د]  ٧٢٨[
  .بعدها وما ١٧٧ص معاصرة، طبية قضايا يف فقهية أحباث. ياسني نعيم حممد. د]  ٧٢٩[
  .٢١ص السابق، املرجع. سوقية حممد. د و شاهني فيصل. د]  ٧٣٠[
  .١٩٩و ١٩٨ص. إليه املشار املرجع. البار علي حممد. د و السباعي زهري. د]  ٧٣١[
 المرأة وكلية وكبد قلب زرع مت فقد. واحد ملريض اءاألعض من عدد نقل اآلن يتم أنه طبياً، املعروف من]  ٧٣٢[

 جريدة "انظر. واحدة عملية يف األمريكية املتحدة الواليات يف) بتسربغ (مستشفى يف عاماً ٢٦ عمرها أمريكية
  .األخرية الصفحة م٥/١٢/١٩٨٩ ليوم عددها يف" األوسط الشرق

  .٨١و ٨٠ص باحملرمات، التداوي وكتابه ،٢٢٤ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د]  ٧٣٣[
  .٢٣ص السابق، املرجع. سوقية حممد. ود شاهني، فيصل. د]  ٧٣٤[
 املفهوم هذا قبول وبداية طبياً الدماغ موت تعريف وهو الطب، ميدان يف جديد عهد ظهر الفتاوى ذه]  ٧٣٥[

 فشل من يعانون الذين املرضى مئات إنقاذ أمكن ،دماغياً املتوفني من األعضاء زراعة باب انفتح مث ومن. شرعياً
  .٤٤ص الشرعي، واملوت اإلكلينيكي املوت بني الفرق هو ما. البار علي حممد. د. املهمة احليوية ألعضائهم ائي

. العريب بلحاج. د يليها، وما ٢١٩ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٧٣٦[
  .بعدها وما ٢٥ فقرة سابقاً، إليه مشار اجلزائري، الطيب القانون يف األعضاء لزرع نيةالقانو الضمانات

  .٧٣ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٧٣٧[
  .٢٤٨ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. جاد علي احلق جاد الشيخ]  ٧٣٨[
 باألزهر الفتوى جلنة ،٢٥٠٥ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى ،١٠٦٩ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٧٣٩[

 اإلفتاء جلنة هـ،٢٥/١٠/١٣٩٨ يف ٦٢ رقم فتوى. بالسعودية العلماء كبار هيئة. م٨/٨/١٩٨٥ يف مؤرخة فتوى
  .م٢٠/٤/١٩٧٢ يف مؤرخة فتوى. اجلزائر يف األعلى اإلسالمي للمجلس التابعة

 رياض. د ،١١ص ،٣ج احملتاج، اية. الرملي ،١٩٥ص ،١ج ،الفروق. القرايف. األولياء حق يف انظر]  ٧٤٠[
 العدد. م١٩٧١ القومية، اجلنائية الة البشري، اجلسم بأعضاء وزراعته القلب نقل لعمليات القانونية املظاهر. اخلاين

  .٢٢ص األول،
  . ٣٣ اآلية اإلسراء، سورة]  ٧٤١[



  .١٧٨ اآلية البقرة، سورة]  ٧٤٢[
  .١٤٣ص ،٢ج هالل، الشيخ تعليق القناع، كشاف. يتالبهو الشيخ]  ٧٤٣[
 الفقه يف الوصية أحكام. دبور حممود أنور. د ،٢٤٨ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٧٤٤[

  .١٢٠ص واإلباحة، احلظر بني األعضاء زرع. سعد حممود أمحد. د ،٢١٠ص اإلسالمي،
  .م٨/٨/١٩٨٥ يف مؤرخة فتوى باألزهر، الفتوى جلنة]  ٧٤٥[
  .٥٣٧ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ]  ٧٤٦[
  .هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف مؤرخ ٦٢ رقم قرار. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٧٤٧[
 د) ١ (رقم قرار. اإلسالمي الفقه جممع. الغية موافقتهم كانت وإال مجيعاً امليت أهل موافقة من البد]  ٧٤٨[
  .م٥/١٢/١٩٧٩ يف ١٣٢٣ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار. م١٩٨٨ فرباير يف مؤرخ ٤/٨/٨٨
  .هـ٦/١١/١٤٠٢ يف ٩٩ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٧٤٩[
  ).٢١٧ ،١٩١ اآلية البقرة، سورة (القتل من أشد والفتنة: سبحانه وقوله. ٢٥ اآلية األنفال، سورة]  ٧٥٠[
 إىل وأشار) ٥٩٧٥ رقم (الصغري اجلامع يف السيوطي وأخرجه مالك بن أنس عن الرافعي اإلمام رواه]  ٧٥١[

  .ضعفه
  .األذكار يف النووي اإلمام وحسنه ماجه، وابن وأمحد مالك رواه]  ٧٥٢[
  .مياإلسال الفقه جممع ورئيس السعودية، العربية اململكة يف العدل وزارة وكيل منصب يف عمل]  ٧٥٣[
  .٤٦ – ٤٤ص ،٢ج النوازل، فقه. زيد أبو بكر. د]  ٧٥٤[
. حممد اهللا عصمت ،٢٢٢ – ٢٢١ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٧٥٥[

  .١٣٧ص اإلسالمي، الفقه يف اآلدمي بأجزاء االنتفاع
  .١٧٦ص ،١ج اإلسالمي، والفقه القانون يف ومذكرات أحباث. العريب بلحاج. د]  ٧٥٦[
 يف املسألة هذه تثور وال هذا. ٢١٩ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٧٥٧[

  .والعقابية اجلنائية قوانينها من القتل عقوبة بإلغاء قامت اليت العربية البلدان
 قد القانون هذا وكان. العيون بنك بتنظيم اخلاص ١٩٦٢ لسنة ١٠٣ رقم املصري القانون من الثالثة املادة]  ٧٥٨[

