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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-وجدة  

مقدمة:

 الذي خلق اإلنسان اللطيف، فجعل ما يحفظ 
ّ

الحمد لل

نفسه ويدرأ عنها الفساد من مقاصد شرعه الشريف، بسّنه ما 

عنها  وتدفع  املنافع  لها  تجلب  ألحكام  وبتشريعه  سالمتها،  يكفل 

وصحبه،  آله  وعلى  األمين  الّنبي  على  والّسالم  والصالة  املضار، 

وبعد: 

فلقد جعل هللا شريعته خاتمة للشرائع السماوية ومهيمنة 

عليها، وشرع فيها من األحكام ما صارت به صالحة للعمل والتطبيق 

ية 
ّ
في كّل زمان ومكان، وقد تضّمنت الشريعة اإلسالمية قواعد كل

وأحكاما شاملة ملقاصدها، بما يراعي املصالح املتجددة واألعراف 

املتغيرة. 

الجديد  املوضوع  هذا  ودراسة  تحليل  في  البدء  وقبل 

واملتجدد، يلزم طرح جملة من اإلشكاليات التي الزمت الباحث، 

فعكف على إيجاد أجوبة لها على قدر ما هو متاح من العلم في 

والقدرات  االجتهادية  امللكات  أيضا  به  وبما سمحت  الباب،  هذا 
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املنهجية. فال يخفى أّن علم مقاصد الشريعة من أبرز العلوم التي احتلت مكانة مرموقة في فهم 

النص وتجسيده في الواقع املتغير، وجعل الشريعة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، بحكم 

معالجتها القضايا املستجدة، ومعالجتها الجوانب املهمة من مقاصد العباد فكرا وعمال، لذلك 

في عملية  املعتبر شرعا  فس  النَّ املقاصدي من حفظ  الجانَب  تراعي  التي  الورقة  بهذه  تقدمت 

بدن  املوت، ألن  بعد  الحفاظ عليه  اإلنسان وكيفية  بدن  بمسألة  املتعلق  الجثماني  التشريح 

اإلنسان في النظر اإلسالمي وديعة من هللا لإلنسان، فال يتصرف فيه كما يشاء حيا وميتا. ومن 

هنا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن مجموعة من اإلشكاليات أهّمها: ما املقصود بمقصد حفظ 

ته؟ وهل ُيمكن االحتكام إليه في 
ّ
فس؟ وما حقيقة امليزان من خالل علم امليزان؟ وما هي أدل النَّ

إيجاد أحكام لهذه األمور املستِجدة؟ وما هي القواعد التي تضبطه؟ وكيف ُيمكن استثماره في 

معالجة النازلة موضوع البحث؟

كلمات مفتاحية: امليزان، عملية تشريح اإلنسان، االجتهاد املقاصدي في قضايا العصر.

مفهوم االجتهاد املقاصدي:

االجتهاد في اللغة: واالجتهاد بذل الوسع واملجهود. وفي حديث معاذ ر�ضي هللا عنه: ]اجتهد 

رأيي[1 أي أبذل وسعي في طلب الحق، وهو افتعال من الجهد والطاقة.2 وهذا التعريف لفظي 

مركب، أي املركب االضافي املتعلق ب »االجتهاد املقاصدي« وهذا يقت�ضي التطّرق إلى تعريف 

غة واالصطالح. 
ّ
املقاصد واالجتهاد من ناحية الل

االجتهاد في االصطالح: لقد أورد األصوليون تعريفات عديدة لالجتهاد، اخترت منها تعريفين 

دمان العمل ليكونا حّدْين جامعين مانعين:
ْ

يخ

رمذي، 
ّ
1- السنن، اإلمام أبو داود، كتاب االقضية، باب اجتهاد الّرأي في القضاء، رقم 3592؛ السنن، اإلمام الت

باب ما جاء في القا�ضي كيف يق�ضي، رقم1327
2- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، 

بيروت:ط3،1414هـ، فصل الجيم، ج3/ص135
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ذلك  يوجد  حيث  الّنازلة  حكم  طلب  في  الطاقة  استنفاذ  بقوله:«  حزم  ابن  عّرفه  فقد 

بالّديانة فيه.«1 وعّرفه اآلمدي بقوله«: استفراغ  العلم  بين أحد من أهل  الحكم ما ال خالف 

ن ب�ضيء من األحكام الشرعية على وجه يحّس من الّنفس العجز عن املزيد 
ّ
الوسع في طلب الظ

فيه.«2 

ريعة، 
ّ

ارع، ومقاصد الش
ّ

مفهوم املقاصد: إن مصطلح املقاصد يحتوي على مقاصد الش

حادث  أمر  اإلصطالح:  في  وتعريفه  واحد.  بمعنى  تستعمل  عبارات  ها 
ّ
كل رعية، 

ّ
الش واملقاصد 

»هي  عاشور:  ابن  الطاهر  عرفه  فقد  ذلك  ومن  سبقهم  مّمن  أوضح  بشكل  رون 
ّ

املتأخ تناوله 

تختّص  ال  بحيث  معظمها،  أو  شريع 
ّ
الت أصول  جميع  في  ارع 

ّ
للش امللحوظة  والحكم  املعاني 

ريعة وغايتها 
ّ

ريعة، وتدخل في هذا أوصاف الش
ّ

مالحظتها بالكون في نوع خاّص من أحكام الش

شريع عن مالحظتها، كما تدخل في هذا أيضا معان من الِحكم 
ّ
العاّمة، واملعاني التي ال يخلو الت

ليست ملحوظة في سائر أنواع األحكام، ولكّنها ملحوظة في أنواع كثيرة منه.«3

ريعة 
ّ

ريعة هي الغايات التي وضعت الش
ّ

وعرفه د.أحمد الريسوني بقوله: »إّن مقاصد الش

ألجل تحقيقها، ملصلحة العباد. »4 

العمل باالجتهاد املقاصدّي:

املعاصرين  الباحثين  من  القالئل   
ّ

إال يعّرفه  لم  ولذلك  جديد،  املفهوم  هذا  أن  شك  ال 

ريعة، وااللتفات إليها، 
ّ

ومنهم نور الّدين الخادمي الذي عرفه بقوله: »هو العمل بمقاصد الش

1- _اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندل�ضي القرطبي الظاهري، تحقيق: 
الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له األستاذ د.إحسان عباس، دار اآلفاق الجديدة،بيروت،ج8ص133؛ موسوعة 

األعالم، ج1/ص1
اآلمدي،  الثعلبي  سالم  بن  محمد  بن  علي  أبي  بن  علي  الدين  سيد  الحسن  أبو  األحكام،  أصول  في  االحكام   -2

تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بيروت دمشق: ج4/ص162
التون�ضي، تحقيق:  بن عاشور  الطاهر  بن محمد  بن محمد  الطاهر  الشريعة اإلسالمية، محمد  _ مقاصد    -3

محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر1425هـ/ 2004م، ج2/ص121
الّرابعة:  4- نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، د. أحمد الّريسوني. املعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الطبعة 

1416 ه 1995م. ص7
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واالعتداد بها في عملّية االجتهاد الفقهي.«1 وعرفه نصيف العسري:«هو االلتفات إلى املقاصد 

رع، وبما يقّرره 
ّ

والعمل بها في االجتهاد الفقهي، ومراعاتها في اعتدال بما يتوافق مع قواعد الش

الغني  د.عبد  وعرفه  الّدارين.«2.  في  الّناس  مصالح  ويخدم  املعيش  الواقع  به 
ّ
يتطل وما  العقل 

رعي وعند تنزيله 
ّ

يحياوي بأنه: »استفراغ الوسع في إعمال املقاصد عند استنباط الحكم الش

ه حاال ومآال.«3.
ّ
على محل

عالقة االجتهاد املقاصدي بفقه الواقع:

َرخ�ضي: »ما من حادثة إال وفيها حكم هلل تعالى من تحليل أو تحريم أو   يقول اإلمام السَّ

إيجاب أو إسقاط، ومعلوم أنَّ ليس كل حادثة يوجد فيها نّص، فالنصوص معدودة متناهية، 

كل  في  نّص  باعتماد  اشتغلوا  ما  والّصحابة  الّساعة،  قيام  إلى  الحوادث  من  يقع  ملا  نهاية  وال 

حادثة طلبا أو رواية، فعرفنا أنه ال يوجد نص في كل حادثة«4. والّنوازل املستجّدة التي تستدعي 

حكما شرعّيا تنقسم إلى قسمين من حيث أهّمّيتها: ما يندر وقوعها وحاجة املكلفين إليها، مثل 

جوء الّسيا�ضي..، ومسائل يكثر 
ّ

إعادة العضو املقطوع في حّد أو قصاص، وزراعة األعضاء، والل

البنكّية5.  والبطاقات  ائرة، 
ّ
الط في  كالّصالة  فين، 

ّ
املكل إليها عند عموم  الحاجة  وقوعها وتعظم 

من  االستنباط  بطريق  يكون  والّتخريج  الّتكييف  بعد  الّنازلة  حكم  استخراج  في  االجتهاد  وإّن 

ريعة وكلّياتها، أو قواعدها الكلّية6، فالّناظر في الّنازلة البّد له من 
ّ

خالل الّنظر في مقاصد الش

ارع. واألخذ باملقاصد وإعمالها يكون بتوّسط من غير إفراط وال تفريط، 
ّ

مراعاة مقصود الش

ؤون االسالمّية، 
ّ

1- االجتهاد املقاصدي، حجّيته..ضوابطه..مجاالته..، د.نور الّدين الخادمي، وزارة األوقاف والش
قطر: ط1، 1419هـ، ج1/ص31

اني الهجري، محمد 
ّ
2- الفكر املقاصدي عند االمام مالك وعالقته باملناظرات األصولّية والفقهّية في القرن الث

