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 أ.م.د. محمد جاسم عبد العيساوي

 / القائم كلية التربية/ جامعة األنبار 

 

الَرِحيمِ  الَرْحَمنِ  ّللَاِ  بِْسمِ   

َنا ))َولََقد  قال تعالى:  م  رِ  ال َبر   ِفي َوَحَمل َناُهم   آَدمَ  َبِني َكرَّ َناُهم   َوال َبح  ي َباتِ  ِمنَ  َوَرَزق   الطَّ

ل َناُهم   ن   َكِثير   َعلَى َوَفضَّ َنا ِممَّ ِضيًل(( َخلَق  [07: اإلسراء] َتف   

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ةــــادلقدم

( كرمػػػػهلل الػػػػو كالسػػػػ ـ رمػػػػهلل لسػػػػكؿ ا  محمػػػػب  الحمػػػػب  لب اليػػػػللمةف كال ػػػػ ة      
ؽَّ تيقىلًتًو كىَلى تىميكتيفَّ ًإَلَّ كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى  أجميةف:  ةىل أىةُّيىل الًَّذةفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى حى

 ُ). 
 ...دـــــبعأما 
 َلختةػػلل، قمػػت بللبحػػث فػػا بيػػر الم ػػلبل ال قيةػػ  ،رمػػهلل ا  تيػػللهلل اَلتكػػلؿ بيػػبف    

ع ك فكقػػػػ  ب ػػػػلم رمػػػػهلل مكضػػػػ ة،الميل ػػػػل  إحػػػػبل المكاضػػػػة رػػػػف  مػػػػكج و  لن مكضػػػػكع بح ػػػػ
ككػلف  ،فػا ال قػو االسػ ما (( الج ػ  َل كىك مكضكع    تشلةح، أل ت نظلمأك  أرجبنا،
لكػػف كجيتنػػا  ،فػػا ر ػػلنل ىػػذا َلسػػةملك  ،ليػػذا المكضػػكع تىمةتػػو الكبةػػلة اختةػػللمسػػبب 

المتم مػ   ،قبػؿ انجػل  ىػذا البحػث المتكاضػ  ماأمػلكق ػت  ،كال ػيكبلت ،بير المشلكؿ
كتكلال ن س الميمكملت فا ميظـ الم لبل المتػكفلة فػا  ،كقم  الم لبل ،بضةؽ الكقت

         ،كقمتيػػػػػل ،سػػػػػبلب تقمػػػػػة  المػػػػػلبةأحػػػػػب أممػػػػػل كػػػػػلف ىػػػػػذا  ،كمكاقػػػػػ  اَلنتلنةػػػػػت ،المكلتػػػػػب
                                                           

 (.َُِ_ سكلة آؿ رملاف: اآلة :  ُ

 تشريـح اجلثـث 
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 مبحثـانز  ،ثـم ممييـد ،بمقدمـ  مـزةزة ،ممل اضطللت إلػهلل كضػ  خطػ  م ػملة متم مػ 
 :تاكلآلكىا ةشتمؿ كؿ مبحث رمهلل      مطللب 

  ح زالضابط، زاصل المشريح زفزائدهالمبحث األزل: معنى المشري
 كفةو      مطللب:

 .: مينهلل التشلةحاتكؿالمطمب 
 المطمب ال لنا: مينهلل الضلبط.

 .: أ ؿ التشلةح كفكائبه كاشيل الكتب بيذا اليمـلثالمطمب ال ل
   ح زأحكامو زطرق الحصزل عمى الةثثأسباب المشري المبحث الثاني:

 كفةو      مطللب:
 كأحكلمو.التشلةح  أسبلب: كؿالمطمب ات
 .: طلؽ الح كؿ رمهلل الج ث للثالمطمب ال

 المطمب ال للث: جكا  شلاء ج ث الك لل لملر تشلةحيل.
 بحثي.في  إليياالمي مزصمت  النمائج أىم  ذكرت فييا ــــاممـــثم زضعت خ

 
فػلف كػلف  ػكابلن  ،ككف قب كفقػت التمػلـ ىػذا البحػث المتكاضػ أف أ أسأل اهلل معالى     

فمػػف ا  كحػػبة اسػػاؿ ا  التكفةػػؽ كالسػػباب كاف كػػلف فةػػو مػػف نقػػ  أك خمػػؿ فمػػف ن سػػا 
كىذا جيب البشل َلبب أف ةيتلةو النق  َلف الكملؿ   كحبه، كآخل بركانػل أف الحمػب   

 كال  ة كالس ـ رمهلل سةبنل محمب كرمهلل الو ك حبو كسمـ.لب اليللمةف 
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 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 دـمتهي
ككلمػػػػو  و،رمػػػػهلل جمةػػػػ  خمقػػػػ وكفضػػػم ،كػػػػـل البشػػػػلة  بنيمػػػػ  اليقػػػػؿأ( قػػػب ف ا   إ     
ـٍ ًمػػػفى  تيػػػللهلل: قػػػلؿ ، رمػػػةيـ ٍقنىػػػلىي ـٍ ًفػػػا اٍلبىػػػلز كىاٍلبىٍحػػػًل كىلى ى ٍمنىػػػلىي مى ـى كىحى ٍمنىػػػل بىنًػػػا آبى لىقىػػػٍب كىلَّ كى

مىٍقنىػػػػل تىٍ ًضػػػػة ن  ػػػػٍف خى مىػػػػهلل كىً ةػػػػلو ًممَّ ـٍ رى ػػػػٍمنىلىي فىضَّ الطَّةزبىػػػػلًت كى
 ،كغةػػػػل ذلػػػػؾ مػػػػف اآلةػػػػلت ،(ُ 

، ةيةنػػو أفف لإلنسػػلف اليللةػػ ، فيػػذا التكػػلةـ لػػـ ةكػػ االنسػػلفالتػػا تبػػةف من لػػ   كاتحلبةػػث
كمػل إلػهلل ذلػؾ  ،تم ةػؿ أك ،سػكاء كػلف بقتػؿ االىلنػ ،كسػةم  مػف كسػلئؿ  بػامكةحط من لتو 

 ،كضػ  ا  تيػللهلل اشػب اليقكبػلت لكػؿ مػف ةجػلؤ إذ ،إىلنتػو سبلب التا تؤبم إلهللمف ات
بػام كسػةم  مػف الكسػلئؿ، كىػذه اليقكبػلت َل تقت ػل رمػهلل مػف  أخل إنسلف إىلن كةحلكؿ 

 نسلف كىك مةت.إنسلف حلؿ حةلتو، بؿ حتهلل رمهلل مف ةتيبل رمهلل ةتيبل رمهلل اال
كتكػلةـ ا  تيػللهلل  ،نسػلف بيػذه المن لػ  اليظةمػ ذا كػلف اال، إفينػل سػؤاؿ ةطػلح ن سػو     

 يػػبٌ َل ةي ، أنسػػلف كت تةتػػوطبػػلء رمػػهلل تشػػلةح جسػػب االفكةػػؼ ةجػػلء ات ،لػػو رمػػهلل جمةػػ  خمقػػ 
كتػػب ىػػذا أف أذلػػؾ مػػف قبةػػؿ التم ةػػؿ المنيػػا رنػػو، جػػكاب ىػػذا السػػؤاؿ ىػػك الػػذم بفينػػا 

كػػػكف  ػػػلئبلن كمحقػػػلن فػػػا أف أ سػػػاؿ ا  تيػػػللهللأحػػػلكؿ الك ػػػكؿ إلػػػهلل نتةجػػػ  أ فكا  التميةػػػب 
بػةف حقةقػ  أف أفقبػؿ البػبء بيػذا البحػث َلبػب لػا  تلجةحا لمقكؿ اللاجح فا ىذه المسال .

بػلؿ كتكجػو إلػهلل بلاسػ  رمػـ التشػلةح أقا اليمـ الميـ ف ا ال مف الملضا لـ ةكف ىنلؾ ىذ
ك أ ،ك الجنلئةػػػػػ أ ،تسػػػػػبلبو المختم ػػػػػ  سػػػػػكاء كلنػػػػػت التيمةمةػػػػػ  منيػػػػػل، بلل ػػػػػكلة المكسػػػػػي 

كالحلجػ  إلػهلل  ،كاقتضػلء الكاقػ  ،كالتكنمكجا ،كالتطكل اليمما ،لكف بيب التكس  ،ال حة 
 ػبح ميظػـ المستشػ ةلت أحتػهلل  ،كاَلنتشػلل، كالتطػكل، بػبء ىػذا اليمػـ بللتكسػ  ،التشلةح

قسػلـ كقسػـ مػف ات الجكانػب،ىػـ أ  ػبح مػفأبػؿ  ،كالكمةلت الطبة  منتشل فةيل ىػذا اليمػـ
 .الطبة 
م ػػؿ ىػػذه  أجػػلاءجػػك  فةيػػل ةفيمػػهلل مػػل تقػػبـ كجػػب كضػػ  فتػػلكل تحػػبب الحػػلَلت التػػا      

 م ؿ ىكذا رممةلت.فةيل جك  اليممةلت كالحلَلت التا َل ة

                                                           

 (.َٕ_ سكلة االسلاء: اآلة :  ُ
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 ادلبحث األول
 معىن انتشريح وانضابط، واصم انتشريح وفىائده:

 : معنى المشريح:األزلالمطمب 
، كبةػػػلف اتحكػػػلـ المتيمقػػػ  بيػػػذا سػػػ مابلل قػػػو االالج ػػػ   قبػػػؿ البػػػبء ببلاسػػػ  تشػػػلةح      

، الممكةػػػػػػ بػػػػػػةف مينػػػػػػهلل التشػػػػػػلةح مػػػػػػف النلحةػػػػػػ  أف أَلبػػػػػػب لػػػػػػا  اليمػػػػػػـ، كالت  ػػػػػػةؿ فةػػػػػػو،
 كفلئبتو: ،كأ مو كاَل ط حة ،

  :ـــالمشريح لغ
كالقطيػ  منػو  ،كمنػو تىٍشػًلةحي المحػـ ،م كشػؼأشَّػٍلحي و  ػمقلؿ اللا م رف التشلةح: أ     
(ُ فيك شػلةح  ،ككؿ سمةف مف المحـ ممتب ،شىًلةح ه 

.
كتشػلةح ىػك التبسػةط كتشػلةح المحػـ  

 .(ِ كالج   ف ؿ بيضيل رف بير لم ح  اليمما تقطةيو،

 اَل ط حا.لتيمقو بللمينهلل  ،ىك الذم ةيمنل فا بح نل اتخةلكىذا المينهلل 
 : ا  ـــــاصطالحالمشريح 

جػػب مينػػهلل التشػػلةح مػػف النلحةػػ  ألػػـ  ،مػػف خػػ ؿ بح ػػا فػػا الكتػػب ال قيةػػ  الميل ػػلة    
فمػـ ةجيمػكا  ،تػذكل التيلةػؼ الطبػا فقػطف ىذه الكتػب إ كجبي  ، إذ الشلرة ( اَل ط حة 

 ليذا اليمـ تيلةؼ خل لن بيـ.