  .العيون بنوك بإنشاء واملتعلق م١٩٥٩ لسنة ٢٧٤ رقم القانون ألغى
  .٢١٩و ٢١٨ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٧٥٩[
  .م١٩٧٤ لسنة ١١٩ رقم بالقانون املعدلة املصري السجون قانون من ٧٢ املادة]  ٧٦٠[
 آذار شهر يف جبدة املنعقدة السادسة دورته يف ٦٠/٩/٦ رقم قراره مبقتضى اإلسالمي فقهال جممع أفىت]  ٧٦١[
  .التنفيذ يف أو احلكم يف خطأ بسبب قصاص أو حد يف استؤصل الذي العضو إعادة جيوز بأنه. م١٩٩٠) مارس(
  .٢١٨ص السابق، املرجع. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٧٦٢[
  .األعضاء بنقل واخلاص م٢٢/١٢/١٩٧٦ يف الصادر ١١٨١ رقم الفرنسي ونالقان من الثانية املادة]  ٧٦٣[
  .م١٧/١١/١٩٥٨ يف الصادر لوكسومربج قانون من الرابعة املادة]  ٧٦٤[
  .م١٩٦٦ لسنة ٤٧ رقم التشيكوسلوفاكي القانون من الثامنة املادة]  ٧٦٥[
 امليت أعضاء بعض باستقطاع القيام ستطيعوني األطباء أن تعين وهي" املفترضة املوافقة "يسمونه ما وهو]  ٧٦٦[

  .حياته حال لذلك رفضه عن عرب قد امليت كان إذا إال املتوىف، أهل من خطية ملوافقة احلاجة دون والكلية، كالقرنية



  .١٥٣ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د]  ٧٦٧[
 فتوى مرونة على ترتكز وهي ظاهر، م١٩٧٦ لسنة ١١٨١ رقم الفرنسي الطيب بالقانون املادة هذه تأثر]  ٧٦٨[

  .األعضاء زرع بشأن م٢٠/٤/١٩٧٢ بتاريخ الصادرة باجلزائر األعلى اإلسالمي الس
  .٣٧٠٢ص ،١٣٢٣ رقم فتوى اإلسالمية، الفتاوى. احلق جاد الشيخ]  ٧٦٩[
  .٢٢٠ص السابق، املرجع. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٧٧٠[
  .يليها وما ١٢٤ص طبية، لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا الدكتور كتاب يف اتالقرار انظر]  ٧٧١[
 بتاريخ فتوى باألزهر، الفتوى جلنة ،٥٣٧ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٧٧٢[
 هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف ٦٢ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة إليها، املشار. م٨/٨/١٩٨٥

  .م١٨/٥/١٩٧٧ يف مؤرخة فتوى. باألردن اإلفتاء جلنة
  .٧٧ص سابقاً، مذكور املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب بلحاج. د]  ٧٧٣[
  .١١ص م،١٣/٦/١٩٨٦ املصرية، األهرام جريدة]  ٧٧٤[
  .م١٩٩٧ الرياض،. م١٩٩٧ لعام السنوي التقرير األعضاء، لزرع السعودي املركز]  ٧٧٥[
  .٨٠و ٧٤ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د]  ٧٧٦[
  .م١٩٧٢ لسنة ١٧٣/١٥٠ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار]  ٧٧٧[
  .م١٩٨٨ فرباير شهر يف مؤرخ ٤/٨/٨٨ د) ١ (رقم قرار. اإلسالمي الفقه جممع]  ٧٧٨[
  .٥٣٧ص ،٢ج عاصرة،م فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٧٧٩[
  .تعاىل اهللا رمحه خاطر حممد الشيخ املفيت وكان. ٢٥٠٥ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى]  ٧٨٠[
 زرع. سعد حممود أمحد. د ،٨٠و ٧٤ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام الدين، شرف أمحد. د]  ٧٨١[

  . ٥٣٧ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ ،١٢٢ص األعضاء،
  .٨٨ص ،١ج األنام، مصاحل يف األحكام قواعد. عبدالسالم بن العز]  ٧٨٢[
 الفتاوى م،٥/١٢/١٩٧٩ يف ١٣٢٣ رقم فتوى ،٢٤٨ص ومرونته، اإلسالمي الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٧٨٣[

 التربع. القطان مناع. د يليها، وما ٢٢ص املذكور، املقال. شبري شاكر. د ،٣٧٠٢ص ،١٠ الد اإلسالمية،
 اإلفتاء دار هـ،١٣٧٨ شوال ٦ يف مأمون حسن الشيخ فتوى ،٩ص اإلسالمي، الفقه قواعد ضوء يف كلىبال

 يف مؤرخة ٦٢ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة ،٢٧٦ص ،٤٥٤ رقم ٧٤ سجل. املصرية
  .هـ٢٥/١٠/١٣٩٨

  .١٧٣ اآلية البقرة، سورة]  ٧٨٤[
  .١١٩ اآلية األنعام، سورة]  ٧٨٥[
  .٣ اآلية املائدة، سورة]  ٧٨٦[
 زراعة كتاب يف منشورة الفتوى األعضاء، زرع حكم السعدية، الفتاوى السعدي، عبدالرمحن الشيخ]  ٧٨٧[

 أنه غري مسلماً، املريض يكون أن املسلم جثة من لالستقطاع ويشترط. ٥٨ص صاحل، عبدالقيوم للدكتور األعضاء
 ،٣ج اإلسالمية الفتاوى. جربين ابن الشيخ فتوى انظر. املسلم غري من بآخر سماجل من عضو استبدال شرعاً جيوز
  .٣٣٧ص



 املغين،. قدامة ابن يليها، وما ٤١ص ،٩ج. اموع. النووي ،١٤٣ص ،٥ج الصنائع، بدائع. الكاساين]  ٧٨٨[
  .٣٠٢ص ،٢ج املالكي، قاسم ابن شرح على الباجوري حاشية ،٦٠٢ص ،٨ج
  .٤٤ص ،٩ج. املهذب شرح موعا. النووي]  ٧٨٩[
  .٩٠و ٨٩ص ،١ج األنام، مصاحل يف األحكام قواعد. عبدالسالم بن العز]  ٧٩٠[
 والعظام األسنان استخدام كتابام يف القدامى الفقهاء بعض أباح فقد. ٢٢ص ،٢ج احملتاج، اية. الرملي]  ٧٩١[

