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Sesungguhnya yang mendorong saya untuk menulis tema ini adalah
bahwasanya tema ini mencakup beberapa permasalahan yang termasuk
permasalahan fiqih kontemporer yang mengharuskan penjelasan hukum
agamanya, karakteristik dan beberapa syarat-syaratnya. Sebagaimana
perkembangan pada bidang medis yang sangat cepat di masa kini, diikuti
munculnya beberapa perilaku pada oragan tubuh manusia yang mengharuskan
untuk mencari landasan hukum dari kemajuan ini.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah banyaknya hal-hal yang
belum jelas dan beberapa masalah yang berakaitan dengan tema ini, dan itu
menghalangi untuk sampai pada sebuah hukum final yang dapat membatu untuk
membuat para munjtahid (pencari Hukum) merasa tenang. Hal itu berupa kuatnya
dalil hukum agama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah manusia tidaklah
menyumbangkan (mendonorkan) sesuatu yang dapat membahayakannya atau
menyebabkan kematiannya. Sebagaimana kehormatan seseorang adalah hak
atasnya, maka dia harus memperjuangkan kehormatannya dan ia bertindak
sepenuhnya dalam kehidupannya. Sehingga dia mempunyai hak utuk
memanfaatkannya.

Peneliti menggunakan metode induktif analisis yaitu terdiri dari beberapa
diskusi yang menghubungkan antara beberapa dalil yang berkaitan dengan
penelitian dan tema yang telah dipilih oleh peneliti.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu: 1).
Sesungguhnya Islam sangat intens dalam menjaga kehidupan manusia, dan tidak
memebahayakannya, sebagaiamana Islam tidak mempengaruhi organ tubuh untuk
menjadi kafir atau islam. 2). Bahwasanya binatang buas yang najis tidak
diperbolehkan organ tubuhnya untuk digunakan kecuali dalam keadaan darurat.
3). Selama donor organ tubuh dan wasiat tentangnya adalah hak dari pemiliknya,
maka ia juga menjadi hak bagi ahli warisnya setelah ia meninggal, dan ini dalam
hal donor dan tidak pada jual beli.
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Actually, I am interested in writing this theme is because of this theme
includes several problems, including the problems of contemporary jurisprudence
(Fiqh) that require the explanation of their religion law, characteristics and some
terms. As developments in the medical field that is very rapid at present, followed
by the emergence of some of the behavior in the organs of the human body which
requires it to seek a legal basis of this progress.

The formulation of the problem of this research is that many things are not
clear and some of the problems that related with this theme, and it hinder to reach
a final law that can be petrified to make the mujtahid (Law searcher) to feel calm.
It was in the form of strong arguments of religious law. The purpose of this study
is a human does not contribute (donate) something that can harm or cause death
for himself. As a person's dignity is the right of him, then he must fight for his
honor and he acts entirely in his life. So he has the right to use it.

Researchers used an inductive method of analysis that is comprised of
some of the discussions that connects between some arguments related to research
and the themes that have been chosen by the researchers.

The results of this study are as follows, namely: 1). verily Islam is very
intense in maintaining human life, and not harms it, as Islam does not affect the
organs to be infidels or Islam. 2). verily the organs of unclean beasts are not
allowed to be used except in an emergency. 3). During organ donation and
testament of it is the right of the owner, then he also becomes a right for his heirs
after he died, and this is in terms of the donor/donation and not on buying and
selling.
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Rumusan masalah penelitian ini terdapat pada keberhasilan lembaga dalam
bentuk gambaran dasar dan seberapa jauh kenyamanan sistem manajemen
terintegrasi dalam aplikasinya. Juga diharuskan untuk mengikuti beberapa langkah
manajemen keuangan yang sukses berupa perencanaan, aplikasi yang sempurna
dan evaluasi. Keberhasilan suatu manajemen berkaitan erat dengan penentuan
tujuan, perencanaan, aplikasi dan evaluasinya secara berkelanjutan, dengan tujuan
mengangkat dan meningkatkan mutu yayasan di sebuah lembaga secara
bersamaan dalam waktu satu waktu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses
perencanaan dan aplikasi manajemen keuangan sebagai jalan untuk meningkatkan
mutu yayasan di pesantren salaf Sidogiri Pasuruan, Indonesia. Mengetahui
beberapa metode evaluasi mutu manajemen keuangan, serta untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang mengahalangi pelaksanaan manajemen keuangan untuk
meningkatkan mutu yayasan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif. Adapun
metode pengumpulan data penelitian ini melalui interview, observasi dan
dokumentasi. Pada proses analisis data, peneliti melihat dan mengelompokkannya
sesuai dengan bahan penelitian. Kemudian menganalisis data tersebut,
mendiskusikan dan mengambil kesimpulan (hasil).

Adapun hasil penelitian ini sebagaimana berikut : Manajemen keuangan di
pesantren salaf Sidogiri, Pasuruan diawalai oleh proses perencanaan. Ada dua
macam perencanaan, yaitu: perencanaan jangka panjang dan jangka pendek.
Sarana dan prasarana perencanaan keuangan yang vital dalam manajemen
keuangan di pesantren ialah mempersiapkan perkiraan anggaran atau yang sering
disebut dengan rancangan anggaran  penerapan manajemen keuangan di pesantren
melalui pengumpulan pendapatan, pembayaran biaya dan penyimpanan asset
keuangan pesantren serta pengembangannya, mengurangi nilai ketergantungan
materi dari pesantren dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan. Lembaga ini
menggunakan review dari beberapa jenis laporan keuangan baik secara bulanan
maupun setengah bulanan dan beberapa laporan yang lain serta nota penbayaran
bulanan.
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The research problems in this research are found in the success of the
institution in the form of a basic description and how far the comfort of an
integrated management system in its application, also required to follow a few
steps of successful financial management such as planning, perfect application
and evaluation. The success of a management closely related to goal setting,
planning, application and evaluation continuously, with the aim of promoting and
improving the quality of the foundation in an institution simultaneously within
one time.

The purpose of this study is to determine how the process of planning and
financial management applications as a way to improve the quality of Sidogiri
dormitory foundation in Pasuruan, Indonesia. Knowing some quality evaluation
methods of financial management and also to determine the obstacles that are
blocking the implementation of financial management to improve the quality of
the foundation.

This research uses descriptive quantitative analysis method. The data
collection method of this research is taken from interviews, observation and
documentation. In the process of data analysis, researchers looked at and classify
them according to materials research. Then analyze the data, discuss and draw
conclusions (results).

The results of this study as follows: Financial management in Sidogiri
dormitory, Pasuruan was starting by the planning process. There are two kinds of
planning, namely: long-term planning and short-term. Facilities and infrastructure
of financial planning that are vital in financial management at the dormitory is to
prepare the budget estimates or often referred to as the draft budget. Financial
management implementation in dormitory are taken from  revenue collection,
payment costs and the saving of dormitory financial assets, also the development
,reducing the value of dormitory dependence and evaluation in financial
management. This institution uses a review of several types of financial reports
either monthly or semimonthly and several other reports as well as monthly
payment memorandum.
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اإلهداء

دربيیضیئنبراساوكاناالصغر،منذأرشدانيوعلمانيوتعاهدانيمنإلى
أميوأبي...الكبرحتى

فيوالمضيالتقدمعلىحفزتنيوبالعون،ومدتنيبالعطف،شملتنيمنإلى
الغالیةزوجتي...خطاي

العلمتحصیلسبیلفيبیديأخذومناهللاكتابمنحرفاعلمنيمنكلإلى
...

...المتواضعبحثينتاجوجهديثمرةأهديجمیعاإلیهم

البــاحث



ج| 

والتقدیرالشكركلمة

علىوالسالموالصالةالعالمینربيهللالحمدالرحیم،الرحمناهللابسم
.وبعدأجمعین،وأصحابهآلهوعلىوالمرسلیناألنبیاءأشرف

یریدوهناالماجستیر،العلمیةالرسالةهذهكتابةانتهاءبعدللباحثیسر
قدلمنالتقدیروأثمنالشكرأجزلالعمیققلبهصمیممنیقدمأنالباحث
:وهمالرسالة،هذهكتابةعلىوساعدهساهم

رئیسفاضلوالدكتورالعلیاالدراسةمدیرمهیمن،الدكتورالبرفیسور.١
.   ماالنجالحكومیةابراهیممالكموالنابجامعةالشخصیةاألحوالقسم

بصفتهرائبینوالدكتوراألول،المشرفبصفتهسونديالدكتور.٢
وصبراهتمامبكلعلیهوأشرفاوأرشداهالباحثوجهااللذانالثاني،المشرف
.الرسالةهذهكتابةفيوحكمة

والطالبواألصدقاء،العلیاالدراساتفيالمحترمیناألساتذةوجمیع.٣
.هناجمیعایذكرهمأنالباحثیستطیعفال

نافعةالرسالةهذهوتكونومثاب،مقبولالعملهذایكونأناسألواهللاهذا،
.آمینوالبالد،للعبادومفیدة
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الرَّحِیمِ الرَّحَْمنِ ِبسْمِ 
َنْفسٍ ِبَغیْرِ َنْفسًاَقَتلَ َمنْ { 
َفكََأنََّمااْألَْرضِ ِفيَفسَادٍ َأوْ 

َوَمنْ جَِمیًعاالنَّاسَ َقَتلَ 
النَّاسَ َأحْیَاَفكََأنََّماَأحْیَاَھا

}جَِمیًعا 

٣١المائدة : اآلیة 
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الفصل األول 

االطار العام والدراسات السابقة.

خلفیة البحث :أ . 

یسر، وجعل الشریعة الالحمد هللا الذي سهل لعباده سبیل العبادة والخیر و 
خرویة، كما أنها جاءت إلصالح شؤون ألالتحقیق مصالح العباد الدنیویة و

اآلجل، وشرعت من األحكام ما یناسب المقدمات والنتائج الناس في العاجل و
صالحة كما للشریعة مقاصدوهي تتصف بخصائص الشمول والبقاء والمعاصرة 

،لمقاصد من العلوم الَعِلیَّةللتطبیق في میادین الحیاة في كل زمان ومكان. وعلم ا
القرطبي في قال العالمة ١}وما أرسلناك إال رحمة للعالمین{:قال اهللا عز وجل

تفسیره" وال خالف بین العقالء أن شرائع األنبیاء قصد بها مصالح الخلق الدینیة 
. ٢والدنیویة"

مااألحكاممنفشرعتفائقةعنایةً بالنفساإلسالمیةالشریعةُعنیتلقد
ودرءوصیانتهاحفظهافيمبالغةً وذلكعنهاالمفاسدویدفعلهاالمصالحیجلب

حیثالسبل،بكلالبشریةالنفسعلىالحفاظاإلسالمكفلو علیهااالعتداء
ومن هذه ،استثنائیةحاالتفيإالمنهاالقترابیمكنالحصینا،ركنااعتبرها

الحاالت مهنة الطب .
ثلة في متعد مهنة الطب من انبل المهن، فهي انسانیة في غایتها المتف

وسالمة أجسامهم، والتخفیف من السعي إلى الحفاظ على حق األفراد في الحیاة 

.١٠٧األنبیاء:-١
مطبعة دار الكتب المصریة، الجامع ألحكام القرآن،،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي-٢

.٦٤، ص ٢القاھرة  الطبعة الثانیة، ج
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معاناتهم ضمن احترام حیاة الفرد وكرامته اإلنسانیة دون تمیز، ولتحقق ذلك كرس 
الباحثون أوقاتهم وجهودهم لتطویر الطب، الذي هو كغیره من العلوم في تقدم 
مستمر، حتى أن الطبیب یعجز عن مالحقة التطور الحاصل في هذا المیدان 

هو تجاوز األعمال الطبیة التقلیدیة، هذا التطور والتقدمواستیعابه وما یمیز 
بظهور وسائل فنیة أكثر فعالیة في اكتشاف الحاالت الطبیة وعالجها، أو الوقایة 

.٣منها
العشرین تطورا مذهال في العلوم الطبیة، الواحد و القرنبدایةتشهدولقد

عظم ما تحقق بنسبة أهم وأوالعدید من اإلنجازات العلمیة في هذا المجال. ولعل
وزراعة الخالیا الجذعیة ،وتغیر الجنسهو االستنساخ البشري،لحیاة اإلنسان

. وتعتبر هذه وزراعتهااألعضاء البشریةوكذا انتشار وتوسع عملیات نقلللعین، 
من أبرز المواضیع الطبیة وأهمها لما تلعبه من دور كبیر في انقاذ  األخیرة

حیاتهم بالموت المؤكد، إذ أصبح من الممكن نقل األعضاء أو المرضى المهددة 
أجزاء منها من شخص إلى آخر،  سواء كان األول حیا أو میتا.

عضاء البشریة من أقدم المواضیع، بل هو یعد تناول موضوع نقل وزرع األ
لكنه لم یكن بهذا الشكل المتطور، إذ أن أول عملیة لنقل،قدیم قدم اإلنسانیة

یدنا آدم علیه كانت من خلق الخالق عز وجل الذي نقل ضلعا من ساألعضاء
َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك {وذلك لقوله تعالى :.٤واءحالسالم لیخلق منه 

. ٥}َن الظَّاِلِمینَ َفَتُكوَنا مِ اْلَجنََّة َوُكَال ِمْنَها َرَغًدا َحْیُث ِشْئُتَما َوَال َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ 

إدریس عبد الجواد عبد هللا، األحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، -٣
.    ٩، ص ٢٠٠٩دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، 

سمیرة عاید الدیات، عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین الشرع والقانون، دار الثقافة للنشر -٤
.     ٨، ص١٩٩٩والتوزیع، عمان، 

. ٣٥البقرة: -٥
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حسب تفسیر ابن كثیر فقد تم أخذ الضلع األیسر من الشق األیسر آلدم وهو ف
نائم وجعل مكانه لحما، ولم ینهض آدم حتى خلق اهللا من ضلعه تلك زوجته 
حواء، فسواها امرأة لیسكن إلیها ویتزوج بها . وقال أن خلق حواء كان بعد دخول 

.٦آدم للجنه

وساد عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة الكثیر من المفاهیم الخاطئة 
أوروباتزامنت مع المعاملة القاسیة التي كان یتلقاها العبید في التيوالخرافات 

حیث كانوا في مرحلة من مراحل التاریخ، یستخدمون كقطع غیار ألسیادهم 
من أحد العبید أكبر البیض. وتعتبر عملیة زرع الساق كاملة ألحد رجال الدین

كما كشفت الحفریات القدیمة أن القدماء المصرین عرفوا زرع . ٧مثال على ذلك
األسنان ونقلها عنهم الیونان والرومان، ثم اشتهر بها األطباء المسلمون في القرن 

المتآكلةالعاشر المیالدي . وعرف الهنود القدماء زرع الجلد و اصالح األنف 
قبل المیالد .٢٧٠٠وذلك منذ واألذن المقطوعة  

بت حدقته یكما أعاد الرسول صلى اهللا علیه وسلم عین قتادة، بعد أن أص
.٨بسهم، وهى أول عملیة زرع األعضاء في اإلسالم

وذلك في بوسطن، ١٩٥٤تعود أول عملیة ناجحة لزراعة الكلى سنة و 
، وبعدها عملیة نقل ناجحة للكبد سنة ١٩٦٦وتلتها عملیة البنكریاس سنة 

.      ١٧٩،ص١، ج٢٠٠٢إسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القران الكریم، دار ابن حزم، بیروت، -٦
.  ٨سمیرة عاید الدیات، عملیات نقل ..... ، مرجع سابق، ص-٧
روى البیھقي في سننھ " أن قتادة بن النعمان رضي هللا عنھ، أصیب عینھ یوم بدر، وقیل یوم أحد، -٨

فندرت حدقتھ فأخذھا في راحتھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وأعادھا إلى موضعھا، فكانت أحسن عینھ 
ت الطبیة واألحكام وأحدھما بصرا". مذكور في زبیده اقروفة، نقل وزراعة األعضاء في ضوء المعطیا

، ٢٠٠٨، جامعة مولود تیزي وزو، ٢الشرعیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد خاص
.         ٣٦١ص
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لمریض یبلغ ، وهي نفس السنه التي عرفت أول عملیة زرع قلب ناجحة ١٩٦٧
ن ، وتمت في جنوب افریقیا. ومن ذلك الوقت لم یتوقف البحث العلمي عةسن٥٤

التقدم. وتعرف حالیا عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة انتشارا كبیرا وتوسعا 
مكانیا وعضویا إذ أصبحت تجرى في كل دول العالم . كما لم تعد زراعة 

على القلب والكلیة، بل توسعت لتشمل أغلبیة أعضاء وأنسجة متوقفةاألعضاء 
والمخ ....... الخ.والید، كالذراع ٩جسم اإلنسان

ال تستقیم الحیاة فاإلنسانالزمة لوجود لیعد جسم االنسان من العناصر او 
إال بوجوده. وهو ال یجوز أن یكون محل اتفاق إال لصیانته وحفظ كرامته، على 

ومأكد أن مقاصد ، ١٠الكیان الجسديوعصمةنحو یعد المساس به انتهاكا لحرمة 
،فس والعقل والمال والعرض والنسلنالكبرى هي المحافظة على الدین والاإلسالم 

كما أن الحیاة ال تستقیم بدون وجود هذه الضرورات الرئیسیة ومن هذا شرع 
.١١اإلسالم الحدود والقصاص في كل من ینتهك حرمة هذه الضرورات

على حمایته من االعتداءات د االنسان نصت التشریعاتجسألهمیةونظرا 
التي تقع علیه، مثل تجریم القتل والضرب المفضي إلى الموت أو عاهة 
مستدیمة. وتسعى التشریعات إلى فرض المزید من الحمایة في مواجهة أي 

نصر الدین مروك، نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة، دار ھومة، -٩
.     ١٣، ص١، ج٢٠٠٣الجزائر، 

. ٨عاید الدیات، عملیات نقل .....، مرجع سابق، صسمیرة -١٠
نسرین عبد الحمید نبیھ، نقل وزرع األعضاء البشریة بین الشریعة والقوانین الوضعیة، دار الوفاء -١١

.  ٨، ص٢٠٠٨للطباعة والنشر، االسكندریة ، 
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اعتداء على الجسد االنساني والرقابة على الوظیفة الطبیة بهدف الحد من 
.١٢العتداء على الحق في سالمة الجسدا

تعتبر السالمة الجسدیة من الحقوق المتعلقة بالشخص نفسه، ومعنى و 
هذا الحق أن یتمتع جسد االنسان بحرمة وحمایة قانونیة داخلیة وحتى دولیة. فقد 

حق الشخص ١٩٤٨.١٣تضمن اإلعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام 
مالت وللعقوبات والمعاعذیبلتلاالنسان في سالمة شخصه، ومنع تعرض

منه تنص : ( ال یجوز اخضاع أحد لتعذیب وال ٥ةالقاسیة أو الوحشیة، فالماد
.١٤للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو أال إنسانیة، أو الحاطة من الكرامة )

أثارت عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة عدت اشكاالت قانونیة لم لقد 
ل القانون، مما خلق مجاال جدیدا في البحث القانوني، لم تثر من قبل أمام رجا

یشترط في تلك العملیات من موازنة بین مصالح األفراد وتغلیب أحداها على 
م یاألخرى، سواء تمت هذه العملیات بین األحیاء التي تستلزم وجود  شخص سل

یتنازل عن عضو من أعضاء جسمه، لصالح شخص مریض مهدد بالموت، 
ون له أیة مصلحة وراء ذلك أو تمت العملیات من شخص میت، وهي دون أن تك

فما هو التنظیم القانوني الجثةاستعمال األعضاء فیها یتم من ألناألقل ضررا 
لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة ؟.   