                                                           

(، بال النشػل: مكتبػ  لبنػلف ّْٓ/ُق(،  ٔٔٔاللا م   _ةنظل: مختلل ال حلح: محمب بف أبا بكل بف رببالقلبلُ
 ـ(، تحقةػؽ: محمػكب خػلطل، كةنظػل: لسػلف اليػلب:ُٓٗٗق_  ُُْٓنلشلكف _ بةلكت، الطبي : طبي  جبةبة  

(، بال النشػل: بال  ػلبل _ بةػلكت، الطبيػ : ْٕٗ/ِق(،  ُُٕمحمب بف مكـل بف منظكل اتفلةقا الم ػلم  
 اتكلهلل.

القلبل، محمػب النجػلل، ةـ م ػط هلل، أحمػب ال ةػلت، حلمػب ربػبجم  المم  اليلبة  بللقلىلة:  إبػلاى_الميجـ الكسةط: مِ
 (، بال النشل: بال البركة.ْٕٕ/ُ 
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 ،كتلتةبيػل مػف اليػلكؽ ،البػبف أجػ اء:  رمـ بلحث رف كة ة  بانو التشلةحفيلؼ بيضيـ 
 .(ُ كغةل ذلؾ مف أحكاؿ كؿ رضك منو( ،كالمحـ ،كاليظلـ ،كالمضللةؼ كاتر لب،

كمػل  ،ككة ةػ  نضػبىل ،الحةػكاف ضػلءأرىك رمػـ بت ل ػةؿ  كقلؿ ابف  بل البةف:       
كالتشػلةح  ،مػف لػـ ةيػلؼ اليةئػ  :كليػذا قةػؿ ،كآ ػلل القػبلة ،فةيل مف رجلئب ال طػلة أكبع

 .(ِ فيك رنةف فا ميلف  ا  تيللهلل(
ف ىنػلؾ تػلابط إةتضػح لنػل  الممكة  كاَل ط حة  لتمف خ ؿ مل تقبـ مف التيلة ك      
 رمهلل مينهلل تشلةح المحـ كف ؿ كؿ رضك رف اتخل. فف ك ىمل ةبَل، إذ إبةنيمل

 معنى الضابط: المطمب الثاني:
  :ـمعريف الّضابط لغ

 ضػػػبطت: قةػػػؿ كمنػػػو بمةمػػػلن، ح ظػػػلن  ح ظػػػو ضػػػلب،: بػػػلب مػػػف ضػػػبطل ضػػػبطو مػػػف: لغـــ 
: تيػػب بػػلب مػػف ضػػبطلن  كضػػبط نقػػ ، فةػػو لػػةس قةلمػػل باملىػػل قمػػت إذا: كغةلىػػل الػػب ب
 .(ّ أضبط: فيك ةبةو، بكمتل رمؿ
 ال قيةػ  الج ئةػلف أحكػلـ منػو ةتيػلؼ أغمبػا حكػـ بانو تيلة و فةمكف: االصطالح فا كأمل

 - اَل ػػط حا مينػػله فػػا - ةشػػتلؾ فيػػك مبلشػػلة، ال قػػو أبػػكاب مػػف كاحػػب ببػػلب المتيمقػػ 
 .(ْ فقيا لابط بةنيل ةلبط متيببة ج ئةلت ةجم  منيمل ك  أف فا ال قية  القلربة م 

                                                           

كلتػػػب جمبػػػا القسػػػطنطةنا اللكمػػػا الحن ػػػا ربػػػبا  _ كشػػػؼ الظنػػػكف رػػػف أسػػػلما الكتػػػب كال نػػػكف:  م ػػػط هلل بػػػف ُ
(، بال النشػػل: بال الكتػػب اليممةػػ  _ بةػػلكت َْٖ/ُ  ق(،َُٕٔ  المشػػيكل بلسػػـ حػػلجا خمة ػػ  أك الحػػلج خمة ػػ 

:أبػك الطةػب محمػب  ػبةؽ خػلف ُِٗٗق_ُُّْ  ـ(، كةنظل: أبجب اليمـك الكشػا الملقػـك فػا بةػلف أحػكاؿ اليمـك
بال النشػػػل: بال الكتػػػب  ،(ُْٗ/ِ  ،ق(َُّٕبػػػف حسػػػف بػػػف رمػػػا ابػػػف لطػػػؼ ا  الحسػػػةنا البخػػػللم الًقنَّػػػكجا  

 تحقةؽ: ربب الجبلل  كلل. ،ـ(ُٖٕٗسن  الطبي    ،اليممة  _ بةلكت
:  َْٖ/ُ  :_ كشؼ الظنكفِ  (.َُٓ/ِ(، أبجب اليمـك
 (.َّْ/ ِميجـ الم طمحلت كاتل لظ ال قية   _ ّ
 (.َْ/ ُالقكارب كالضكابط ال قية  المتضمن  لمتةسةل   _ْ
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 زاشير الكمب بيذا العمم: ،المشريح زفزائده: أصل لثالمطمب الثا
 أصل عمم المشريح:

تشلةح ج ث المكتهلل رلفتو البشلة  منذ أقبـ الي كل: فقب رلفو ال لارن  فػا م ػل     
خػػلاج اتميػػلء مػػف الج ػػ  لكضػػ  المػػكاب الحلفظػػ   القبةمػػ  الػػذةف قػػلمكا بتشػػلةح مكتػػلىـ كا 

  ل مف خمس  آَلؼ رلـ. كبذلؾ استطلرت المكمةلء ال لركنة  أف تبقهلل أك
كرلؼ الةكنلف التشلةح، ككلف أبػك قػلاط كجػللةنكس ةمللسػلف التشػلةح لميلفػ  الجسػـ     

 كتشخة  اتملار. 
كمػػل رػػلؼ ال ػػةنةكف القػػبامهلل التشػػلةح، حةػػث قلمػػت امػػلأة تػػبرهلل   تشػػلن  سػػا((      

       بتشػػػػلةح ج ػػػػ  لجػػػػؿ، كتمكنػػػػت مػػػػف ميلفػػػػ  سػػػػبب الكفػػػػلة، كقػػػػب حػػػػبث ىػػػػذا منػػػػذ حػػػػكالا
 رلـ. ََُْ
كقب رلؼ اتطبلء المسممكف ال طلحؿ كاتفذاذ: كلللا م، كابػف سػةنل، كابػف الن ػةس،      

كغةػػػػػلىـ رمػػػػػـ التشػػػػػلةح كقػػػػػلمكا بتشػػػػػلةح الج ػػػػػث لميلفػػػػػ  اترضػػػػػلء كاليظػػػػػلـ كاتسػػػػػقلـ 
 كت  ةميـ فا ذلؾ ت  ة ن بقةقلن.

اليػػػػةف كأج اءىػػػػل، كمػػػػل أف اليػػػػللـ المسػػػػمـ ابػػػػف اليةػػػػ ـ ىػػػػك أكؿ مػػػػف ك ػػػػؼ تشػػػػلةح     
، كقػػػلؿ االمػػػلـ ابػػػف لشػػػب اتنبلسػػػا  ككظة ػػػ  كػػػؿ جػػػ ء ك ػػػ لن بقةقػػػلن كللػػػذم نيلفػػػو الةػػػـك
المللكا: إف مف ةقػـك بللتشػلةح ةتقػلب أك ػل مػف ا  تيػللهلل، كمػف اشػتمؿ بللتشػلةح ا باب 

(، كقػػلؿ االمػػلـ الشػػلفيا  لحمػػو ا  تيػػللهلل(: َل أرمػػـ رممػػلن بيػػب الحػػ ؿ إةملنػػلن بػػل   
 .  (ُ لحلاـ أفضؿ مف الطبكا

                                                           

بة  لممتكفهلل فا ال قو االس ما: ب. بمحػلج ( / اتحكلـ الشلرة  كالطِْ_ مجم  البحكث ال قية  الميل لة، اليبب  ُ
 (.ْٖ_ّٖاليلبا بف أحمب  
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 إَل اتبػػبافكَل ةقػػـك رمػػـ  .(ُ كقػػلؿ أةضػػلن:   اليمػػـ رممػػلف: رمػػـ اتبةػػلف كرمػػـ اتبػػباف (
ىػذا كاف ىنػلؾ الك ةػل مػف المسػلئؿ ال قيةػ   مف خ ؿ التشلةح. االنسلفبيب ميلف  جسـ 
 أجػػبلػػـ   قيػػلء القػػبامهلل فػػا فتػػكاىـ ىػػا فتػػلكل متيمقػػ  بيمػػـ التشػػلةح لكػػفالالتػػا ارتمػػبىل 

 الحلج  الملس  لسلبىل.
 فزائد عمم المشريح:

شػػػيل أكىػػػك مػػػف  (لحمػػػو ا  تيػػػللهلل ابػػػف الن ػػػةس  لليمػػػـ التشػػػلةح فكائػػػب كبةػػػلة ذكلىػػػ     
انت ػػلع "طبػػلء اليػػلب كالمسػػممةف فػػا ر ػػله فػػا كتلبػػو المسػػمهلل  تشػػلةح القػػلنكف( فقػػلؿ: أ

كأمػػل ، فػػا اَلسػػتبَلؿ الطبةػػب بيػػذا اليمػػـ بيضػػو فػػا اليمػػـ، كبيضػػو فػػا اليمػػؿ، كبيضػػو
انت لرػػو فػػا اليمػػـ كالنظػػل، فػػذلؾ تجػػؿ تكمةمػػو ميلفػػ  بػػبف االنسػػلف، لةكػػكف بح ػػو رػػف 

 نت لع بلليمؿ فمف كجكه: َلكأمل ا، أحكالو كركالضو سي ن 
 تػهللح ،أنو ةيلؼ بو مكاض  اترضلء فةتمكف بذلؾ مف كض  اتضمبة كنحكىػل :أحدىا