  .األحياء عالج يف املوتى من
  .٥٥ص ،١ج السابق، جعاملر. عبدالسالم بن العز]  ٧٩٢[
 ،٢٢ج املوافقات،. الشاطيب ،٣٩٥ص ،١ج الدسوقي، حاشية ،١٤٣ص ،٥ج الصنائع، بدائع. الكاساين]  ٧٩٣[

  .٤١ص ،٩ج اموع،. النووي ،٩٤ص ،١١ج املغين،. قدامة ابن ،٣٠١ص ،١ج الصاوي، حاشية ،٣٢٢ص
  .يليها وما ٤٨ص. باحملرمات اويالتد. البار علي حممد. د ،٩٤ص ،١١ج املغين،. قدامة ابن]  ٧٩٤[
 – ٦٦ص الشرعية، الضرورة نظرية. الزحيلي وهبة. د ،١٥٠ص السابق، املرجع. الدين شرف أمحد. د]  ٧٩٥[

٧٢.  
 املصرية اإلفتاء دار. هـ٢٥/١١/١٣٩٨ يف ٦٢ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٧٩٦[
  .٧٣/١٩٦٦ رقم فتوى –
 غري (٤٩١ رقم فتوى. الشريف باألزهر الفتوى جلنة م،١٧٣/١٩٧٢ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء ارد]  ٧٩٧[

  ).منشورة
  .سابقاً خترجيه مت الشريف النبوي احلديث]  ٧٩٨[
 الدين ناصر بن حممد الشيخ ،٦٠٢ص ،٢ج البخاري، صحيح بشرح الباري فتح. العسقالين حجر ابن]  ٧٩٩[

  .٣٧١٣ص ،١٠ الد. اإلسالمية الفتاوى. احلق جاد الشيخ ،٢١٥ص ،٣ج الغليل، إرواء األلباين،
 يف احلي عظم ككسر امليت عظم كسر: بلفظ الشريف احلديث ورد سلمة، أم عن ماجة ابن رواية ويف]  ٨٠٠[

 ،١ج ماجة، ابن سنن انظر ،٥٥٠ص ،٤ج وشرحه، الصغري اجلامع يف السيوطي وحسنه ماجة ابن به انفرد: اإلمث
  .٤٩٢ص
  .٥٠ص اإلسالم، يف الطبية احلقائق الكيالين، عبدالرزاق. د]  ٨٠١[
  .٣٢ اآلية من املائدة، سورة]  ٨٠٢[
  .عنه اهللا رضي عبداهللا بن جابر عن وأمحد ماجة وابن مسلم رواه]  ٨٠٣[
  .٥١ص املذكور، املرجع. الكيالين عبدالرزاق. د]  ٨٠٤[
  .٥٥ اآلية طه، سورة]  ٨٠٥[
  .٣٣٦ص سابقاً، مذكور وزرعها، اآلدمية األعضاء الستقطاع الشرعي احلكم. البطوش حممد أمني. د]  ٨٠٦[
  .٢٠ص الطبية، الناحية من املوت تعريف. سوقية حممد. د و شاهني فيصل. د]  ٨٠٧[
 نهكو مع نقله، يف اخلطر وأمن إليه احلاجة دعت إذا آخر إنسان إىل إنسان من الدم نقل املعاصر الفقه أجاز]  ٨٠٨[

  .١٤٥ اآلية من األنعام سورة" مسفُوحا دما أَو: "تعاىل قوله يف الكرمي القرآن بنص جنساً
 التعليم دف كان إذا وبتر، وشق نشر من فيه مبا التشريح عمليات سابقاً ذكرنا كما املعاصر الفقه أجاز]  ٨٠٩[
  .اجلنائي البحث دف أو



  .هـ٦/١١/١٤٠٢ بتاريخ ٩٩ رقم فتوى السعودية، عربيةال باململكة العلماء كبار هيئة]  ٨١٠[
 الشرباصي، أمحد. د ،٢٤٨ص ومرونته، اإلسالمي الفقه م،٥/١٢/١٩٧٩ يف فتوى. احلق جاد الشيخ]  ٨١١[

 زكريا. د ،٢٠٥ – ٢٠٤ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. الدين شرف أمحد. د ،٦٠٥ص ،١ج يسألونك،
. البار علي حممد. د و السباعي، زهري. د ،١٣٧ص ،١ العدد. م١٩٨٧ اجلنائية، الة ا،لزراعته الكلى إعطاء. الباز

  .يليها وما ٢١٩ص وفقهه، أدبه الطبيب
 ال بأنه النووي وذهب ،٢٣٠ص ،١ج اجلليل، مواهب. احلطاب ،١٢٥ص ،٥ج املبسوط،. السرخسي]  ٨١٢[

 ،٢ج للنووي، اموع انظر. دفنه ويتعني وكرامته حلرمته املوت بعد اآلدمي أجزاء من جزء بأي االنتفاع جيوز
 يف شفاء ال "أو عليها حرم فيما أميت شفاء جيعل مل اهللا إن: والسالم الصالة عليه لقوله وهذا. ٥٦٣و ٥٦٠ص

  .٥٦٢و ١٣٨ص ،٢ج للنووي، اموع انظر ،"جنس
  .٢٣٠ص ،٢ج القرآن، ألحكام اجلامع. القرطيب]  ٨١٣[
  .األلباين وحسنه والترمذي داود أبو رواه]  ٨١٤[
 األزهر، جملة باألزهر، الفتوى جلنة م،١٩٦٩ أبريل شهر يف فتوى مباليزيا، املنعقد الدويل اإلسالمي املؤمتر]  ٨١٥[

  .٧٤٤ص ،٢ الد
 جاد الشيخ فتوى وانظر احلي، إىل امليت من العني قرنية نقل بشأن هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف ٦٢ رقم فتوى]  ٨١٦[