. ٨إدریس عبد الجواد عبد هللا، األحكام ......، مرجع سابق، ص-١٢
ةفقت الجمعیة العامة لألمم المتحدمادة، ووا٣٠جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان متضمنا مقدمة و-١٣

أكثر اإلعالنات شھرة، وأكثرھا إثارة للجدل ، ویعد من١٩٤٨دیسمبر ١٠على إصداره باإلجماع، في 
در اإلعالن الفرنسي الصاوالنقاش، ھناك وجھ شبھ بین ھذا اإلعالن وإعالنات حقوق اإلنسان الداخلیة، ك

، أنظر: د.مازن لیلو راضي، د. حیدر أدھم ١٧٧٦لسنة األمریكيقالل ست، وإعالن الحقوق واال١٧٨٩عام 
.            ٢١٩، ص٢٠٠٨عبد الھادي، حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، دار قندیل لنشر والتوزیع، عمان، 

للنشر والتوزیع، عمان، افةالثقنظریة والتطبیق، دار عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین ال- ١٤
.    ١٢٣، ص٢٠٠٩
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فینبغي على العبد المسلم أن یتفقه فیما نزل به من مسائل الشرع ال سیما ما 
ولدي عدت .نها التصرفات في األعضاء البشریةجد من النوازل، ومن ضم

:هيو هذا الموضوع أسباب دعتني الختیار 

في إلى حد التشعب المفضي إلى االختالف الفقهي واآلراءتعدد األقوال –١
زراعة االعضاء البشریة ونقل الدم) .عملیات (

في هذا الموضوع هو ما یعیق الوصول إلى حكم والمسائل كثرة الشبهات -٢
: نقل ، كمثلنهائي یساعد على اطمئنان المجتهد من حیث قوة الدلیل الشرعي

. وغرس األعضاء البشریة والتبرع بها وبیعها وشرائها وحكم الوصیة بالتبرع بها 

كثرة األمراض المستعصیة كمرض القلب والفشل الكلوي هو دلیل یتطلب –٢
بالمقابل نقل وزراعة األعضاء البشریة . 

خاصة ظاهرة االتجار باألعضاء البشریة حتى وصلت إلى األطفال، –٣
أطفال الشوارع الذین وجدوا فیهم ضالتهم المنشودة بجعل أجسادهم وأعضائهم 

بریشتینامدینةوتعتبر، ن ورائها الكثیر والكثیرقطع غیار بشریة یتكسبون م
المدینةهذهففي. البشریةاالعضاءونقللتجارةدولًیامركًزاكوسوفو،عاصمة

. .المشروعةغیرالبشریةاالعضاءتجارةرواجتفاصیلكافة

العلم والمعرفة الدقیقة باألحكام الطبیة والفقهیة المتعلقة بنقل وزراعة -٤
األعضاء ، والوقوف علیها من خالل ما قدمه المجتهدون والباحثون من دراسة 

لها في مصادرهم المعتمدة عندهم . 
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لبیان و جعلتني أختار هذا الموضوع للكتابة فیه ، هي التي األسبابهذه 
دراسة فقهیة معاصرة ، لتنموا ملكة البحث والدراسة في نفسي أحكامه ودراسته

الفقهاء من علماء المقاصد و من خالل الوقوف على المنهج الذي سلكه
المجتهدین والباحثین في دراستهم لهذا الموضوع . 

. أسئلة البحث : ب

؟ في منظور مقاصد الشریعةكافرالالمسلم و بیناألعضاءما حكم زراعة.١

؟ في منظور مقاصد الشریعةما حكم زراعة األعضاء البشریة للحیوانات .٢

وأثره في مقاصد التبرع بأعضاء المیت المتاجرة أو هل من حق الورثة . ٣
؟الشریعة 

. أهداف البحث : ج

یتبرعأنلهلیسو یضره،والغیرهینفعشيءتبرع باإلنسانإذاحرجال.١
كافركلیةانتقلتأنفرضنالوتقدیركلوعلى. موتهیسببأویضره،بشيء

الاإلسالمعلىماتإذاالمسلمتبعوصارتالمسلم،حكملهصارمسلمإلى
حكملهاوصارطیبجسدإلىالخبیثالجسدذلكمنانتقلتألنهاتعذب،
.باالنتقالالطیباإلنسان

أجسامفيالبشریةاألعضاءزراعةبشأنودراساتلقد صدرت أبحاث . ٢
فكرةوتنطويالخاصةاالحتیاجاتوذويالمرضىإلىنقلهاثمومنالحیوانات،

ثمومن. الحیوانجنینإلىمحفزة،بشریةجذعیةخالیاإدخالعلىالتقنیةهذه
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بأعضاءجنینهاستلدالتيالحیوان،أنثىجسمإلىالهجینيالجنینهذانقلیتم
.البشريالجسمفيزرعهایمكنبشریة

م ثفهو المدافع عنها والمتصرف بها في حیاته ومن لهحق إلنساناكرامة إن.٣
فإن له حق اإلیثار بها ، وال مناص من القول بأنها تورث بعد موته ، وٕان حق 
التصرف بها یؤول إلى ورثته بحكم أن هذا الحق قد ءال إلیهم ، فلهم عندئذ أن 

.میتهم  بإنقاذ الغیریسمحوا أو أن ال یسمحوا باالستفادة من جسم 

. أهمیة الموضوع : د

:أهمهامنلعلعدةعواملالموضوعهذافيللكتابةدفعنيلقد

همیة نظریة .أوال : األ

إن موضوع البحث مهم لدقته وأهمیته المتعلقة بكرامة االنسان .-١
كثرة االجتهادات  في هذا الموضوع هي التي جعلتني أبحث فیها للتوصل -٢

إلى معرفة أهم أسباب هذا االجتهاد . 
اشتمال البحث على مسائل تعد من المستجدات الفقهیة تستلزم بیان -٣

حكمها الشرعي، وضوابطها وشروطها.
توفر عنصر الجدة واالبتكار في الموضوع، حیث لم أقف حسب علمي -٤

من استوفى ذلك ببحث جامع مستقل.على
مدى الحاجه الماسة لهذا الموضوع في ظل التطور الطبي الهائل في هذا -٥

على جسمیتبع ذلك من ظهور العدید من التصرفات العصر، وما
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یتلزم أن یجد صدى لهذا التطور .االنسان مما

األهمیة التطبیقیة .ثانیا:

نرى في بعضها لعالج االمراض المستعصیة، فاألطباء وسائلعمللقد 
تحدیا للطبیعة التي جبل اهللا اإلنسان علیها، ومن ذلك على سبیل المثال: مسألة 
نقل األعضاء اآلدمیة بین األحیاء ، سواء بالتبرع أو البیع ، ومسألة استخدام 

واعها أرحام النساء األجنبیات في عملیات التلقیح الصناعي ، وجراحة التجمیل بأن
والطرق الطبیة التي یزعمون أنه ُیمكن بها إعادة الحیاة لمن مات وما نسمع عنه 

أنثى وتحویل المرأة إلى ذكر، ىمن إجراء عملیات غریبة مثل تحویل الرجل إل
وغیرها كثیر.

هذه األمثلة تؤكد أن العلم المادي وحده ال یكفي لتطبیقه بل ال بد أن یكون ف
عیة حتى یأتي العمل الطبي عمال جلیال یهدف حقا إلى خاضعا للضوابط الشر 

إسعاد البشریة، ویجب على األطباء والجراحین المسلمین أن یضعوا نصب 
أعینهم إلى جانب رغبتهم في تحقیق مصالح العباد أن تكون أعمالهم وفقا لنظام 

وضوابط الشریعة اإلسالمیة.
ع للكتابة فیه ، لبیان أحكامه وغیرها جعلتني أختار هذا الموضو العوامل هذه ف

دراسة فقهیة معاصرة ، لتنموا ملكة البحث والدراسة في نفسي من خالل ودراسته
الوقوف على المنهج الذي سلكه الفقهاء من المجتهدین والباحثین في دراستهم 

لهذا الموضوع . 

. الدراسات السابقة : ه
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بعد الرجوع إلى بعض الرسائل العلمیة المسجلة وبعض الكتب المطبوعة 
والمكاتب االلكترونیة لم أجد أحدا من الباحثین قد كتب بنفس موضوع البحث 

مستقلة .أكادیمیةكتابة 

وأما الدراسات السابقة فإن موضوع زراعة االعضاء من المواضیع التي ال 
، لما یتسم به هذا الموضوع من أهمیة وضرورة سابقةتخلو من كتابات ودراسات

على كافة المستویات، ومما وجدته من الدراسات ذات الصلة بموضوع بحثي ما
تي :یأ

دراسة مقارنه" ذكر األعضاء اآلدمیة من منظور إسالمي )( نقل .١
الكاتب فیه ضرورة اتباع األطباء والجراحین لنظام وضوابط الشریعة 

لیات وتحدث عن استخدام األعضاء في العماإلسالمیة في أعمالهم، 
العلماء حوله كما ذكر القانون المصري فیه .آراءالجراحیة وذكر 

باحث عن ) تكلم الأحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیها(.٢
المحرمة، المشروعة وة ومشروعیتها، وأنواع الجراحة الجراحة الطبی

وأحكام ممهدات العمل الجراحي، والمسئولیة عن الجراحة، وجملة من 
المسائل المتعلقة بالجراحات الطبیة.

ث الدكتور عبد السالم عة األعضاء في جسم األنسان) للباح( زرا.٣
وقد تطرق الباحث ألهمیةالفقهي،لعبادي، بحث مقدم في المؤتمر 

الجوازحیثمناألعضاءزراعةاإلنسان، وحكمجسماألعضاءزراعة
وعدمه، ولم یتطرق للجانب القانوني للمسألة، كما أنه لم یتحدث عن 

. المقاصدي للمسألةالجانب 
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اإلماراتي ) للباحثةالقانونفيالبشریةباألعضاءالتصرف( نطاق.٤
–الطب–والطب، وقد تطرقت في كتابها لإلسالمالعبدوليعليخولة
زراعة–المتحدةالعربیةاإلمارات–الجنائيالقانون–وتشریعاتقوانین

وتشریعات .قوانین–واألنسجةاألعضاء
ؤلف عبد اهللا إبراهیم موسى. م) لل( المسؤولیة الجسدیة في اإلسالم .٥

الفردیة عن الجسد المسؤولیة األولیتألف هذا الكتاب من بابین، الباب 
والباب الثاني عن المسؤولیة الجماعیة عن الجسد، فقد تطرق الباحث 
إلى موضوع نقل األعضاء في الباب األول حیث ذكر فیه ثالث صور 
لنقلها: نقل عضو من جسد اإلنسان إلى مكان آخر من جسده نفسه، 

من جسد ثم نقل عضو ونقل عضو من جسد إنسان حي آلخر میت 
إنسان میت لمعالجة الحي. وبعد ذلك بین حكم الشرع في ذلك وذكر أدلة 

المانعین والمجیزین ثم قام بالترجیح . 
الباحثانمقارنه ) اعداددراسة... بشریةأعضاءوزرعنقل( جریمة.٦

الشریعةموقفوقد تطرق الباحث ل،الفرادرویش احمدمصطفي/
منالقانونيالموقفالبشریةاألعضاءوزرعنقلعملیاتمناإلسالمیة
.البشریةاألعضاءوزرعنقلعملیات

مستقلة بنفس موضوع البحث توجد دراسةفمع وجود هذه الدراسات ال
)زراعة األعضاء ونقل الدم البشري(مقصد حفظ النفس وأثره فيوهو 

فالباحث سوف یقوم بسد الفراغ في هذا المجال . 

. حدود البحث : و
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موضوع زراعة األعضاء دراسةالباحث تناول حدود الموضوع : 
باحث الٕان ) و المقاصدي والفقهي والقانونيالبشریة من ثالث جوانب ( 

القدیمة نصوصا تناولت هذه المسألة الفقهیة المصنفات لم یجد في
بصورة مباشرة ، وٕانما وجد بعض النصوص في أحكام صور من 

في جسم اإلنسان ، ولقد ذكرت هذه األحكام في عدة أبواب التصرف
فقهیة منها : باب البیوع وباب التداوي وكذلك في كتب القواعد الفقیه ، 
عند الكالم عن حالة االضطرار وما یجوز للمضطر وما ال یجوز ، 
وكانت هذه النصوص عامة في عدم إباحة التصرف بجسد اإلنسان 

العظیمةمقاصدهفياإلسالمورحمةاإلسالمفالمحافظة علیه من مقاصد
جاءالرحمةهذهولتحقیقالنبیلة،وأخالقهالفریدةوُنظمهالجلیلةوقواعده
الدینمصالحقیامفيمنهابدالالتيالخمسالضروریاتبحفظاإلسالم
علىبلاستقامة،علىالدنیامصالحتسريلمفقدتإذابحیثوالدنیا،

حیاة .وفوتواضطرابوتهارجفساد
والعرضوالعقلوالنفسالدینهيالخمسالضروریاتوهذه

ُعنیتفقدالنفس،حفظمقصدُ الدینحفظمقصدبعدوأعظمهاوالمال،
لهایحّققمااألحكاممنفشرعتفائقة،عنایةبالنفساإلسالمیةالشریعة

ودرءوصیانتهاحفظهافيمبالغةوذلكالمفاسد،عنهاویدرأالمصالح
علیها. االعتداء

فیه من المصالح جاء به اإلسالم ( علم الطب ) ولعظیم ما 
والمنافع أباحت الشریعة تعلمه وتعلیمه وتطبیقه، بل تعلمه من الفروض 

ال بد من إجرائها؛ لوجودو زراعة األعضاء مهمهعملیات، و الكفایة
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منه ر على الصحة أو على استفادتهالداعي إلى ذلك إما إلزالة عیب یؤث
التصاقالعملیات التي تجري إلزالة العیوب التالیة :، ومن أمثلت

وانسداد فتحة الشرج، ورتق البكارة، وٕازالة الوشم، أصابع الید أو الرجل،
النساء، إلى غیر ذلك من أنواع العیوب وٕازالة شعر الشارب واللحیة عند

لف أصل خلقة اإلنسان أو صورتهإلصالح تشوه حادث أو عیب یخا
.المعهودة

وهذه القضیة الزالت مطروحة على الساحة القانونیة عالمیًا ، 
العربي -والسجال دائر حولها في أغلب المجالس التشریعیة في العالم 

.وأخص بالذكر ( القانون الجزائري) على وجه الخصوص

. تحدید مصطلحات البحث : ز

هي جملة ما أراده الشارع الحكیم من المقاصدو . مفرد مقاصد:مقصدال
مصالح تترتب على األحكام الشرعیة، كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ 
التقوى، ومصلحة الجهاد التي هي در العدوان والذب عن األمة، ومصلحة 
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إنجاء الذریة وٕاعمار الزواج والتي هي غض البصر وتحصین الفرج و
.١٥الكون

األنفسبحفظهاالشریعةعنیتالتيباألنفسوالمقصود:النفسحفظ 
كنفسذلكغیروأمااألمان،أوالعهدأوالجزیةأوباإلسالمالمعصومة
لإلسالمعدائهلكونبحفظه،الشریعةعنیتممافلیستالمحارب
تكونوقدبلنفسه،إزهاقمنالشریعةمیزانفيأعظملهومحاربته

یجیزذلكومعاألمانأوالعهدأوالجزیةأوباإلسالممعصومةالنفس
منافهذا: یقالوالالتعزیر،أوالرجمأوبالقصاصإزهاقهاللحاكمالشرع

بمصلحةعورضتهذهوالحالةحفظهامصلحةلكونالنفس؛حفظلمقصد
١٦.المصلحتینبأعظمفأِخذأعظم،

النتیجة، وهو الحاصل من له ثالثة معان: األول، بمعنى: :األثر
.١٧الشيء، والثاني بمعنى العالمة، والثالث بمعنى الجزء