1429هـ/2008م،  طبعة  القاهرة،  الحديث،  ودار  البيضاء  الدار  املغربي،  قافي 
ّ
الث رات 

ّ
الث مركز  العسري،  نصيف 

ص169 ؛ نقال: املوازنة بين املصالح واملفاسد في الّتداوي بنقل األعضاء البشرّية، د.عبد الغني يحياوي.
الغني يحياوي، مؤّسسة الفرقان  البشرّية، د.عبد  الّتداوي بنقل األعضاء  في  بين املصالح واملفاسد  3- املوازنة 

ريعة اإلسالمّية، مصر: ط1، 1437هـ/2010م، ص37.
ّ

راث االسالمي، مركز دراسات مقاصد الش
ّ
للت

4- _أصول السرخ�ضي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخ�ضي، دار املعرفة، بيروت: ج2/ص192
5- فقه النوازل –دراسة تأصيلّية تطبيقّية، محّمد بن حسين الجيزاني، دار بن الجوزي، ط2 1426هـ/206م، 

ج 1/ص 28
6- مثل: سد الذرائع واملصالح املرسلة واألمور بمقاصدها.
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فال إعمال مطلق مع وجود الّنّص الّتفصيلي، وال نفي مفرط، وهذا هو املوقف األقرب للّصّحة 

بات الواقع، ومصالح الّناس.1 ومن هنا تبرز 
ّ
رع، ومقّررات العقل، ومتطل

ّ
واألليق بمنظومة الش

قدرة الفقه اإِلسالمي وفاعلّيته لتقديم الحلول الّناجحة التي تستجيب لواقع العصر وتحدياته. 

يمكن القول إن االجتهاد املقاصدي وفقه الّنوازل وإن دّل ظاهرهما على ِجدة استعمالهما في 

البحث  في  وجدّية  كهذه،  مصطلحات  عليه  ترتكز  غنّي  تراث  عن  ينّمان  اّنهما   
ّ

إال االصطالح 

العلمي وُوسع جهيد مبذول لرصد تحّديات الواقع الذي نستشعر من خالله شمولّية وديمومة 

ريعة اإلسالمّية. 
ّ

الش

مفهوم امليزان:

بعد استقراء لكلمة »امليزان« فيما تيسر من املعاجم، ظهر أّن ماّدة ]وزن[ الواو والّزاي 

غة حقيقة ومجازا ويراد به املعاني 
ّ
والّنون فيها بناء يدل على تعديل واستقامة2، ويطلق في الل

الوزن ثقل �ضيء ب�ضيء  ياء لكسرة ما قبلها.3  الواو  انقلبت  الوزن: وأصله ِموزان،  -آلة  اآلتية: 

األوزان  العرب يسمون  )ورأيت  الّتهذيب:  الرزن4؛ وقال صاحب  ومثله  الدراهم،  كأوزان  مثله، 

التي يوزن بها التمر وغيره التي سويت من الحجارة كاألمناء وما أشبهها املوازين وواحدها ميزان، 

وهو املثاقيل واحدها مثقال(5.

- االعتدال: قال أبو زيد: أكل فالن وزمة ووزنة، أي: وجبة؛ وقاله أبو عمرو6. وذلك ألنها 

تحقق ميزان واعتدال الجسم. 

1- االجتهاد املقاصدي حجيته.. ضوابطه.. مجاالته، د. الخادمي نور الدين بن مختار، ص 39
2- _معجم مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس ابن زكريا، تحقيق: عبد السالم محمد هارون دار الجيل، بيروت، 

مج1، باب-وزا- ج6/ص17
3-  _ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ماّدة]وزن[، ج6/ص2213

4- العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 175 ه. دار ومكتبة الهالل. تحقيق: د. مهدي املخزومي 
ود. إبراهيم السامرائي. باب )الزاي والنون(، ج7/ص386

2001م، باب: الزاي  5- تهذيب اللغة، ابن منصور محمد االزهر األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، 
والنون، ج13/ص175

6- املصدر نفسه، الباب نفسه.
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- املساواة: قام ميزان النهار، أي انتصف1وزن ال�ضيء بامليزان ليعرف مقداره، وأصل الوزن 

قل 
ّ
الث زن الِعدل: اعتدل باآلخر وتساوى معه في 

ّ
يئان: تساويا في الوزن:«ات زن الشَّ

ّ
ات املساواة2 

والخّفة.3 - القدر: وزن ال�ضيء إذا قّدره، العرب تقول: ما لفالن عندنا وزن، أي: قدر لخسته.4 ؛ 

وامليزان املقدار، كما جاء في الحديث: »سبحان هللا عدد خلقه وزنة عرشه.«5، أي بوزن عرشه 

في عظم قدره6 ؛ وغيرها من اإلطالقات، وقد جاء في القرآن الكريم عدد كبير من مصطلحاته 

خِسروا امِليَزان( الرحمان: 
ُ
الدالة على امليزان، ومن ذلك قوله تعالى: ( َوأِقيُموا الَوْزَن بالقْسِط وال ت

هور شطر 
ّ
ى هللا عليه وسلم: »الط

ّ
2؛ وفي السنة عن أبي مالك األشعري قال: قال رسول هللا صل

اإليمان والحمد هلل تمأل امليزان...«7 فمعناه عظم أجرها وأنه يمأل امليزان، وقد انبنت نصوص 

القرآن والسّنة على وزن األعمال وثقل املوازين وخفتها8 يوم الحساب. ومن خالل هذه الدراسة 

رون 
ّ

لم نقف على استعمال مفرد ميزان باعتباره مصطلحا أراد به العلماء املتقّدمون واملتأخ

ما استعملت مصطلحات في معنى 
ّ
علما أو منهجا خاصا له أصول وقواعد وأهداف وضوابط إن

امليزان بالّتقريب على إطالقاته، أبرز تلك املصطلحات نجد: 

- القياس: ولقد سّمى اإلمام ابن القّيم الجوزّية: »القياس ميزانا وتكّرر في مواضع كثيرة 

على سبيل االستدالل قوله: »وهذا ال دليل عليه يوجب املصير إليه ال من كتاب وال من سنة 

1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ماّدة ]وزن[، ج6/ص2213.
2-  _ شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني،تحقيق: د حسين بن عبد 
هللا العمري، مطهر بن علي اإلرياني، د.يوسف محمد عبد هللا، دار الفكر املعاصر، بيروت: دار الفكر، دمشق:ط1، 

1420هـ/1999 م، ماّدة ]وزن[، ج11/ص7150
3-  _ معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، دار عالم الكتب، 

ط1، 1429ه/2008م، ماّدة ]وزن[، ج3/ص2432
4-  _ تهذيب اللغة، ابن منصور محمد االزهر األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، 2001م، باب )الزاي 

والنون(، ج13/ص175
وعند  النهار  أول  التسبيح  باب  واالستغفار،  والّتوبة  والدعاء  كر 

ّ
الذ كتاب  مسلم،  اإلمام  الصحيح،  الجامع   -5

النوم، رقم79
6- لسان العرب، محمد ابن مكرم ابن منظور، القاهرة: ُمجّمع اللغة العربية مكتبة الشروق، 2004م، ط4، 

فصل الواو،ج13/ص446
7- الجامع الصحيح، اإلمام مسلم،كتاب الطهارة،باب فضل الوضوء رقم 223

8-  _ املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت:ط2، 1392هـ، 3/11 بتصرف.
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هو  الصحيح  »والقياس  بقوله:  الصحيح  القياس  به  قاصدا  صحيح«1؛  ميزان  وال  إجماع  وال 

في  �ضيء  كّل  به وضع  األولوّيات، ويقصد  رين على: فقه 
ّ

املتأخ امليزان عند  يطلق  امليزان«2 كما 

ر األمر الكبير وال يكّبر 
ّ
ر ما حّقه الّتقديم أو يقّدم ما حّقه الّتأخير، وال يصغ

ّ
مرتبته فال يؤخ

األمر الصغير. وفقه املوازنات، يقصد به مجموعة األسس واملعايير التي تضبط عملية املوازنة 

بين املصالح املتعارضة أو املفاسد املتعارضة مع املصالح، ليتبّين بذلك أّي املصلحتين أرجح 

من  ألّي  الغلبة  به  ويعرف  درؤها،  فيقدم  خطرا  أعظم  املفسدتين  وأّي  غيرها،  على  فتقّدم 

املصلحة واملفسدة عند تعارضهما ليحكم بناء على تلك الغلبة بصالح األمر أو فساده3، ولذلك 

فإّن فقه املوازنات أخّص من فقه األولويات لكونه للترجيح بين املتعارضات، أما األولويات فهو 

للترتيب بين املصالح، وهذا الترتيب قد ينبني على فقه املوازنات عند التعارض.

مفهوم امليزان من خالل علم امليزان: 

من  ذكرنا  ما  خالله  من  نجمع  امليزان  ملنهج  مناسب  تعريف  سوق  يمكن  سبق  ما  بناء 

فظ القرآني في ما اسُتحدث من مناهج أولى من 
ّ
الل إطالقات ليكون أخّص من غيره، وإعمال 

ه: »منهج علمّي منطقّي قائم على الّتقابل بين املصالح 
ّ
غيره، وبناء عليه يعّرف منهج امليزان بأن

ارع.« فامليزان منهُج ترجيٍح بين متعارضات، وترتيب 
ّ

واملفاسد لتحصيل حكم موافق لقصد الش

ره 
ّ

 ما أخ
ّ

ر إال
ّ

رع، وال يؤخ
ّ

 ما قّدمه الش
ّ

ألولوّيات، في املجال الّنظرّي والعملّي بحيث ال يقّدم إال

ه 
ّ
رع، كّل ذلك بناء على فقٍه للّنص إلى جانب فقه للواقع بما يحّقق االعتدال. والحاصل أن

ّ
الش

قائم على أسس أربع: العدالة، املساواة، الّتعميم واملصلحة.