 .ةةسيؿ ن كذ قكاىل إلهلل اترضلء المتضلل 
نػػو ةيػػلؼ بػػو مبػػلبئ شػػيب اترضػػلء كنحكىػػل، كمكاضػػ  تمػػؾ المبػػلبئ فةػػتمكف إ زثانييــا:

 .مف رلر ليل خلكج رف ذلؾ بخم  أك نحكه
 (ِ أنػػو ةيػػلؼ بػػو أكضػػلع اترضػػلء بيضػػيل مػػف بيػػر فػػ  ةحػػبث رنػػب الػػبط زثالثيــا:

ككػػػػذلؾ َل ةقطػػػػػ  لةػػػػػؼ بيػػػػػر  ،كنحػػػػكه قطػػػػػ  شػػػػػلةلف، أك ر ػػػػب، كنحػػػػػك ذلػػػػػؾ
كأمػػػل  ،كذلػػػؾ تجػػػؿ تيلفػػػو مػػػذاىب ألةػػػلؼ اليضػػػؿ ،اليضػػػ ت فػػػا الػػػبط كنحػػػكه

انت لع الطبةب بيذا ال ف فا اَلستبَلؿ، فػذلؾ قػب ةكػكف تجػؿ سػلبؽ النظػل، كقػب 
                                                           

( / بال النشػػل: بال الكتػػلب ُِْ/ ٗات ػػبيلنا  ربػبا  _ حمةػ  اتكلةػػلء كطبقػػلت ات ػػ ةلء: أبػك نيػػةـ أحمػػب بػػف ُ
 ق(.َُْٓبةلكت / الطبي  اللابي    –اليلبا 

ػػلاًج ِ ، لسػػلف اليػػلب، َلبػػف منظػػػكل ّٔ/ُكنحكىمػػل. ةنظػػػل:  مختػػلل ال ػػحلح  _ الػػبىطُّ:  شػػٌؽ الػػبٌُّمؿ كالقلحػػ  كالخي
 ُ/َُّ.) 
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 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم
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 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

أمػػل اتكؿ: فكمػػل إذا احتػػلج الطبةػػب إلػػهلل قطػػ  رضػػك، ف نػػو إف  ةكػػكف لمةػػل ذلػػؾ،
ذ مػػػف ميلفػػػ  مػػػل ةمػػػـ  ذلػػػؾ القطػػػ  مػػػف الضػػػلل كػػػلف رللمػػػلن بللتشػػػلةح تمكػػػف حةنئػػػ

فػػ  ةكػػكف رمةػػو بيػػب كقػػكع ذلػػؾ الضػػلل  ،الكاقػػ  فػػا أفيػػلؿ الشػػخ  فةنػػذل بػػذلؾ
 .(ُ "كأمل ال لنا: فكمل إذ كلف ةستبؿ بو رمهلل أحكاؿ اتملار ،َلئم 

 

 الكمب المؤلف  بعمم المشريح:
ليمػـ  أفػلبتخػلل أي  كىنػلؾ كتػب ،ىنلؾ اليبةب مف كتب التشػلةح المخت ػ  بيمػـ التشػلةح

ككتػب التشػلةح أك ػل  ،كالقبةمػ  ،فمف ىذه الكتب الحبة ػ  منيػل ،التشلةح مبح لن خل لن بو
كلسػلل   ،مػلـ الػلا ماال، ك بف سةنلأن   كأكس  مف ت نةؼ ةس ىنلؾ أكل ،ف تح هللأمف 
بػػف  ػؿ فػا اللسػلل  المػذككل لةسػت تكات ،كمخت ػل نػلف  فػا ىػذا البػػلب ،اليمػلـ تبػف

نمل ىا تاليملـ  ، كىنػلؾ (ِ كقب قلأىل ابف اليملـ رمةو (لحمو ا  بف جملر  الشلفيا كا 
كالتػػػا سػػػكؼ  ،كتػػػب كبحػػػكث حبة ػػػ  ذكػػػلت بيػػػر المسػػػلئؿ ال قيةػػػ  المتيمقػػػ  بللتشػػػلةح

 شلء ا  تيللهلل. فإنذكلىل فا مكاضييل 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ق(، ٕٖٔ_ شػػػلح تشػػػلةح القػػػلنكف:  أبػػػك الحسػػػف رػػػ ء الػػػبةف بػػػف أبػػػا الحػػػـ  القلشػػػا الميػػػلكؼ بػػػابف الن ػػػةس   ُ
ق َُْٕ(،  بال النشل: المجمس اترمهلل لم قلف  بلَلشػتلاؾ مػ  اليةئػ  الم ػلة  لمكتػلب _ القػلىلة،   ِِ/ُِ/ُ 

 ـ (، تحقةؽ: ب. سمملف قطلة ، ب. بكؿ غمةكنجا.ُٖٖٗ_ 
:  َْٖ/ُظنكف:  _ ةنظل: كشؼ الِ  (.ُْٗ/ِ(، كةنظل: أبجب اليمـك
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 ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 

 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 ادلبحث انثاني
 أسباب انتشريح وطرق احلصىل عهى اجلثث:

 حكامو:أسباب المشريح ز أ :زلالمطمب األ 
 أسباب مشريح الةث :

 سبلب التشلةح      ىا:أف إرلضيل أةتضح مف فتلكل اليمملء التا سكؼ    
التيمةـ: كمل ةسمكو اآلف ط ب كمةلت الطػب البشػلم، فةػاتكف بللج ػ   ػـ ةشػلحكنيل أزال : 

 لكا ةتيمـ الطمب  رمهلل ىذه الج   كةنظلكف إلهلل اترضلء.
ـــا : ىػػػؿ سػػػبب كفلتػػػو سػػػبب  ،التشػػػلةح الجنػػػلئا: كذلػػػؾ لميلفػػػ  سػػػبب كفػػػلة المػػػلةر ثاني

مػل  ،إمػل خنػؽ ،نلتج رػف ارتػباء ،أك أف سبب كفلتو سبب غةل طبةيا ،طبةيا كا 
مل سـ ،ضلب  غةل ذلؾ.، ك كا 

ــــا : لمػػػػلذا مػػػػلت ىػػػػذا  ،التشػػػػلةح الملضػػػػا: كىػػػػك الكشػػػػؼ رػػػػف سػػػػبب الكفػػػػلة رمكمػػػػلن  ثالث
 ،كلػةس ىنػلؾ تيمػـ فػا كمةػلت الطػب ،ضػة أك ق ،الشخ ، أم لةس ىنػلؾ اتيػلـ

كمػػػل ىػػػا  ،مػػػل ىػػػا اليمػػػؿ، ك ىػػػك سػػػبب مػػػكت ىػػػذا الشػػػخ  لكػػػف لكػػػا ةيػػػلؼ مػػػل
 لكا ةتخذ أسبلب الكقلة  مف اتبكة  كنحك ذلؾ. ،اتسقلـ التا أبت بكفلتو

 الثالث : األقساماألحكام الشرعي  الممعمق  بيذه 
 القسم األزل: المشريح ألةل المعمم:

 خ ؼ فلليمملء لحميـ ا  ليـ فا ذلؾ      آلاء:ىذا مكض     
 :الرأي األزل

 ،ك ػهلل المتػكفهلل قبػؿ مكتػوأك ، أذا ح مت مكافق  مػف ذكم المتػكفهلل: إالجكا  مطمقلن     
         ،جميػػػػػكل اليممػػػػػلء الميل ػػػػػلةفذىػػػػػب إلةػػػػػو  ا مػػػػػلكلػػػػػـ ةكػػػػػف ىنػػػػػلؾ تم ةػػػػػؿ بللج ػػػػػ ، كىػػػػػذ

        م تػػػػا الػػػػبةلل الم ػػػػلة ، فػػػػا ال تػػػػكل فقػػػػب افتػػػػهلل بػػػػو فضػػػػةم  الشػػػػة   رببالمجةػػػػب سػػػػمةـ(،
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ق(، ككذلؾ اتبيو فتكل مف الشػة   حسػنةف مخمػكؼ(، ُّٔٓشيبلف  ِٔفا  ّٗٔ ـػػػلق
فػػػػػػػػا  ككػػػػػػػذلؾ لجنػػػػػػػػ  االفتػػػػػػػػلء فػػػػػػػػا اتلبف ـ(،ُُٓٗم تػػػػػػػا الػػػػػػػػبةلل الم ػػػػػػػػلة  سػػػػػػػػن   

السػيكبة ، ال ػلبلة فػا  فػا ق(، كالمجن  البائم  لمبحكث اليممة  كاالفتلءُّٕٗ/ٓ/َِ 
ق(، كىػػػذا مػػػذىب ُّٔٗ/ٖ/َِكقػػػلال ىةئػػػ  كبػػػلل اليممػػػلء بيػػػلفا   ق(،ُّٔٗ/ٕ/ُِ 

، مػػػػنيـ ب. محمػػػػب سػػػػيةب االسػػػػ مة  اتم ػػػػللميظػػػػـ اليممػػػػلء الميل ػػػػلةف فػػػػا مختمػػػػؼ 
 لمضلف البكطا، ب. محمب بف محمب المختلل الشنقةطا، كغةلىمل مف اليمملء.

 فقللكا بجكا  التشلةح تجؿ التيمـ لط ب الطب.
 رمهلل ذلؾ بيبة أبل  منيل: كاستبلكا

فينػػػبنل م ػػػمح   ،(ُ رمػػػهلل أبنلىمػػػل إذا تيللضػػػت م ػػػمحتلف تقػػػبـ أرمػػػهلل الم ػػػمحتةف .ُ
 ،ةقبـ الم مح  اليلم  رمػهلل الخل ػ  ،نو ةشلحإكم محو رلمو  ،نو َل ةشلحإالمةت 

، تف كػػػا ةسػػػت ةب النػػػلس كةػػػتيمـ ىػػػؤَلء الطػػػ ب الػػػذةف سػػػةتمكنكف مػػػف مػػػباكاة النػػػلس
 .(ِ   الم مح  اليلم  مقبم  رمهلل الم مح  الخل  (( :تقكؿالقلربة ال قية  

كرػا أرظميمػل ضػللنا بللتكػلب أخ يمػل(( :كذلؾ أةضلن  .ِ ، (ّ   إذا تيللضػت م سػبتلف لي
لتكػب أبنػهلل ، كالجيؿ باحكلـ رمـ الطػب م سػبة رلمػ ، فتي خل   م سبة الج   فتشلةح

 الم سبتةف، كىك التشلةح.
 