آخر،إلىإنسانجسدمنآدميعضونقلبهیقصد:األعضاءزرع
.١٨واالستشفاءالعالجبغرضالطبیةاألصولباستخدام

الطبعة: األولى ، الناشر: مكتبة العبیكان، علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي- ١٥
.١٣، ص م٢٠٠١-ھـ١٤٢١

تحقیق: زھیر ، روضة الطالبین وعمدة المفتین،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي-١٦
، ٩ج، م١٩٩١ھـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، عمان-دمشق-الناشر: المكتب اإلسالمي، بیروت، الشاویش

.١٤٨ص 
.http://www.alwarraq.com، موقع الوراق، التعریفات، الجرجاني-١٧
محمد الشحات الجندي، زرع األعضاء اآلدمیة من منظور إسالمي، األمین العام للمجلس األعلى -١٨

-ھـ١٤٣٠ربیع أول ١٣للشئون اإلسالمیة، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمیة الثالث عشر،
.http://fiqh.islammessage.comم، ٢٠٠٩مارس ١٠
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الفصل الثاني

اإلطار النظري :

من القضایا التي أثارت جدًال في النطاق الفقهي والتشریعي والمجتمعي 
وقد ترك هذا الجدل وذلك الخالف أثره على اإلنسانقضیة زرع أو نقل أعضاء 
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التعامل مع المشكلة حتى استفحلت واستباحت المقدس، وبرزت على السطح 
حترفي ارتكابهاباعتبارها من القضایا الملحة التي ینبغي معالجتها والتصدي لم

ومما زاد من حدة المشكلة امتداد تداعیاتها السیئة حین تغول مافیا هذه التجارة 
إلى األطفال؛ خاصة أطفال الشوارع الذین وجدوا فیهم ضالتهم المنشودة بجعل 
أجسادهم وأعضائهم قطع غیار بشریة یتكسبون من ورائها الكثیر والكثیر، وتركت 

، وهو ما یشهد علیه حالة ًال قاتمة على مجمل الحیاةظالهذه الممارسات الشریرة
هذه الفئة من المجتمع نتیجة ذلك، ومدى البؤس والشقاء تعیشهالضیاع الذي 

الذي تعانى منه، وهو ما أفرز العدید من المآسي االجتماعیة، حتى شغلت 
القضیة األذهان وأصبحت تتداول في قاعات المحاكم بغیة القصاص من 

الذین لم یتورعوا عن أن یمرغوا القیم األصیلة المستوحاة من لصوص البشر
اإلسالم في التراب في سبیل اإلثراء على حساب شرف اإلنسان والحط من شأنه 

وسید هذا الكون، -تعالى-بالمخالفة لكل قیم األدیان ومكانة اإلنسان خلیفة اهللا
ین واإلنسانیة إلى وهو ما یجعل مسلكهم مؤثًما القترافهم جریمة كبرى ضد الد

الحد الذي یدرجها ضمن جریمة الحرابة، مما یستدعى اإلسراع بالتدخل التشریعي 
المقنن لعملیات النقل ووقف تداعیاتها المدمرة على المجتمع بأكمله.

وربما یعزى سبب ذلك إلى ضعف الوازع الدیني في تفشى جرائم الخطف 
المنظم لعملیات زرع ونقل األعضاء، وعدم واإلتجار في اإلنسان، وغیاب التقنین 

تحقیق وتفعیل الضمانات التشریعیة المكفولة في الشریعة للجسم البشرى منذ بدء 
تكوینه في بطن أمه التي تحرم االعتداء علیه بأي صورة، واالعتراف بالشخصیة 
المستقلة للجنین، وتوصیف ذلك على أنه جریمة إجهاض وفرض عقوبة على هذا 
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د الطفولة في مراحلها المبكرة، ولیس المقصود بحث حكم هذا الجانب الجرم ض
من الموضوع، فقط أردنا أن نشیر إلى اآلثار السلبیة لعدم تقنین زرع ونقل 

األعضاء.

أما على جانب إجراء العملیات الطبیة والجراحیة بغرض نقل وزرع 
مشروع، والواقع أن م وغیر حر مطریق األعضاء البشریة، فالكثیر منها یتم عن 

یقتضى توصیف القضیة بأبعادها التي إصدار حكم على زرع ونقل األعضاء
تجرى بها، ویتطلب بیان طبیعة النقل ودور الناقل والمنقول منه والعضو أو 
األعضاء المراد زرعها، في ظل ما وصلت إلیه العملیة من التقنیة والتطور في 

روفة في العصر اإلسالمي األول بكل ما إجراء عملیات النقل التي لم تكن مع
أفرزه العصر الحدیث من تقنیة وتطور، وما وصل إلیه التقدم الطبي المعاصر 
من استحداث وسائل عالجیة تحاكى الفطرة اإللهیة وتسیر على منوالها باعتبار 
دقة الصنعة وطالقة القدرة الربانیة؛ ونظًرا للتحول الذي طرأ على تفكیر الفرد، 

إلى االستفادة بالمنجزات الطبیة الحدیثة في العالج وحب الحیاة والتعلق وسعیه
بمتاعها، بالنظر إلى ما أسفرت عنه الطفرة الهائلة في المجال الطبي بما أتاحته 
لإلنسان من طرق للعالج واالستشفاء لم تكن معروفة من قبل، وربما لم یكن 

یتخیلها العقل حتى وقت قریب.
أن القضیة حادثة غیر نمطیة وال تقلیدیة، ومن ثم فهي لیست ویمكن القول

اجتهادیة -برمتها-قضیةيالتي یحكمها نصوص قطعیة؛ وٕانما همن األمور 
مصلحیة، تقبل التعددیة في الرأي، والتباین في الحكم، ویتأسس الرأي في القضیة 

ئرة على حرمة جسد اإلنسان، وكرامة اآلدمي، وخروج جسم اإلنسان عن دا
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التعامل، وفي المقابل رعایة مصلحة اإلنسان وٕاجازة العالج والتداوي إلنقاذ 
حیاته.

اآلتیة:المباحث وفي هذا السیاق، فإن البحث في الموضوع یدور حول 

المبحث األول : المفهوم العام لمقاصد الشریعة 

فيآدمبنيوكرمتقویم،أحسنعلىاإلنسانخلقوتعالىسبحانهاهللاإن
فيومااألرضفيمالهموسخرالمخلوقات،سائرعلىوفضلهمالتكریم،غایة

یخلقلمتعالىاهللانإفذلككلوفوقاألرض،فيخلفاءهوجعلهمالسموات،
علیهموأنزلواألنبیاء،الرسللهأرسلوٕانماسًدى،یتركهولمعبثًا،اإلنسان
أفضلعلیهمحمدبسیدناواألنبیاءالرسلاهللاختمأنإلىوالشرائع،الكتب

وتهدفاإلسالم،وشریعةالعظیمبالقرآنوالشرائعالكتبوختموالسالم،الصالة
فياهللاخالفةلتحقیقالدنیاهذهفيلإلنسانالسعادةتحقیقإلىالشریعةهذه

ودفعله،المنافعجلبوهياإلنسان،مصالحلتأمینالشریعةفجاءتأرضه،
وتأخذالبر،علىوتدلهالسبیل،سواءوتهدیهالخیر،إلىفترشدهعنهالمضار

األحكاملهوضعتثمالحقیقیة،المصالحلهوتكشفالقویم،الهدىإلىبیده
علیهوأنزلتوالغایات،المقاصدهذهلتحقیقودلیالً هادًیالهلتكونالشرعیة
وعدموتأمینهاوصیانتهالحفظهاثماألهداف،هذهإلیجادوالفروعاألصول
وقسمت هذا المبحث لعدة مطالب :.علیهااالعتداء

الشریعةمقاصدتعریفالمطلب األول :
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وتتوجه،وتقصدهبعینه،تطلبهالذيالشيءوهو،مقصدجمع:لغة
.إلیهلتصللجهته

فتقول، واعتمدوهاالجهةتلكأّمواإذا،الحرامالبیتالحجاجقصدكقولك
.آلتیهإلیهتوجهتأيالحرامالبیتقصدت

١٩.}السبیلقصداهللاوعلى{: تعالىكقوله،الطریقاستقامةبمعنيوتأتي

.الواضحةوالبراهینوالحجج،إلیهوالدعاءالمستقیمالطریقتبیینأي

فيمجاهدقال، و المستقیموالصراطالطریقبمعنىتأتي:االصطالحوفي
طریق: وعطاءالسديوقال، الحقطریق} السبیلقصداهللاوعلى{قوله

سبیلهي} السبیلقصدعلى{قوله: تیمیةابناإلسالمشیخوقال٢٠.الجنة
٢١.المستقیموالصراط،الهدىسبیلوهي،الشرع

علیكمومنه،وأعدلهوسطهأي: السبیلقصدقوله:حجرابنوقال
٢٢.االستقامةأيبالقصد

:الشریعةوتعریف

وأصلها.والسنة،والطریقة،والمنهاج،والملة،الدینعلىتطلق:لغة
.الشاربونیأتیهالذيالظاهرالماءموردعلىتطلقاللغةفي

.٩النحل : -١٩
المدینةالشریف،المصحفلطباعةفھدالملكمجمع- ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،  دار صادر - ٢٠

السعودیة،العربیةالمملكةالنبویة،
. ٢٠١، ص ١٥م، ج١٩٩٥/ھـ١٤١٦

.١٤٨، ص ٣ج،١٤٠٤الثانیة،: دمشق،  الطبعة–القرآنعلومدقائق التفسیر، مؤسسة،ابن تیمیة-٢١
١ج؛) المعرفةدار: القاھرة،مصر( ؛البخاريصحیحبشرحالباريفتحالعسقالني،حجرابن-٢٢

.١٧٣ص؛
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الشاربةِ َمْوِردُ وهيالماءَمْشَرعةُ العربكالمفيوالشَّریعةُ :منظورابنقال
َتْشَرعهاحتىدوابَّهمَشرَّعوهاوربماوَیْسَتُقونَ منهافیشربونالناسَیْشَرُعهاالتي

ویكونلهانقطاعالالماءیكونحتىَشریعةً تسمیهاالوالعربمنهاوتشَرب
٢٣.بالرِّشاءِ ُیْسقىالَمِعیناً ظاهراً 

للناسظاهراً وطریقاً ،مورداً اهللاجعلهمااهللاشریعة:االصطالحوفي
اهللابهاكلفهمالتيالعملیةواألحكام،الدینیةالمعارفمنهلیستقوواإلیهیترددون

ىَماالدِّینِ مِّنَ َلُكمَشَرعَ {:تعالىاهللاقال.وجلعز َوالَِّذيُنوًحاِبهِ َوصَّ
ْیَناَوَماِإَلْیكَ َأْوَحْیَنا ُقواَوَال الدِّینَ َأِقیُمواَأنْ َوِعیَسىَوُموَسىِإْبَراِهیمَ ِبهِ َوصَّ َتَتَفرَّ
{.٢٤

ُشقإذااإلهابُشرعمنمأخوذ،وأوضحبّینشرعمعنى:االعرابيابنقال
٢٥.یرجَّلولم،زقایجعلأيیزققولم،

.الشریعةمقاصدأهمیةالمطلب الثاني : 

النبيوٕافراد،بالعبودیةوتعالىتباركاهللاإفرادهوالشریعةمقصدفياألصل
ُدُعواِإَذااْلُمْؤِمِنینَ َقْولَ َكانَ نََّماإِ {:تعالىاهللاقالباإلتباع،وسلمعلیهاهللاصلى

اْلُمْفِلُحونَ ُهمُ َوُأْوَلِئكَ َوَأَطْعَناَسِمْعَناَیُقوُلواَأنَبْیَنُهمْ ِلَیْحُكمَ َوَرُسوِلهِ اللَّهِ ِإَلى
{٢٦.

، )بیروت،لبنان( الصادردار؛١ط؛ لسان العرب المصرياإلفریقيمنظوربنمكرمبنمحمد-٢٣
.  ١٧٥، ٧ج

.١٣الشورى : -٢٤
.١٧٥، ص ٨، جالعربلسان-٢٥
.٥١النور :-٢٦
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تیمیةابناإلسالمشیخقال. ورسولهاهللالحكمتبیانالشرعیةواألدلة
وعبادتههللالدینإخالصمنفیهاوماالشریعةمقاصدعلىوالتنبیه:اهللارحمه
أصلهوهذافإنوجلهدقهالشركإلىالذریعةمنسدتهومالهشریكالوحده
٢٧.العالمینربوتوحیدالمرسلیندینوحقیقةالدین

،والحكماألحكامبینتربطالتيالكبرىاآلصرةهيالشریعةفمقاصد
منللمسلممهمةوهي،العبودیةوتحقیقالشریعةومحاسنخصائصوتبین
فيالعقیدةورسوختعالىباهللاإلیمانزیادةحیثمن،والخصوصالعمومحیث
المصالحتحققمنیرىلماالسمحةالشریعةبهذهااللتزامعلىوحاثة،القلب
. الشرائعمنسواهامافیتركالمفاسدودرء

یكونواأنبدفالكوناً هللاعبادالخلقأنفكما،تعالىهللالعبودیةوتحقق
.ودیناً شرعاً سبحانهلهعباداً 

تحسینمنیحصلوماالفكريزوالغمنالمسلمعلىللمحافظةوتؤدي
جهودمنبذلوهوماالدینأعداءقبلمنالشریعةمحاسنوٕاخفاءالهدامةللمبادئ
.معالمهلتشویه

المصالحیعرفحینماالشریعةتطبیقعلىقبالإلاالمقاصدأهمیةومن
مفاسدیعرفعندماوبالمقابل،علیهاویقبلإلیهافیطمئنالطاعاتعلىالمترتبة

.   عنهاتعدبسیالمعاصي

لبنان، بیروت،الكتب،عالمالجحیم،  دارأصحابلمخالفةالمستقیمالصراطابن تیمیة،  اقتضاء- ٢٧
. ٤٥٩، ص١م، ج١٩٩٩- ھـ١٤١٩السابعة،: الطبعة
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وصیانتهاواالستنباط،االستداللفياالنحرافمنالشریعةحمایةإلىتؤديو 
منیستطیعملكةتكوینإلىالمجتهدأوبالعالموتؤدي،والتغییرالعبثمن

أجملهاوقد. الشرعیةالنصوصمنواستنباطهاالشریعةمقاصدإدراكخاللها
:وهيجوانبخمسةفيعاشورابن

.داللتهاومعرفةوتفسیرهاالنصوصفهم-١

. بینهاوالتوفیقالمتعارضةاألدلةبینالترجیح-٢

.بالخصوصعلیهاُینصلمالتيالوقائعأحكاممعرفة-٣

الواقعفقه"والزمانیةالمكانیةالظروفعلىالشرعیةاألحكامتنزیل-٤
".المناطوتحقیق

.االضطراروعدماألحكامفيواالعتدالالتوازنتحقیق-٥

ومقاصدأصلیةمقاصدإنهاالشرعیةالمقاصدفيقول:الشاطبيقال
معالتابعةالمقاصدإلىالقصدالمكلفمنویصحللشارعمقصودوالجمیعةیبعت

٢٨.األصلیةعنالغفلة

.تابعةومقاصد،أصلیةمقاصد: ضربانالشرعیةوالمقاصد

الضروریاتوهى،للمكلففیهاالحظالتيفهي:األصلیةالمقاصدفأما
ضروریةهيحیثمنللعبدفیهاحظالإنهاقلناوٕانما،ملةكلفيالمعتبرة

دونبصورةوال،حالدونبحالتختصالمطلقةعامةبمصالحقیامألنها

.١٠٠، ص ٢م، ج١٩٩٧/ ھـ١٤١٧األولىالطبعةعفان،ابندارالموافقات،: الّشاطبي-٢٨
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ضروریةوٕالى،عینیةضروریةإلىتنقسملكنها،وقتدونبوقتوال،صورة
دینهبحفظمأمورفهونفسهفيمكلفكلفعلىعینیةكونهافأما،كفائیة
لموردحفظاعقلهوبحفظ،حیاتهبضروریةقیامانفسهوبحفظ،وعمالاعتقادا

الدارهذهعمارةفيعوضهبقاءإلىالتفاتانسلهوبحفظ،إلیهربهمنالخطاب
علىبالرحمةالعاطفةاألنساباختالطمضیعةفيوضعهعنلهورعیا،

ویدل،األربعةاألوجهتلكإقامةعلىاستعانةمالهوبحفظمائه،منالمخلوق
بینهولحیل،علیهلحجراألمورهذهخالفالعبداختیارفرضلوأنهذلكعلى
وٕاننفسهفيعلیهمحكوماالحظمسلوبفیهاصارهنافمن،اختیارهوبین
.األصليالمقصدلهذاتابعةأخرىجهةفمن،حظفیهالهصار

العمومعلىبهایقومأنبالغیرمنوطةكانتحیثفمنكفائیةكونهاوأما
أنإالبهاإالالخاصةتقومالالتيالعامةاألحواللتستقیمالمكلفینجمیعفي
إالالعینيیقومالإذضروریاكونهفيبهالحقفهولألولمكملالقسمهذا

بهفالمأمور،الخلقلجمیععامةبمصالحقیامهو الكفائيأنوذلك،بالكفائي
ذاكإذیؤمرلمألنهتخصیصجهتهمنعلیهیعودالبمامأمورالجهةتلكمن

في اهللاخلیفةأنهوحقیقته،الوجودبإقامةبلعینیاواإلصارفقطنفسهبخاصة
إصالحعلىیقدرالالواحدفإنذلكمنلههيءوماقدرتهحسبعلىعباده
اهللافجعل،األرضأهلبمصالحیقومأنعنفضالأهلهبجمیعوالقیامنفسه