وباعتبار علم امليزان جزءا من مقاصد الشريعة، فقد تجلى ذلك في املوازنة بين املصالح 

املختلفة واملتفاوتة بين بعضها البعض، ومثال ذلك حديث عائشة ر�ضي هللا عنها، أنها قالت: 

)ما خير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين قط إال أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن 

كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه في �ضيء قط، 

1- اعالم املوقعين عن رب العاملين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: 
محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت:ط1، 1411هـ/1991م، ج1/ص169

2- نفس املصدر، ج 1/ص13
3- فقه املوازنات في الشريعة االسالمية، د.عبد املجيد محمد السوسوه، دار القلم: دبي، ط1، 1425هـ، ص 13
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إال أن تنتهك حرمة هللا، فينتقم بها هلل(1. وبيان وجه الّداللة في الحديث واألثر داللة على تفاوت 

املصالح واألعمال الشرعّية من حيث أفضلّية بعضها على بعض وبيان األولوّية في تقديم اليسير 

رع على رتب ثالث؛ ضروريات فحاجّيات 
ّ

على العسير وفي ذلك ميزان. إّن املصالح التي أقّرها الش

وتحسينيات. وفقه املوازنة يقت�ضي األولى فاألولى، وحّتى الضرورّيات في نفسها متفاوتة، يقول 

ريعة مبناها على تحصيل املصالح بحسب اإلمكان وأن ال يفوت منها 
ّ

بن القّيم رحمه هللا: »الش

بتفويت  إال  يمكن تحصيل بعضها  تزاحمت ولم  ها حصلت وإن 
ّ
كل أمكن تحصيلها  �ضيء فإن 

البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع.«2 

زاحم خير الخيرين- 
ّ
ومن أهّم القواعد التي يمكن املوازنة بها عند الّتعارض3: يقّدم عند الت

تقّدم املصلحة الكبيرة على املصلحة الّصغيرة- تقّدم املصلحة املتيّقنة على املصلحة املظنونة- 

تقّدم املصلحة العاّمة على املصلحة الخاّصة- تقّدم املصلحة الّدائمة على املصلحة العارضة 

أو املنقطعة- تقّدم املصلحة املستقبلّية القوّية على املصلحة اآلنّية - تقّدم املصلحة املعنوّية 

على املصلحة املادّية، ويندرج تحت القواعد اآلتية:

اعتبار املوازنة بين املفاسد بعضها البعض: ومثاله: عن أبي هريرة، قال: قام 	 

أعرابي فبال في املسجد، فتناوله الناس، فقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

»دعوه واهرقوا على بوله سجال من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم 

تبعثوا معسرين«4، وجه الّداللة: في هذا الحديث داللة بّينة على تفاوت املفاسد وأّن 

بعضها أسوء من بعض.

ل 	 
ّ
ل ضرورّيا غير التي تعط

ّ
املفاسد متفاوتة على مراتب: فاملفسدة التي تعط

حاجّيا، واملفاسد واملضاّر متفاوتة في أحجامها وآثارها وأخطارها ولذلك قّرر الفقهاء 

1- الجامع الصحيح، اإلمام البخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبّي عليه الّصالة والّسالم، رقم 3560 ؛ الجامع 
أسهله  املباح،  من  واختياره  لآلثام  وسلم  عليه  هللا  صلى  مباعدته  باب  الفضائل،  كتاب  مسلم،  اإلمام  الصحيح، 

وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته، رقم 2327
2- _مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 

الجوزية، دار الكتب العلمية – بيروت:ج2/ص19
3-  _ املوازنة بين املصالح واملفاسد..، د.عبد الغني يحياوي، سبق تخريجه.

4- الجامع الصحيح، اإلمام البخاري، باب صّب املاء على البول فاملسجد، كتاب الوضوء، رقم 220
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جملة من القواعد لضبط أهّم أحكامها1: ال ضرر وال ضرار- الّضرر يزال قدر اإلمكان- 

ّرين- 
ّ

 الّضررين، وأهون الش
ّ

 بضرر مثله أو أكبر منه- يرتكب أخف
ّ
الّضرر ال يزال إال

ُيتحّمل الّضرر الخاّص لدفع الّضرر العاّم- ُيتحّمل الّضرر األدنى لدفع الّضرر األعلى.

املوازنة بين املصالح واملفاسد بعضها البعض، ومثال ذلك: عن عائشة ر�ضي 	 

هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لها: »يا عائشة، لوال أن قومك حديثو 

باألرض،  وألزقته  منه،  أخرج  ما  فيه  فأدخلت  فهدم،  بالبيت،  ألمرت  بجاهلية  عهد 

وجعلت له بابين، بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم.«2، ووجه الّداللة: 

ركت فيها مصلحة في مقابل مفسدة خشية أن يؤدي تحقيقها إلى 
ُ
في الحديثين موازنة ت

مفسدة أعظم من تلك املصلحة، ولذلك فال توجد في الحياة الّدنيا مصلحة خالصة 

ال تشوبها مفسدة، كما ال توجد مفسدة خالصة ال تشوبها مصلحة 

وبناء على الترجيح املقاصدي بينهما، فإن الحكم الشرعي املنوط به تجسده قواعد ضابطة 

غتفر من أجل املصلحة 
ُ
ت الّصغيرة  أهّمها3: درء املفسدة مقّدم على جلب املصلحة- املفسدة 

غتفر املفسدة العارضة من أجل املصلحة الّدائمة- ال تترك مصلحة محّققة من أجل 
ُ
الكبيرة- ت

مفسدة متوّهمة. وبناء على هذا يقول ابن القّيم: »فإن الشريعة مبناها على تحصيل املصالح 

ولم  تزاحمت  وإن  حصلت  كلها  تحصيلها  أمكن  فإن  �ضيء  منها  يفوت  ال  وأن  اإلمكان  بحسب 

إّن  للشارع«4.  طلبا  وأشدها  وأهمها  أكملها  قدم  البعض  بتفويت  إال  بعضها  تحصيل  يمكن 

 
ّ
املوازنات بين املصالح مع بعضها أو املفاسد مع بعضها أو بين املصالح واملفاسد ال يكون إال

بميزان الشرع ال ميزان الهوى وميل الطباع، يقول اإلمام العّز بن عبد الّسالم:« والوقوف على 

تساوي املفاسد وتفاوتها عزة وال يهتدي إليها إال من وفقه هللا تعالى، والوقوف على التساوي أعز 

من الوقوف على التفاوت، وال يمكن ضبط املصالح واملفاسد إال بالتقريب«5.

1- املوازنة بين املصالح واملفاسد..، د.عبد الغني يحياوي، سبق تخريجه.
2- الجامع الصحيح، اإلمام البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم 1586؛ الجامع الصحيح، اإلمام 

مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم 400
3- املرجع الّسابق. 

4- ابن قّيم الجوزّية، املصدر السابق-مفتاح دار السعادة..، ج2/ص19
5-  _قواعد االحكام في مصالح اآلنام، أبي محمد عز الدين عبد العز ابن عبد السالم ت660 ه، تحقيق د.نزيهة 

حماد، عثمان ضميرية، دمشق:دار القلم، 1421هـ/2000م، ط1، ج1/ص24
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شروط العمل بعلم امليزان يف عملية التشريح:

وبناء على ما سبق فإّن امليزان يقت�ضي شروطا للعمل به وهي كاآلتي:

ريعة االسالمّية، أي اإلملام بقواعد ودرجات املصالح من 	 
ّ

اإلملام بمقاصد الش

ّيها من جزئّيها، وعاّمها من 
ّ
يمّيز قطعّيها من ظّنّيها، وكل أهّميتها ومراتبها، بحيث  حيث 

خاّصها.

رجيح 	 
ّ
رعّية، ثّم الت

ّ
التفقه في الّضوابط التي تبنى عليها املوازنة بين األحكام الش

زاحم وفقا لواقع الحال.
ّ
بينها في حال الّتعادل، أو الّتعارض، أو الت

 اإلملام بفقه الواقع، حّتى ال تصدر األحكام خارج إطارها. وفي ذلك يقول ابن 	 

القّيم: »العالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفّقه فيه إلى معرفة حكم هللا ورسوله.«1 

يجب  وما  تقديمه،  يجب  ما  بين  املوازنة  الفقيه  يخول  األساسّيات  بهذه  فالعلم 

امليزان  هو  الشريعة  به  جاءت  والذي  املهم،  األهّم على  الحكم  ترجيح  ثّم  ومن  تأخيره، 

العادل املعتدل، ال امليزان العائل.2 

مراحل تطبيق امليزان بين املصالح واملفاسد:

سأختصر أهم تلك املراحل على النحو اآلتي 3:

رع.	 
ّ

د من أّن املصلحة حقيقّية ال موهومة بعد عرضها على قواعد الش
ّ

الّتأك

ة، فإّن علماء 	 
ّ
محاولة الجمع بين املصالح؛ إذا كان هناك تعارض بين األدل

املصالح  لتعارض  سبة 
ّ
بالن األمر  وكذلك  الجمع،  بمحاولة  يبدؤون  واألصول  الفقه 

فرّب مصلحة يظّنها املوازن هّينة يكون فيها الخير الكثير.