                                                           

السػ ـ بػػف أبػا القلسػػـ بػػف ف ربػبالي ة  بػػف ربب: تبػا محمػػب رػ  الػػبة_ ةنظػل: قكارػػب اتحكػلـ فػػا م ػللح اتنػػلـ ُ
بةػػلكت،  بال النشػػل: بال الميػػللؼ _(، َُٓ/ُ  ىػػػ(،َٔٔالحسػػف السػػمما البمشػػقا، الممقػػب بسػػمطلف اليممػػلء  

 الشنقةطا. ذت مةتحقةؽ: محمكب بف ال
، بال (ِّٓ/ُ  ـ(،ُُْٗالقكارػب ال قيةػػ  كتطبةقلتيػػل فػػا المػػذاىب اتلبيػػ : ب. محمػػب م ػػط هلل ال حةمػػا  كلػػب _  ِ

 ـ(.ََِٔىػ _ ُِْٕالنشل: بال ال كل _ بمشؽ، لقـ الطبي : اتكلهلل  
 (.َِّ/ُالقكارب ال قية  كتطبةقلتيل فا المذاىب اتلبي :   _ّ
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 المسػػػػممةف فػػػػا المجتمػػػػ  ىػػػػك مػػػػف ال ػػػػلر اتطبػػػػلءف تػػػػكفةل القػػػػبل الضػػػػلكلم مػػػػف إ .ّ
نػو ةجػػب رمةنػل تػػكفةل إفمػػف الميمػـك  ، ػـ الجمةػ أ أطبػػلءلػك لػػـ ةكػف ىنػلؾ  إذ ا،الك ػلئ

ف تػػػكفةل م ػػػؿ ىػػػذه الكسػػػلئؿ ةػػػبخؿ فػػػا حكػػػـ ت اتطبػػػلء جمةػػػ  كسػػػلئؿ تيمػػػـ ىػػػؤَلء 
 .(ُ بو فيك كاجب إَلالكاجب، كالقلربة ال قية  تقكؿ: مل َل ةتـ الكاجب 

 الحا إذا لـ ةجب مل ةستل بو ركلتػو، أك ةتقػا بػو الحػل أك البػلب، إَل ك ػف المةػت، إف .ْ
 تف حلمػ  الحػا كح ػظ  الحل أك البلب بػو اتقلءف ف لو أف ةاخذه لستل ركلتو بو، أك 

ذا جػل  لػو ذلػؾ، جػل  لػو تشػلةح  ن سو أكلهلل مػف ح ػظ المةػت رػف الم مػ  أك اليتػؾ، كا 
شؼ رف سبب الكفلة، أك ميلف  مبل مطلبقػ  اترػلار لمتيمةـ أك التيمـ، أك الك ببنو

رمػػهلل السػػبب الحقةقػػا لمكفػػلة، لمػػل ةحققػػو ذلػػؾ مػػف من يػػ  ل حةػػلء، كةػػبف   كالتشػػخة 
 .(ِ رنيـ الضلل

 كال قيلء لحميـ ا  ن كا رمهلل شاء مف ذلؾ منيل. .ٓ
فقب ذكل ابف قبام  المقبسا: انو َل باس مػف أف ةشػؽ بطػف المةػت الحلمػؿ لكػا  - أ

 .(ّ َلف فةو انقلذ للكح الط ؿ  حمؿ إذا كلف ىذا الحمؿ تلجهلل حةلتوةخلج ال
ف المةت لك كلف فا بطنػو مػلؿ مم ػكب ف نػو َل بػاس أف ةشػؽ بطنػو لةسػتخلج إ - ب

 .(ْ َلف فةو م مح  ل لحب الملؿ كلمكل    منو الملؿ المم كب
 

                                                           

(، بال النشػل: بال ال ػللابا لمميػللؼ ُُْ_َُْ_ ةنظل: قضلةل فقية  ميل لة: محمػب سػيةب لمضػلف البػكطا   ُ
 ـ(.ََِٔق _ ُِْٕ_ بمشؽ _ سكلةل، طبي  جبةبة كمنقحو  

أ.ب. رببال تلح محمكب   _ مجم  الكرا االس ما _ ك الة اتكقلؼ كالشئكف االس مة  _ بكل  الككةت بقمـ الكلتب:ِ
 (.ََُِ_ٗ_ّس _ أستلذ ال قو المقللف _فا جلميلت ات ىل كاالمللات كالجلمي  اتمةلكة  الم تكح   إبلة

بػف أحمػب بػف قبامػ  المقبسػا أبػك محمػب الحنبمػا ربػبا  _ ةنظل: الممنا فا فقو االملـ أحمب بػف حنبػؿ الشػةبلنا: ّ
 ق(.َُْٓ : الطبي  اتكلهلل  بةلكت، لقـ الطبي –(، بال النشل: بال ال كل ُْْ/ِق(،  ِٖٔق_ٕٗٓ 
 _الم بل ن سو.ْ
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 :الرأي الثاني
ف ىػػذا َل ةجػػك ، كىػػك قػػكؿ بيػػر اليممػػلء الميل ػػلةف، مػػنيـ: محمػػب ا  ك  :المنػػ  مطمقػػلن  

بكػػػل  كالػػػبكتكل  كلةػػػل الكلنػػػبىمكم، كمحمػػػب بلىػػػلف السػػػنبيما، كمحمػػػب بخةػػػت المطةيػػػا،
  للح بف فك اف بف ربب ا  ال ك اف.ك رببا  أبك  ةب، 

 كاستبلكا رمهلل ذلؾ بابل  منيل:
ـى قػػػلؿ تيػػػللهلل:  .ُ ٍمنىػػػل بىنًػػػا آبى لىقىػػػٍب كىلَّ ـٍ ًمػػػفى الطَّةزبىػػػلًت كى ٍقنىػػػلىي ـٍ ًفػػػا اٍلبىػػػلز كىاٍلبىٍحػػػًل كىلى ى ٍمنىػػػلىي مى كىحى

مىٍقنىػػل تىٍ ًضػػة ن  ػػٍف خى مىػػهلل كىً ةػػلو ًممَّ ـٍ رى ػػٍمنىلىي فىضَّ كى
ف ا  إ سػػتبَلؿ فػػا ىػػذه اآلةػػ :كجػػو اال، (ُ 

كتقطةيػػو ةنػػلفا  االنسػػلف،فتشػػلةح ج ػػ   ،اك مةتػػلن  ،نسػػلف سػػكاء كػػلف حةػػلن قػػب كػػـل اال للهللتيػػ
 ىذا التكلةـ.

 .(ِ ( قلؿ:" كسل رظـ المةت ككسله حةلن"ف النبا  إرنيل  حبةث رلئش  لضا ا  .ِ
( ( رف النبػا  ف الشللع نيهلل رف الم م  كالنُّيب  كمل فا حبةث ربب ا  بف ة ةب  إ .ّ

 .(ّ نو نيهلل رف النيب  كالم م ""إ

                                                           

 (.َٕ_ سكلة االسلاء: اآلة :  ُ
ق(، ُِْق_ ُْٔ ربػػػػػػبا  _ مسػػػػػػنب االمػػػػػػلـ أحمػػػػػػب بػػػػػػف حنبػػػػػػؿ: أحمػػػػػػب بػػػػػػف محمػػػػػػب بػػػػػػف حنبػػػػػػؿ الشػػػػػػةبلنا أبػػػػػػك ِ

ـ(، تحقةػػؽ: ُٗٗٗق، َُِْ(، بال النشػػل: مؤسسػػ  اللسػػلل ، لقػػـ الطبيػػ : ال لنةػػ   ِّْٕٗ(،بػػلقـ:  ِٖٓ/ُْ 
(، ُٔٓ/ُق(،  ِّٕق_َِٗلنػػؤكط كآخػػلكف، سػنف ابػػف ملجػػو: محمػب بػػف ة ةػػب أبػك ربػػبا  الق كةنػػا  شػيةب ات

(، بال النشػل: بال ال كػل _ بةػلكت، تحقةػؽ: محمػب فػؤاب ُُٔٔبلب:  فا النيا رف كسل رظػلـ المةػت(،بلقـ:  
(،بلب: ُِّ/ِق(،  ِٕٓق_َِِرببالبلقا، سنف أبا باكب: سمةملف بف اتشيث أبك باكب السجستلنا ات بم  

(، بال النشػػل: بال ال كػػل، تحقةػػؽ: محمػػب محةػػا َِّٕ فػػا الح ػػلل ةجػػب اليظػػـ ىػػؿ ةتنكػػب ذلػػؾ المكػػلف(،بلقـ:  
 البةف ربب الحمةب، قلؿ شيةب اتلنؤكط: حبةث  حةح.

(، ََُِ/ٓق(،  ِٔٓق _ ُْٗ_ الجلم  ال حةح المخت ل: محمب بف إسملرةؿ أبك رببا  البخللم الجي ا  ّ
بةػػلكت،  –(، بال النشػػل: بال ابػػف ك ةػػل، الةملمػػ  ُٕٗٓبػػلب:  مػػل ةكػػله مػػف الم مػػ  كالم ػػبكلة كالمج مػػ ( بػػلقـ:  

 البمل. ـ(، تحقةؽ: ب. م ط هلل بةبُٕٖٗ –ق َُْٕلقـ الطبي : الطبي  ال لل    
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، (ُ كَل ت مكا إلةيػل" ،تجمسكا رمهلل القبكل(: "َل ( قلؿ: قلؿ النبا  حبةث أبا مل ب  .ْ
 فلليبث بللج   مف بلب أكلهلل.، ف ذا كلف الجمكس رمهلل القبل محـل

ذا كػلف اَلسػتمنلء .ٓ رػف تشػػلةح  إنػو َل ضػلكلة كَل حلجػ  تػبرك إلػهلل تشػػلةح بػبف المةػت، كا 
لمػل فةػو  ببف المةت ممكنلن، ف  ةكػكف  مػ  ضػلكلة أك حلجػ  إلػهلل إجلائػو، فةكػكف محلمػلن،

 .ِ)  انتيلؾ حلم  ببف اآلبما المةت مف غةل مقتضهلل شلرا مف
 :  زالرأي الثالث

 الت  ةؿ فا ىذه المسال  مف كجيةف:
   :األزلالزةو 
َل ةجػػك  التشػػلةح : "كىػػك مػػل أكػػبه لئػػةس لجنػػ  ال تػػكل بػػلت ىل الشػػلةؼ مػػف أنػػو       