٢٩.األرضفيالملكقامحتىالعامةالضروریاتإقامةفيخالئفالخلق

.  ١٧٧-١٧٦، ص ٢المرجع السابق، ج-٢٩
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الشریعةمقاصدفوائدالمطلب الثالث :  

فيكمالعلىداللةأنها:منهابعضاً نذكركثیرةفوائدالشریعةلمقاصد
وجزئیاتها،كلیاتهافيرفیعةمقاصدعلىُبنیتالشریعةنأإذواألحكام،التشریع

كانلماخالفاً ،كمالفإنهوفائدةوعلةمقصدعنكانإذاالحكمأنریبوال
.   ذلكمنعاریاً 

لغیروالعبثاً شیئاً یفعلالحكیمسبحانهإنه((:اهللارحمهالقیمابنقال
صادرةسبحانهأفعالهبل،بالفعلالمقصودةالغایةهيوحكمة،ومصلحةمعنى
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كالمهدلوقدفعل،بهاأسبابعنناشئةهيكمافعل،ألجلهابالغةحكمةعن
٣٠)).هذاعلىرسولهوكالم

باهرةوآیات،بالغةحكمةفیهفلهبهوأمرخلقهماكلإن: (( أیضاً وقال
٣١)).بهوأمرخلقهألجلها؛

منأنیعلمالصریحالعقلإن(( :اهللارحمهتیمیةابناإلسالمشیخوقال
ثم،معدومةكانتلحكمةفعلممنبالنقصَأولىفهو،لحكمةالفعالفعل

فعلهیقالأنیجوزفكیف. فیهكونهاأحبالذيالوقتفيموجودةصارت
٣٢)).فیهنقصاللحكمةالوفعلهالنقصتستلزملِحْكمة

الشرعفياألعمالودرجاتاسدوالمفالمصالحبمراتبالمعرفةتفیدأنهاو 
.األحكاموتزاحمالموازنةعندمهموهذا،والواقع

َیْعرفأنلهینبغيوالمؤمن(( :اهللارحمهتیمیةابناإلسالمشیخیقولو 
،الواقعةالخیراتَیْعرفكما،والسنةالكتابفيومراتبهاالواقعةالشرور
والتي،الكائنةالواقعةاألمورأحكام) بین( فُیَفرِّق،والسنةالكتابفيومراتبها

هوماعلىشراً وأقلخیراً أكثرهومالیقدِّم،والسنةالكتابفيإیقاعهاُیراد
بفواتالخیرینأعظموَیْجتلب،أدناهماباحتمالالشرینأعظموَیْدفع،دونه

َیْعرفلم: الدینفيوالواجب،الخلقفيالواقعَیْعرفلممنفإنّ ،أدناهما

بیروت،المعرفة،والتعلیل، داروالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعلیلابن القیم الجوزیة، شفاء-٣٠
.١٩٠م، ص١٩٧٨/ھـ١٣٩٨: لبنان، الطبعة

، ٣بیروت، ج–العلمیةالكتبواإلرادة، دارالعلموالیةومنشورالسعادةدارابن القیم الجوزیة، مفتاح-٣١
.١٦ص 
ھـ، ١٤٢٥- األولى: بیروت، الطبعة–العصریةاألصفھانیة، المكتبةالعقیدةابن تیمیة،  شرح-٣٢
.٣٦٢ص
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اهللاعبدومنبجهل،وعملهقولهكانذلكَیْعرفلموٕاذا،عبادهفياهللاأحكام
.٣٣)) ُیْصِلحمماأكثرُیْفِسدماكانعلمبغیر

یقول.علتهُعرفتْ أصلعلىفرعكقیاساألحكامتعدیةفينافعةأنها
:نوعانالشرعجهةمنالثابتالحكم: (( اهللایرحمهالغزَّالي

وجعل،للحدُموجباً الزناكجعل،لألحكامعلالً األسبابَنْصب:أحدهما
األسبابمنذلكغیرإلى،للقطعموجبةالسرقةوجعل،للكفارةموجباً الجماع

.لألحكامعلالً نصبهاالشرعمنُعِقلالتي

منواحدوكل.بالسببربطغیرمنابتداءاألحكامإثبات: الثانيوالنوع
.))المتعدِّیةالعلةظهرتْ مهما،والتَّْعدیةللتعلیلقابلالنوعین

التسلیمعلىمجبولةوالنفس،وأحكامهابالشریعةطمأنینةالنفستزیدأنها
٣٤.علتهعرفتْ الذيللحكم

بعضفیهاالتيالشرعیةاألحكامبعضفهمفيبالمقاصداالستعانةوكذلك
المؤمنینأمسألتكماالبیتمنالشامیینالركنینتقبیلعدمكمعرفةالغموض

تعدلمقریشاً أنوسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولفأخبرهاعنهااهللارضيعائشة
.   البخاريفيكمافیهالحجروٕادخالإبراهیمأساسعلىالكعبةبناء

، ٢م، ج٢٠٠١- ھـ١٤٢٢األولى: الریاض، الطبعة–العطاءابن تیمیة، جامع الرسائل،  دار-٣٣
.٣٠٥ص
-بیروتالمعرفة،داروالتعلیل، والحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعلیلشفاءابن القیم الجوزیة، - ٣٤

.٤٣٧ص،م١٩٧٨/ھـ١٣٩٨: الطبعة، لبنان



27 |

آحادفيالشریعةمقاصدوتحقیق،الوقائععلىوتنـزیلهاالفتوىوبتوجیه
والدلیلعلیهیدللممماالمستجدةللوقائعاألحكاماستنباطوكذلك، المستفتیین

.علیهیقاسنظیرلهوجد

الضروريفیقدمأولویاته،ترتیبفيالداعیةیعینالمقاصدمعرفةأنكما
فینبغيغیره،قبلخطورةاألكثرالضررمنالناسویحذروهكذا،الحاجيعلى
هذهللناسیبینواوأنوتطبیقًا،وتدریساً دراسةالعلمهذایغفلواالأنالدعاةعلى

االنقیادالنفوسعلىویسهلوجل،عزّ اهللابدیناالقتناعلیتمباستمرارالمقاصد
.التكالیفتنفیذفيوالرغبةللشرع،

الرابع : أقسام مقاصد الشریعةالمطلب 

إلىتنقسمالمقاصدوهذهالخلق،فيمقاصدهالحفظجاءتالشرعیةالتكالیفإن
:أقسامثالثة

.ضروریة •

.حاجیة •

.تحسینیة •
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مصالحتستقملمفقدتوٕاذاالضروریة،الدینمصالحقیامفيمنهابدالفاألولى
:وهيخمسةالضروریاتومجموعوالدنیا،الدین

:الدینلحفظالضروریةالمقاصد

وأحكامهالدینأركانتثبیتومعناهوأرقاها،الخمسالكلیاتأكبریعدالدینحفظ
اهللادینیخالفماإبعادعلىالعملوكذلكالكونیة،والحیاةاإلنسانيالوجودفي

واجباتأداءفيوالتهاونواإللحاد،والرذیلةالكفر،ونشركالبدعویعارضه،
.التكلیف

والزكاةوالصالةبالشهادتینوالنطقاإلیمانشرعالدینحفظأجلومن
والحیاة،النفوسفيالدینتحققالتيواألقوالاألعمالوسائروالحج،والصیام
وتبجیلوالمدارس،المساجدوبناءوالنصحواإلرشادوالوعظوالقرباتكاألذكار
٣٥.ذلكوغیروالدعاةوالمصلحینالعلماء

:النفسلحفظالضروریةالمقاصد

النفسحقمراعاة: ومعناهاالثانیة،الشرعیةالمقاصدیةالكلیةهوالنفسحفظ
ْمَناَوَلَقدْ {:تعالىقالوالعزةوالكرامةوالسالمةالحیاةفي وقال٣٦}آَدمَ َبِنيَكرَّ

ْنَسانَ َخَلْقَناَلَقدْ : {تعالى .٣٧}َتْقِویمَأْحَسنِ ِفياْإلِ

وتشریعالقتل،منع: منهاكثیرةأحكامشرعتالنفسحفظأجلومن
والمستخفینالطرقوُقطَّاعالمحاربینومعاقبةوالتشویه،التمثیلومنعالقصاص،

. ١٤أحمد مبارك سالم، بحث مقاصد الشریعة وحقوق االنسان، ص-٣٥
.٧٠االسراء: -٣٦
.٤التین : -٣٧
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والمتاجرةبالجینات،والتالعبالبشرياالستنساخومنعالبشریة،النفسحرمةمن
بتناولأمركماالموتى،أجسادوحرقمعتبرة،ضرورةلغیروالتشریحباألعضاء

.وعالجوشربأكلمنالنفسبهتقومما

:العقللحفظالضروریةالمقاصد

فيوأثبتهااإلسالم،أقرهاالتيالثالثةالشرعیةالمقاصدیةالكلیةهوالعقلحفظ
التكلیففيشرًطاوجعلهبالعقلاهتمامه: ذلكمن. والمواطنالمواضعمنكثیر
ألسرارهمااكتشاًفاوالكون،النفسأحوالمعالتعاملفيومناًطاوتنزیًال،فهًما

اإلنسانوجلعزاهللاأمروقدخبراتهما،منواالستفادةلقوانینهماواستنباًطا
سبحانهأثنىكماالمخلوقات،منكثیرعنبذلكومیزهوالتأملوالتدبیربالتفكیر
.والمتدبرینوالمفكرینالمجتهدینمنالسلیمةالعقولأصحابعلىوتعالى

األحكامفهمفيالملحوظودورهاإلسالم،فيالعقلمكانةعلىدلیلهذاوكل
.وتطبیقهاواستنباطها

وذلكویعطله،یعیقهمامنعخاللبهواهتماإلسالم،حفظهقدالعقلأنكما
یركفالتفيدورهعنالعقلیغیبماوكلوالمفترات،والمخدراتالمسكراتكمنع
عننهىكذلكوٕاضاعتها،األوقاتوقتلودوامهالسهركثرةوكمنعر،والتدبی
العقلبقاءألنوتعمیمه؛ونشرهالعلمبطلبوأمراألمیة،وانتشارالجهلبقاء

سماتهوأفسدالعقلحاالتأسوءمنیعدغیرهاأواألمیةأوبالجهلمعطًال 
.وعواقبه



30 |

الوقیوًداحدوًدالهجعلقداإلسالمنجد: أیًضابالعقلالعنایةضروبومن
الیؤديمطلقبشكلوتحریرهالعقلإطالقألنوذلكیتجاوزها؛والیتعداها
العقلفحفظدوره؛وتحجیمتعطیلهمفاسدعنخطورةتقلالمفاسدإلىمحالة
معتبرةبقیودوضبطهومكانتهدورهبإثباتالمعهودةاإلسالمیةبالوسطیةمصان

٣٨.معلومةوضوابط

:والعرضوالنسبالنسللحفظالضروریةالمقاصد

.الكونإلعماروالتوالدالتناسلمعناه: النسلحفظ

الزوجیةالعالقةطریقعنالمشروعبالتناسلالقیام: معناهالنسبوحفظ
بعضفيأوالحیوانات،عندهوكماالفوضويالتناسلولیسالشرعیة،

والآباءوالفروعوالأصولالمنهاتعلمالالتيالمادیةاإلباحیةالمجتمعات
.أمهومنأبوهمنیعلمأندونحیاتهكلأحیاًناالفردیعیشإذأبناء؛

المذكورةالثالثةوالمعاني. والشرفوالعفةالكرامةصیانة: معناهالعرضوحفظ
فياإلسالمأقرهالذيالرابعالكليالشرعيالمقصدتعد" والعرضوالنسبالنسل"

الحث-أ:منهانذكرعدةتشریعاتخاللمنوجّذَرهوأثبتهوأحكامه،نصوصه
صلىالرسولقالمصروفاته،وتیسیرأعبائهوتخفیففیهوالترغیبالزواجعلى
.٣٩" مؤنةأقلهبركةالنكاحأعظمإن: "سلمعلیهاهللا

والمماسةبشهوةوالنظرةوالتبرجكالخلوةوذرائعه،منافذهوسدالزنا،منع-ب
.وااللتصاق

.    ٨١نور الدین مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، ص -٣٨
.عائشةالسیدةحدیثباب-عنھاهللارضيعائشةالسیدةحدیثكتابفيأحمداإلمامأخرجھ-٣٩
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.السحاقأواللواطأوللزناالممارسینالمنحرفینمعاقبة-ج

والفواحشالرذائلعنوالنهيالعلیا،والقیمالفاضلةباألخالقبالتمسكاألمر-د
.والمنكرات

: تعالىقالبمتبنیه،ولیسبأبیهاإلنسانُیدعىأنووجوبالتبني،منع-هـ
.٤٠} ِآلَباِئِهماْدُعوُهمْ {

:الماللحفظالضروریةالمقاصد

.والنقصانوالضیاعالتلفمنوصیانتهوٕاثراؤهإنماؤه: معناهالمالحفظ

لداللةوقطعًیاكلًیاشرعًیامقصًداعدلذلكاألعمال؛قوام: یقالكماوالمال
:یليمانذكراألحكامتلكومن. علیهواألحكامالنصوص

: تعالىقالالرزق،عنوالبحثاألرض،فيوالضربالعمل،علىالحث-١
.٤١} َمَناِكِبَهاِفيَفاْمُشواَذُلوًال اْألَْرَض َلُكمُ َجَعلَ الَِّذيُهوَ {

.األموالوٕاضاعةواإلسرافالتبذیرعنالنهي-٢

أكلوجوهمنوجهوكلوالربا،والرشوةوالغشوالغضبالسرقة،تحریم--٣
.٤٢}ِباْلَباِطلِ َبْیَنُكمْ َأْمَواَلُكمْ َتْأُكُلواَوال: {تعالىقالبالباطل،الغیرمال

بقطعالسارقكمعاقبةوالتعزیرات،بالحدودبالباطلالناسأموالآكليمعابة-٤
الحرابةبحدعلیهاالمنصوصالعقوباتبإحدىالطریققاطعأووالمحاربیده،

.٥االحزاب : -٤٠
.١٥الملك : -٤١
.١٨٨البقرة : -٤٢



32 |

اللَّهَ ُیَحاِرُبونَ الَِّذینَ َجَزاءُ ِإنََّما: {تعالىقوله: هيواآلیةالمائدة،سورةفي
.ذلكشروطتوافرتإذاالزمةالعقوبةوتكون٤٣}َوَرُسوَلهُ 

.المتلفاتتضمین-٥

بهاواالنتفاعتروجیهاتعطیلفيیسهمالكيوتكدیسهااألموالاكتنازمنع-٦
٤٤.منهاواالستفادة

:الضروریةالمقاصدأقسامخالصة

أمریقومأنأجلمنمنهابدالالتيالصالحهيذكرناكماالضروریةالمقاصد
.والدنیاالدینفيوٕاسعادواستقرارصالحعلىالوجودونظامالحیاة

مابفعلوذلكالوجود؛جانبمنوالمراعاةوالصیانةالحفظواجبةالمقاصدوهذه
وقدویفوتِّها،ویغیِّبهایعطِّلهامابتركوالحیاة،النفوسواقعفيوُیجدِّرهاُیوجدها

والسنةالكتابفيثابتةكثیرةوأحكامنصوصالمقاصدهذهأهمیةعلىدلت
.وأقوالهموآثارهمالمجتهدینوٕاجماع

المعاش،نظامتماموالتحسینیةالحاجیةالمقاصدمعتشكلفهذه الضروریات
والتحسینیة؟الحاجیةالمقاصدحقیقةإًذاهيفماالمعاد،صالحوكمال

الحرجإلىالغالبفيالمؤديالضیقرفعفيإلیهیفتقرمافهيالحاجیاتأما
والمعامالتوالعاداتالعباداتفيجاریةوهيالمطلوب،بفوتالالحقةوالمشقة

.والجنایات

.٣٣المائدة : -٤٣
. بتصرف .  ٢٠ماجد إسالم البنكاي، مقاصد الشریعة وعالقتھا باألدلة الشرعیة، ص-٤٤
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األحوالوتجنبالعادات،محاسنمنیلیقبمااألخذفهيللتحسیناتوبالنسبة
٤٥.األخالقمكارمقسمذلكویجمعالراجحة،العقولتأنفهاالتيالمدّنسة

البشریة زراعة األعضاءبوعالقتهالنفسحفظمقصد: الثانيالمبحث 

الفریدةوُنظمهالجلیلةوقواعدهالعظیمةمقاصدهفياإلسالمرحمةتتجّلى
ورحمةوالرخاء،الشدةفيورحمةوالحرب،السلمفيرحمةفهوالنبیلة،وأخالقه

والتنفیذ،الحكمفيورحمةوالعقوبة،اإلثابةفيورحمةوالضیق،الوسعفي
.األحوالكلفيورحمة

بدالالتيالخمسالضروریاتبحفظاإلسالمجاءالرحمةهذهولتحقیق
علىالدنیامصالحتجرلمفقدتإذابحیثوالدنیا،الدینمصالحقیامفيمنها

النجاةفوتاألخرىوفيحیاة،وفوتواضطرابوتهارجفسادعلىبلاستقامة،
.المبینبالخسرانوالرجوعوالنعیم

الدار،١٩٩٥–٤،١٤١٦: ط،)١( الجامعیةالرسائلسلسلةالشاطبي،اإلمامعندالمقاصدنظریةأحمد،–الریسوني-٤٥
١٢٤صاإلسالمي،للفكرالعالميوالمعھدالسعودیة–الریاضاإلسالمي،للكتابالعالمیة
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والمال،والعرضوالعقلوالنفسالدینهيالخمسالضروریاتوهذه
الشریعةُعنیتفقدالنفس،حفظمقصدُ الدینحفظمقصدبعدوأعظمها
ویدرأالمصالحلهایحّققمااألحكاممنفشرعتفائقة،عنایةبالنفساإلسالمیة

.علیهااالعتداءودرءوصیانتهاحفظهافيمبالغةوذلكالمفاسد،عنها

النفس.حفظمقصدمفهومالمطلب األول :

الیه، ، مصدر میمي من قصد الشي ومفرد مقاصدالمقصد في اللغة :
.  ٤٦: وجهتيإلیه، وأثبته. یقال : إلیه مقصديوتوجهوله، بمعنى طلبه وأمه 

: ٤٧والقصد لها معان، منها
األم، وٕاتیان الشيء والتوجه، تقول: "قصده، وقصد له وٕالیه" إذا أّمه وتوجه .أ

إلیه ومنه أیضا "أقصده السهم" إذا أصابه فقتل مكانه.
السَِّبیِل َوِمْنَها َجاِئٌر َوَعَلى اللَِّه َقْصدُ {:ستقامة الطریق، ومنه قوله تعالى ا.ب

(والقصد من الطریق ٤٩. وقال ابن جریر٤٨}َوَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعینَ 
.٥٠المستقیم الذي ال اعوجاج فیه...)