  .الشرعية للضوابط وفقاً املوتى من األعضاء أخذ جبواز. م٥/١٢/١٩٧٩ يف خةاملؤر احلق
. البطوش حممد أمني. د ،٧و ٦ص سابقاً، مذكور بالكلى، التربع. القطان خليل بن مناع الدكتور الشيخ]  ٨١٧[

  .يليها وما ٣٤٥ص سابقاً، مذكور وزرعها، األعضاء الستقطاع الشرعي احلكم
  . ١٩٥ اآلية من البقرة، سورة]  ٨١٨[
  . ١٢٠ اآلية التوبة، سورة]  ٨١٩[
  . ١٢٨ اآلية النحل، سورة]  ٨٢٠[
  . ٢٣٧ اآلية من البقرة، سورة]  ٨٢١[
  . ٣٢ اآلية من املائدة، سورة]  ٨٢٢[
 ومدى اإلنسانية والوحدة والتضامن التعاون عن عربت قد املطهرة النبوية والسنة عساكر، ابن أخرجه]  ٨٢٣[

 الواحد، اجلسد مثل وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل: وسلم عليه اهللا صلى لقوله بأخيه، ؤمنامل ارتباط
  ).بشري بن النعمان عن عليه متفق (واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا
  .٩ اآلية احلشر، سورة]  ٨٢٤[
  .عنه اهللا رضي هريرة أيب عن الترمذي رواه]  ٨٢٥[
  .عنهما اهللا رضي عمر ابن عن عليه متفق]  ٨٢٦[
  .١٤ص ،١ج البخاري، رواه]  ٨٢٧[
  .١٩٩ص ،٤ج مسلم، رواه]  ٨٢٨[
  . ٢ اآلية املائدة، سورة]  ٨٢٩[
  .٧ص ،١٩٧٧ يولية عدد الطليعة، جملة]  ٨٣٠[



 يف صدر الفتوى هذه ضوء وعلى (م١٤/٤/١٩٥٩ بتاريخ املوتى عيون لنقل مأمون حسن الشيخ فتوى]  ٨٣١[
 حممد الشيخ وفتوى ،)املوتى من القرنيات وتلقي العيون بنك ينظم الذي ١٩٥٩ لسنة ٢٧٤ رقم القانون مصر
 بتاريخ احلق جاد الشيخ وفتوى األحياء، حروق لعالج امليت جلد سلخ إلباحة. م٢/٢/١٩٧٢ بتاريخ خاطر

  .م١٩٦٦ سنة الصادرة األعضاء سغر جبواز حريدي الشيخ وفتوى املوتى، من األعضاء لزرع م٥/١٢/١٩٧٩
 هـ٦/١١/١٤٠٢ يف ٩٩ رقم وفتوى امليت، عني قرنية لنقل هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف ٦٢ رقم فتوى]  ٨٣٢[

  .بالدم التربع بشأن هـ٧/٢/١٣٩٩ يف ٦٥ رقم فتوى. وزرعها األعضاء نقل بشأن
 ضوء وعلى املوتى من عضاءاأل زرع فيها مبا األعضاء وزرع الدم نقل بشأن م٢٠/٤/١٩٧٢ بتاريخ فتوى]  ٨٣٣[

 ٩٠/١٧ رقم بالقانون واملتمم املعدل م١٦/٢/١٩٨٥ يف املؤرخ ٨٥/٥ رقم القانون اجلزائر يف صدر الفتوى هذه
  .وزرعها األعضاء نقل نظم الذي ٣١/٧/١٩٩٠ يف املؤرخ

  .األعضاء وزرع نقل بشأن. م١٨/٥/١٩٧٧ بتاريخ فتوى]  ٨٣٤[
 زرع ينظم الذي الكوييت القانون وتبعها م١٩٨٠ لسنة ١٣٢/٩ رقم يتيةالكو األوقاف وزارة فتوى]  ٨٣٥[

  .م١٩٨٣ لسنة ٧ رقم حتت األعضاء
  .٢٨٠ص اآلدمي، بأجزاء االنتفاع. حممد اهللا عصمت نقلها]  ٨٣٦[
  .م١٩٦٩ أبريل شهر يف مباليزيا املنعقد الدويل اإلسالمي املؤمتر فتوى]  ٨٣٧[
  .م١٩٨٥ سنة يف الثامنة دورته يف]  ٨٣٨[
. م١٩٩٠ لسنة السادسة ودورته امليت، أو احلي من األعضاء نقل بشأن م١٩٨٨ لسنة الرابعة دورته يف]  ٨٣٩[

  .التناسلية األعضاء وزرع األعضاء، زرع يف األجنة واستخدام الزائدة امللقحة والبيضات املخ، خاليا زراعة بشأن
 والشيخ ،)م٩/٦/١٩٥٩ يف ٨٨/٢٤٩ رقم (مأمون حسن والشيخ) ١٩٥٠ (خملوف حسنني الشيخ فتوى]  ٨٤٠[

  .م٥/١٢/١٩٧٩ يف ١٣/٢٧٣ رقم احلق جاد والشيخ) م٣/٢/١٩٧٣ يف ١٠٥/١٧٣ رقم (خاطر حممد
 الذي اإلنعاش أجهزة بشأن م١٩٨٦ عام يف بعمان املنعقدة الثالثة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع قرار]  ٨٤١[

  .األحياء إىل املوتى من األعضاء زرع مشاريع على كبري تأثري له كان ب،القل ملوت مساوياً الدماغ موت فيه جعل
 الكلى، نقل مشروعية. النجار عبدالرمحن. د بعدها، وما ١٣٧ص لزراعتها، الكلى إعطاء. الباز زكريا. د]  ٨٤٢[

  .يليها وما ١٠١ص ،١ العدد م،١٩٧٨ اجلنائية، الة
 علي حممد. د و السباعي زهري. د ،١٥٤و ١٥٣ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د]  ٨٤٣[

  .٥٤ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف حممد أمين. د ،٢٢٥و ٢٢٤ص وفقهه، أدبه الطبيب. البار
  .١٥٣ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د]  ٨٤٤[
 دائماً املخاطر تكون األعضاء زرع عمليات تعوق يتال الظاهرة هلذه وحقيقي ناجع حل إىل التوصل فقبل]  ٨٤٥[