1- أعالم املوقعين عن رب العاملين، شمس الدين أبو عبد هللا محمد ابن القيم الجوزية ت751ه، بيروت:دار 
الفكر، ط1، بن قّيم الجوزّية، ج1/ص69

2- املصدر نفسه، ج1/ص217
مؤتمر  عجوة،  أبو  أحمد  د.حسين  االسالمّية،  بالّدعوة  الرقي  في  ودوره  واملفاسد  املصالح  بين  املوازنة  فقه   -3

الّدعوة االسالمّية ومتغّيرات العصر، أبريل 2005، ص23 - 33 بتصّرف.
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د املوازن من حقيقة املصالح 	 
ّ

املفاضلة بين املصالح املتعارضة؛ بعد أن يتأك

ويرّجح  امليزان  منهج  ليعمل  ينتقل  الجمع  وتناقضها واستحالة  تعارضها  ومصداقّية 

بينها باعتبار قّوتها وأهّميتها ولكّل زمان ظروفه وأولوّياته.

رجيح لتساوي 	 
ّ
قد ينتهي املوازن بعد بذل الجهد إل عدم إمكان الجمع او الت

املصلحتين أو املفسدتين فيلجأ إلى وسائل تعينه وهي: االستشارة: فيستطلع املوازن 

أهل الّرأي من ذوي الخبرة للتوّصل إلى أقرب األمور للحّق.

ه فّوض رّبه عّز وجّل ان يختار.
ّ
االستخارة: ويم�ضي إلى ما ألهمه هللا به ألن

جهة  في  الحق  أو  املصلحة  تعينت  متى  أنه  »اعلم  القرافي:  اإلمام  يقول  القرعة: 

املصلحة  أو  املتعين  الحق  ذلك  ضياع  القرعة  في  ألن  غيره  وبين  بينه  اإلقراع  يجوز  ال 

الّتنازع دفعا  القرعة عند  أو املصالح فهذا هو موضع  الحقوق  املتعينة، ومتى تساوت 
للضغائن واألحقاد، والرضا بما جرت به األقدار وقى به امللك الجّبار.«1

االختيار: يلجأ املوازن لالختيار وهو يسأل هللا أن يلهمه ويهديه لألرجح واألفضل.

املصالح وترك 	  في فعل  امليزان  أهداف منهج  وتتجلى  امليزان2:  أهداف منهج 

العليا  تأخير املصالح- درء املفسدة  أو  املفاسد- تمييز املصالح من املفاسد- تقديم 

يوافق  بما  الخروج  الّصغرى-  بتفويت  الكبرى  املصلحة  وتحصيل  الّصغرى،  بفعل 

ارع. ولهذا فإن امليزان الصحيح إذن ال بّد أن يكون مبنيا على معرفة بمراتب 
ّ

قصد الش

الواقع، وإخالص   لفقه 
ً
أحكام الشريعة: مراتب املصالح، ومراتب املفاسد، ومعرفة

تكاملّية  نظرة  املستجّدة  للمسألة  املوازن  الباحث  يعطي  حتى  وتعالى،  سبحانه  هلل 

ن من وضع 
ّ

تتجسد في مقصد األخذ باألحوط، ويحّدد من خالل ذلك أولوّياته ليتمك

األمور في نصابها.

ط  بدون  الكتب،  عالم  القرافي،  الدين  شهاب  الصنهاجي  ادريس  ابن  أحمد  الفروق،  أنواء  في  البروق  أنوار   -1
وتاريخ، ج4/ص111

2-  _تأصيل فقه املوازنات، د:عبد هللا الكمالي، ص62 بتصرف.
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مفهوم التشريح وأنواعه:

 رقاقا، 	 
ً
 طواال

ً
عه قطعا

ّ
، قط

ً
مفهوم التشريح: في اللغة: َمن شّرح اللحم شرحا

وال�ضيء بسطه ووسعه، والجثة فصل بعضها عن بعض للفحص الطبي1. في اإلصطالح: 

علم التشريح يبحث في تركيب األجسام العضوية بتقطيعها وفحصها 2.

الطب، ويكون 	  يات 
ّ
كل في  الطبي  التعليم  التشريح ألغراض  التشريح3:  أنواع 

بأعضاء  االنتفاع  ألغراض  أو  الوفاة،  سبب  ملعرفة  أو  الغامضة،  املرضية  للحاالت 

الجثة.

املفهوم العلمي للتشريح ومراحل اكتشافه4:

autop- هي كلمة مشتّقة من اليونانية القديمة )autopsy تيني 
ّ
مصطلح التشريح الال  (

كان  لقد  العين،   opsisو »الذات«  ذاتي،   auto من  واملستمدة   « نفسه  ليرى  تعني«  والتي   sia

أّول  من  سنة،   3000 ُينيف  بما  امليالد  قبل  أّي  القدماء،  األوفر  الحظ  قديما  مصر  لعلماء 

في  وذلك  مكّوناته،  بعض  وإزالة  لإلنسان  الداخلية  األعضاء  فحص  مارست  التي  الحضارات 

أّول عمليات التشريح من  جريت 
ُ
أ الدينية، لقد  عمليات التحنيط املطلوبة ملمارسة الشعائر 

أجل تعديد سبب الوفاة في أوائل األلف الثالث قبل امليالد، زهاء عام 150 ق.م، وضع الرومان 

القدماء معايير قانونية واضحة ملمارسة عمليات تشريح الجثث.

آليات التشريح:

ومن هذه اآلليات5: يتمُّ تسليم الجثة إلى مكتب الفحص الطبي الشرعي أو مستشفى في كيس جثة 

ة في الكيس الخاصة 
ّ
ة، وُيفترض استخدام كيس جديد لكّل جثة لتأكيد تواجد األدل

ّ
أو شرشف أدل

1-  _ املعجم الوسيط، تأليف:ُمجّمع اللغة العربية، القاهرة:تحقيق:إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد 
القادر، محمد النجار،1/477

2-  _ املصدر نفسه.
يوسف  ود.علي  داغي  القرة  الدين  د.محي  مقارنة،  طبية  فقهية  دراسة  املعاصرة،  الطبية  القضايا  فقه   _   -3

املحمدي، دار البشائر االسالمية،ط4،1432/2011 
4-  _ املرجع السابق، بتصرف.

5-  _ نفس املرجع.
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بتلك الجثة فقط، شراشف األدلة هي وسيلة بديلة لنقل الجثة، وشرشف األدلة هي قطعة معّقمة 

الداخلي  الفحص  للجسم:  البدني  للفحص  نقله. هناك قسمان  أجل  الجسم من  لُتغطي  ستعمل 
ُ
ت

والخارجي، بحيث ُيستكمل التشريح بفحص الّسموم، وباختبارات الكيمياء الحيوية، وباالختبارات 

 ما تكون مساعدة للطبيب الشرعي في تحديد سبب أو أسباب الوفاة. أما الفحص 
ً
الجينية التي غالبا

الطبيب  ُيساعد  الذي  التشريحية  األمراض  علم  تقني  جانب  من  الّدور  هذا  تنفيذ  فيتّم  الخارجي، 

ة أو مواد موجودة 
ّ
الشرعي، وأّول عمل يقوم به بعد استالم الجثة هو تصويرها ثم جمع وإزالة أّي أدل

فوق  األشعة  استخدام  ويمكن  الطالء،  رقائق  أو  فات 
ّ
املخل مثل  للجثة  الخارجية  السطوح  على 

البنفسجية للبحث عن أية أدلة غير مرئية، ثم ُيؤخذ عينات من الشعر واألظافر، كما ُيمكن تصوير 

جّرد من املالبس ويتّم 
ُ
رفع الجثة من الحقيبة، وت

ُ
 إشعاعيا، فبعد الفحص الخارجي، ت

ً
الجثة تصويرا

فحص وجود أّي جروح، تنظيف الجثة، وزنها وقياسها في إطار تحضيرها للفحص الداخلي، ثم يتّم 

نقلها إلى أحد الغرف املخصصة للتشريح ووضعها على طاولة.

وصف عام للجثة:

 العرق، الجنس، العمر، لون الشعر، الطول، لون العينين، وغيرها من السمات املميزة، 

وفي بعض الدول، كأملانيا وفرنسا وكندا، يكون التشريح بالفحص الخارجي فقط، وهو ما ُيسّمى 

ّتبع هو أّن الّسجالت الطبية وبتاريخ وظروف الوفاة تدّل 
ُ
في العادة: View and grant، واملبدأ امل

جميعها على سبب وطريقة الوفاة دون الحاجة إلى إجراء فحص داخلي. أما الفحص الداخلي 

فأساليبه مختلفة، منهــا، شّق عمودي يبدأ من منتصف الرقبة عند منطقة تفاحة آدم، وفي 

 إلى عظم العانة، مع انحراف إلى الجانب 
ً
جميع الحاالت، يمتّد الشّق على طول الجسد وصوال

ه يمكن حدوث نزيف غزير، 
ّ
ة ظرفية تثبت أن

ّ
األيسر من الّسرة، كما يوجد في بعض الحاالت أدل

الصدر،  لفتح تجويف  ستخدم مقّصات خاصة 
ُ
ت الحد،  الغرق، عند هذا  في حاالت  ال سيما 

ومن املمكن استخدام شفرة مشرط بسيطة، وُيستخدم املشرح أداة لنشر الّضلوع على جانبي 

ن 
ّ

تجويف الصدر لسحب عظمة الصدر والضلوع والقفص الصدري كقطعة واحدة، مّما يمك

النظر إلى القلب والرئة، وهما في مكانيهما دون عطبهما خالل التشريح، كما يتّم استخدام مشرط 

-الِخلقي- من لوحة  إلى الجانب الجسدي  التي ما تزال عالقة  الناعمة  أّي من األنسجة  إلزالة 

الصدر. ويتم عادة إزالة األعضاء الداخلية بشكل منتظم. يعتمد اتخاذ قرار بشأن األعضاء 
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املراد إزالتها إلى حّدٍ كبير على الحالة املعنية، ويمكن إزالة األعضاء بمقت�ضى مراحل أهمها هي 

كبيرة.  واحدة  كتلة  أجهزة  كافة  إزالة  تتم  حيث  جماعي  بشكل  لإلزالة   )letulle( ليتول  تقنية 

والثاني هو األسلوب الكتلة أو ما يعرف بأسلوب غون )Ghon(. أما األكثر شعبية في اململكة 

املتحدة فهو نسخة معدلة من هذا األسلوب الذي يقسم األعضاء إلى أربع مجموعات، ورغم 

أن هاتين الطريقتين هما من التقنيات السائدة في اململكة املتحدة فإن هناك طرقا رديفة أخرى 

تتبع على نطاق واسع، ويفضل بعض األطباء إزالة جميع األعضاء ككتلة واحدة، ثم يتم إجراء 

سلسلة من الشقوق على طول العمود الفقري بحيث يمكن فصل األعضاء وسحبها كقطعة 

تشريح  عمليات  أغلب  في  األسلوب  هذا  يستخدم  العينات،  وأخذ  الفحص  من  ملزيد  واحدة 

ثم  شرائح،  شكل  في  األنسجة  من  نات  عّيِ أخذ  بعد  األعضاء  مختلف  فحص  ويجري  الرضع. 