، ٣الثالثة، جبیروت، الطبعة - جمال الدین محمد بن منظور اإلفریقي، لسان العرب، دار صادر-٤٦
.٣٥٣ص
، ومعجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، )٣/٣٥٣(قصد) (، مادة المرجع السابق -٤٧

)، إخراج: إبراھیم مصطفى، أحمد حسن ٥/٩٥تحقیق وضبط: عبد السالم محمد ھـارون مادة (قصد) (
)٧٤٥، ٢/٧٤٤سالم ھارون، مادة (قصد) (الزیات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار إشراف عبد ال

.٩النحل: -٤٨
وھو محمد بن جریر بن یزید بن كثیر اآلملي الطبري، ابو جعفر اإلمام المفسر الحافظ أحد األعالم ، -٤٩

لھ مصنفات كثیرة نافعة، منھا: جامع البیان، وتھذیب اآلثار، وتاریخ األمم والملوك، توفي رحمھ هللا سنة 
؛ دار الكتب العلمیة؛ طبقات المفسرین للداوديمحمد بن على أحمد الداوودي شمس الدین؛ (انظر:ھـ. ٣١٠

.١١٠؛ ص٢م، ج١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣
.٨٣؛ ص٨؛ جتفسیر ابن جریر الطبري-٥٠
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َواْقِصْد ِفي {:التوسط وتأتي بمعنى العدل وعدم اإلفراط، ومنه قوله تعالى.ت
.٥١}َمْشِیكَ 

نى المناسب المتبادر في الذهن لمعوبعد ذكر تلك المعاني، یظهر لنا أن ا
المعنى األول حیث أنه إذا ذكرت كلمة المقاصد فیراد بها األم، وٕاتیان هو

الشيء، والتوجه إلیه، وهكذا المعاني األخرى فال تبعد عنها.

هو الذات والمراد بالنفس، حفظ النفسولقد جاءت الشریعة اإلسالمیة ل
االنساني المركب من الروح والجسد، فالروح یسري في الجسد سریان الماء في 

فادتها دامت اعضاء الجسد صالحة لقبول آثار الروح الفائضة علیها أفما،الورد
اآلثارذا فسدت هذه األعضاء وخرجت عن قبول تلك وإ الحس والحركة االرادیة.ب

هو الكلیة المقاصدیة الشرعیة األرواح ، و فارق الروح البدن وانفصل الى عالم 
وهذه ، ٥٢مراعاة حق النفس في الحیاة والسالمة والكرامة والعزةومعناها:الثانیة، 

قاعدة كلّیة دّلت علیها جزئّیات كثیرة مبثوثة في موارد الّتشریع كتابا وسّنة، وقد 
متفاوتة، لكونها اّطردت مراعاتها في جمیع الملل، والّشرائع الّسماویة على درجات 

. ٥٣من أعظم مقتضیات الفطرة الّسوّیـة

ویتحّقق هذا الحفظ بتوفیر الّضرورّي من الغذاء، والّشراب، والمسكن مّما 
، إذ اإلنسان مؤتمن  على ٥٤صون األرواح من الّتلفالحیاة، وییتوّقف علیه بقاء

.١٩لقمان: -٥١
-ھـ١٤٢١الطبعة: األولى ، مكتبة العبیكان، علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي-٥٢

.٨١، ص م٢٠٠١
جبل هللا البشر على حّب ما یجلب لھم الّصالح، وكراھیّة ما یلحق بھم الضّرر والفساد، ولكن قد -٥٣

یعرض لھذه الفطرة ما بھ تنحرف عن ھذا المھیع الّسوي، فیمیل عندئذ ذووھا إلى المنافر، ویزھدون في 
المالئم.       

.٤ص، ٢، جلموافقات الّشاطبي : ا-٥٤
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، ٥٥نفسه بدعوى الحرّیةحیاته التي أودعها اهللا فیه، فال یملك أن یفّوت فیها بقتل 
وتوّعدت صاحبه بالعقوبة النتحاراألجل ذلك حّرمت الّنصوص الّشرعّیة 

. ٥٦األخروّیة

، ولـمـّا كان هذا الجرم الفظیع ٥٧وحّرم الّشارع إزهاق األرواح دون وجه حقّ 
، فجعله من جنس ٥٨من أعظم الفساد في األرض تشّدد في العقوبة علیه

من تشریع القصاص زجر الّناس عن قتل بعضهم بعضا ، والمراد٥٩االعتداء
إبقاء على أنفسهم، واستدامة لحیاتهم، إذ الحیاة أعّز شيء على اإلنسان في 

ألجل ذلك عّد القرآن هذه العقوبة االرتداعالفطرة، فال تعادل عقوبة القتل في 
ُأوِليَیاَحَیاةٌ اْلِقَصاصِ ِفيَوَلُكمْ {، فقال تعالى: ٦٠حیاة باعتبار ما تؤول إلیه

.٦١}َتتَُّقوَن َلَعلَُّكمْ اْألَْلَبابِ 

- قضت الشریعة اإلسالمیّة بإلغاء تأثیر رضا العبد بإسقاط ھذا الحّق، لكونھ من جنس  حقوق هللا، یقول ٥٥
القرافي في تحریم القتل والجرح بكونھ "صونا لمھجة اإلنسان وأعضائھ ومنافعھا علیھا، ولو رضي العبد 

، ١، د.ط، جالناشر: عالم الكتبالفروق، ،القرافيبإسقاط حقّھ من ذلك لم یعتبر رضاه، ولم ینفذ إسقاطھ"، 
. ١٤١ص
روي عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أّن النّبي صلّى هللا علیھ وسلّم قال " من ترّدى من جبل فقتل نفسھ، -٥٦

ار فھو في نار جھنّم یترّدى فیھ خالدا مخلّدا فیھا أبدا، ومن تحّسى سّما فقتل نفسھ، فسّمھ في یده یتحّساه في ن
جھنّم خالدا مخلّدا فیھا أبدا، ومن قتل نفسھ بحدیدة، فحدیدتھ في یده یجأ بھا في بطنھ في نار جھنّم خالدا مخلّدا 

.٣٢، ص٣واء بھ وبما یخاف منھ والخبیث ،جفیھا أبدا"، البخاري : كتاب الطّب : باب شرب السّم والدّ 
- لقولھ صلّى هللا علیھ وسلّم "من قتل دون مالھ فھو أّما القتل دفاعا عن النّفس، وحرمة األھل فجائز، ٥٧

شھید، ومن قتل دون دینھ فھو شھید، ومن قتل دون دمھ فھو شھید، ومن قتل دون أھلھ فھو شھید، الترمذي : 
.٢٨، ص٤جكتاب الّدیات: باب ما جاء فیمن قتل دون مالھ فھو شھید : 

الجتماعیّة ھو انخرام حفظ النّفوس، لذلك قال ابن دقیق ال ریب أّن أعظم ما یوجب اختالل األحوال ا-٥٨
العید "الّذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بھا، أو بحسب فوات المصالح المتعلّقة بعدمھا، وھدم البنیة 

٥٣٨  .
.١٧٧لقولھ تعالى "یا أیّھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى"، البقرة : -٥٩

،٢ج، م١٩٦٨ھـ/١٣٨٨، مكتبة الكلیات األزھریة، مصر، القاھرة:الناشرابن القیّم : إعالم الموقّعین، -٦٠
.١٢٢ص
.١٧٨البقرة : -٦١



37 |

ِفيَوَأْنِفُقوا{تعالى :ونهى الّشارع عن الّتسّبب في إتالف الّنفس بقوله
، أو ، فمن أصیب بمرض معد٦٣-٦٢}التَّْهُلَكِة ِإَلىِبَأْیِدیُكمْ ُتْلُقواَوَال اللَّهِ َسِبیلِ 

، ومن فّرط في ذلك، ٦٤الحیاة وجب علیه أن یتداوىخطیر یتوّقف علیه أصل 
فهلك كان قاتال لنفسه، ومن قّصر أیضا في إنقاذ حیاة غیره كان معتدیا.

واعتبرت الّشریعة حفظ الجسد من اإلتالف في منزلة حفظ الّنفوس، فال 
یحّق ألحد أن یجرح، أو یقطع بعض أطرافه دون أن تكون هناك مصلحة أرجح، 

، واعتبرته افتیاتا على الفطرة، وال ریب في كونه مقتضیا ٦٥ّرمت الخصاءفلذلك ح
للعقوبة الّتعزیرّیة.

ه أو یلحق بها ضررا ویحرم على اإلنسان أن یتلف بعض أطراف غیر 
ِباْألَْنفِ َواْألَْنفَ ِباْلَعْینِ َواْلَعْینَ ِبالنَّْفسِ النَّْفَس َأنَّ ِفیَهاَعَلْیِهمْ َكَتْبَنا{:بقوله تعالى

.٦٦}ِقَصاٌص َواْلُجُروحَ ِبالسِّنِّ َوالسِّنَّ ِباْألُُذنِ َواْألُُذنَ 

وكما جاء النهي عن االعتداء على النفس كالقتل وٕاتالف األعضاء واالنتحار 
.وغیر ذلك من وسائل حفظ النفس

تشیر اآلیة الكریمة إلى أّن ترك اإلنفاق في سبیل هللا، والخروج دون عّدة إلقاء باألیدي إلى الھالك، إذ -٦٢
النّصر منوط باالستعداد، وبذل الوسع لوسائل الغلبة والظّفر، فمن فّرط في ذلك ھزمھ عدّوه وأذلّھ، األلوسي 

سنة النشر: ، تونس–الدار التونسیة للنشر ابن عاشور : التّحریر والتّنویر، ، ١/٤٧٤: روح المعاني : 
.٢١٣- ٢١٢، ص٢، جھـ١٩٨٤

195البقرة : -٦٣
التّشریع الوقائّي القاضي بوجوب حفظ الّصحة، وحمایتھا مّما یضاّدھا ھو األصل، إذ الّصحة من أعظم -٦٤

ما أنعم هللا بھ على اإلنسان، لذلك لو مرض وجب علیھ أن یعالج نفسھ لقولھ صلّى هللا علیھ وسلّم "إّن هللا 
حرام"، أبو داود : كتاب الطّب : باب في أنزل الّداء والّدواء وجعل لكّل داء دواء، فتداووا وال تداووا ب

. ٢٠٧-٢٠٦، ص٤ج األدویة المكروھة :
روي عن ابن مسعود رضي هللا عنھ قال كنّا نغزو مع النّبي صلّى هللا علیھ وسلّم لیس لنا نساء فقلنا ٦٥-

معھ القرآن یارسول هللا أال نستخصي فنھانا عن ذلك، البخاري : كتاب النّكاح : باب تزویج المعسر الذي 
، وعن سعد بن أبي وقّاص أنّھ قال "رّد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم على عثمان ١١،ص٦جواإلسالم،

ختصینا"، البخاري : كتاب النّكاح : باب ما یكره من التبتّل والخصاء : بن مظعون التبتّل، ولو أذن لھ ال
. ١١٨، ص٦ج

- .45المائدة : ٦٦
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في قوله: (( وحفظ النفس اإلمام الشاطبيوقد أشار إلى هذه الوسائل 
حاصله في ثالث معان وهي إقامة أصله بشرعیة التناسل، وحفظ بقائه بعد 

من خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما یحفظه
الداخل، والملبس والمسكن، وذلك ما یحفظه من الخارج.

كان على النفس: االعتداءفي تحریم رحمه اهللا تعالىوقال اإلمام الشافعي
العار بهم، فلما بعض العرب تقتل اإلناث من ولدها صغارا خوف العیلة علیهم و 

عن ذلك من أوالد المشركین دل على تثبیت النهي عن قتل نهى اهللا عز وجل 
علیه الكتاب دلأطفال المشركین في دار الحرب، وكذلك دلت علیه السنه مع ما

َسَفًهاَأْوَالَدُهمْ َقَتُلواالَِّذینَ َخِسرَ َقدْ {، قال اهللا تعالى :٦٧من تحریم القتل بغیر حق
٦٨}ِعْلمٍ ِبَغْیرِ 

.٣، ص٦، جھـ١٤١٠سنة النشر: ، د.ط، بیروت–الناشر: دار المعرفة ، األم،  الشافعي-٦٧
.١٤٠األنعام : -٦٨
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الشریعة االسالمیة واهتمامها بحفظ النفسالمطلب الثاني : 

إّن من أهم مقاصد الشریعة اإلسالمیة حفظ النفس، وهو من الكلیات الخمس 
التي جاء اإلسالم لصیانتها والحفاظ علیها، وهي مرتبة كالتالي حسب أهمیتها:

حفظ العقل]  ٣[حفظ النفس]  ٢[حفظ الدین]  ١[

حفظ المال]  ٥[حفظ النسل والعرض]  ٤[

وللمحافظــة علــى الــنفس شــرع اإلســالم أمــورا كثیــرة، منهــا الحــث علــى التــداوي 
ــَداَوْوا«مــن األمــراض واألســقام. قــال  ــادَ َت ــِإنَّ اللَّــِه،ِعَب ــمْ ُســْبَحاَنُه،اللَّــَه،َف َیَضــعْ َل

. وروى مسـلم عـن جـابر ـ رضـي اهللا عنـه ـ ٦٩»اْلهَـَرمَ ِإالَّ ِشَفاًء،َمَعهُ َوَضعَ ِإالَّ َداًء،
.  ٧٠أصاب دواء الداء برئ بإذن اهللا)قال: (لكل داء دواء فإذاأن رسول اهللا 

إذا كان المرض مهلكا وحصل له العلم أو الظـن أن الـدواء وقد یجب التداوي
حیــث منــع اهللا٧١}َوَال ُتْلقُــوا ِبَأْیــِدیُكْم ِإَلــى التَّْهُلَكــةِ {فیــه شــفاء، دل علیــه قولــه تعــالى:

لهــــالك وذلــــك فس للهــــالك وهــــو اذا لـــم یتــــداو، معــــرض نفســـه لتعـــالى تعــــریض الـــن
.   ممنوع

،.   ١١٣٧، ص٢، ج٣٤٣٦أخرجھ ابن ماجھ، باب ما أنزل هللا داء إال انزل لھ شفاء، رقم الحدیث :-٦٩
دار، والرقیاتوالطبوالكفاراتاألمراضكتاب، المقدسيضیاءالواحدعبدبنمحمدهللاعبدأبو-٧٠
.٧٣، ص١٤١٥األولى: الطبعة، عفانابن
.١٩٥البقرة :-٧١
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ـ "الطــب كالشــرع ُوِضــَع لجلــب اهللاویقــول العــز بــن عبــد الســالم ـ رحمــه 
.٧٢، ولدرء مفاسد المعاطب واألسقام"مصالح السالمة والعافیة

وبمــا أن زرع األعضــاء ال یخــرج عــن كونــه نوعــا مــن أنــواع الــدواء الــذي بــه 
حفـظ النفـوس وٕانقاذهـا مــن التهلكـة فإنـه یــدخل فـي عمـوم التــداوي الـذي أمـر الشــرع 

الحنیف باتخاذه.

