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املبادئ

 
القرآن والسنة

  

السؤال

 
ما حكم تشريح جثث املوتى لتحقيق اجلناية أو التعليم؟

  

اجلواب

 
ورد عن جابر رضى اللَّه عنه أنه قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ىف جنازة فجلس النىب على

شفري القرب وجلسنا معه، فأخرج احلفار عظما - ساقا أو عضوا - فذهب ليكسره، فقال النىب صلى اهللا عليه

وسلم "ال تكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه ىف جانب القرب" هذا احلديث رواه مالك

وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح ما عدا رجال واحدا هو سعد األنصارى، فقد ضعفه أمحد، ولكن وثقه األكثر

.ون وروى له مسلم، وهو كاف ىف االحتجاج باحلديث

 
مل يرد ىف نصوص الدين ما يتصل بتشريح جثة امليت مباشرة، واملسألة اجتهادية بني الفقهاء الذين اعتمدوا على

هذا احلديث، حني حتدثت كتبهم عن حكم شق بطن امليت إن كان فيه مال، وشق بطن امليتة احلامل إلخراج

.اجلنني منه

 
وقد جاء ىف فتوى صادرة من دار اإلفتاء املصرية ىف 31 من أكتوبر سنة 1937م (املفىت الشيخ عبد املجيد سليم

- الفتاوى اإلسالمية - املجلد الرابع ص 1331.) بالنسبة لشق البطن إن كان فيه مال: أن علماء احلنفية

أجازوا شقه إذا كان املال لغريه ومل يترك امليت ماال يعطى لصاحبه، ألن حق اآلدمى مقدم على حق اهللا تعاىل،

.ومقدم على حق الظامل املعتدى، وقد زالت حرمة هذا الظامل بتعديه على مال غريه

 
أما مذهب الشافعى فاملشهور لألصحاب إطالق الشق حينئذ - يعىن جوازه -من غري تفصيل إن كان املال لغريه



وطلبه، وقال بعضهم: يشق بطنه إذا مل يضمن الورثة مثله أو قيمته، وهناك وجه جبواز الشق إن بلع جوهرة

لنفسه، واخلالصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا، وعن سحنون املالكى جيوز الشق مطلقا من أجل املال،

.ومنعه أمحد

 
وبالنسبة لشق بطن امليتة إلخراج اجلنني، أجازه احلنفية إن علم أن الولد حى، ألن الشق وإن كان فيه إبطال

حلرمة امليت ففيه صيانة حلرمة احلى وهو الولد، وأجازه الشافعية إن كان يرجى حياة اجلنني بعد إخراجه، ومنعه

:املالكية واحلنابلة. مث قال املفىت

 
والذى يقتضيه النظر الدقيق ىف قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة ىف شق البطن

وتشريح اجلثة، من إثبات حق القتيل لدى املتهم،أو تربئة املتهم من مة القتل بالسم مثال أنه جيوز الشق

والتشريح. واحلديث املذكور ىف عدم كسر عظم امليت حيمل على ما إذا مل تكن هناك مصلحة راجحة أو حاجة

ماسة، فقواعد الدين اإلسالمى مبنية على رعاية املصاحل الراجحة وحتمل الضرر األخف جللب مصلحة يكون

.تفويتها أشد من هذا الضرر

 
ومثل هذه الفتوى جاء ىف الفتوى الصادرة ىف 23 من أكتوبر سنة 1966 م (املفىت الشيخ أمحد هريدى -

الفتاوى اإلسالمية - املجلد السادس ص 2278.) وكذلك ىف الفتوى الصادرة يف 5 من ديسمرب سنة 1979 م

(املفىت الشيخ جاد احلق على جاد احلق - الفتاوى اإلسالمية - املجلد العاشر ص 3705-3707.) الىت جاء

فيها ما نصه: أن فقه مذهىب اإلمامني أىب حنيفة والشافعى جييزان شق بطن امليت، سواء الستخراج جنني حى أو