كفػػػلة المةػػػت كنقػػػؿ اترضػػػلء إَل بمكافقػػػ  أىػػػؿ المةػػػت، رمػػػهلل أف ةكػػػكف ذلػػػؾ بيػػػب تحقػػػؽ 
تف القمػب قػب ةتكقػؼ كالمػ    بتكقؼ مخو  أم بملغو( رف أباء كظة تو، َل بتكقؼ قمبػو

 .(ّ "مل  اؿ قلئملن بكظة تو ف  تتحقؽ الكفلة
   الزةو الثاني:

كأمػل المسػمـ فػ  ةجػك  تشػلةح ج تػو،  ،أنو ةجك  تشلةح ج ػ  الكػلفل لمػلر الػتيمـ      
 ال قيػػا للابطػػ  اليػػللـ االسػػ ما فػػا بكلتػػو اليلشػػلة،قػػلال المجمػػ  كىػػذا القػػكؿ  ػػبل بػػو 

                                                           

(، بػلب:  النيػا ٖٔٔ/ِق(  ُِٔق_َِْ_  ػحةح مسػمـ: مسػمـ بػف الحجػلج أبػك الحسػةف القشػةلم النةسػلبكلم  ُ
بةػلكت، تحقةػؽ: محمػب  –(، بال النشل: بال إحةلء التلاث اليلبػا ِٕٗرف تج ة  القبل كالبنلء رمةو(،بلقـ:  

بػػػػػػػك رةسػػػػػػهلل التلمػػػػػػذم السػػػػػػػمما فػػػػػػؤاب ربػػػػػػب البػػػػػػلقا، الجػػػػػػػلم  ال ػػػػػػحةح سػػػػػػنف التلمػػػػػػػذم: محمػػػػػػب بػػػػػػف رةسػػػػػػهلل أ
(، بلب:  مل جلء فا كلاىة  تج ة  القبػكل كالكتلبػ  رمةيػل(، بال ََُٓ(،بلقـ:  ّٕٔ/ّق(،  ِٕٗق_َِٗ 

 النشل: بال إحةلء التلاث اليلبا _ بةلكت، تحقةؽ: أحمب محمب شلكل كآخلكف.
 _ مقللو فا مجم  الكرا االس ما.ِ
ال قػػو االسػػ ما ب. بمحػػلج اليلبػػا بػػف أحمػػب / الم ػػبل: مجمػػ  البحػػكث _ اتحكػػلـ الشػػلرة  كالطبةػػ  لممتػػكفهلل فػػا ّ

 (.ِّـ(،  َُُِ(، لسن   ِْال قية  الميل لة اليبب  
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ككػػػػذلؾ  ػػػػبل بػػػػو قػػػػلال ىةئػػػػ  كبػػػػلل  (،قَُْٖ/ِ/ِٖ_ ِْالمنيقػػػػبة فػػػػا المػػػػبة مػػػػف  
            ، (ُ كلجنػػػػػػػ  ال تػػػػػػػكل الككةتةػػػػػػػ   (،ْٕاليممػػػػػػػلء فػػػػػػػا المممكػػػػػػػ  اليلبةػػػػػػػ  السػػػػػػػيكبة  لقػػػػػػػـ  

 كاستبلكا رمهلل ذلؾ:
ػل لىػوي ًمػػٍف ميٍكػًلـو ًإفَّ المَّػوى ةىٍ يىػػؿي ( قػلؿ فػا حػؽ الكػػلفل: أف ا         ػٍف ةيًيػًف المَّػػوي فىمى مى كى

ػػلءي  ػػل ةىشى مى
، فكلامػػ  الكػػلفل لةسػػت ككلامػػ  المسػػمـ فيػػا أخػػؼ، كحلمتػػو لةسػػت كحلمػػ  (ِ 

، فقػللكا بػاف ىػذا ةسػكغ  :المسمـ، فللكلفل أىلف ن سو بللك ل، كربـ االةملف فمةس لػو مكػـل
 ، لمحلج  كالضلكلة.تشلةح ج   الكلفل بكف المسمـ

كباف ج   الك لل ةمكف الح كؿ رمةيل كةجك  شػلاء ىػذه الج ػث بػالخ  اتسػيلل      
تف الك ػػػلل َل ةحتلمػػػكف أبػػػبانيـ كج ػػػ يـ كمػػػل ةحتػػػـل المسػػػممكف ج ػػػ  المسػػػمـ   لمضػػػلكلة

بمػػباف أىػػؿ الك ػػل ةحلقػػكف مػػف (، كليػػذا فػػا ك ةػػل مػػل ا  كأمػػل لسػػكلو  تالػػذم امت ػػؿ 
 كمنيـ مف ةمقةيل فا البحل لةتخم  منيل. ،ج ث مكتلىـ

 ح:ـــــالراة رأيـــــــال
ف القػػكؿ الػػلاجح مػػف ذلػػؾ ىػػك جػػكا  ألل أالسػػلبق   اتبلػػ رمػػهلل  االطػػ عمػػف خػػ ؿ     

 ف تلارهلل لجكا  م ؿ ىذا النكع مف التشلةح:أةجب  كضكابط ،التشلةح بقةكب
ذا لـ ةكجب غةػل  .1 مي ػـك الػبـ فػ  ةجػك  تشػلةح أف تككف الج   لمةل مي ـك البـ، كا 

 ج   مي ـك البـ _ كخل   المسمـ _ إَل لمضلكلة.
أف ةكػكف قػب أذف ىػك قبػؿ مكتػو بتشػلةح ج تػو  إذا كلنت الج ػ  لشػخ  ميمػـك ةشػتلط .2

 أك أف ةاذف بذلؾ كل تو بيب مكتو.
                                                           

/ ِ_ ةنظل: فتلكل قطلع االفتلء بللككةت: مجمكر  ال تلكل الشلرة  ال لبلة رف قطلع االفتلء كالبحكث الشلرة   ُ
ق_ ُُْٕسػػػػ مة  _الككةػػػػت / لقػػػػـ الطبيػػػػ : الطبيػػػػ  اتكلػػػػهلل  (/ بال النشػػػػل: ك الة اتكقػػػػلؼ كالشػػػػئكف االَُِ

 ـ(.ُٔٗٗ
 (.ُٖمف اآلة :   _ سكلة الحج:ِ
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 تشريح الجثث 

 ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 

 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

الضػػلكلة كػػػة  ةيبػػث بج ػػث المػػكتهلل، فػػػ ذا  ةجػػب أف ةقت ػػل فػػا التشػػػلةح رمػػهلل قػػبل .3
الةػػب فػػ  نشػػلح بقةػػ  الجسػػـ، أك احتجنػػل أف نشػػلح الػػلأس فػػ  نشػػلح  احتجنػػل أف نشػػلح

بقةػػ  الجسػػـ، فمػػ  ن الطػػ ب الػػذةف ةبلسػػكف طػػب اليةػػكف بحلجػػ  إلػػهلل تشػػلةح اليػػةف، 
الػػػذةف  كلةسػػػكا بحلجػػػ  إلػػػهلل القػػػبـ، أك اللجػػػؿ، فللتشػػػلةح ةكػػػكف بقػػػبل الحلجػػػ ، أك مػػػ  ن 

جكف إلػػهلل شػػاء آخػػػل، ةبلسػػكف فػػا تخ ػػ  القمػػب، ةشػػلحكف القمػػػكب، فقػػب َل ةحتػػل
 .(ُ لكف إذا كلنكا ةحتلجكف إلهلل شاء آخل، فللقلربة تقكؿ:   الضلكلة تقبل بقبلىل((

الطبةبػػػلت، ككػػػذلؾ ج ػػػث اللجػػػلؿ َل  ج ػػػث النسػػػلء َل ةجػػػك  أف ةتػػػكلهلل تشػػػلةحيل غةػػػل .4
إَل رنب الضلكلة بشلط رػبـ الخمػكة، كةقت ػل  اتطبلءتكلهلل تشلةحيل غةل ة أفةجك  

أف تكػػكف ىنػػلؾ حلجػػ  كضػػلكلة فيمةػػ  ، ك مػػهلل مكاضػػ  الضػػلكلةنظػػل المشػػلح كمسػػو ر
 لمتشلةح.

 التاكب مف مكت مف ةلاب تشلةحو مكتلن حقةقةلن َل بملغةلن. .5
كَل ةجػك  بةػ   ،حب كسلئؿ الح كؿ التا سػكؼ اذكلىػلاأف ةتـ الح كؿ رمهلل الج   ب .6

 المسمـ لةست بضلر  تبلع كتشتلل. أرضلءف ت  غةله كجبذا إج   المسمـ 

 .(ِ أف تلارهلل آباب تكلةـ المةت  .7
 

 

 

                                                           

 (.ُِٖ/ُالقكارب ال قية  كتطبةقلتيل فا المذاىب اتلبي :   -ُ
ةنظػػػل: أحكػػػلـ تشػػػلةح ج ػػػ  اآلبمػػػا كتطبةقلتػػػو _ ىػػػذه القةػػػكب ذكػػػل بيضػػػيل المجمػػػ  ال قيػػػا فػػػا قلالاتػػػو المػػػذككل، ك ِ

للف: لمطللػػػػب: نػػػػلةؼ بػػػػف سػػػػيب بػػػػف بحػػػػث تكمةمػػػػا مقػػػػبـ لنةػػػػؿ بلجػػػػ  الملجسػػػػتةل فػػػػا قسػػػػـ ال قػػػػو المقػػػػالقضػػػلئة : 
 (.َُٓق (،  ُِْٔق_ُِْٓ اللحمف الشنة ا / إشلاؼ: ب. خللب بف محمب اليج ف ربب
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 تشريح الجثث 

 ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 

 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 القسم الثاني: المشريح الةنائي:
ذىػػب جميػػكل الميل ػػلةف مػػف اليممػػلء إلػػهلل أف التشػػلةح الجنػػلئا جػػلئ  كقػػب ةكػػكف      
تف التشلةح الجنلئا ةتلتب رمةو م للح رظةمػ  كالم ػمح  اليلمػ  مقبمػ  رمػهلل   كاجبلن 

الم ػػمح  الخل ػػ  كتلتكػػب أبنػػهلل الم سػػبتةف لػػبف  أر ىمػػل، كالقلرػػبة الشػػلرة  التكػػلب 
أخػػػؼ الضػػػللةف، كالضػػػلكلات تبػػػةح المحظػػػكلات، فم ػػػمح  المةػػػت أنيػػػل َل تشػػػلح ج تػػػو 

شػػػػلح ىػػػػذه الج ػػػػ  لميلفػػػػ  بيػػػػر لكػػػػف الم ػػػػمح  اليلمػػػػ  كىػػػػا م ػػػػمح  المجتمػػػػ  أف ت
كقػب أفتػهلل بػو كػ ن مػف المجمػ  ال قػو االسػ ما فػا مكػ  المكلمػ ، ككػذلؾ ىةئػ   ،الحقػلئؽ

(، ككذلؾ بال ال تةػل الم ػلة ، ْٕكبلل اليمملء فا المممك  اليلبة  السيكبة  فتكل لقـ  
نػػكع مػػف منكػػلان لم ػػؿ ىػػذا ال أحػػبان  ألل، فمػػف خػػ ؿ بح ػػا لػػـ إجملرػػلن ف ةكػػكف أكىػػك ةكػػلب 
 التشلةح.