أصــیبت (الُسـنة أن قتــادة بــن النعمــان ـ رضــي اهللا عنـه ـوقـد ورد فــي ُكتــب
رد في یوم أحـد ـ فنـذرت حدقتـه، فأخـذها فـي راحتـه إلـى النبـّي عینه یوم بدر ـ وو 

.  ٧٣فكانت أحسن عینیه وأحّدهما بصرا)إلى موضعها فأعادها 

وهــو أول مــن زرع للعــین، وال یحــدث فــي هــذا وهــذا بــال شــك مــن كراماتــه 
رّد یـد معـوذ بـن عفـراء یـوم الزرع أي رفض لألعضاء، وقد ورد أیضـا أن النبـي 
فلصــقت بعــد أن نــدرت مــن بــدر بعــد أن قطعهــا عكرمــة بــن أبــي جهــل وألصــقها 

كـــذلك یـــد حبـــي بـــن یســـاف، وكـــان ضـــرب یـــوم بـــدر علـــى . ورّد النبـــي ٧٤الكتـــف
.٧٥ونفث علیه حتى صحّ ى عاتقه فرّده المصطف

بن أسعد في وقعة كالب فـي الجاهلیـة، فاتخـذ لـه ٧٦جةوقد أصیب أنف عرف
.٧٧أن یصنع أنفا من ذهب)أنفا من ورق "فضة" فأنتّن علیه، فأمره 

، الملقب أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي-٧٢
منقحة، طبعة: جدیدة مضبوطة، القاھرة–الناشر: مكتبة الكلیات األزھریة قواعد األحكام، ،بسلطان العلماء

.٤، ص١، جم١٩٩١-ھـ ١٤١٤
.١٢٠ص؛٣ج؛١٥٤٩: الحدیثرقم؛النعمانبنقتادةمسندبعنوان؛مسندهفيیعليأبوأخرجھ-٧٣
األسرار في سیرة حدائق األنوار في مطالع، محمد بن عمر بن مبارك الحمیري الحضرمي الشافعي-٧٤

.٢٤٤، ص١، جھـ١٤١٩-الطبعة: األولى ، جدة–دار المنھاج النبي المختار،
الطبعة ، الریاض:دار طیبة دالئل النبّوة لألصفھاني،، إسماعیل بن محمد بن الفضل التیمي األصبھاني-٧٥

.٤١٨، ص ١٤٠٩األولى ، 
جدسعدبنكعببنعوفبنعطاردبنشجرةبنحباببنصفوانبنكرببنأسعدبنعرفجة- ٧٦
النبيفأمرهعلیھفانتنورقمنأنفافاتخذالجاھلیةفيالكالبیومأنفھأصیب،طرفةبنالرحمنعبد
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ُحـبِّ َعلَـىُجِبلَـتْ النُُّفوَس ِألَنَّ ": ".... عاشوربنالطاهرمحمد"وقال شیخ
َفَجـَزاُؤهُ َقتَـلَ ِإَذاَأنَّهُ اْلَغَضبِ ِعْندَ َعِلمَ َفِإَذااْلَغَضِبیَِّة،اْلُقوَّةِ ِإْرَضاءِ ُحبِّ َوَعَلىاْلَبَقاءِ 
ِتـــهِ ِإْرَضـــاءِ َعَلـــىَأْقــَدمَ اْلَقْتـــلِ ُدونَ اْلَجـــَزاءُ َیُكـــونَ َأنْ ِفــيَطِمـــعَ َوإَِذااْرتَـــَدَع،اْلَقْتــلُ  ُقوَّ

ـْبرُ ُیْمِكـنُ اْلِقَصـاصِ ُدونُ َمـابِـَأنَّ َنْفَسـهُ َعلَّلَ ثُمَّ اْلَغَضِبیَِّة، . ِمْنـهُ َوالتَّفَـاِديَعَلْیـهِ الصَّ
دمحرمــةالنبــيوجعــل،٧٨"َوَأْعَمــاِلِهمْ َأْقــَواِلِهمْ ِفــيَوَشــاعَ اْلَعــَربِ ِعْنــدَ َذِلــكَ َكثُــرَ َوَقــدْ 

: -وسـلمعلیـهاهللاصـلى-قالفیهـا،وماالدنیازوالمناهللاعندأعظمالمسلم
النسـائي،رواه؛"الـدُّْنَیاَزَوالِ ِمـنْ اللَّـهِ ِعْنـدَ َأْعَظـمُ ُمـْؤِمنٍ َلَقْتـلُ ِبَیـِدهِ َنْفِسىَوالَِّذى"

حـرامالمسـلمعلـىالمسـلمكـل: "آخـرحدیثفي-وسلمعلیهاهللاصلى-وقال
جنایـاتعقوبـاتفـياإلسـالمیةالشـریعةوأحكـاممسلم،رواه؛"وعرضهومالهدمه

لـوازموأعـدلأدقمـنهـيالمسـلمینوحرمـاتأرواحوانتهاكالنفسعلىاالعتداء
: السباعيهانيالدكتوریقولالعـالمین؛ربشریعةوانتظامقواموبهاالدین،هذا

ضــعففـإذا.. اإلسـالمیةللمنظومـةالفقـريالعمــوداإلسـالميالجنایـاتفقـهیعتبـر"
ضـــدوحـــدیثًاقـــدیًماتحـــاكالتـــيالمـــؤامراتإنبـــل،قویـــتاســـتقاموٕاذا.. ضـــعفت
الراعــــيجنــــةهــــيالتــــيالجنائیــــةالمنظومــــةهــــذهعلــــىالقضــــاءهــــدفهااإلســــالم
اهللادیـنفـيلیـدخلواالنـاستجـذبالتـيالغراءالشریعةعنوانهيوالتي.. والرعیة
.٧٩"أفواًجا

،٣٢٠ص،٣ج،قاتالث،البصرةأھلمنمعدودوھو،ذھبمنأنفایتخذأنسلموعلیھهللاصلى
٣٢١.

:؛٢٠٢-١٩٧ص،١٤٠٨،،-٧٧
،٩٤٦٣:الحدیثرقم؛ذلكمنالضرورةدعتھفیماباب؛اللباسكتاب؛سننھفيالنسائيأخرجھ

.٤٤٠،ص٥ج
الطبعة: الرابعة، ، دار طیبة للنشر والتوزیع،تفسیر البغوي،أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي- ٧٨

.٤٢، ص٢، جم١٩٩٧-ھـ ١٤١٧
، تونس–نشر الدار التونسیة لل،لتحریر والتنویرا،بن محمد الطاھر بن عاشورمحمد الطاھر بن محمد-٧٩

.١٧٨، ص٦، جھـ١٩٨٤سنة النشر: 
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ـــنفس االنســـانیة والحفـــاظ علیهـــا وٕان وجـــود العقـــل  والنســـل فـــرع عـــن وجـــود ال
وح، كمـا یقولـون بسیاج حصین من الحفظ والتأمین، والمـال شـقیق الـر یحیط النفس 

فسه . نعونا له ووقایة لخلق لمصالح اآلدمي

ة الثالثـة مـن خـدم الـنفس، والحفـاظ علـى الـنفس وفـي فكانت المقاصد الشرعی
تضیعها تعریض للنفس لخطر الهالك والضیاع. 

واهتمامهـــا بحفــــظ وممـــا ســـبق یتضـــح لنـــا مــــدى حـــرص الشـــریعة االســـالمیة 
الـــنفس وصـــیانة حیاتهــــا مـــن المعاطــــب والمهالـــك، وأنهــــا أولـــت ذلــــك عنایـــة كبیــــرة 

ة .یحتما الشرعیة االساسیة وواجباتها الوجعلتها من مقاصده

ـــاذونســـتطیع أن نقـــول: ان كـــل امـــ ـــان البشـــري وانق ه مـــن ر یـــؤدي لحفـــظ الكی
تي ذكرناها.        الهالك فاتخاذه واجب شرعي، كما دل علیه كثیر من النصوص ال
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.القدیمةالمطلب الثالث : زراعة األعضاء في ضوء النصوص الفقهیة

إن أي باحث في المصنفات القدیمة ، لن یجد نصوصا تناولت هذه المسألة 
بصورة مباشرة ، وٕانما توجد بعض النصوص في أحكام صور من التصرف في 

في عدة أبواب فقهیة منها : باب البیوع جسم اإلنسان ، ولقد ذكرت هذه األحكام
وباب التداوي وكذلك في كتب القواعد الفقیه ، عند الكالم عن حالة االضطرار 
وما یجوز للمضطر وما ال یجوز ، وكانت هذه النصوص عامة في عدم إباحة 
التصرف بجسد اإلنسان في حال حیاته وبعد وفاته . ولبیان هده الصور 

ن أقوال الفقهاء في هذه األحكام ، وذلك على النحو والنصوص نذكر جملة م
التالي :

( ال یجوز بیع شعور اإلنسان واالنتفاع بها ، ألن اآلدمي :٨٠یقول المرغیناني
٨١مكرم ال مبتذل فال یجوز أن یكون شيء من أجزائه مهانا وال مبتذال.......)

( وأما عظم اآلدمي وشعره فال یجوز بیعه ال لنجاسته :٨٢وكذلك یقول الكاساني
٨٣ألنه طاهر محترم واالبتذال بالبیع یشعر باإلهانة ........)

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین: من أكابر فقھاء الحنفیة ٨٠-
( من نواحي فرغانة ) كان حافظا مفسرا محققا أدیبا ، من المجتھدین ، وقد كان نسبتھ إلى مرغینان

ھـ  ، من كتبھ بدایة المبتدي ، ومنتقى الفروع ، وقد ٥٣٠أیضا من أوعیة العلم رحمھ هللا ، ولد سنة 
، ص ٤م ) ، ج ٢٠٠٢؛ ( دار العلم للمالیین ، ١٥ھـ ، األعالم ؛ ط٥٩٣توفي رحمھ هللا في سنة 

سیر أعالم النبالء  ؛ تح : شعیب األرناؤوطي ، ،؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي٢٦٦
، ص ٢١ھـ ) ، ج ١٤١٣؛ ( لبنان ، بیروت : مؤسسة الرسالة ، ٩لمحمد  نعیم العرسقوسي ؛ ط 

٢٣٢   .

؛ ١افظ عاشور حافظ ؛ طالھدایة . ، تح : محمد تامر وح،برھان الدین علي أبي بكر المرغیناني-٥٥
.٩٧٨؛ ص ٣م ) ؛ ج ٢٠٠٠ھـ /     ١٤٢٠(دار السالم ، 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، عالء الدین ، منسوب إلى كاسان بلدة بالتركستان ،خلف نھر سیحون ، -٨٢
دینمن أھل حلب . من أئمة الحنفیة ، كان یسمي (( ملك العلماء )) ، تفقھ وأخذ العلم عن عالء ال
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ویقول أیضا : ( في حرمة بیع لبن المرأة والدلیل علیه أن الناس ال 
یعدونه  ماال وال یباع في سوق ما من األسواق ، دل أنه لیس بمال فال یجوز 

نه جزء من اآلدمي واآلدمي بجمیع أجزائه محترم ومكرم ولیس من بیعه وأل
٨٤الكرامة واالحترام ابتذاله بالبیع والشراء...)

في المغني ( ال یباع عرق الشاة ، ویباع لبنها ٨٥(ابن قدامة)وكذلك ذكر 
وسائر أجزاء اآلدمي یجوز بیعها فإنه یجوز بیع العبد واألمة وٕانما حرم بیع الحر 

٨٦نه لیس بمملوك وحرم بیع العضو المقطوع ألنه ال نفع فیه.......)أل

في المجموع ( إن اضطر ووجد آدمیا میتا ٨٧( اإلمام النووي )وكذلك ذكر 
من جاز له أكله ، ألن حرمة الحي خیر من حرمة المیت وٕان وجد مرتدا أو

السمرقندي وشرح كتابھ المشھور التحفة في الفقھ  ، وقد قرأ علیھ معظم تصانیفھ . وتوفي بحلب یوم 
یدنا إبراھیم الخلیل ، من م ودفن في مقام س١٥٨٧األحد بعد الظھر وھو عاشر رجب في سنة 

)/ األعالم ، ج لدین : (( البدائع )) وھو شرح تحفة الفقھاء ، و( السلطان المبین في أصول اھتصانیف
د ؛ طبقات الحنفیة . لعبد القادر بن أبي بن الوفاء القرشي ؛ باكستان ، كراتشي : میر محم٤٦،ص ٢

. ٢٤٦_ ٢٤٤، ص ١كتب خانھ ) ، ج

- ھـ / ١٤١٧؛ ( دار الفكر ، ١، ط ع الصنائع بدائ،عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي٨٣
.٢١٣، ص ٥م ) ؛  ج ١٩٩٦

- .٢١٦المرجع السابق ، ص:٨٤
ابن قدامھمحمد بن أحمد بن عبد الھادي بن عبد الحمید بن عبد الھادي شمس الدین أبو عبد هللا، - ٨٥

من كبار الحنابلة، المقدسي الجماعیلي األصل، ثم الدمشقي ألصالحي: حافظ للحدیث، عارف باألدب، 
یقال لھ " ابن عبد الھادي " نسبة إلى جده األعلى ، أخذ عن ابن تیمیة والذھبي وغیرھما. وصنف ما 
یزید على سبعین كتبا ، یربي ما أكملھ منھا على مئة مجلد، ومات قبل بلوغ األربعین ، من كتبھ 

./صول الفقھ ، األحكام في فقھ الحنابلة:العقود الدریة في مناقب شیخ اإلسالم أحمد ابن تیمیة ،قواعد أ
.٣٢٦ص ، ٥ج األعالم ،

. ٣٠٤؛ ص ٤؛ دار الباز ؛ ج المغني على الشرح الكبیر ،شمس الدین ابن قدامھ المقدسي-٨٦
- یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي ، الشافعي، أبو زكریا، محیي الدین: ٨٧

یث ، مولده ووفاتھ في نوا (من قرى حوران، بسوریة) والیھا نسبتھ ، تعلم في عالمة بالفقھ والحد
دمشق ، من كتبھ منھاج الطالبین ، ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین ، روضة الطالبین ./ 

.١٤٩ص ؛ ٨ج األعالم ؛ 
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اضطر ولم یجد وجب قتله في الزنا جاز له أن یأكله ألن قتله مستحق ، وٕان 
شیئا فهل یجوز له أن یقطع شیئا من بدنه ویأكله ؟

إلى أن فیه وجهین : قال أبو إسحاق : یجوز ألنه إحیاء فدهب الشافعیة
النفس بعضو جاز كما یجوز أن یقطع عضوا إذا وقعت فیه اآلكلة ( داء یقع فـي 

قال: ال یجوز ألنه إذا إلحیاء نفسه ، ومن أصحابنا من ٨٨العضو فـَیْأَتِكل منه )
ا روي عن،  واستدلوا على ذلك بم٨٩قطع عضوا منه كان المخافة علیه أكثر)

قال : قالت : أم سلمة اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز ٩٠)(حسان بن مخارق
فدخل النبي  صلى اهللا علیه وسلم  وهو یغلي فقال ما هذا؟، فقالت : إن ابنتي 

_ (( إن اهللا لم یجعل فقال : _صلى اهللا علیه وسلماشتكت فنبذنا لها هذا ، 
٩١شفاءكم  في حرام )) 

( االنتفاع بأجزاء اآلدمي لم یجز قیل ولقد جاء في نص الفتاوى الهندیة :
.٩٢: للنجاسة ، وقیل :للكرامة وهو الصحیح...)

( وال یأكل المضطر طعام مضطر آخر وكذلك في نص األشباه والنظائر :
إال أن یكون نبیا فإنه یجوز له أخذه له ویجب على من معه بذله له وال قطع فلذة 

.٢٢؛ ص ١١لسان العرب ؛ ج -٨٨
، ٩المجموع ؛ تح: محمد نجیب المطیعي ؛ ( مكتبة اإلرشاد ) ، ج  ،محي الدین بن شرف النووي-٨٩

.٤٣، ٤٢ص 
حسان بن مخارق الشیباني ، وقد قیل حسان بن أبى المخارق ، كنیتھ أبو العوام ، یروى عن سعید بن -٩٠

جبیر أنھ كان یقرأ { ھل تستطیع ربك } ، وروى عنھ جابر بن یزید الجعفي ، الثقات . لمحمد بن 
ن ، بیروت :  ؛ ( لبنا١حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ؛ تح : السید شرف الدین أحمد ؛ ط 

. ٢٢٣، ص ٦) ، ج ١٩٧٥–١٣٩٥دار الفكر ،  

؛ ١) ؛ ج١٣٩١أخرجھ ابن حبان في صحیحھ ؛ كتاب األشربة ؛ باب شرب اللبن ؛ رقم الحدیث : ( -٩١
.  ٢٣٣ص

ھـ / ١٤٢١؛ (لبنان ، بیروت : دار الكتب العلمیة ؛ ١الفتاوى الھندیة . نظام ؛ ط،لھمام موالنا الشیخا-٩٢
.٤٣٤، ص ٥م ) ج ٢٠٠٠
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طع فلذة من نفسه إن كان الخوف من القطع من فخذه وال قتل ولده أو عبده وال ق
.٩٣كالخوف من ترك األكل أو أكتر...)

یفسر غالبیة صور التصرف في الجسد اإلنساني التي بحث ومما تقدم 
فیها الفقهاء القدامى ، وهذه النصوص تدور حول االضطرار فمنعوه باإلجماع ، 
بالنسبة للحي المعصوم سواء أذن أم لم یأذن ، وأما األكل من المیت إلنقاذ 

وٕان المضطر فإنما أجازه فریق من الفقهاء لعدم ورود ذلك االحتمال علیه ؛ 
بحذر شدید ، وتشدد الفقهاء القدامى عالجوا مسألة التصرف بأعضاء اآلدمي 

رهم ثأكرهم تشددا في هذه المسألة هم فقهاء المذهب الحنفي ، و ثظاهر، وكان أك
توسعا هم أصحاب المذهب  الشافعي ، والمعنى الذي كان وراء هذا التشدد 

م من كرامة وحرمة البن وهیمن على الفقهاء في اجتهادهم هو ما جعله اإلسال
.٩٤آدم 

وأما عملیات غرس األعضاء فلقد وصلت إلى مستوًى متطوٍر في 
العصر الحاضر ، وال أظن أنها وقعت لهم في العصور السابقة حتى في دائرة 

من الفقهاء القدامى بحثها الخیال العلمي ، ولو أنَّ أحداً االفتراض أو في دائرة
.٩٥بحث فیه  هذه األیام ، لكان مستنِكرًا لها ومعرضا عنها على النحو الذي ن

ولقد قرر الفقهاء القدامى أن صورة االنتفاع بأجزاء اآلدمي عن طریق 
أكلها في حالة االضطرار محرمة بحسب قواعد الشریعة ونصوا على أن التحریم 

؛ دار الكتب العلمیة ؛ ١؛ تح: محمد حسن إسماعیل ، طاألشباه والنظائر،جالل الدین السیوطي-٩٣
. ١٧٨، ص١م ) ؛ ج١٩٩٨ھـ / ١٤١٩

.١٤٧ص م) ٢٠٠٠ھـ  / ١٤٢١، ( دار النفائس  ، ٣لمحمد نعیم یاسین ، طقضایا طبیة معاصرة ،-٩٤
.١٤٨المرجع السابق ، ص -٩٥
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انه وال العبث یكون في جمیع صور االنتفاع ألن اإلنسان مكرم ، وال یجوز امته
به .