يتم شق وتشريح شرايين الدم األساسية، يتم فحص ووزن املعدة واألمعاء ومحتوياتهم. ملعرفة 

تأثير سريان املواد الغذائية في األمعاء أثناء عملية الهضم، ومعرفة ودرجة إخالء املنطقة من 

املواد يدل على الوقت الذي م�ضى بين تناول آخر وجبة والوفاة، ويستخدم الطوب البالستيكي 

الذي تم استخدامه في السابق لرفع تجويف الصدر لرفع الرأس، ولفحص الدماغ، يتم إجراء 

شق واحد من وراء األذن، مرورا بأعلى الرأس وحتى املنطقة خلف األذن األخرى، عند االنتهاء 

من تشريح الجثة، يتم تقطيب الشق بدقة ال يمكن مالحظتها حين يوضع الرأس على وسادة في 

النعش املفتوح، ويتم سحب جلد فروة الرأس عن الجمجمة في قسمين، القسم األول يسحب 

بأداة تسمى  ليغطي الوجه والثاني يسحب الجزء الخلفي من الرقبة، ثم يتم قطع الجمجمة 

منشار سترايكر )Stryker( على إسم مصنعيها، إلنشاء قبعة للكشف عن الدماغ. ثم يفحص 

الدماغ في موقعه، ويفصل موصل الجمجمة مع النخاع الشوكي واألعصاب املقطوعة ثم يرفع 

فيوضع  فحصه  قبل  الدماغ  على  الحفاظ  تطلب  وإذا  الدراسة.  من  ملزيد  الجمجمة  من  املخ 

لفترة  مخزنة(  مياه  في  الفورمالديهايد  الغاز  من  املئة  في  )15أي  الفورمالين  من  كبير  وعاء  في 

أسبوعين على األقل ولكن يفضل أن يخزن لفترة أربعة أسابيع، وهذا ال يحافظ على املخ فقط 

بل يجعله أقوى مما يسهل التعامل معه دون إفساد النسيج.
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إعادة تشكيل الجثة1:

من أهم عناصر عملية التشريح هو إعادة تشكيل الجثة في حال أراد أقارب املتوفى رؤيتها 

الصدر  أقسام جلد  الصدر فارغا ومفتوحا مع  الفحص يصبح تجويف  التشريح، وبعد  بعد 

مفتوحة على كال الجانبين، والجزء العلوي من الجمجمة مفقود، جلدة الرأس مفتوحة على 

الوجه والعنق، ومن غير املعتاد فحص الوجه والذراعين واليدين والساقين فحصا داخليا، وفي 

اململكة املتحدة، وبحسب قانون األنسجة البشرية 204 يجب إعادة جميع األعضاء واألنسجة 

من  مزيد  إلجراء  األنسجة  من  بأنواع  االحتفاظ  على  األسرة  موافقة  حالة  في  اال  الجسم  إلى 

التحقيق، وعادة يتم تبطين تجويف الجسم الداخلي بالقطن والصوف أو املواد املناسبة، ثم 

توضع األعضاء في كيس من البالستيك ملنع التسرب، وتعاد إلى تجويف الجسم، ثم يتم إغالق 

فتحتي الصدر تخيطا معا ويعاد غطاء الجمجمة إلى مكانه مرة أخرى، ويلف الجسم في كفن، 

والشائع عدم معرفة أقارب املتوفى ما إذا تم القيام بالتشريح أم ال.

دراسة مقاصدية لعملية التشريح:

وقد اختلف العلماء املعاصرون في هذه املسألة على قولين: األول، بجواز تشريح جثث 

املوتى لغرض تعلم الطب، وبه صدرت الفتوى من الجهات العلمية: هيئة كبار العلماء باململكة 

األردنية  باململكة  اإلفتاء  ولجنة  املكرمة3  بمكة  اإلسالمي  الفقه  ومجمع  السعودية2  العربية 

الهاشمية4 ولجنة اإلفتاء باألزهر بمصر5. وقد اختاره عدد من العلماء والباحثين، وهم الشيخ 

يوسف الدجوي والشيخ حسين مخلوف والشيخ ابراهيم اليعقوبي ود.محمد سعيد رمضان 

1-  _ املرجع السابق.
تاريخ   47 القرار:  رقم  بتاريخ:1396/1976،  دورة:9   170 ص  للشنقيطي،  الطبية  الجراحة  احكام   _   -2

20/08/1396هـ؛ 
3-  _ احكام الجراحة الطبية للشنقيطي، ص 170، دورة:10، بتاريخ:1408هـ؛ 

4-  _ صدرت هذه الفتوى من اللجنة املذكورة بتاريخ20/5/1397هـ، وهي موجودة بنصها في بحث د. عبد السالم 
دتود العبادي املسمى: انتفاع االنسان بأعضاء جسم انسان اخر حيا كان او ميتا، ص5/8 من بحوث مجمع الفقه 

االسالمي بمكة املكرمة؛ نقال: كتاب احكام الجراحة الطبية للشنقيطي، ص 170
5- صدرت هذه الفتوى من اللجنة املذكورة بتاريخ29/2/1971م؛ نقال: كتاب احكام الجراحة الطبية للشنقيطي، 

ص 170
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جواز  على  ودليلهم  السرطاوي1؛  على  ود.محمد  نسيمي  ناظم  ود.محمود  هللا  رحمهم  البوطي 

تشريح الجثة لغرض التعليم هو دليل القياس والنظر املستند على قواعد الشريعة، كما يجوز 

تشريح جثة امليت لغرض التعليم كما يجوز شق بطن الحامل امليتة، الستخراج جنينها الذي 

رجيت حياته2.

 ويجوز تشريح جثة امليت لغرض التعليم كما يجوز تقطيع الجنين إلنقاذ أمه إذا غلب 

على الظن هالكها بسببه3. وقد جوزوه العتبار غرض التعلم كما يجوز شق بطنه الستخراج 

املال املغصوب الذي ابتلعه4 .

 وبناء على ما سبق فقد اشتمل األصل فيها على التصرف في جثة امليت بالشق، والقطع، 

مصلحة  وهي  والثاني،  األول  الوجه  في  كما  املوت  من  إنقاذه  في  املتمثلة  الحي  ملصلحة  طلًبا 

إلى  املغصوب  املال  رد  وهي  حاجية  مصلحة  على  منها  الثالث  الوجه  اشتمل  كما  ضرورية، 

صاحبه5. وكلتا هاتين املصلحتين موجودتان في حال تعلم الجراحة الطبية، إذ يقصد منها تارة 

إنقاذ حياة املريض وهي املصلحة الضرورية، كما يقصد منها تارة أخرى إنقاذ املريض من آالم 

األمراض واألسقام املضنية وهي املصلحة الحاجية، وأما إهانة امليت بتشريح جثته فقد رخص 

الفقهاء  ما قرره بعض  استندوا على  أيًضا، حيث  القياس  بناء على  القول  فيها أصحاب هذا 

املتقدمين -رحمهم هللا- من جواز نبش قبر امليت، وأخذ كفنه املسروق أو املغصوب.6 فقاسوا 

إهانته بالتشريح على إهانته بنبش كفنه، وكشف عورته بجامع تحصيل مصلحة الحي املحتاج 

الشريعة  إن من قواعد  قالوا«:  الشريعة، حيث  بقواعد  استدلوا  ذلك فقد  وبناء على  إليها.7 

الكلية، ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان 

1-  _ مجلة االزهر، محرم 1354هـ، مج6، ج1 ص472
2-  _تشريح جثة املسلم، بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، مجلة البحوث العلمية، مج1، عدد4، ص-19

23 ؛ وحكم التشريح وجراحة التجميل، د. السرطاوي، مقال بمجلة الدراسات، املج12، عدد3، ص145-146
3- املصدران السابقان. 