 انظر والفشل، النجاح دائماً حتتمل والتجربة الطبية، العلمية التجارب جمال يف بالضرورة يدخل األمر ألن راجحة،
 أمين حممد. د ،٤٥و ٤٤ص سابقاً، إليه مشار اإلسالمية، الشريعة ضوء يف األعضاء زراعة صاحل، حممد عبدالقيوم. د

  .يليها وما ٢٦ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف
  . ٧ص احلديث، والطب اجلنائي القانون. خطوة أبو شوقي أمحد. د]  ٨٤٦[
 ٣٠ فقرة سابقاً، مذكور اجلزائري، الطيب القانون يف األعضاء لزرع القانونية الضمانات. العريب بلحاج. د]  ٨٤٧[

  .بعدها وما



 من ١٦٥ املادة (األعضاء زرع بفريق له عالقة ال طيب فريق قبل من املتوىف وتم تشخيص يتم أن البد]  ٨٤٨[
  ).٣١/٧/١٩٩٠ يف املؤرخ ٩٠/١٧ رقم اجلزائري الطيب القانون

  .٢٥ فقرة سابقاً، مذكور اإلسالمي، الفقه يف الطبية املهنة أخالقيات. العريب بلحاج. د]  ٨٤٩[
  .٢٣ص الطبية، الناحية من املوت عريفت. سوقية حممد. د و شاهني، فيصل. د]  ٨٥٠[
  . ٣١٣ص ،٢١٢ج ،٨٨ رقم فتوى املصرية، اإلفتاء دار]  ٨٥١[
 ،١٤ جملد اإلسالمي، الفقه جممع جملة منشورات ،٤٦ – ٤٤ص ،٢ج النوازل، فقه. زيد أبو بكر. د]  ٨٥٢[

  .م١٩٨٨ لعام ١٨٣ – ١٨١ص
  .٢١٩ص وفقهه، وأدبه الطبيب. البار علي حممد. د]  ٨٥٣[
  ).٣٨٧٤ رقم (٢٠٧و ٢٠٦ص ،٤ج الدرداء، أيب عن سننه يف داود أبو رواه]  ٨٥٤[
  . ٢٢ اآلية فاطر، سورة]  ٨٥٥[
  .يعلى وأبو نعيم وأبو والطرباين عدي وابن البيهقي أخرجه]  ٨٥٦[
  .١٢ص احلروق، ومعاجلة اجللد زرع. البار علي حممد. د]  ٨٥٧[
 ،٧ج املالكي، العريب ابن بشرح الترمذي صحيح انظر. حسن بإسناد ئيوالنسا داود وأبو الترمذي رواه]  ٨٥٨[

  .٢٩٣ص ،١ج املهذب، شرح اموع. النووي ،٢٦٩ص
  .املكرمة مكة يف م١٩٨٥ يناير ٢٨ – ١٩ الثامنة، دورته يف اإلسالمي، الفقهي امع]  ٨٥٩[
 التداوي يحرم أنه غري. ٢٠٠ص ،٨ج األوطار، نيل انظر وصححه، والترمذي ماجة وابن داود أبو رواه]  ٨٦٠[

 عبدالفتاح. د بعدها، وما ،١٤ص التداوي، أحكام. البار علي حممد. د. والرقي والتمائم والضفدع بالنجاسات
  .بعدها وما ٢٢٥ص باحملرمات، التداوي حكم. إدريس

 مايو ١٤ – ٩ بني عةالساب دورته يف جبدة املنعقد اإلسالمي الفقه جممع عن الصادر ٦٨/٥/٧ رقم قرار]  ٨٦١[
  .٢٤٥ص اإلسالمي، الفقه. احلق جاد الشيخ. م١٩٩٢

  .١٩٠ص ،١ج احملتاج، مغين. الشربيين اخلطيب]  ٨٦٢[
 يف مؤرخة باألردن اإلفتاء جلنة فتوى. م٢٠/٤/١٩٧٢ يف مؤرخة باجلزائر األعلى اإلسالمي الس فتوى]  ٨٦٣[

١٨/٥/١٩٧٧.  
  .٢٢٢ص وفقهه، وأدبه الطبيب. البار علي حممد. د]  ٨٦٤[
 اإلفتاء دار هـ،١٣/٤/١٤١٤ يف ١٥٩٦٤ رقم فتوى السعودية، العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٨٦٥[

 مؤرخة فتوى. باألزهر الفتوى جلنة ،١٩٦٦ لسنة ٧٣ رقم وفتوى م١٩٧٢ لسنة ١٧٣/١٥٠ رقم فتوى املصرية،
  .م٨/٨/١٩٨٥ يف
 يف ١٢٠٨٦ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة واإلفتاء ةالعلمي للبحوث الدائمة اللجنة]  ٨٦٦[

  .هـ٣٠/٦/١٤٠٩
  .٣٧١٤ص ،١٠ الد اإلسالمية، الفتاوى. م٥/١٢/١٩٧٩ يف فتوى. باألزهر الفتوى جلنة]  ٨٦٧[
  .بعدها وما ٩١ فقرة سابقاً، انظر]  ٨٦٨[
  .٣١٣ص ،٢١٢ج ،٨٨ رقم فتوى املصرية، اإلفتاء دار]  ٨٦٩[



 أمحد. د ،٧٤٤ص ،١٩٦٢ نوفمرب ،٢٠ الد األزهر، جملة. ٤٩١ رقم فتوى. باألزهر الفتوى ةجلن]  ٨٧٠[
  .٥٣٨ص ،٢ج معاصرة، فتاوى القرضاوي، يوسف. د ،٦٠٤ص ،١ج يسألونك،. الشرباصي

 قواعد ضوء يف بالكلى التربع القطان، مناع الشيخ إليها، املشار ،٤٩١ رقم فتوى. باألزهر الفتوى جلنة]  ٨٧١[
  .يليها وما ١٣٩ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد. د ،٨ص اإلسالمي، الفقه