ولكن لو أن أحدًا منا كان في عصرهم ، وجاءه من یستفتیه في التبرع 
ده أو أنسجة بكلَیِتِه أو بقرنیة عینه أو بدمه أو بنخاع عظمه أو بشيء من جل

نین قبل نفخ الروح أو غیر ذلك من أجزاء اإلنسان ، لو ججسمه أو خالیاه أو ب
وماذا سیطرق ذهنه من الخواطر حول فائدة هذا ابه ؟حدث ذلك فماذا سیكون جو 

التبرع للمتبرع له؟ إن توقعات اإلنسان مهما كان عالما وتخیالته لها حدود ، 
تفرضها علیه حال العصر والوضع القائم فیها ولم یكن عصرهم وتقدمهم في علم 

اء الطب یسمح ألحد مختص وال غیره أن یتخیل إمكان االستفادة من هذه األجز 
المسؤول عنها في أغراض أخرى غیر تلك األغراض التي تستعمل بها الجمادات 

. ٩٦والنباتات والحیوانات

ومن هذا المبدأ نجد أن جمیع العناصر المستجدة في مسألة التصرف 
باألعضاء اآلدمیة بصورة عامة ال یمكن إخضاعها ألقوال الفقهاء القدامى ، 

الشرعیة ، مع ضرورة الموازنة المقاصدوٕانما تحتاج إلى تخریج جدید على حسب 
مبین المفاسد والمصالح التي تتضمنها هذه المسألة .واهللا أعل

- .١٤٨، ص معاصرةطبیةقضایا٩٦
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مفهوم عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة : الثالثالمبحث 

.والقواعد المتعلقة بها تعریف زراعة األعضاء البشریة المطلب األول :

زرع، یقال : زرع الحب یزرع زرًعا، فهو مصدر من الفعلالزرع لغًة :
وزرع األرض حرثها للزراعة، وزرع اهللا الزرع : أنبته ونماه حتى وزراعًة : بذره،

.لغویة، هذه كلها معاني٩٧بلغ غایته والزرع أیًضا الولد، أي : األبناء والبنات 

وضع البذور في األرض، وتعهدها فهو عبارة عنأما المعنى االصطالحي :
تي غلتها، والزرع هنا وتؤ بالماء والغذاء حتى تنبت، وتنضج، وتثمر، ثم تحصد،

حتى بمعنى زرع األعضاء، وضع األعضاء في مواضع مخصوصة من الجسد
یتقبلها الجسد؛ فتتحرك وتؤدي وظائفها الفسیولوجیة بصورة طبیعیة أو قریبا

.٩٨منها

مجموع الجسد كالید والرجل جمع عضو، وهو جزء منواألعضاء لغًة :
األعضاء المعروفة من األیدي واألرجل المراد هنا لیس قاصرا على ٩٩واألذن

ونحوها، بل یشمل أیضا األنسجة والخالیا والدماء، سواء كان ذلك متصال 
باإلنسان مستغنى عنه أم انفصل عنه فعال؛ بسبب الموت أو اإلصابة أو نحو 

أو ذلك. فیكون زرع األعضاء إذن عبارة عن وضع عضو طبیعي إنساني

- ٣٩٢المعجم الوسیط، ص ٩٧
- ٢٠١، ص ١قضایا فقھیة معاصرة ٩٨

٦٠٧المعجم الوسیط، ص - ٩٩
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ان، یكون بدیًال عن عضوه المبتور الذي صناعي في موضٍع من جسد اإلنس
.١٠٠آلخر، أو العضو المریض عدیم الفائدة والوظیفةقطع لسبب أو

اختلفت عبارات األطباء والباحثین في تعریف أما اصطالحا فقد 
-نقل وزراعة األعضاء ومن تلك التعاریف :

من نقل األعضاء الحیة جراحیا من جزء إلى جزء آخر في الجسم ، أو- ١
شخص إلى آخر.

، كان إنسانا أو حیوانا أو كائن حينقل عضو سلیم من جسم متبرع سواء - ٢
.قام العضو المریض في أداء وظائفهوٕاثباته في الجسم المستقبل لیقوم م

نقل قطعة من جلد إلى مكان آخر من بدنه ، أو نقل عضو ، أو دم من - ٣
هو تالف وم مقام مابدن إنسان متبرع به غالبا إلى بدن إنسان آخر ، لیق

.١٠١ةیي وظیفته بكفافیه ، أو مقام ماال یقوم بكفایته ، وال یؤد
وبصورة عامة إن المقصود من عملیات نقل وزرع األعضاء هو 
محاولة مساعدة المریض على الشفاء من هالك محقق ، وذلك ألن إحیاء 

قوله ، كما في ١٠٢النفس واجب على كل إنسان بالنسبة لنفسه أو لغیره
.١٠٣}َوَمْن َأْحَیاَها َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیًعا{تعالى :

- ٢٠١، ص ١قضایا فقھیة معاصرة١٠٠
- ؛١؛ ط اء اإلنسان في الفقھ اإلسالمي  أحكام نقل أعض،یوسف بن عبد هللا بن أحمد األحمد١٠١

.٢٦؛ ص ١ھـ ) ؛ ج١٤٢٧( السعودیة ، الریاض : دار كنوز اشبیلیا ، 
؛ ( مطابع الوالء الحدیثة ١؛ طاألعضاء في میزان أصول الفقھ اقتطاع واقتالع،أبي بكر خلیل-١٠٢

.  ٢٧م ) ، ص٢٠٠٠ھـ / ١٤٢١بشبن الكون  
.٣١، ٣٠المائدة : من اآلیة -١٠٣
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ومما ال شك فیه أن هذه العملیات من الزراعة والنقل تتصل اتصاال 
مباشرا ووثیقا بجملة من القواعد الفقهیة الكلیة التي تساعد على فهم هذه 

األحكام العملیة ، وهي على النحو التالي :

موال ، وأرسخها في البیان هي أوسع القواعد شلقاعدة األولى :ا
حفظ - ، وهي المقاصد الشرعیة الخمسة ، وهي كالتالي : حفظ الدین الفقهي
المال .حفظ -حفظ العقل -حفظ النسل -النفس 

انقسام جملة الحقوق الشرعیة إلى قسمین  : حق اهللا ، القاعدة الثانیة :
وحق للعباد ، وٕانما یجوز التصرف بما هو حق للعباد أو غلب علیه حق 

للعباد .

نیة تنهض مشروعیة اإلیثار على سائر الحقوق البدالقاعدة الثالثة :
.العباد ، دون ما سواها من حق اهللا عز وجل والدنیویة الداخلة في حقوق 

الحــــــقوق  المعــــنویة الداخلة  في حقــــــوق العـــباد تورث القاعدة الرابعة :
.١٠٤ـــموت كما تورث  الحقوق العینیةبالـ

فهذه القواعد األربع  تشكل جسرا ممتدا بین ینبوع  الشریعة  اإلسالمیة  ، 
وبین هذا العصر والعصور التالیة .

وزراعة األعضاء البشریة بعدَّة ألقاب منها:ولقد اشتهرت مسألة نقل 

زراعة األعضاء اإلنسانیة .أوًال :

؛ ( سوریة ، دمشق : دار الفارابي ١؛ طقضایا فقھیة معاصرة ،محمد سعید رمضان البوطي-١٠٤
.١١٩، ١١٨، ص ١م ) ، ج ٢٠٠٦ھـ/ ١٣٢٧للمعارف ، 
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غرس األعضاء .ثانیًا :

انتفاع اإلنسان بعضو إنسان آخر .ثالثًا :

.١٠٥ترقیع األعضاءرابعًا :

ولقد قسمت هذه المسألة من حیث النقل والتعویض وباعتبار الملة إلى 
قسمین :

:أما من حیث النقل

ووالدة فیكون من مسلم إلى كافر، وعكسه ، السیما إذا كان بین والد مسلم 
.كتابیة

ولقد قسمها األطباء تقسیما آخر من حیث النقل والتعویض ، فأما من حیث 
النقل فتنقسم إلى :

فكونها من الجسم ذاته وٕالیه من منطقة أخرى .الذاتیة :

كالنقل بین توأمین .والتماثل :

كالنقل بین آدمیین .والتباین :

.١٠٦كالنقل من حیوان ، أو شيء مصنع آلدميوالدخیلة :

فلقد قسمها األطباء إلي قسمین :وأما باعتبار عملیة التعویض

ھـ / ١٤٢٧؛ (سوریا ، دمشق : مؤسسة الرسالة ) ، ١فقھ النوازل ؛ ط ،بكر عبد هللا أبو زید- ١٠٥
. ٥١، ٥٠،ص ٢م ، ج٢٠٠٦

.٥١، ٥٠، ص ٢فقھ النوازل ، ج -١٠٦
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ع العضو في مكان تالف .ومثاله بمعنى غرس أو زر الموضع السوي:
القلب  والرئتین والكبد والقرنیة )).((

في غیر محله التالف .وُمثاله بمعنى  زرع العضو:الموضع المختلف
.١٠٩))١٠٨بدال من موضعها في  (الخاصرة)١٠٧زرع الكلى في حفرة (الحرقفة)((

ولذلك ال یجوز ألي باحث في هذا المجال أن یتخذ ما ذكره الفقهاء من 
أحكام لبعض المسائل في هذا المجال أصال یقاس علیه ، ألنه بمجرد وجود 

المستجدة ، ولو عرضت عناصر المتشابهة یتم إغفال كثیر من العناصربعض ال
هذه المسألة على الفقهاء الستحدثوا لها اجتهادا أو تخریجا جدیدا ، ألنهم كانوا 
رحمهم اهللا تعالى ینظرون في  المستجدات بعین البصیرة ، وال یكتفون بالنظر 

فال یغریهم تشابه ظاهر مع إلى ظواهر األمور عند القیام بعملیة الوزن الشرعي
بعض الوقائع السابقة لیعطي المشبه حكم المشبه به ، وهذا المنهج الذي ینبغي 
أن یتبعه المجتهد في كل عصر، وهو الذي ینبغي أن یراعى عند الباحث في 

.١١٠أحكام المستجدات 

ولهذا ساد االختالف واالضطراب والقلق في أوساط الناس اتجاه مسألة 
وزرع األعضاء ، وهو ما نقلته وسائل اإلعالم  في كل مكان من أرض نقل

اإلسالم ؛ ألن الخطأ في تبین الحكم علیها قد یمنع الخیر الكثیر عن الناس .

الحرقفة : عظم الَحَجَبِة وھي رْأس الَوِرِك یقال للمریض إذا طالَْت َضْجَعُتھ َدِبَرْت َحراِقفُھ ، لسان -١٠٧
: دار الصادر ) ، ؛ ( لبنان ، بیروت١العرب . لمحمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري ؛ ط

.  ٤٦، ص٩، ج مادة : (حرقف)
َفِة والقَُصْیَرى، وھو ما َقلََص عنھ الَقَصَرتاِن وتقدم من الـَحَجَبَتـْیِن، وما الخاصرة: ما بـین الـَحْرقَ -١٠٨

ْفِطَفِة  ویقال: رجل َضْخُم الـخواِصِر ، لسان العرب ، مادة : فوق الـَخْصِر من الـجلدة الرقـیقِة: الطِّ
.٢٤٠، ص٤) ، ج(خصر
- المرجع السابق .١٠٩
- ١٣٥قضایا طبیة معاصرة . ، ص١١٠
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الشرعیة لعملیات زراعة األعضاء . و القانونیة والطبیة المطلب الثاني : الشروط 

تستوجب عملیات نقل وزرع االعضاء البشریة التي تتم بین األحیاء، وجود 
جسد، ویجب أن یكون سلیما حتى یمكن استئصال العضو المتبرع بأحد أعضاء 

منه قصد زرعه في جسد الشخص المریض. فیعتبر المتبرع الطرف الذي ال 
ار ر مصلحة له من عملیة نقل العضو، بل بالعكس قد تلحق هذه العملیة أض

تحقیق الموازنة الصعبة بین مصالح األطراف كبیرة به. ولهذا الغرض البد من
المتعارضة، وذلك بحمایة السالمة الجسدیة لمتبرع من جهة، ومحاولة إنقاذ 

المریض المهدد بالخطر من جهة أخرى . 

ونظرا ألهمیة وخطورة عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة التي تتم بین 
فإن إحاطتها بمجموعة من القیود والشروط أمر ضروري إلنجاحها.حیاء، األ

.لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة األول : الشروط القانونیة المحور 

ضرورة الحصول على رضا طرفي عملیات نقل وزرع فمن الشروط القانونیة
األعضاء البشریة. 

فسالمة جسم اإلنسان هي المصلحة التي یحمیها الفرد، من اجل ان یبقى 
مؤدیا لكل وظائفه الحیویة على نحو طبیعي، فله الحق في أن یضل أعضاء 

من هذه االنتقاصجسمه تؤدي وظائفها بصورة كاملة وكل فعل یؤدي إلى 
األعضاء یعد مساسا بسالمة الجسم وتكامله . 
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جسد المریض،  وزرع األعضاء البشریة تمس سالمةونظرا لكون عملیات نقل 
ل خاص، فإن الحصول على الموافقة المسبقة لألطراف وسالمة المتبرع بشك

فمن خصائص رضا المتبرع والمریض :،المعنیة أمر ضروري ال غنى عنه

أن یكون الرضا مكتوبا : فالرضا في األعمال الطبیة لیس له شكال معینا -أ
یصدر ضمنا أو قد یصدر بالقول أو الكتابة، ولیس یفرغ فیه، فیمكن أن 

للكتابة شكال تفرغ فیه فقد تكون مطبوعة بخط الید كما قد تكون مكتوبة 
باآللة، ولكن یشترط في الكتابة وضوح العبارات وداللتها على قصد 

. ١١١صاحبها
فیشترط على الطبیب الذي ان یكون الرضا متبصرا أو مستنیرا-ب

برع، أو زرعه لدى العضو البشري من المتیة استئصال یجري عمل
ل أوال على الرضا المتبصر من المتبرع، وكذا من المریض، أن یتحص

صیر كل من المتبرع والمریض .المریض. أي وجوب تب
أن یكون الرضا حرا : أي صادرا عن شخص یتمتع بملكات ذهنیة -ت

عن ، حتى یكون رأیا صحیحا عن طبیعة هذا التدخل الجراحي، و ونفسیة
. فتعد ١١٢المخاطر التي قد یتعرض لها الشخص متبرعا كان أم مریضا

تبرع بالعضو شرطا جوهریا. فیتعین التأكد من أن رضاه الموافقة الحرة للم
صادر عن قناعة منه، خاصة إذا علمنا أن أغلب عملیات نقل وزرع 

األعضاء البشریة تتم بین األقارب. 

، دارتیزي وزو، ٢عدد خاص المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،-١١١
٩٨،ص ٢٠٠٨
عبد الحمید الشواربي، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات ( المدنیة والجنائیة والتأدیبیة )، -١١٢

.    ٢٤٦، ص١٩٩٨منشأة المعارف، األسكندریة، 
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المتعلقة بعملیات نقل األعضاء البشریة ولقد نصت معظم التشریعات 
، حیث جاء في المادة الرابعة من على الحق المتبرع في الرجوع عن موافقته

... ویجوز للمتبرع أن یرجع في (یلي: مشروع القانون العربي الموحد ما
من القانون ٦وتنص المادة.)تبرعه في أي وقت دون قید أو شرط

إجراء عملیة استئصال أن یرجع في تبرعه دون : یجوز للمتبرع قبل القطري
من ٥والمادة، القانون الكویتيمن ٤/٢في المادة قید أو شرط. وهو 

من جانبه أیضا، جق المتبرع المشرع الجزائري. كما أكد ١١٣القانون اإلماراتي
، وذلك بموجب الفقرة في الرجوع عن موافقته للتنازل عن أحد أعضاء جسده

المتعلق بحمایة الصحة ٠٥-٨٥من القانون رقم ١٦٢من المادة٢
وترقیتها، والتي تنص: ... ویستطیع المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن 

موافقته السابقة . 

: الشروط الطبیة لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة .الثانيالمحور 

مریض، عضاء البشریة لتحقیق منفعة للتسعى عملیات نقل وزرع األ
دل له عضوا سلیما محل العضو التالف، ودون اإلضرار بالمتبرع بالذي یست

الذي ال یستفید من تلك العملیات ولتحقیق هذه الموازنة بین هاتین 
بد من تقیید هذا النوع من العملیات بأقصى المصلحتین المتعارضتین، ال

ر التي قد الشروط والضمانات إلنجاحها، وتقلیص قدر المستطاع من المخاط
تنجم عنها.

م، ١٩٩٦القاھرة، - في العمل الطبي، دار النھضة العربیة، مصرعلى، دور اإلرادة جابر محجوب-١١٣
.٢٧٣ص
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قصد نجاح عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة یتوجب توفر شروط ذات ف
طبیعة طبیة، من أجل ضمان احترام القوانین المتعلقة بحمایة المتبرعین، 

ومنعا للتصرفات غیر المشروعة، مثل االتجار في األعضاء وغیرها. 

المحافظة على الحالة الصحیة للمتبرع والمریض. اوال:

أثبتت اإلحصائیات في مجال نقل وزرع األعضاء البشریة أن نسبة 
نجاح هذه العملیة تزداد وتنقص بالنظر إلى سن األطراف المعنیة. فیشترط 

سن األطراف یتجاوز أغلب األطباء للقیام باستئصال العضو أو زرعه أن ال
، ذلك أنه ثبت في الواقع أن نسبة سنوات١٠یقل عن ال، وأن سنة٥٠

و ١٠أعمار المتبرعین والمستقبلین بین تراوحتنجاح العملیات التي تمت 
سنة. لكن ال یوجد أي مانع من أن یقل السن عن هذا أو یزید.  وكل ما٥٠

قص بالنظر إلى الظروف الصحیة في األمر أن نسب النجاح تزداد أو تن
عنیة. ونجد أنه یشترط في نقل األعضاء أن یكون المتبرع خالیا لألطراف الم

من االلتهابات البكتیریة والفیروسیة، وأن ال یكون مریضا یعاني من جراء 
تناول األدویة المثبطة لجهاز المناعة، كما یجب أن تكون الحالة النفسیة 

للمتبرع مستقرة عند عملیة نقل العضو منه . 