4- املصدرين نفسهما، مجلة االزهر، فتوى الدجوي، مج6،ج1، عدد: محرم1365هـ، ص473
5-  _ احكام الجراحة الطبية، الشنقيطي، ص 172 

6- روضة الطالبين، النووي، 2/140
7-  _ املصدر السابق.
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املوتى  جثث  تشريح  على  املترتبة  املصلحة  أن  باعتبار  هذا  ألشدهما1.  تفادًيا  أخفهما  ارتكب 

لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة، وذلك ملا يترتب عليها من تعلم التداوي 

الذي يمكن بواسطته دفع ضرر األسقام واألمراض عن املجتمع وحصول السالمة بإذن هللا 

تعالى ألفراده.2 وبمقت�ضى مصلحة االمتناع من عملية التشريح، تعتبر بذلك مصلحة خاصة 

متعلقة بامليت وحده، وبناء على ذلك فإنه تعارضت عندنا املصلحتان، والشك في أن أقواهما 

املصلحة  على  تقديمها  فوجب  التشريح  في  تتمثل  والتي  بالجماعة  املتعلقة  العامة  املصلحة 

الفردية املرجوحة3. أما القول الثاني: ال يجوز تشريح جثة امليت لغرض التعلم، وهو لجماعة 

الطبخي  بوعياد  العربي  والشيخ  املطيعي  بخيت  محمد  الشيخ  وهم:  والباحثين،  العلماء  من 

والشيخ ومحمد برهان الدين السنبهلي، والشيخ حسن بن على السقاف، والشيخ محمد عبد 

الوهاب البحيري4 

على  املستند  والنظر  والقياس،  والسنة،  الكتاب  بدليل  التشريح  بحرمة  استدلو  فقد 

َناُهم 
ْ
َبّرِ َوالَبْحِر َوَرَزق

ْ
رمَنا َبِني آَدَم َوَحَملَناُهْم ِفي ال

َ
ْد ك

َ
ق

َ
قواعد الشريعة، بدليل قوله تعالى: )َول

.( االسراء: 70؛ وينصرف وجه الداللة 
ً
ْفِضيال

َ
ْقَنا ت

َ
ل

َ
ْن خ مَّ ى كِثير ّمِ

َ
ضلَناُهْم َعل

َ
يَباِت َوف

َّ
َن الط ّمِ

في أن اآلية الكريمة دلت على تكريم هللا تعالى لبني آدم، وهذا التكريم عام شامل لحال حياتهم 

 ملا تشتمل عليه مهمة التشريح من 
ً
ومماتهم، لذلك فتشريح جثث املوتى فيه إهانة لها، نظرا

تقطيع أجزاء الجثة وبقر البطن، وغير ذلك من الصور املؤذية فهي على هذا الوجه مخالفة 

ملقصود الباري من تكريمه لآلدميين وتفضيله لهم، فال يجوز فعلها«5. كما استدلوا من السنة 

ر  أمَّ إذا  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  كان  قال:  عنه،  هللا  ر�ضي  بريدة  ِبــ]حديث  النبوية، 

 ثم قال«: 
ً
 على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى هللا، ومن معه من املسلمين خيرا

ً
أميرا

 ،6 اغزوا باسم هللا في سبيل هللا قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا، وال تمثلوا[ 

ووجه الداللة أن تشريح جثة امليت فيه تمثيل ظاهر، فهو داخل في عموم النهي الوارد في هذا 

1-  _ تشريح جثة املسلم، بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، مج1، عدد4، ص44
2-  _ أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي173

3-  _ تشريح جثة املسلم، بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، مج1، عدد:4، ص44
4-  _ احكام الجراحة الطبية، الشنقيطي، ص 170 بتصرف؛ 

5-  _ املتناع واالستقصاء، علي السقاف، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ص28
6-  _ الجامع الصحيح، اإلمام مسلم. 
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لحرمة  -املوجب  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي-  نهي  فيها  ورد  التي  األحاديث  من  وغيره  الحديث 

التمثيل ومنعه.1 وحديث أم املؤمنين عائشة ر�ضي هللا عنها، عن النبي صلى هللا عليه وسلم- أنه 

 مثل كسر عظمه حًيا«2، فقد دل هذا الحديث على حرمة 
ً
قال«: إن كسر عظم املؤمن ميتا

كسر عظام املؤمن امليت والتشريح مشتمل على ذلك فال يجوز فعله3. وعمال بالقياس الشرعي 

الذي دلت عليه األحاديث: فإنه ال يجوز الجلوس على القبر، وإن صاحبه يتأذى بذلك، مع أن 

الجلوس عليه ليس فيه مساس بجسد صاحبه، كما ال يجوز تقطيع أجزاءه، وشق بطنه الذي 

ا لحرمته من باب أولى وأحرى4. وبناء على اعتبار االجتهاد القيا�ضي الذي يدل على 
ً
هو أشد انتهاك

ِحرمة شق بطن املرأة الحامل امليتة إلنقاذ جنينها الذي رجيت حياته، علما بأن في ذلك مصلحة 

إنقاذ الجنين، كما ال يجوز التشريح املشتمل على فعل شق البطن وزيادة أولى  ضرورية وهي 
وأحرى..5

وبناء على الحكم بالحرمة فقد استدلوا بالقواعد الشرعية اآلتية: الضرر ال يزال بالضرر6 

؛ ]ال ضرر وال ضرار[ 7؛ كما أن وجه االستشهاد بهاتين القاعدتين على حرمة التشريح، هو أن 

إزالة ضرر  بمثلها، والتشريح فيه  تزال  أال  ينبغي  الضرر  ت على أن مفسدة 
ّ
دل األولى  القاعدة 

بمثله، وذلك ألن التعلم بواسطته موجب إلزالة ضرر األسقام واألمراض بتعلم طرق مداواتها، 

ولكن هذه اإلزالة يترتب عليها ضرر آخر يتعلق بامليت الذي شرحت جثته، وحينئذ يكون من 

باب إزالة الضرر بمثله، وهو الذي دلت القاعدة على عدم جوازه، وأما القاعدة الثانية فقد 

1- قضايا فقهية معاصرة، السنبهلي، ص64
2-  _ املسند، اإلمام احمد.

3-  _ قضايا فقهية معاصرة، السنبهلي،ص65 
4- املتناع واالستقصاء، علي السقاف، ص28 بتصرف.

5-  _ للتفصيل في البحث ينظر: مجلة األزهر، فتوى الشيخ محمد بخيت املطيعي، مج6، جزء1، ص628 
بتصرف.

6-  _ األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل عبد الرحمان السيوطي ت911ه، تحقيق محمد 
البغدادي، بيروت: دار الكتب العلمية ودار الفكر العربي، 1403هـ/1983م، ط1، ص86

7-  _ املصدر نفسه.
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دلت على حرمة اإلضرار بالغير، والتشريح فيه إضرار بامليت فال يجوز فعله1. وخالصة أدلة 

ه يجوز التشريح بشروط أهّمهــــــا:
ّ
أقوال الفقهاء2 أن

كون الجراحة مشروعة، كأن تكون عالجية كالختان أو حاجية كالتجميل، ألّن 	 

الجسد ملك هلل تعالى.

ل 	 
ُ
 حُرم، وما جاز لُعذٍر بط

ّ
ة املرض، وإال

ّ
أن يكون املريض محتاجا إلزالة عل

بزواله.

إذن املريض أو ولّيه بالجراحة، فال يجبر املريض على الجراحة.	 

ِثَم وضمن، وأن يغلب على ظّن الطبيب نجاح 	 
َ
 أ

ّ
أهلية الطبيب ومساعدوه، وإال

ِة﴾ البقرة: 195 
َ

ك
ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِإل

ُ
ْيِديك

َ
ُقوا ِبأ

ْ
ل

ُ
 ت

َ
 ال يجوز لقوله تعالى:﴿ َوال

ّ
العملية، وإال

ب على فعلها ضرر أكبر 	 
ّ
 ضررا من الجراحة، كما ال يترت

ّ
أن ال يوجد بديل أخف

من ضرر املرض املوجود.

مفاسد ومضار عملية التشريح: 

التعجيل 	   على 
ّ

تعالى حيث حث الذي كّرمه هللا  للميت  إهانة  التشريح فيه 

بدفنه. 

زال بمثلها، 	 
ُ
 ت

ّ
التشريح فيه إزالة ضرر بمثله على أّن مفسدة الضرر ينبغي أال

ته )املثلة(.
ّ
ّرحت جث

ُ
ق باملّيت الذي ش

ّ
ب عليها ضرر آخر يتعل

ّ
وهذه اإلزالة يترت

احتمال تزوير وتبديل الجثث، فيثبت ما هو منفي، وُينفى ما هو ثابت.. 	 

م التداوي الذي ُيمكن بواسطته دفع ضرر 	 
ّ
فتح الذرائع لغرض التعليم، وتعل

األسقام واألمراض.

 في الحدود الشرعية املأخوذ بها، 	 
ّ
ة املسلم إال

ّ
األصل عدم جواز التصّرف في جث

والتشريح ليس منها.

1-  _ احكام الجراحة الطبية، الشنقيطي176-177
2-  _ فقه القضايا الطبية املعاصرة -دراسة مقارنة- للقرة داغي ود.على يوسف محمدي، ص533
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مصالح ومنافع عملية التشريح: 

م التداوي الذي يمكن بواسطته دفع األسقام واألمراض عن املجتمع، 	 
ّ
تعل

وحصول السالمة ألفراده.

الفروض 	  في األصل من  الطب هو  الطبية وغيرها من فروع  الجراحة  م 
ّ
تعل

ف على التشريح الذي يمكن بواسطته 
ّ
الواجبة على األمة، وتحقيق هذا الواجب متوق

فهم األطباء للعلوم النظرية تطبيقيا.

التشريح أساس في تشخيص األمراض، مفيد في تحديد سبب الوفاة، هل هو 	 

باعتداء أو بدون اعتداء؟ وفي كشف الجريمة، هل هي بمثقل أو محدد؟ وهل الوفاة 

بسبب الجناية أو ليست بسببها؟ والتشريح أساس للطّب في إطار الّنقل والتعويض 

اإلنساني.

بة على تشريح الجثث لغرض التعليم مصلحة عامة راجعة إلى 	 
ّ
املصلحة املترت

الجماعة.

عتبر مصلحة خاصة متعلقة بامليت وحده، 	 
ُ
مصلحة االمتناع من التشريح ت

وبناء على ذلك فاملصلحة العاّمة هي األقوى.