 زمن المصالح المي ممرمب عمى مشريح الةث  في المشريح الةنائي:   
َلف القلضا َل ةيلؼ كة ة  مكت الشخ  ىػؿ    ةلن  لحكـ القلضا رف الخطا، .ُ

 .َل بلَلستيلن  بللتشلةحإبسـ  ملت كأملت بشكؿ طبةيا 
كاخػذ الق ػل   ةلن  لحؽ المةت اآلةؿ إلهلل كال و، كذلػؾ مػف خػ ؿ ميلفػ  الجنػلة  .ِ

 منيـ حتهلل َل ةذىب بـ المجنا رمةو ىبلان.
فػا المجتمػ  مػف  اتمػف ةلن  لحؽ الجملر  مػف باء اَلرتػباء كاَلغتةػلؿ، كتحقةػؽ  .ّ

 خ ؿ ميلف  المتيمةف كالقضلء رمةيـ.
ف نبػػةف كة ةػػ  مػػكت ىػػذا أبللتشػػلةح الجنػػلئا نسػػتطة   إذحقنػػلن لػػبـ المػػتيـ مػػف كجػػو،  .ْ

  كلة الطبةية .ك بللأـ بخنؽ أالشخ  بسـ 
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 تشريح الجثث 

 ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 

 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 لو شرزطا : (رحميم اهلل)زىذا المشريح الةنائي اشمرط العمماء 
أف ةككف فا الجنلة  متيـ، ةتيـ بللقتؿ، فمك لـ ةكف ىنلؾ متيـ لـ ةكف ىنلؾ حلجػ   -ُ

 لتشلةح الج  .
أف ةككف رمـ التشلةح لكشؼ الجلةم  بم  إلهلل بلج  ت ةب نتةج  الػبلةؿ، كللشػاف فػا  -ِ

 التكقةيلت كالخطكط.اكتشلؼ ت كةل 
قةػػلـ الضػػلكلة لمتشػػلةح بػػاف تكػػكف أبلػػ  الجنلةػػ  ضػػية   َل تقػػكل رمػػهلل الحكػػـ بتقػػبةل  -ّ

تنػػػػو مػػػػف قبةػػػػؿ التم ةػػػػؿ   تحػػػػلةـ التشػػػػلةح مػػػػف غةػػػػل حلجػػػػ  ات ػػػػؿَلف   القلضػػػػا
 لنل م ؿ ىذه اليممةلت. أبلحو، فقةلـ الضلكلة ىا التا كاالىلن 

ك اسػقطكا الكل ػ  حقيػـ بللمطللبػ ، لػـ ةكػف أف ةككف حؽ الكالث قلئمػلن لػـ ةسػقطو، فمػ -ْ
 ىنلؾ فلئبة مف التشلةح.

 أف ةككف التشلةح بكاسط  طبةب ملىل لو الميلف  الكلمم  بم ؿ ىذه اليممةلت. -ٓ
 إذف القلضا الشلرا لم ؿ ىذه اليممة . -ٔ
التاكب مػف مػكت مػف ةػلاب تشػلةحو لكشػؼ الجلةمػ : المػكت الميتبػل شػلرلن َل المػكت  -ٕ

 لم (.البملغا   السلة
 .(ُ ربـ تجلك  قبل الحلج  فا التشلةح  -ٖ
 

 

 
                                                           

بػف بكػػل بػف ر مػلف بػف ةحةػهلل بػف غةيػب بػػف ربػبا  أبػػك  ةػب بػف محمػب بػف ربػبا  _ ةنظػل: فقػو النػكا ؿ: بكػل بػف ُ
                ( / بال النشػػػػػػػػػػػػل: مؤسسػػػػػػػػػػػػ  اللسػػػػػػػػػػػػلل  / لقػػػػػػػػػػػػـ الطبيػػػػػػػػػػػػ : الطبيػػػػػػػػػػػػ  اتكلػػػػػػػػػػػػهللْٕ_ْٔ/ِق(  ُِْٗمحمػػػػػػػػػػػػب  

 (.ُُٓـ(، كةنظل: أحكلـ تشلةح ج   اآلبما كتطبةقلتو القضلئة :   ُٔٗٗق_  ُُْٔ 
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 تشريح الجثث 

 ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 

 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 القسم الثالث: المشريح المرضي:
كىذا التشلةح مكض  خ ؼ بةف أىػؿ اليمػـ لحميػـ ا : كال ػحةح فػا ىػذه المسػال      

اليمػػـ مػػف الميل ػػلةف، أنػػو ةجػػك  رنػػب كجػػكب المػػلر ال ػػحةح فػػ  بػػب أف  أىػػؿ إجمػػلع
ةككف ىنلؾ سبب أك غلر  حةح ةبف  إلهلل جكا  التشلةح، كاف ة لب ىذا الشػخ  
بملر، كىذا الملر ةخشهلل تيبةو رمهلل المجتم  لككنو ملضلن حلب ػلن طللئػلن لػـ تتخػذ لػو 

 الي جلت ك الكقلةلت.
فتقػػػبـ أرمػػػهلل  ،اليلمػػػ  تقػػػبـ رمػػػهلل الم ػػػمح  الخل ػػػ  كاليمػػػ  فػػػا ذلػػػؾ أف الم ػػػمح     

الم ػػمحتةف رمػػػهلل أبنلىمػػػل كتلتكػػػب أبنػػػهلل الم سػػػبتةف لػػػبف  أر ىمػػػل، كذلػػػؾ أف تح ػػػةف 
 ،ىذه م مح  رلم  كحلم  المةت م ػمح  خل ػ  ،المجتم  مف اتملار ككقلةتو منيل

  ج ػ  فتقبـ الم مح  اليلم  رمهلل الم ػمح  الخل ػ ، كسػكاء كلنػت ىػذه الج ػ  المشػلح
 .(ُ مي ـك أـ َل 

 : طرق الحصزل عمى الةثث:لثانيالمطمب ا
 طرق الحصزل عمى الةثث لغرض المشريح:

 :كسلئؿ الح كؿ رمهلل الج ث تتم ؿ فا طلةقتةف إف   
   :األزلىالطريق  

منيػػػل لمػػػلر  ل سػػػت لبة أمػػػكاتيـكالػػػبركل ليػػػـ بػػػللتبلع بج ػػػث  ،رمػػػهلل النػػػلس االرػػػ ف   
بللت ػلؼ بج ػث  اتمػكات أكلةػلءف ا ىػذه الطلةقػ  قػب ةػاذف  ،التشلةح بلترباب المطمكب 

 ف  حلج  إلهلل استخباـ الطلةق  ال لنة . ،المطمكب  مف الج ث اتربابفتتكفل  أمكاتيـ،
                                                           

 ؿ فػػػػا ق( بينػػػػكاف فقػػػػو النػػػػكأُِْ_ةنظػػػل: مجمكرػػػػو مػػػػف بلكس الػػػػبكلة اليممةػػػػ  بجػػػػلم  اللاجحػػػا ببلةػػػػبة ليػػػػلـ  ُ
أ.ب. حسػػػلـ الػػػبةف بػػػف مكسػػػهلل ر لنػػػ   (، كةنظػػػل: فتػػػلكل ةسػػػالكنؾ:ٓٔاليبػػػلبات: أ. ب. خللػػػب بػػػف رمػػػا المشػػػةقح  

               ( / بال النشػػػػػػػػل: مكتبػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػبةس_ الضػػػػػػػػ   الملبةػػػػػػػػ  _ فمسػػػػػػػػطةف / لقػػػػػػػػـ الطبيػػػػػػػػ : الطبيػػػػػػػػ  اتكلػػػػػػػػهلل ْٕٓ/ٔ 
 ـ(.ََِٕق_ ُِْٖ  
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 تشريح الجثث 

 ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 

 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 الطريق  الثاني :
لمسػمطلف اف  فا حلؿ ربـ تكفل اليػبب المطمػكب مػف الج ػث ليممةػلت التشػلةح َل بػبَّ     

 ف:ػػػػػػػػبل اتملةػػػػػػةحؿ ىذه المشكم  ب ح
   :األزل رـــــاألم
تجيةػػ ىـ كبفػػنيـ إلػػهلل الػػكلا اليػػلـ، ممػػف  أمػػلالػػذةف ةػػؤكؿ  أكلئػػؾمػػف ج ػػث  اَلسػػت لبة   

مػػلىـ إلػػهلل الػػكلا كىػػك ةت ػػلؼ بيػػـ أكر ػػبلت ةل ػػكنيـ، فيػػؤَلء ةػػؤكؿ  أقػػللب،لػػةس ليػػـ 
 كالمجتم . ل م ،بمل ةلل فةو م مح  

   الثاني: رــــاألم
ةضػطل  ،الكلفة  مف الج ث فا الطلؽ كالكسلئؿ السلبق  اتربابفا حلؿ ربـ تكفل     

الج ث لمك كؿ إلػهلل تحقةػؽ بللكاجػب الك ػلئا،  َلختةلل اتمكاتالكلا القلم  قلر  رمهلل 
كة ػلفو فػا  ،كةكػكف تحػت ت ػلؼ الػكالا أكلةلئو،فمف خلج فا ىذه القلر  ةسقط حؽ 

 .(ُ الحؽ اليلـ 
 ز شراء ةثث الكفار لغرض مشريحيا:اةز  المطمب الثالث:

ىػػذه المسػػال  م لرػػ  رمػػهلل القػػكؿ بجػػكا  تشػػلةح الج ػػ ، خل ػػ  إذا "قػػلؿ الشػػنقةطا:     
قمنل: إف ذلؾ ةتقةب بج ث الك لل بكف المسممةف، كحةنئذ ةتيػةف طمبيػل كالبحػث رنيػل بػام 