الستخراج مال، وأن فقه مذهىب مالك وأمحد بن حنبل الشق ىف املال دون اجلنني، والذى اختاره ىف هذا املوضوع

هو ما ذهب إليه فقهاء احلنفية والشافعية، من جواز شق بطن امليت ملصلحة راجحة سواء كانت الستخراج جنني

.حى أو مال للميت أو لغريه إذا كان ذا قيمة معتد ا عرفا ينتفع ا الورثة أو تقضى ديونه. اهـ

 
هذا ىف التشريح لتحقيق جناية أو استخراج مال أو جنني، بناء على املصلحة الراجحة، فهل التشريح الذى ميارس

ىف كليات الطب للتعليم فيه مصلحة راجحة على صيانة حرمة امليت؟ جاء ىف فتوى للشيخ يوسف الدجوى

منشورة ىف جملة األزهر، املجلد السادس ص 472، ما بشري إىل جوازه بالقياس األولوى على جواز التشريح

للمال ولو كان قليال كما رآه بعض الفقهاء، وقال ما نصه: فضال عما ىف التشريح من تقدم العلم الذى تنتفع به

اإلنسانية كلها، وينقذ كثريا ممن أشفى على اهللكة أو أحاطت به اآلالم من كل نواحيه، فهو يأتيه املوت من كل

مكان وما هو مبيت. مث قال مستدركا: غري أنا نرى أنه البد من االحتياط ىف ذلك حىت ال يتوسع فيه الناس بال

:مباالة، فليقتصر فيه على قدر الضرورة. وقال ىف ص 578

 
إنا نرى من اإلخالص للدين والعلم أن نقول: إن مثل هذه املسألة حمل اجتهاد يصح أن ختتلف فيه األنظار، وإذا



رجحنا شيئا فإننا نكتب عن رأينا أو رأى فريق من علمائنا، واخلري كله ىف التوسط واالعتدال، والشر كله ىف

.اإلفراط والتفريط

 
ومل يوافقه الشيخ حممد خبيت املطيعى على ذلك، فبعد أن ذكر املسائل الىت جيوز فيها شق بطن امليت نقال عن

كتب املذاهب الىت حتدثت عن إخراج اجلنني واملال -قال: وبناء على ذلك فال جيوز شق بطن أى ميت كان إال

ىف املواد املتقدمة، وأن التشريح الذى من لوازمه شق البطن بال سبب سوى حبث األعضاء ومعرفة وظائفها وما ا

.من األمراض فهذا ال يسوغ وال جييز فتح بطن اإلنسان بعد موته

 
وميكن الوقوف على وظائف األعضاء بواسطة فتح بطن حيوان آخر غري اإلنسان، ألن كل احليوانات متساوية ىف

وظائف األعضاء احليوانية. مث قال: ومن هنا يعلم أن التشريح الذى من لوازمه فتح البطن كما قلنا ال جيوز. نعم

فتح البطن ألجل العالج الطىب جيوز، ألنه للمحافظة على احلياة فال إهانة فيه (جملة األزهر - املجلد السادس ص

632 ،631.) .

 
وجاء ىف فتوى للشيخ جاد احلق على جاد احلق، عن نقل األعضاء: أن امليت إذا جهلت شخصيته أو عرفت

وجهل أهله جيوز أخذ جزء من جسده نقال إلنسان حى آخر يستفيد به ىف عالجه، أو تركه لتعليم طالب كليات

الطب، ألن ىف كل ذلك مصلحة راجحة تعلو على احلفاظ على حرمة امليت (الفتاوى اإلسالمية - املجلد العاشر

. . (.ص 3714

 
من هذا مبكن أن نقول: إن التشريح من أجل التعلم والتعليم حمل خالف بني العلماء ومن أجازه قال: ال يصار

إليه إال عند الضرورة وىف أضيق احلدود، ولو أمكنت الدراسة على حيوانات مماثلة لكان أوىل، وكذلك لو أمكن

االستغناء عن التشريح بالنماذج املصنوعة-وهى دقيقة إىل حد كبري-فال جيوز اللجوء إىل جثة اآلدمى