 ملصلحة الحّي املتمثلة في إنقاذه 	 
ً
الّتصّرف في جثة املّيت بالقطع والشّق طلبا

من املوت هي مصلحة ضرورية، أّما رّد املال املغصوب إلى صاحبه فقد اشتمل على 

م الجراحة الطبية.
ّ
مصلحة حاجية، وكلتا هاتين املصلحتين موجودتان في حال تعل

املوازنة بين املصالح واملفاسد: 

من خالل النظر في كّل من مصالح التشريح ومفاسده، يتبّين أّن هذه املصالح قطعية   

وثابتة في تفويتها ضرر كبير، أّما املفاسد فهي ظّنية وُيمكن التقليل منها أو دفعها بوضع مجموعة 

جملها باختصار فيمــا يلي:
ُ
من الشروط والّضوابط التي يجب أن يتقّيد بها التشريح، ن

ب التشريح، وعدم التمثيل بالجثة لكرامة اإلنسان املسلم 	 
ّ
وجود ضرورة تتطل

حّيا ومّيتا.
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ين 	 
ّ
املتوف حالة  في   

ّ
إال ذويه،  موافقة  أو  موته  قبل  ذلك  على  املّيت  موافقة 

املجهولين فتنتفي املوافقة.

أن يكون في الجناية ُمّتهم، وأن يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ إلى 	 

درجة تفيد نتيجة الدليل كالشأن في اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط.

ة الجناية ضعيفة ال تقوى على الحكم 	 
ّ
قيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدل

بتقدير القا�ضي، فال يكون حّق الوارث قائما لم ُيسقطه.

أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر، وبإذن القا�ضي الشرعي، كما يستدعي 	 

التأكد من مْوت َمن ُيراد تشريحه لكشف الجريمة: املوت املعتبر شرعــا.

تحقيق مقصد حفظ النفس في جواز تقطيع الجنين إلنقاذ أّمه إذا غلب على 	 

ن، هالكها بسببه.
ّ
الظ

الفقهاء  من  الجثث  تشريح  أجاز  َمن  وأّول  التشريح:1  لعملية  الضابطة  يات 
ّ
الكل تقنين 

رين هو شيخ األزهر العالمة أحمد بن عبد املنعم الدمنهوري ت 1192هـ، ثم صدرت بعده 
ّ

املتأخ

فتاوى، ثّم صدر قرار من املجمع الفقهي الّتابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته العاشرة بمكة 

ه: 
ّ
أن 1987م، حيث نّص على  17-21 أكتوبر  الفترة 24-28 صفر1408هـ املوافق  في  املكرمة، 

 وتربو 
ً
وبناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث املوتى، والتي يصير بها التشريح مصلحة

على مفسدة انتهاك كرامة اإلنسان املّيت، فقد قّرر مجلس املجمع الفقهي التابع لرابطة العلم 

اإلسالمي بجواز تشريح جثث املوتى، ألحد األغراض اآلتية:

التحقيق في دعوة جنائية ملعرفة أسباب املوت أو الجريمة املرتكبة، وذلك 	 

السبيل  هو  التشريح  أّن  ويتبّين  الوفاة،  أسباب  معرفة  القا�ضي  على  ُيشكل  عندما 

ملعرفة هذه األسباب.

التحقق من األمراض التي تستدعي التشريح، ليتخذ على ضوئه االحتياطات 	 

هو  كما  مه، 
ّ
وتعل الطب  تعليم  وكذا  األمراض،  لتلك  املناسبة  والعالجات  الواقية، 

الحال في كليات الطب.

1-  _ فقه القضايا الطبية، الشيخ قرة داغي، ص163-165.
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راعى القيود اآلتية1:
ُ
كما أن في التشريح لغرض التعليم، ت

قبل موته 	  أذن هو  قد  يكون  أن  ُيشترط  الجثة لشخص معلوم،  كانت  إذا 

بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، وال ينبغي تشريح جثة معصوم الدم 

 عند الضرورة، ولذا يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، كيال يعبث 
ّ
إال

 إذا لم 
ّ
بجثث املوتى، وجثث النساء، فال يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إال

يوجدن.

يجب في جميع األحوال دفن جميع أجزاء الجثة املشرحة، وقد أشار القرار إلى 	 

صها فيما يأتي:
ّ

بعض الشروط املطلوبة، وهناك شروط أخرى يمكن أن نلخ

 بعد التيقن من موت صاحبها.	 
ّ
أن ال يجري تشريح الجثة إال

أن تكون هناك ضرورة، أو حاجة ملحة معتبرة لتشريح الجثة، وأن يحصل 	 

الجنائية،  الحاالت  في   
ّ
إال أو ذويه،  الجثة من صاحبها قبل املوت،  إذن بتشريح  على 

دار  ولكن  للتشريح،  الّراجحة  املصلحة  على  اعتمادا  أهلها،  إذن  يشترط  ال  حيث 

ين، 
ّ
 الحصول على جثث بعض املتوف

ً
اإلفتاء املصرية في فتواها، قالت:«يجوز شرعا

أن  العامة، على  للمصلحة  العلمية من تشريحهم، مراعاة  لإلفادة  لهم  مّما ال أصل 

يقتصر في ذلك على ما تقتضيه الضرورة القصوى.

أن ُيكتفى في التشريح بالحّد األدنى املحّقق للمقصود، ألّن الضرورات تقّدر 	 

بقدرها، وذلك ألّن كرامة اإلنسان هي األصل، وأّنها تقت�ضي عدم التمثيل بجثته بعد 

موته.

دفن وفق األعراف 	 
ُ
أن يجمع جميع أجزائه بعد الفراغ من تشريح جثته، وت

الشرعية- كما جاء في القرار السابق-

1-  _ املرجع السابق، قرار املجمع.
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الخاتمة:

من  اهتماما واسعا  لقيت  التي  املستفيضة  الدراسة  أن هذه  الرغم من  على   

جموع العلماء والفقهاء في العصر الراهن، فقد تنّوعت آراؤهم بين ُمِجيز لها ومانع باألدلة 

إدراك  امليزان، وذلك بعرض  إلى منهج  انتهجت موقف االحتكام  ني 
ّ
أن  

ّ
إال إيرادها،  تّم  التي 

املصالح الناجمة عن التشريح، مع بيان املفاسد املترتبة عليه، باعتبار املوازنة بين املصالح 

واملفاسد، وأختم هذه الورقة املتواضعة بهذه الخالصة املقتضبة اآلتية:

وحذق 	  الحديث  الطب  خبرة  على  االولى  بالدرجة  ز 
َ

مرتك التشريح  علم  إن 

األطباء واجتهاداتهم امليدانية.

بذلك 	  فهي  األمراض،  تشخيص  في  األساس  هي  أيضا  التشريح  عملية  إن   

القتل، وكذا الكشف  أو  الوفاة  الوفاة، والتعرف على حالة  في تحديد سبب  مفيدة 

عن مالبسات الجريمة، وكيفية تنفيذها ومعرفة الوسائل املستخدمة لها.

إن التشريح أساس للطب في إطار النقل والتعويض اإلنساني، ومن إفادات 	 

التشريح في بعض املسائل الفقهية، ومن ذلك أن بعض أهل العلم قرروا في«: عين 

ة أّن العين العوراء يرجع نورها للصحيحة.
ّ
األعور، الّدية كاملة، والعل

إكمال 	  بوجوب  القول  يصحح  حتى  هذا،  تحديد  عن  يكشف  التشريح  أن 

ة، كالشأن فيَمن له عينان سليمتان فجلي على إحداهما، ففيها  ة، أو نصف الديَّ الديَّ

نصف الدية1.

التوصيات:

كان التشريح محلَّ خالٍف بين الفقهاء لعدم وجود نّص صريح يحّدد جوازه أو منعه، 

الناس،  وأوضاع  إزاء ظروف  الجراحة عموما مستجدات  اعترت  الزمن،  وبتطّور  ه 
ّ
أن غيَر 

لذلك احِتيج النظر إليه، فتقيدت بمقت�ضى الضوابط األساسية وفق اجتهادات جماعية 

الذي  املوازنة،  فقه  أو  امليزان  علم  له 
ّ
مث ما  وهو  واملفاسد،  املصالح  اعتبار  على  قائمة 

1-  _ينظر: الفروق، شهاب الدين القرافي، ج03/ص191
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تناولت طرف الحديث فيه بعد النظر في الواقع وبعد النظر أيضا في الدراسات عموما، 

والفضل يعود الى مجالس اإلفتاء واملجامع الفقهية، كذلك يعود الفضل لفضيلة األستاذ 

األخضر األخضري وهو أحد رموز هذا الفن. وقبل ختم هذه الورقة ال بد أن أعززها ببعض 

الخالصات والتوصيات وهي على النحو اآلتي:

امليزان، 	  منهج  وكذا  وتاريخا،  تأصيال  التشريح  ماهية  على  التعرف  ضرورة 

حكم  لتحصيل  واملفاسد  املصالح  بين  التقابل  على  قائما  منطقيا  منهجا  باعتباره 

موافق لقصد الشارع في املكلفين.

وجوب توافر شروط شرعية اعتبارا للمصلحة الراجحة، كْي ال يؤدي عدم 	 

ضبطها إلى اتباع الهوى، وذلك بأن تكون معقولة مالئمة ملقصود الشرع، وأن تكون 

ضرورية أو حاجية ترفع الحرج واملشقة عن الناس، كما تكون مضبوطة على حدود 

صحيحة ومعقولة.

إقامة منهج امليزان على أسس ثالثة، وهي: املوازنة بين املصالح مع بعضها 	 

البعض- املوازنة بين املفاسد مع بعضها البعض- املوازنة بين املفاسد واملصالح مع 

بعضها البعض.

 ثبوت مشروعية منهج امليزان من خالل القرآن والسنة، واجتهادات الصحابة.	 

معرفة شروط اتباع منهج امليزان أو فقه املوازنة، ومن ذلك اإلملام بمقاصد 	 

الشريعة اإلسالمية، وكذا التفقه في األحكام الشرعية ومراتبها.