. املصرية اإلفتاء دار هـ،٢٥/١٠/١٣٩٨ يف ٦٢ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٨٧٢[
 حسنني الشيخ ،٢٥٥٢ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى ،١٠٨٧ رقم وفتوى ،١٩٦٦ لسنة ٧٣ رقم فتوى

 هويدي أمحد الشيخ فتوى هـ،١٣٧٨ شوال ٦ يف مأمون حسن الشيخ فتوى ،٣٦٤ص شرعية، فتاوى خملوف،
 يف اجلزائرية اإلفتاء جلنة. م١٩٦٢ يناير شهر يف املودودي الشيخ فتوى. ٩٩٣ برقم ٢٣/١٠/١٩٦٦ يف

  .م٢٠/٤/١٩٧٢
  .م١٩٨٥ يناير شهر يف املنعقدة ،الثامنة دورته يف اإلسالمي، الفقهي امع قرار]  ٨٧٣[
 ١٩٧٢ لسنة ١٧٣/١٥٠ رقم فتوى. املصرية اإلفتاء دار. م١٩٧٣ عام يف خاطر حممد الشيخ فتوى]  ٨٧٤[

 يف الثامنة دورته يف اإلسالمي الفقهي امع قرار ،٢٥٠٥ص ،٧ الد. اإلسالمية الفتاوى ،١٠٦٩ رقم وفتوى
  .يليها وما ١٠٩ص احلروق، ومعاجلة اجللد زرع .البار علي حممد. د. م١٩٨٥ يناير شهر

  .م١٩٩٠ عام املنعقدة السادسة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع]  ٨٧٥[
 العامل مؤمتر فتوى. هـ٦/١١/١٤٠٢ يف ٩٩ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٨٧٦[

 يف اإلسالمي الفقه جممع فتوى ،١٩٦٩ عام مباليزيا الدويل اإلسالمي املؤمتر فتوى. م١٩٨٥ سنة يف اإلسالمي
 اإلسالمية، الفتاوى ،١٣٢٣ برقم. م٥/١٢/١٩٧٩ يف احلق جاد الشيخ فتوى. م١٩٨٨ عام الرابعة دورته

 يف الكويتية األوقاف وزارة فتوى م،١٩٨٥ يناير شهر يف الثامنة دورته يف اإلسالمي الفقهي امع قرار ،٣٧٠٢ص
 يف فتوى األردنية، اإلفتاء جلنة. م٢٠/٤/١٩٧٢ يف فتوى للفتوى، األعلى اجلزائري لسا. م١٩٨٠ سنة
 معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ فتوى م،١٩٦٦ سنة يف هويدي أمحد الشيخ فتوى م١٨/٥/١٩٧٧
 الفقه مع حبث. البوطي رمضان سعيد حممد. د ،٤٤ص هـ،١٤١٩ حمرم اإلسالم، منار جملة ،٥٣٧ص ،٢ج
  .هـ١٤٠٨ عام جبدة الرابعة دورته يف إلسالميا
 املصرية اإلفتاء دار هـ،٢٠/٦/١٣٩٦ يف ٤٧ رقم فتوى. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٨٧٧[

  .١٣٣١ص اإلسالمية، الفتاوى ،٦٣٩ رقم فتوى
  .١٩٨٨ عام املنعقدة الرابعة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع]  ٨٧٨[
 العام منذ أجريت اليت اجلراحية العمليات إن. ٥ص اإلنسان، جسم يف األعضاء غرس. صايف أمين مدحم. د]  ٨٧٩[

 م،١٩٩٨ نوفمرب عدد اإلسالم، منار جملة. العامل بلدان من عدد يف عصبية زرع عملية ٢٠٠ من يقرب م١٩٨٧
  .٦٩ص
 بعد تواىل مث يوماً، ١٦ ملدة ضاملري بعدها وعاش م١٩٦٤ سنة وقعت اإلنسان يف كبد زرع عملية أول]  ٨٨٠[

 انظر الدول، من كثري يف كبد زرع عملية ٢٢٧ إجراء مت ١٩٧٤ سنة ففي الكبد، وزرع نقل عمليات إجراء ذلك
  .٦٠ص ،١١٣ العدد م،١٩٨٥ مايو الدوحة، جملة الكبد، زرع املرضى آالف أجل من. عزيز سامي

 انظر سنوات، ٣ خبربة الدقيقة األمعاء زرع األمريكية تحدةامل بالواليات بفلوريدا ميامي مستشفى يف يتم]  ٨٨١[
  .١٨ص ،٤ العدد. م١٩٩٨) حزيران (جوان الطبية، املستجدات جملة



  .٥٤٠ – ٥٣٩ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ]  ٨٨٢[
. اإلسالمي الفقه جممع ،٣٤١ص ووسائله، واحلاضر املاضي يف النسل حتديد سياسة. البار علي حممد. د]  ٨٨٣[

  .م١٩٩٠ عام جبدة املنعقدة السادسة دورته يف قراره
 الدماغ زرع عمليات بعد. العامل لطفي عمر ،٥٤٠ص ،٢ج معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٨٨٤[
  .٧٠ص م،١٩٩٨ نوفمرب عدد اإلسالم، منار جملة ؟، القانون موقف ما
 يف التناسلية األعضاء نقل القصيب، طلعت. د يليها، وما ٧ص التناسلية، ضاءاألع زرع. البار علي حممد. د]  ٨٨٥[

. اإلسالمي الفقه جممع ،١١٩ص معاصرة، طبية لقضايا إسالمية رؤية. باسالمة عبداهللا. د ،٥و ٤ص وزرعها، املرأة
  .جبدة املنعقدة ٦ دورته يف م١٩٩٠ لسنة ٥٩ رقم قرار

  .٥٣٨ص ،٢ج عاصرة،م فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ]  ٨٨٦[
  . ٢٨ اآلية التوبة، سورة]  ٨٨٧[
 ألنه احلي، املسلم جسم يف وزرعه الضرورة، إليه دعت إذا املسلم غري جثة من القلب نقل شرعاً فيجوز]  ٨٨٨[