ىػذه الي ػكل بةػ  ج ػث الك ػلل لمػلر تشػلةحيل كاَلسػت لبة كسػةم  كلنػت، كقػب شػلع فػا 
 منيل، كةتسلءؿ بير المخت ةف رف حكـ شلائيل، كىؿ ة ح البة  أـ َل؟

                                                           

، كةنظػػػػل: تشػػػػلةح المةػػػػت كاَلنت ػػػػلع بلترضػػػػلء فػػػػا الشػػػػلةي  (ُِْ_ُُْ/ُ_ ةنظػػػػل: قضػػػػلةل فقيةػػػػ  ميل ػػػػلة  ُ
 (َٔاالس مة  كالقلنكف الطبا الج ائلم: أ. حةبلة محمب: أستلذ بكمة  الحقكؽ كاليمـك السةلسػة  جلميػ  مسػتملنـ  

 بال النشل: اتكلبةمة  لمبلاسلت االنسلنة  كاَلجتملرة .
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كالجكاب: أف مف شلط  ح  البة  شلرلن أف ةككف المبة  ممكلن لمبلئ ، أك مكك ن فػا     
، (ُ لػةس رنػبؾ"( قػلؿ لػو: " َل تبػ  مػل ( أف النبػا  بةيو، لحػبةث حكػةـ بػف حػ اـ  

كىػػػذه الج ػػػث لةسػػػت ممكػػػلن لمبػػػلئ ، كَل مػػػكك ن فػػػا بةييػػػل مػػػف مللكيػػػل، فةػػػب الممكةػػػ  منت ةػػػ  
كلكػػف ةمكػػف ، رنيػػل، كمػػف  ػػـ ف نػػو َل ة ػػح بةييػػل شػػلرلن، ل ػػلةح حػػبةث حكػػةـ المػػذككل

 ،التك ػػػؿ إلػػػهلل ىػػػذه الج ػػػث بطلةقػػػ  أخػػػلل، كىػػػا التيلقػػػب مػػػ  بلذليػػػل رمػػػهلل كجػػػو االجػػػللة
فػػا مقلبػػؿ السػػيا، كالبحػػث، كمؤكنػػ  النقػػؿ، كنحػػك ذلػػؾ ممػػل ةجػػلم  كةكػػكف بػػذلؾ الػػ مف

رمػػهلل سػػنف االجػػللة، كةيطػػا لػػو الػػ مف فػػا مقلبػػؿ ذلػػؾ، كةجػػلم اليقػػب بػػةف الطػػلفةف رمػػهلل 
 .(ِ " كلة االجللة الشلرة 

 ة:ـــــة مهمـــــــمالحظ
 ،ةمسمكا الج ػ  أفبيب اَلنتيلء مف رممة  التشلةح بللج  ، ةجب رمهلل المقةمةف رمةو     

كة يمػػػكف كػػػؿ شػػػاء مػػػف شػػػانو  ،جػػػ ء بكف بفنػػػو أمكَل ةبقػػػكف  ،كةك نػػػكه كةكالكنػػػو التػػػلاب
المةػػػػت مػػػػف اليبػػػػث بللج ػػػػ   إىلنػػػػ التػػػػا مػػػػف شػػػػانيل  اتمػػػػكلكتػػػػلؾ كػػػػؿ  ،المةػػػػت إكػػػػلاـ

 بيب اَلنتيلء بكف بفنيل. أملكنيلكتلكيل فا  اترضلءكاَلستي اء بو مف لما 

                                                           

( قمػت ةػل لسػكؿ ا  ةػاتةنا اللجػؿ ةسػالنا الت النبػا  ( قػلؿ سػ_ كن  الحبةث مل لكم رف حكةـ بف ح اـ  ُ
ئا الكبػلل: أحمػب بة  مل لةس رنبم أبةيو منو  ـ ابتلرو لو مف السكؽ فقػلؿ َل تبػ  مػل لػةس رنػبؾ (( سػنف النسػل

بلقـ: (،  بػػػػػلب:  بةػػػػ  مػػػػل لػػػػةس رنػػػػب البػػػػػلئ (،ّٗ/ْق(   َّّق_ُِٓاللحمف النسػػػػلئا  بػػػػف شػػػػيةب أبػػػػك ربػػػػب
      ـ(، ُُٗٗق_ُُُْبةػػػػػػلكت، لقػػػػػػـ الطبيػػػػػػ : الطبيػػػػػػ  اتكلػػػػػػهلل   –، بال النشػػػػػػل: بال الكتػػػػػػب اليممةػػػػػػ  (َِٔٔ 

(، ِٖ/ِْالم لل سػػمةملف البنػػبالم ، سػػةب كسػػلكم حسػػف، كةنظػػل: مسػػنب االمػػلـ أحمػػب بػػف حنبػػؿ  تحقةػػؽ: ب. ربػػب
ٍف النًَّباز  ًكةـً ٍبًف ًح ىاـو رى بةث  حةح لمةلة لكجكب انقطلع فا إسػنلبه، (، كىك حُُِّٓ(،بلقـ:  بلب:  ميٍسنىبي حى

بػػػلقـ:  (، بػػػلب: مػػػل جػػػلء فػػػا كلاىةػػػ  بةػػػ  مػػػل لػػػةس رنػػػبؾ،ّْٓ/ّكةنظػػػل: الجػػػلم  ال ػػػحةح سػػػنف التلمػػػذم:  
(، بلب النيا رف بة  مل لةس رنبؾ كرػف لبػح مػللـ ةضػمف، بػلقـ: ّٕٕ/ِ(، كةنظل: سنف ابف ملجو:  ُِِّ 
(، قػلؿ شػيةب َّّٓبػلقـ:   ، بلب: فا اللجؿ ةبة  مل لػةس رنػبه(، َّٓ/ِ(، كةنظل: سنف أبا باكب  ُِٕٖ 

 اتلنؤكط كاَللبلنا: حبةث  حةح.
(، بال النشػػل: ُٖ_َٖ_ احكػػلـ الجلاحػػ  الطبةػػ  كاَل ػػلل المتلتبػػ  رمةيػػل: ب. محمػػب بػػف محمػػب المختػػلل الشػػنقةطا  ِ

 بال ال حلب  _ جبة _ الشلفة .
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 ةـــامتــاخل
بيػػػػب اَلتكػػػػلؿ رمػػػػهلل ا  تيػػػػللهلل كبحمػػػػبه كفضػػػػمو تػػػػـ ىػػػػذا البحػػػػث المػػػػكج  بللشػػػػكؿ      

بكض  خلتم  تشمؿ اىـ مػل تك ػمت الةػو فػا بح ػا  فللتاةتي  شلءا  تيللهللإف المطمكب 
 ، فللخ  نتلئج بح ا بللنقلط التللة :ىذا
تك ػػػػمت مػػػػف خػػػػ ؿ ىػػػػذا البحػػػػث اف ال قيػػػػلء لػػػػـ ةسػػػػتخبمكا تيلة ػػػػلن خل ػػػػلن بيػػػػـ بػػػػؿ  .1

 كا التيلةؼ الطبا.استخبم
 كتك مت اةضلن إلهلل ميلف  اَلكائؿ الذةف استخبمكا ىذا اليمـ. .2
 تيلفت مف خ ؿ ىذا البحث إلهلل اىـ ال كائب التا ةمكف اف نست لب منيل. .3
 تيلفت كذلؾ إلهلل اَلحكلـ المتيمق  بللتشلةح كاخت ؼ ال قيلء فا حكـ التشلةح. .4
 لجكا  التشلةح.ككذلؾ تيلفت رمهلل الشلكط التا كضييل اليمملء  .5
 ككذلؾ تك مت إلهلل ميلف  طلؽ الح كؿ رمهلل الج ث تجؿ التشلةح. .6
 

          زآخر دعزانا أن الحمد هلل رب العالمين زالصالة زالسالم عمى سيدنا محمد 
 زعمى الو زصحب  زسمم.
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 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

 ادرــصـادل
 القلآف الكلةـ. .ُ
: أبػك الطةػب محمػب  ػبةؽ خػلف  .ِ أبجب اليمـك الكشا الملقـك فا بةلف أحكاؿ اليمـك

بال ، ق(َُّٕبػػػف حسػػػف بػػػف رمػػػا ابػػػف لطػػػؼ ا  الحسػػػةنا البخػػػللم الًقنَّػػػكجا  
               ، ـ(ُٖٕٗسػػػػػػػػػػػػػػػػن  الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػ    ،النشػػػػػػػػػػػػػػػػل: بال الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب اليممةػػػػػػػػػػػػػػػػ  _ بةػػػػػػػػػػػػػػػػلكت

 الجبلل  كلل.ربب تحقةؽ:
 ػػػػلل المتلتبػػػػ  رمةيػػػػل: ب. محمػػػػب بػػػػف محمػػػػب المختػػػػلل احكػػػػلـ الجلاحػػػػ  الطبةػػػػ  كاَل .ّ

 بال النشل: بال ال حلب  _ جبة _ الشلفة .، الشنقةطا
 ،اتحكلـ الشلرة  كالطبة  لممتكفهلل فا ال قو االسػ ما ب. بمحػلج اليلبػا بػف أحمػب .ْ

 ـ(.َُُِ(، لسن   ِْالم بل: مجم  البحكث ال قية  الميل لة اليبب  
أحكػػػلـ تشػػػلةح ج ػػػ  اآلبمػػػا كتطبةقلتػػػو القضػػػلئة : بحػػػث تكمةمػػػا مقػػػبـ لنةػػػؿ بلجػػػ   .ٓ

الملجسػػػتةل فػػػػا قسػػػـ ال قػػػػو المقػػػللف: لمطللػػػػب: نػػػلةؼ بػػػػف سػػػيب بػػػػف ربػػػب الػػػػلحمف 
 ق (.ُِْٔق_ُِْٓإشلاؼ: ب. خللب بف محمب اليج ف   ،الشنة ا

ا تشػػػػػلةح المةػػػػػت كاَلنت ػػػػػلع بلترضػػػػػلء فػػػػػا الشػػػػػلةي  اَلسػػػػػ مة  كالقػػػػػلنكف الطبػػػػػ .ٔ
 ،الج ائلم: أ. حةبلة محمب: استلذ بكمة  الحقػكؽ كاليمػـك السةلسػة  جلميػ  مسػتملنـ

 بال النشل: اتكلبةمة  لمبلاسلت اَلنسلنة  كاَلجتملرة  .
الجػػػلم  ال ػػػحةح المخت ػػػل: محمػػػب بػػػف إسػػػملرةؿ أبػػػك ربػػػبا  البخػػػللم الجي ػػػا  .ٕ