األحكام 	  بين  املوازنة  عليها  تبنى  التي  الضوابط  بإعمال  الواسعة  الخبرة 

الشرعية، وكذلك اإلملام بفقه الواقع واألولويات.

إدراك مراحل يجب على هيئة اإلفتاء املرور بها، أهمها: التأكد من حقيقة 	 

ر 
َّ

يتعذ وعند  املتعارضة،  املصالح  بين  واملفاضلة  بينها،  الجمع  ومحاولة  املصالح، 

الجمع، ُيلجأ إلى وسائل حسب الترتيب: االستشارة واالستخارة ثم القرعة واالختيار.

الخروج من الخالف في كثير من املسائل، وذلك لدرء املفسدة العليا بفعل 	 

الصغرى، وتحصيل املصلحة الكبرى بتفويت الصغرى.
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اعتبار عملية تشريح اإلنسان ذات مصالح ضرورية أو عامة، وفي تفويتها ضرر 	 

عة، ويمكن التقليل منها أو دفعها بوضع ضوابط 
ّ
كبير، أّما املفاسد فهي ظّنية ومتوق

 بعد الّتأكد من أّن كشف الجريمة بلغ إلى درجة 
ّ
دقيقة للتشريح، فال يلجأ للتشريح إال

تفيد نتيجة الدليل، أو أن تكون أدلة الجناية ضعيفة ال تقوى على الحكم بتقدير 

القا�ضي الشرعي، والتماس اإلذن منه.

اعتبار عملية التشريح لكشف املرض، أو للتعلم والتعليم، فجوازه يخضع للضرورة 

على  الواجبة  واملستحقات  واملقاصد  القواعد  مليه 
ُ
ت ما  وفق  العامة،  املعتبرة  واملصلحة 

املجتمع واألمة.

محاور الورقة البحثية:

مفهوم االجتهاد املقاصدي	 

العمل باالجتهاد املقاصدي	 

عالقة االجتهاد املقاصدي بفقه الواقع	 

مفهوم امليزان	 

مفهوم امليزان من خالل علم امليزان 	 

شروط العمل بعلم امليزان في عملية التشريح	 

مراحل تطبيق امليزان بين املصالح واملفاسد	 

مفهوم التشريح وأنواعه	 

املفهوم العلمي للتشريح ومراحل اكتشافه	 

آليات التشريح	 

وصف عام للجثة	 

إعادة تشكيل الجثة 	 

دراسة مقاصدية لعملية التشريح	 
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مفاسد ومضار عملية التشريح 	 

مصالح ومنافع عملية التشريح 	 

املوازنة بين املصالح واملفاسد 	 

قائمة املصادر املراجع:

فهرس اآليات القرآنية - رواية ورش، عن نافع، طريق األزرق-

سورة الرحمان اآلية: 2	 

سورة االسراء اآلية: 70	 

سورة البقرة اآلية:195	 

فهرس الحديث النبوي الشريف

املسند، اإلمام احمد.. 1

الجامع الصحيح، اإلمام البخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبّي عليه الّصالة . 2

والّسالم، رقم 3560 ؛ باب صّب املاء على البول فاملسجد، كتاب الوضوء، رقم 220 

؛ كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم 1586؛ الجامع الصحيح، اإلمام مسلم، 

كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم 400

كر والّدعاء والّتوبة واالستغفار، باب . 3
ّ

الجامع الصحيح، اإلمام مسلم، كتاب الذ

التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم79 ؛ كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء رقم 223 

؛ كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى هللا عليه وسلم لآلثام واختياره من املباح، أسهله 

وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته، رقم 2327

املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، . 4

دار إحياء التراث العربي، بيروت: ط2، 1392هـ، 11/3

رمذي، باب ما جاء في القا�ضي كيف يق�ضي، رقم1327؛. 5
ّ
السنن، اإلمام الت

السنن، اإلمام أبي داود، كتاب االقضية، باب اجتهاد الّرأي في القضاء، رقم 3592؛ . 6
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فهرس العلوم االسالمية

اإلجتهاد املقاصدي، حجّيته، ضوابطه، مجاالته، د. نور الّدين الخادمي، وزارة األوقاف . 1

ؤون االسالمّية،قطر: ط1، 1419هـ، ج1 ؛
ّ

والش

أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي، ط إلكترونية، بدون تاريخ؛ . 2

اإلحكام في أصول األحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم . 3

الثعلبي اآلمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بيروت دمشق: ج4 ؛

اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندل�ضي القرطبي . 4

دار  عباس،  إحسان  د.  األستاذ  له  قدم  شاكر،  محمد  أحمد  الشيخ  تحقيق:  الظاهري، 

اآلفاق الجديدة، بيروت،ج8؛ موسوعة األعالم، ج1 ؛

األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل عبد الرحمان السيوطي، تحقيق: . 5

محمد البغدادي، بيروت:دار الكتب العلمية ودار الفكر العربي، 1403هـ/1983م، ط1 ؛

إعالم املوقعين عن رب العاملين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن . 6

ط1  ييروت:  العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم،  السالم  عبد  محمد  تحقيق:  الجوزية،  قيم 

1411هـ/1991م، ج1 ؛

تشريح جثة املسلم، بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، مجلة البحوث العلمية، . 7

مج1، عدد:4، ص19_23، »وحكم التشريح وجراحة التجميل«د. السرطاوي، مقال بمجلة 

الدراسات، مج12، عدد3 ؛

تهذيب اللغة، ابن منصور محمد االزهر األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، . 8

2001م، باب: الزاي والنون، ج13/ج13 ؛

روضة الطالبين، النووي،140/2 بدون ط وال تاريخ ؛. 9

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ماّدة ]وزن[، ج6 ؛ شمس العلوم ودواء كالم العرب . 10

العمري،  هللا  عبد  بن  د.حسين  اليمني،تحقيق:  الحميرى  سعيد  بن  نشوان  الكلوم،  من 

مطهر بن علي اإلرياني، د.يوسف محمد عبد هللا، دار الفكر املعاصر، بيروت: دار الفكر، 

دمشق:ط1، 1420هـ/1999 م، ماّدة ]وزن[، ج11 ؛
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فقه القضايا الطبية املعاصرة، دراسة فقهية طبية مقارنة،د.محيي الدين القرة داغي ود. . 11

علي يوسف املحمدي، دار البشائر االسالمية،ط4،1432هـ/2011م ؛

فقه املوازنات في الشريعة االسالمية، د. عبد املجيد محمد السوسوه، دار القلم: دبي، . 12

ط1، 1425هـ ؛

فقه املوازنة بين املصالح واملفاسد ودوره في الرقي بالّدعوة االسالمّية،د.حسين أحمد أبو . 13

عجوة، مؤتمر الّدعوة االسالمّية ومتغّيرات العصر، أبريل 2005م ؛ 

اني . 14
ّ
الفكر املقاصدي عند االمام مالك وعالقته باملناظرات األصولّية والفقهّية في القرن الث

ودار  البيضاء،  الدار  املغربي،  قافي 
ّ
الث رات 

ّ
الث مركز  العسري،  نصيف  محمد  الهجري، 

الحديث، القاهرة، طبعة 1429هـ/2008م ؛ 

قضايا فقهية معاصرة، السنبهلي، بدون ط وال تاريخ. ؛. 15

قواعد االحكام في مصالح اآلنام، أبي محمد عز الدين عبد العز ابن عبد السالم ت660 . 16

ه، تحقيق د.نزيهة حماد، عثمان ضميرية، دمشق:دار القلم، 1421هـ/2000م، ط1، ج1؛

لجنة اإلفتاء باململكة األردنية الهاشمية، الفتوى من اللجنة املذكورة بتاريخ:1397/5/20هـ، . 17

وهي موجودة بنصها في بحث د. عبد السالم العبادي املسمى: انتفاع االنسان بأعضاء جسم 

انسان آخر حيا كان او ميتا، ص8/5 من بحوث مجمع الفقه االسالمي بمكة املكرمة؛ نقال 

عن كتاب احكام الجراحة الطبية للشنقيطي ؛

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري . 18

الرويفعى اإلفريقى، بيروت: ط3،1414هـ، فصل الجيم، ج3 ؛ فصل الواو،ج13 ؛

املتناع واالستقصاء، علي السقاف، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بدون ط وال تاريخ؛. 19

مجلة االزهر، فتوى الدجوي مج6،ج1، عدد محرم1365هـ ؛. 20

مجلة األزهر، فتوى الشيخ محمد بخيت املطيعي، مج6، ج1، بدون ط وال تاريخ ؛ . 21

مجمع الفقه اإلسالمي بمكة املكرمة، دورة: 10، 1408هـ ؛. 22
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معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، . 23

دار عالم الكتب، ط1، 1429ه/2008م، ماّدة ]وزن[، ج3؛

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد . 24

شمس الدين ابن قيم الجوزية، بيروت:دار الكتب العلمية، ج2 ؛

مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور . 25

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  الخوجة،  ابن  الحبيب  محمد  تحقيق:  التون�ضي، 

قطر1425هـ/ 2004م، ج2 ؛

املوازنة بين املصالح واملفاسد في الّتداوي بنقل األعضاء البشرّية، الباحث د.عبد الغني . 26

ريعة اإلسالمّية، 
ّ

راث االسالمي، مركز دراسات مقاصد الش
ّ
يحياوي، مؤّسسة الفرقان للت

مصر: ط1 1437هـ/2010م ؛

نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، د:أحمد الريسوني، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، . 27

ط2 1412هـ/1992م ؛

هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، دورة:9، 1396هـ/1976م، قرار رقم 47 . 28

بتاريخ:1396/08/20هـ ؛ 
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