  .إسالمه أو الشخص بكفر املتعلق الروحي باملعىن له عالقة ال وهذا األعضاء، كسائر عضو جمرد
  . ١٧٩ آليةا األعراف، سورة]  ٨٨٩[
  . ٤٦ اآلية احلج، سورة]  ٨٩٠[
  .هـ٢٥/١٠/١٣٩٨ يف مؤرخ ٦٢ رقم قرار. السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة]  ٨٩١[
  .مأمون حسن الشيخ فضيلة املفيت وكان ،٢٥٥٢ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى]  ٨٩٢[
 الطبقات بأن العلم مع خاطر، حممد الشيخ فضيلة يتاملف وكان ،٢٥٠٥ص ،٧ الد اإلسالمية، الفتاوى]  ٨٩٣[

  .عادية حرارة درجة يف ساعة ١٢ أقصاها ملدة حية تبقى للجلد السطحية
  .م١٩٨٦ أكتوبر يف بعمان املنعقدة الثالثة دورته يف ٣/٧/١٩٨٦. د) ٥ (رقم قرار]  ٨٩٤[
  .م١٩٨٨ فرباير يف جبدة املنعقدة الرابعة دورته يف ٤/٨/١٩٨٨ د) ١ (رقم قرار]  ٨٩٥[
  .م١٩٩٠ مارس شهر يف جبدة املنعقدة السادسة دورته يف ٥٦/٥/٦ رقم قرار]  ٨٩٦[
  .م١٩٩٠ مارس شهر يف جبدة املنعقدة السادسة دورته يف ٥٧/٦/٦ رقم قرار]  ٨٩٧[
  .م١٩٩٠ مارس شهر يف جبدة املنعقدة السادسة دورته يف ٥٨/٧/٦ رقم قرار]  ٨٩٨[
  .م١٩٩٠ مارس شهر يف جبدة املنعقدة السادسة دورته يف ٥٩/٨/٦ رقم قرار]  ٨٩٩[
  .م١٩٩٠ مارس شهر يف جبدة املنعقدة السادسة دورته يف ٦٠/٩/٦ رقم قرار]  ٩٠٠[
  .م١٩٩٢ مارس شهر يف جبدة املنعقدة السابعة دورته يف ٦٨/٥/٧ رقم قرار]  ٩٠١[
  .م١٩٨٥ يناير شهر يف املكرمة مبكة املنعقدة الثامنة دورته يف]  ٩٠٢[
  .م١٩٨٥ أكتوبر شهر يف املكرمة مبكة املنعقدة العاشرة]  ٩٠٣[
  .م١٩٨٧ أكتوبر شهر يف املكرمة مبكة املنعقدة العاشرة دورته يف]  ٩٠٤[
 تبقى أن ميكنها احملدد، بالدفق مثلج حملول بواسطة تربيدها بعد وبقائها اجلثة، من أخذها بعد األعضاء إن]  ٩٠٥[

 والبنكرياس ساعات، ٨ والكبد ساعة، ٧٢ والكلى لساعتني، والقلب معدودة، لدقائق ماغكالد أطول ملدة حية
 دقيقة، ٣٠ أقصاها ملدة والرئتني أيام، ٤ لغاية والقرنية أشهر، ورمبا ألسابيع، والعظام ألسابيع، واجللد ساعة، ١٢



. د انظر. حيتضر أن يوشك آخر صشخ إلنقاذ واستخدامها آخر، بلد إىل بلد من بالطائرة بسرعة نقلها ميكن كما
  .١٥٥ص األعضاء، وزرع الكلوي الفشل. البار علي حممد

  .م١٩٦٦ لسنة ٧٣ رقم فتوى املصرية، اإلفتاء دار]  ٩٠٦[
  .٣٦٤ص شرعية، فتاوى. خملوف حسنني حممد الشيخ]  ٩٠٧[
 الفشل. البار علي حممد. د ،٤ العدد م،١٩٩٧ اجلديدة، جملة البشر، حلوم لبيع سوق عبدالعاطي، سيد]  ٩٠٨[

  .١٤٥و ١٤٤ص األعضاء، وزرع الكلوي
 وإثيوبيا والصومال والربازيل واهلند وتركيا وبنجالديش سرييالنكا من األعضاء لتهريب يتزايدون احملتالون]  ٩٠٩[

  .وغريها والسودان وأريتريا
  .بعدها وما ١٤٣ص لوي،الك الفشل. البار علي حممد. د انظر األعضاء عصابات جرائم من ملزيد]  ٩١٠[
 ،٩ جملد اإلسالمية، الفتاوى الصناعي، التلقيح حكم ،٢٥٩ص اإلسالمي، الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٩١١[

 شلتوت، حممد الشيخ. م٣/٨/١٩٧٨ املصرية، اجلمهورية صحيفة األنابيب، طفل. مأمون حممد الشيخ ،٣٢١٣ص
 التلقيح أخالقيات. البار علي حممد. د ،١٨٦ص معاصرة، فتاوى. القرضاوي يوسف الشيخ ،٢٨٩ص الفتاوى،
 رؤية. باسالمة عبداهللا. د ،١٢٦ص طبية، قضايا يف فقهية حبوث. ياسني نعيم حممد. د ،١١٢ص. الصناعي
  .م١٨/٤/١٩٨٧ الكويت البنوك، يف األجنة مصري ،١٢٩ص إسالمية،

 ابن ،٣٤٨ص ،٢ج اتهد، بداية. شدر ابن ،٤٧ص النكاح، كتاب الدين، علوم إحياء. الغزايل اإلمام]  ٩١٢[
  .٢٦٨ص ،٤ج الدسوقي، حاشية ،٣٥ص ،١١ج احمللى، حزم،

  .بعدها وما ٥٣٨ص والقرآن، الطب بني اإلنسان خلق. البار علي حممد. د]  ٩١٣[
  .١١٤ – ١١٣ص الصناعي، التلقيح أخالقيات. البار علي حممد. د]  ٩١٤[
 الدويل، اإلسالمي الطيب للمؤمتر مقدم حبث اإلسالمية، الشريعة يف ؤجرامل الرحم حكم. عبدايد عادل. د]  ٩١٥[