قػػـ الطبيػػ : ل  ،بةػػلكت –بال النشػػل: بال ابػػف ك ةػػل، الةملمػػ   ،ق(ِٔٓق _ُْٗ 
 تحقةؽ: ب. م ط هلل بةب البمل.، ـ(ُٕٖٗق_َُْٕالطبي  ال لل    
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الجػػلم  ال ػػحةح سػػنف التلمػػذم : محمػػب بػػف رةسػػهلل أبػػك رةسػػهلل التلمػػذم السػػمما  .ٖ
         ،بةػػػػػػػػػػػػػلكت –بال النشػػػػػػػػػػػػػل: بال إحةػػػػػػػػػػػػػلء التػػػػػػػػػػػػػلاث اليلبػػػػػػػػػػػػػا ، ق(ِٕٗ_قَِٗ 

 تحقةؽ: أحمب محمب شلكل كآخلكف.
بال  ،ا  ات ػػػبيلنانيػػػةـ أحمػػػب بػػػف ربػػػبء: أبػػػك حمةػػػ  اتكلةػػػلء كطبقػػػلت ات ػػػ ةل .ٗ

 ق(.َُْٓ  :الطبي  اللابي  ،بةلكت –النشل: بال الكتلب اليلبا 
بال  ،ق(ِّٕ_قَِٗسػػػنف ابػػػف ملجػػػو: محمػػػب بػػػف ة ةػػػب أبػػػك ربػػػبا  الق كةنػػػا   .َُ

 البلقا.محمب فؤاب ربب تحقةؽ: ،بةلكت –النشل: بال ال كل 
بال  ،ق(ِٕٓباكب السجسػػتلنا ات بم  سػنف أبػػا باكب: سػػمةملف بػػف اتشػػيث أبػػك  .ُُ

 الحمةب.البةف رببتحقةؽ: محمب محةا  ،النشل: بال ال كل
 َّّق_ُِٓاللحمف النسػػلئا  أحمػػب بػػف شػػيةب أبػػك ربػػب سػػنف النسػػلئا الكبػػلل: .ُِ

لقػػػػػـ الطبيػػػػػ : الطبيػػػػػ  اتكلػػػػػهلل  ،بةػػػػػلكت –بال النشػػػػػل: بال الكتػػػػػب اليممةػػػػػ   ،ق(
              تحقةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: ب. ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالم لل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةملف البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالم ،  ،ـ(ُُٗٗق_ُُُْ 

 سةب كسلكم حسف.
شػػلح تشػػلةح القػػلنكف: أبػػك الحسػػف رػػ ء الػػبةف بػػف أبػػا الحػػـ  القلشػػا الميػػلكؼ  .ُّ

بال النشػػل: المجمػػس اترمػػهلل لم قلفػػ  بلَلشػػتلاؾ مػػ  اليةئػػ   ،ق(ٕٖٔبػػلبف الن ػػةس  
       : ب. سػػػػمملف قطلةػػػػ ،تحقةػػػػؽ ،ـ(ُٖٖٗ_قَُْٕ   ،الم ػػػػلة  لمكتػػػػلب _ القػػػػلىلة

 ب. بكؿ غمةكنجا.
          ػػػػػػػػػحةح مسػػػػػػػػػمـ: مسػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػلج أبػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػةف القشػػػػػػػػػةلم النةسػػػػػػػػػلبكلم .ُْ

 تحقةػػػػؽ: ،بال النشػػػػل: بال إحةػػػػلء التػػػػلاث اليلبػػػػا _ بةػػػػلكت ،ق(ُِٔق_ َِْ 
 البلقا.محمب فؤاب ربب
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 فتػػػػلكل قطػػػػلع االفتػػػػلء بللككةػػػػت: مجمكرػػػػ  ال تػػػػلكل الشػػػػلرة  ال ػػػػلبلة رػػػػف قطػػػػلع .ُٓ
بال النشػػػػػل: ك الة اتكقػػػػػلؼ كالشػػػػػئكف االسػػػػػ مة  _  ،االفتػػػػػلء كالبحػػػػػكث الشػػػػػلرة 

 ـ(.ُٔٗٗق_ ُُْٕلقـ الطبي : الطبي  اتكلهلل   ،الككةت
بال النشػػل: مكتبػػ  بنػػبةس_  ،أ.ب. حسػػلـ الػػبةف بػػف مكسػػهلل ر لنػػ  فتػػلكل ةسػػالكنؾ: .ُٔ

 ـ(.ََِٕق_ُِْٖلقـ الطبي : الطبي  اتكلهلل    ،الض   الملبة  _ فمسطةف
فقو النكا ؿ: بكل بف ربب ا  أبك  ةب بف محمػب بػف ربػبا  بػف بكػل بػف ر مػلف بػف  .ُٕ

لقػـ الطبيػ :  ،بال النشل: مؤسس  اللسلل  ،ق(ُِْٗةحةهلل بف غةيب بف محمب  
 .ـ(ُٔٗٗق_ُُْٔالطبي  اتكلهلل  

بال ال ػػػللابا  بال النشػػػل: ،قضػػػلةل فقيةػػػ  ميل ػػػلة: محمػػػب سػػػيةب لمضػػػلف البػػػكطا .ُٖ
 .ـ(ََِٔق_ُِْٕطبي  جبةبة كمنقحو   ،_ سكلةللمميللؼ _ بمشؽ 

الي ة  بػػػف ربػػػب : تبػػػا محمػػػب رػػػ  الػػػبةف ربػػػبقكارػػػب اتحكػػػلـ فػػػا م ػػػللح اتنػػػلـ .ُٗ
السػػػ ـ بػػػف أبػػػا القلسػػػـ بػػػف الحسػػػف السػػػمما البمشػػػقا، الممقػػػب بسػػػمطلف اليممػػػلء 

 ذبةػػػػػلكت، تحقةػػػػػؽ: محمػػػػػكب بػػػػػف الت مةػػػػػ ىػػػػػػ(،بال النشػػػػػل: بال الميػػػػػللؼ _َٔٔ 
 .الشنقةطا

     ارػػػػب ال قيةػػػػ  كتطبةقلتيػػػػل فػػػػا المػػػػذاىب اتلبيػػػػ : ب. محمػػػػب م ػػػػط هلل ال حةمػػػػا القك  .َِ
بال النشػػػػػػػل: بال ال كػػػػػػػل _ بمشػػػػػػػؽ، لقػػػػػػػـ الطبيػػػػػػػ : اتكلػػػػػػػهلل  (، ـُُْٗكلػػػػػػػب   
 .ـ(ََِٔىػ _ ُِْٕ 

ا  كلتػػػب جمبػػػا م ػػط هلل بػػػف ربػػب  كشػػؼ الظنػػػكف رػػف أسػػػلما الكتػػب كال نػػػكف : .ُِ
 ا خمة ػػػػػ  أك الحػػػػػلج خمة ػػػػػ القسػػػػػطنطةنا اللكمػػػػػا الحن ػػػػػا المشػػػػػيكل بلسػػػػػـ حػػػػػلج

 ـ(.ُِٗٗق_ُُّْبال النشل: بال الكتب اليممة  _ بةلكت   ،ق(َُٕٔ 
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 تشريح الجثث 

 ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي
 

 دــبـم عـاسـد جـأ.م.د. محم

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 28العـدد )

بال  ،ق(ُُٕلسػػػلف اليػػػػلب:  محمػػػػب بػػػػف مكػػػـل بػػػػف منظػػػػكل اتفلةقػػػػا الم ػػػػلم   .ِِ
 النشل: بال  لبل _ بةلكت، الطبي : اتكلهلل.

لممتػػكفهلل اتحكػػلـ الشػػلرة  كالطبةػػ  ، (ِْمجمػػ  البحػػكث ال قيةػػ  الميل ػػلة، اليػػبب   .ِّ
 فا ال قو االس ما: ب. بمحلج اليلبا بف أحمب.

مجمػػ  الػػكرا االسػػ ما _ ك الة اتكقػػلؼ كالشػػئكف االسػػ مة  _ بكلػػ  الككةػػت بقمػػـ  .ِْ
ربػػػبال تلح محمػػػكب إبلةػػػس _ أسػػػتلذ ال قػػػو المقػػػللف _فػػػا جلميػػػلت  أ.ب.  الكلتػػػب:

 ات ىل كاالمللات كالجلمي  اتمةلكة  الم تكح .
ق( بينػكاف ُِْٔالبكلة اليممة  بجلم  اللاجحا ببلةػبة ليػلـ  مجمكرو مف بلكس  .ِٓ

 .أ.ب. خللب بف رما المشةقح فقو النكا ؿ فا اليبلبات:
بال النشػل:  ،ق(ٔٔٔمختلل ال حلح: محمب بف أبػا بكػل بػف ربػبالقلبل الػلا م   .ِٔ

، ـ(ُٓٗٗق_ ُُْٓالطبيػػػػ : طبيػػػػ  جبةػػػػبة   ،بةػػػػلكت _مكتبػػػػ  لبنػػػػلف نلشػػػػلكف 
 .   تحقةؽ: محمكب خلطل

ا  ف محمػػػب بػػػف حنبػػػؿ الشػػػةبلنا أبػػػك ربػػػبمسػػػنب االمػػػلـ أحمػػػب بػػػف حنبػػػؿ: أحمػػػب بػػػ .ِٕ
 ،لقػػػػػػػػػـ الطبيػػػػػػػػػ : ال لنةػػػػػػػػػ  ،بال النشػػػػػػػػػل: مؤسسػػػػػػػػػ  اللسػػػػػػػػػلل  ،ق(ُِْ _قُْٔ 
 .تحقةؽ: شيةب اتلنؤكط كآخلكف، ـ(ُٗٗٗ _قَُِْ 

الميجػػـ الكسػػةط: مجمػػ  الممػػ  اليلبةػػ  بللقػػلىلة: إبػػلاىةـ م ػػط هلل، أحمػػب ال ةػػلت،  .ِٖ
 ربب القلبل، محمب النجلل، بال النشل: بال البركة.حلمب 

الممنػػػا فػػػا فقػػػو االمػػػلـ أحمػػػب بػػػف حنبػػػؿ الشػػػةبلنا: ربػػػبا  بػػػف أحمػػػب بػػػف قبامػػػ   .ِٗ
 ،بةػلكت _بال النشل: بال ال كػل  ،ق(ِٖٔ_قٕٗٓالمقبسا أبك محمب الحنبما  
 ق(.َُْٓلقـ الطبي : الطبي  اتكلهلل  