  .م١٩٨١ الكويت،
  .بعدها وما ٢٠٧ص األنابيب، أطفال. سالمة أمحد زيادة. د]  ٩١٦[
 الطبية، املمارسات لبعض اإلسالمية الرؤية لندوة مقدم حبث البنوك، يف األجنة مصري. باسالمة عبداهللا. د]  ٩١٧[

  .م١٩٨٧ ريلأب الكويت،
. الشعراوي الشيخ ،٣٢٥ص الفتاوى،. شلتوت الشيخ ،٢٥٨ص اإلسالمي، الفقه. احلق جاد الشيخ]  ٩١٨[

 األنابيب، طفل. مأمون حممد الشيخ ،٢١٩ص واحلرام، احلالل. القرضاوي يوسف الشيخ ،١١٧ص الفتاوى،
 م،١٩٨٨ص احملامون، جملة. والقانون يالصناع التلقيح. الفحل فارق. د م،٣/٨/١٩٨٧ القاهرية، اجلمهورية جريدة
  .٢٤٥ص ،٥٢ السنة

. اجلابري عمرو أمحد. د بعدها، وما ٥٣٨ص والقرآن، الطب بني اإلنسان خلق. البار علي حممد. د]  ٩١٩[
  .بعدها وما ٧٧ص والعقم، النسائية لألمراض الشرعية الفتاوى يف اجلديد

  .بعدها وما ٥٨ص املستحدثة، واجلراحة الطب أعمال يف اإلسالمية الشريعة حكم. العريب بلحاج. د]  ٩٢٠[
  .م١٩٨٦ أكتوبر شهر يف) األردن (بعمان املنعقدة]  ٩٢١[
  .هـ١٤٠٥ لعام الثامنة الدورة حىت هـ١٣٩٨ لعام األوىل دورته من]  ٩٢٢[
  .٨ص م،٣/٨/١٩٧٨ املصرية، اجلمهورية جبريدة نشرت الشريف، األزهر فتوى]  ٩٢٣[



  .٣٢١٣ص ،٩ الد اإلسالمية، الفتاوى]  ٩٢٤[
 م،١٩٨٣ الكويت، اإلسالم، ضوء يف اإلجناب ندوة اإلسالم، ضوء يف اإلجناب. حتحوت ماهر. د]  ٩٢٥[

 الشيخ ،١٢٩ص ،٥ج يسألونك،. الشرباصي الشيخ ،٤٩ص اللنب، وبنوك الرضاع. احلفناوي حممد. د ،٣٥ص
  .٢١٧٤ص ،٦ جملد الفتاوى،. هويدي أمحد

  .٦٧ص جنيم، والبن ،٦١ص والنظائر، األشباه. السيوطي ماإلما]  ٩٢٦[
  .٧٢٤ص ،٢ج البخاري، صحيح انظر. مالك بن أنس حديث من وأمحد والترمذي البخاري أخرجه]  ٩٢٧[
  ).فقد حرف بدون ١٥٩٩ رقم ،١٢٢٠ص ،٣ج (ومسلم ،)٢٨ص ،١ج (البخاري أخرجه]  ٩٢٨[
 العلم بني االستنساخ. مصباح عبداهلادي. د ،١٠٥ص. رالعص قنبلة االستنساخ. الدمرداش صربي. د]  ٩٢٩[

 عليه معلقاً اآلدمي االستنساخ. رضوان إمساعيل رضا. د ،١٢٩ص اإلستنساخ،. إمساعيل حممد ،٤٩ص والدين
. النبهان فاروق حممد. د ،٤٨ص هـ١٤١٨ رجب ،٣٨٣ العدد اإلسالمي، الوعي جملة اإلسالمية، الشريعة حبقائق

  .يليها وما ٦٨ص هـ،١٤١٩ حمرم عدد اإلسالم، منار جملة الوراثية، واهلندسة اإلجناب لتقنيات ةاإلسالمي الضوابط
 مجهورية مفيت م،١٤/٢/١٩٩٧ ،٧٤٧٨ العدد األنباء، صحيفة يف فتوى. العثيمني صاحل حممد الشيخ]  ٩٣٠[

 األزهر جامعة رئيس ،١١ص م،١١/٤/١٩٩٧ ٢٧٥٠٦ العدد األنباء، صحيفة يف فتوى). واصل نصر. د (مصر
 جملة يف مقال الزحيلي، وهبة. د ،٥٣ص. م٣١/٣/١٩٩٧ اللبنانية، األفكار جملة يف فتوى). هاشم أمحد. د(

 ،٨٥١٥ العدد القبس،) الكويت جبامعة الشريعة كلية عميد (النشمي عجيل. د. ١٥و ١٤ص ،١٤ العدد الشقائق،
  .٦ص. م٧/٣/١٩٩٧
  . ٦ اآلية من الزمر، سورة]  ٩٣١[
  . ٥٩ اآلية الواقعة، سورة]  ٩٣٢[
  . ٥ اآلية العلق، سورة]  ٩٣٣[
  . ٨٥ اآلية من اإلسراء، سورة]  ٩٣٤[
  . ٣٢ اآلية من البقرة، سورة]  ٩٣٥[
  .١٥ص. م١/٤/١٩٩٧ ،٧٤٩٦ العدد األنباء، جملة االستنساخ،. عبداخلالق عبدالرمحن الشيخ]  ٩٣٦[
  .٥٧ص هـ،١٤١٩ انشعب ،٨ العدد اإلسالم، منار جملة انظر]  ٩٣٧[
  .٢٩ص م،٢٥/٣/١٩٩٧ ،٨٥٣٣ العدد القبس، البشري، االستنساخ. الظواهري خمتار. د]  ٩٣٨[
 احلقوق، جملة القانونية، الوجهة من البشري اجليين االستنساخ مشروعية. الكندري عبداهللا فايز. د]  ٩٣٩[

  .يليها وما ٧٨٣ص ،٢ العدد م،١٩٩٨ الكويت،
  .٢٤ص الطبية، لألعمال الشرعية األحكام. ينالد شرف أمحد. د]  ٩٤٠[

 