توافق أنسجة المتبرع مع أنسجة المریض .تانیا :

یشترط قبل مباشرة عملیة نقل العضو التحقق من مدى توافق أنسجة 
المتبرع بالعضو والمستقبل له، ألن أهم المخاطر التي ترهن نجاح عملیة 
النقل هي ظاهرة رفض األجسام الغریبة، فمن العبث اقتطاع عضو سلیم من 
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ملیة ضئیلة، بسبب لفظ الجسم المریض النجاح العنسان حي إذا كانت نسبةا
للعضو المزروع. وهو ما یتنافى مع الغایة األساسیة التي تباح من أجلها 
عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة. فمن أجل ذلك یلتزم الطبیب بأتباع 

للتحقق من مدى تحقق التوافق النسیجي .العلمیة الثابتةواحترام األصول 

حاول األطباء التقلیل من ظاهرة لفظ العضو باستخدام أسلوبین، ولقد 
وثانیهما:تعریض جسم المریض الذي نقل إلیه العضو ألشعة اكس. أولهما:

عقار قاقیر المثبطة لجهاز المناعة مثل إعطاء المریض بعض الع
في ماویة تفرزها الطحالب الموجودةسیكلوسبورین، وهو عبارة عن مادة كی

.١١٤التربة

ولكن یوجد مشكل عملي لم یعالجه التشریع الجزائري، مثله مثل 
المریض للعضو المزروع. سواء التشریعات األخرى، وهو ظاهرة لفظ جسم 

في الجراحة. فما مصیر العضو المتبرع به؟ هل لخطأتوافق األنسجة أو 
أم یرمي؟ .. ما یمكن قوله أنهیرجع لصاحبه أو یزرع في جسم مریض آخر 

من المؤكد أن لألطباء السلطة التقدیریة لزرع العضو بدى المریض المحتاج 
للعضو المقتطع. ففي حالة لفظ جسم مریض للعضو، فاألطباء یقررون زرعه 

یتم زرع ذلك العضو أو ربما ، ١١٥لدى مریض تتوافق مع أنسجة العضو
المریض.أولویة و أسبقه

.١٤٢ص ،اإلسالمیة والشریعةالمقارنالقانونفيالبشریةاألعضاءوزرعنقل-١١٤
ال یقوم الطبیب باستئصال عضو من جسد المتبرع إال بعد التأكد تماما من توافق أنسجة المتبرع -١١٥

مع المریض، ویرجع ذلك إلى التحالیل والفحوصات العدیدة التي تجري للمریض والمتبرع ، والتي 
ال تسبق تبق طبعا عملیة استئصال العضو، فال یجازف الطبیب الجراح باستئصال الجراح باستئص
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لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة .الشروط الشرعیة الثالث : المحور

إن األحكام التي توصل إلیها العلماء مبناها في الجملة على الموازنة 
بین المصالح والمفاسد ، ولما كان األصل الذي رجحه الفقهاء في حكم نقل 
األعضاء هو عدم اإلضرار بالمتبرع بأي أسلوب من غیر مصلحة راجحة : 

حكام البد أن یكون مشروطا ، ومقیدا ببعض فإني أري أن القول بتلك األ
األحكام من خالل الشروط اآلتیة ، وهي على النحو التالي :

أن یغلب على الظن تحقیق مصالح معتبرة لآلدمي الذي ینقل الشرط األول :
سدة إتالف المتبرع العضو له ، وأن یكون  فوات هذه المصالح أخطر من مف

ذا بمجرد الشك ، وال بد من قناعة أهل االختصاص ، و یتحقق هبحسب المعاییر
، وأن تكون نتیجة الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة على تنفیذ التبرع  
والمترتبة على إبقاء الحال على ما هو علیه وظاهرة بصورة جلیة تفوق مصالح 

.١١٦التبرع على  مصالح اإلبقاء 

ین ، بأي داللة یقوم بها الیقین كإخبار أن یتحقق بطریق الیقالشرط الثاني :
طبیب حاذق ، وٕان اإلقدام على هذا األمر منوط بالضرورة سواء كانت ضرورة 

ولكي یزداد بیان هذه الضرورة سأذكر حیاة ، أو ضرورة إحیاء عضو تالف إنقاذ 
بعض المحترزات التالیة :

للمریض. حسب ما قرأت في مقال لدكتور عامر، المكلف بعملیات نقل وزرع عضو ثم ال یصلح 
األعضاء البشریة بالمستشفى الجامعي تیزي وز .     

ھـ ، ص ١٤١٠مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة  ، جامعة الكویت ، العدد السابع عشر  ، -١١٦
١٣٤.
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یقوم مقام ال یجوز التنازل ، إن ثبت أن عضوا اصطناعیا ، یمكن أن -أ
العضو الطبیعي في إنقاذ حیاة المریض ، أو كان احتیاجه إلى ذلك 

العضو غیر ضروري ، أو كانت استفادته شكلیة .

ال یجوز التنازل وٕان كانت لمصلحة ذي حیاة غیر محترمة ، كمرتد -ب 
أصر على الردة واستوجب القتل ، أو زان محصن قضى القاضي في 

.١١٧حقه بالرجم

ریم اإلیثار في هذه الحاالت الثالثة أن المؤثر سیتضرر بالتبرع وسبب تح
وهو مخل بالمقصود الشرعي لإلیثار.

ال ى لتحقیق المصالح المبتغاة  تكونأن ال توجد طریقة أخر الشرط الثالث :
خالیة من المفاسد أو ذات أضرار ، فإن وجد سبیل آخر لم یكن التبرع مشروعا 

ة تحمل أهون المفسدتین ال یصح في الشرع إذا أمكن وذلك ألن إعمال قاعد
. ١١٨دفعهما معا

: ( إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن ١١٩( العز بن عبد السالم )ویقول 
أمكن تحصیل المصالح ودرَء المفاسد فعلنا ذلك ، وٕان تعذر الدرء والتحصیل ، 

- .٥٩؛ فقھ النوازل ، ص ١٣١قضایا فقھیة معاصرة ؛ ص١١٧
.  ٨٦م ) ، ص ١٩٨٥، لبنان ، بیروت :؛ ( دار الكتب العلمیةاألشباه والنظائر ،إبن نجیم-١١٨
عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدین الملقب بسلطان -١١٩

لغ رتبة االجتھاد ، ولد ونشأ في دمشق ، من كتبھ : التفسیر الكبیر ، وااللمام العلماء ، فقیھ شافعي ، ب
. ٢٠، ص ٤ھـ، األعالم ، ج ٦٦٠في أدلة االحكام ، وقواعد الشریعة ، توفي بالقاھرة سنة 



60 |

ت المصلحة فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة وال نبالي بفوا
(..........١٢٠

أن یزیل ضرر غیره بضرر نفسه ، فالقاعدة الشرعیة أن الشرط الرابع :
الضرر یزال ، تقیدها قاعدة تقول : الضرر ال یزال بالضرر وفسروها بأنه ال 
یزال بضرر مثله أو أكبر منه . فلهذا ال یجوز التبرع بالعضو الوحید في البدن 

یستغني عنها وٕان باألعضاء الظاهرة في الجسم التي الكالقلب أو الكبد ، وال
، مثل العین والید والرجل ، ألنه یزیل ضرر غیره بأضرار مؤكدًة كانت  مزدوجة 

لنفسه ، لما وراء ذلك من تعطیل للمنفعة وتشویه للصورة ، وهذا بخالف التبرع 
بالكلیة ، ألن األطباء المختصین قالوا : إن اإلنسان یستطیع أن یعیش بربع كلیة 

.١٢١أو بسدس كلیة 

أكیدًا لإلساءة إلى الكرامة اآلدمیة ، أن ال یكون سبباالشرط الخامس :
یغلب على ظن المتبرع أنها تتاجر ویعتبر كذلك إذا كان التبرع بالعضو لجهة 

.١٢٢بأجزاء الجسد اإلنساني ،وتستغل حاجة المرضى  ، وتتخذ ذلك أسلوبا للربح

وعند البدء أن یكون المتبرع كامل األهلیة عند التبرعالشرط السادس :
مع العلم بأن الغرس یجب أن یكون تحت إشراف مؤسسات رسمیة مؤهلة ،بتنفیذه

.١٢٣علمیا وخلقیا

- ؛ ( سوریا ، دمشق ، دار ١الفوائد في اختصار المقاصد ؛ ط؛عبد العزیز بن عبد السالم السلمي١٢٠
. ٤٧؛ ص ١ھـ) ؛ ج١٤١٦المعاصر، الفكر

زراعة األعضاء في الشریعة اإلسالمیة؛ ( بحث مقدم إلى مؤتمر المجمع ؛یوسف القرضاوي-١٢١
. ٤٣م ) ، ص ٢٠٠٩ھـ / ١٤٣٠اإلسالمي ، 

.١٦٢قضایا طبیة معاصرة ، ص و؛ ١٤٥–١٤٣، ص ٥بدائع الصنائع ، ج-١٢٢
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ومن خالل هذه الشروط تتحقق المصالح المعتبرة فالمحافظة على سالمة 
اإلنسان من الضیاع ، بحیث تتحقق الموازنة بین المصالح والمفاسد .جسد 

.  ١٦٣قضایا طبیة معاصرة  ، ص -١٢٣
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: عملیة نقل األعضاء في ضوء الضرورة .المطلب الثالث

أصبح نقل األعضاء البشریة من الموضوعات المهمة في الساحة الفقهیة، 
وقد قدم الفقهاء المعاصرون أبحاثا رصینة في هذا الباب، وال یزال الباب مفتوحا 
لمناقشة بعض آرائهم . وفي هذا المطلب سأبین الموقف من عملیة نقل األعضاء 

قسمت هذا المطلب إلى محورین : ریة في ضوء الضرورة . ولقد البش

المحور األول : الموقف من المضطر الرافض لتناول المحرم أو ارتكابه .

لعمارة هذا الكون، وهو مطالب بالمحافظة وستخلفهإن اهللا خلق اإلنسان 
على نفسه، فال یعرضها للهالك أو الضرر من أي نوع كان. كما هو مطالب 

به، وقد نهى بالمحافظة على غیره، فال یتسبب في هالكه أو وقوع الضرر 
له المسلم أخو المسلم ال یخذقال" أخیه المسلم للهالك فالرسول من تعرض حیاة 

بل إن إحیاء النفوس المعصومة من المسلمین وغیر " لمسهوال یظلمه وال ی
َأْحَیاَهاَوَمنْ {لى:المسلمین من أجل القربات وأعظمها في میزان الشرع، قال تعا

ها من أسباب الهالك وٕاحیاء النفس إنما یكون بإنقاذ،}َجِمیًعاالنَّاَس َأْحَیاَفَكَأنََّما
على الكلیات الخمس، وهي: الدین، المحقق، لذلك فقد أمر الشرع بالمحافظة

فعله على سبیل لمكلف والعقل، والنسل، والمال. وقد یطلب الشارع من اوالنفس
والحتم والیقین فیكون وجوبا عینیا، وقد یكون وجوبا كفائیا مما یطلب الوجوب 

الشارع فعله من مجموع المكلفین ولیس من كل فرد منهم. ومن المعلوم أن 
ة یدخل في باب التداوي بالمحرم، وقد اتفق بنقل األعضاء البشریالتداوي والعالج

هاء على مشروعیة ارتكاب المحرم دفعا للهالك أو الضرر الشدید، إال أنهم قد قالف
ا في صفة هذه المشروعیة: أهي على سبیل الوجوب أو على سبیل اختلفو 
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اع الفقهاء، لة الضرورة تتحقق عند خشیة الهالك بإجماالترخیص والجواز؟ إن ح
. ١٢٤أو عند خوف الضرر الشدید على رأي الجمهور

والعالج بالتداوي بنقل العضو وزرعه في جسم المریض الذي یخشى الهالك 
یعد ضرورة شرعیة -سواء أكان خوفه محققا أم مظنونا-أو الضرر الشدید

یقوم به . وقد ذهبإذا تعین هذا العالج ولم یوجد غیره من المباحات ما إلنقاذه،
ثم إن لم یتناول المحرم أو یرتكبه إذا كان طر یأء إلى: أن المضجمهور الفقها

.١٢٥لتخلیص نفسه، ألنه یلقي بها في التهلكة، وهو محرم علیه 

أكل المیته، فلم یأكلها حتى عن المضطر إذا١٢٦حمد بن حنبلاإلمام أوسئل 
. ١٢٧" من اضطر قلم یأكل حتى مات دخل النار" فذكر قول مسروق:مات؟ 

رضا مخوفا ووجد محرما لزمه من خاف على نفسه موتا أو موقال النووي:
أكله. 

إنه لیس للمضطر أن یهلك نفسه لیمتنع عن میتة وخمر، فإن وذكر الغزالي:
.   ١٢٨حفظ المهجة أهم في الشرع من المیتة والخمر في حالة نادرة 

لة الة زراعة األعضاء البشریة إذا قرر المختصون أن عملیة الزرع في حفمسأ
ها للمریض اذفإنن نجاحها واحیة الطبیة خالیة من الخطورة، وإ تعد من النما

متیقن أو قریب من المتیقن، فإن العالج عن طریق زرع العضو في هذه الحالة 

.     ٢١٦، ص٢، ج١٩٧٩ابو حامد محمد الغزالي الطوسي، الوجیز، دار المعرفة : بیروت، د، ط -١٢٤
.   ٨٥، ص ٧، جبدائع الصنائع-١٢٥
.    ٤١٦، ص٩، المغني، ج-١٢٦
. ٤١٦المصدر السابق، ص-١٢٧
.      ٩٩، ص١ط، جأبو حامد الغزالي، المستصفى، دار صادر: بیروت، د.-١٢٨
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عملیة الزرع في حالة ما أما إذا قرر المختصون أن یعد واجبا عند القدرة علیه،
ها للمریض احتمال، فإن العالج اذانفن في نجاحها و، أو أال تخلو من الخطورة

عن هذا الطریق في هذه الحالة جائز مادامت الخطورة وخوف الهالك أو الضرر 
فیه أقل منها في تركه .

حظر وبهذا یتبین ان حالة الضرورة قد تؤثر في عملیة نقل األعضاء فترفع ال
عنها ثم تنقلها إلى الوجوب تارة وٕالى الجواز تارة أخرى، وقد ال تؤثر فیها حالة 
الضرورة فتبقى على التحریم، واختالف ذلك یرجع إلى االختالف في األحوال كما 

ذكرت .

المحور الثاني : هل الضرورة وحدها كافیة للترخیص بنقل األعضاء .

قرر المختصون بأن سبیل إنقاذه بنقل إذا وجد مریض مشرف على الهالك، و 
عضو إلیه، فهنا قد أصبحنا في مواجهة حالة الضرورة، وعلیه فإذا لم یكن في 

، ولیس فیه إخالل بوظیفة من وظائف النقل خطورة على حیاة المنقول منه
إلى ان العضو لیس من یؤدي إلى تشویه ظاهر في بدنه، باإلضافةجسمه، وال 

لها، فهل یكفي بعد هذا قیام حالة الضرورة للقول بمشروعیة األعضاء الممتنع  نق
نقل جزء من إنسان حي ألخر؟ 

..أن الضرورة وحدها ال تكفي للقول بمشروعیة ما ذكر إال إذا والذي یبدو
هذا اإلذن واالعتماد إذن المنقول منه، ذلك ألن إهدار اقترنت بالحصول على 

على الضرورة وحدها یقتضي: أن الطبیب یستطیع انتزاع أعضاء أي شخص 
النقاد المریض المشرف على الهالك، عنوة واالستالء علیها  إذا رأى ذلك مناسبا 
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فإذا كانت الضرورة ال تحتاج إلى استئذان، فإن من حقه أن یفعل ذلك، لذلك فإن 
: إنسان حي ممتنع لعدة أسباب منهاخذ جزء مناالعتماد على مجرد الضرورة أل

ما قرره الفقهاء إن المضطر إذا وجد طعاما مملوكا للغیر وكان المالك أوال :
یجوز له أن یأكل منه بدون رضا المالك، وبهذا یتضح : أن حاضرا، فإنه ال

ال تكفي ایبطل حق الغیر، وهو یدل على أن حالة الضرورة وحدهاالضرار ال
لجواز انتزاع المال من صاحبه، وال تبرر إسقاط إذنه في التنازل عنه مادام أخذ 

.١٢٩ه في ذلك ممكنانإذ

قد یتخذ اعتماد حالة الضرورة وحدها دون اعتبار إذن المنقول منهثانیا:
ذریعة النتهاك حق الناس في سالمة أجسامهم، وكما ذكرت فیما سبق: فإن 

یمكن أن یأمن على سالمة أعضائه، ولو لم یوجد اإلنسان في ظل تبریر كهذا ال
الناس في سالمة أجسامهم لكان وحده عة إلى انتهاك حق سبب آخر سد الذری

وأمن عامة الناس على سالمتهم ،قیید الترخیص بالنقل بإذن المنقول منهكافیا لت
و القاعدة: إن الضرر شخاص من الهالك، أأهم بكثیر من إنقاذ حیاة شخص أو 
الخاص یحتمل لدفع الضرر العام . 

ي آدم .. فقد دلت إن اهللا قد كرم بني آدم: قال تعالى : ولقد كرمنا بنثالثا:
التكریم بدون افكل ما یخل بهذن اإلنسان مكرم ألدمیته، وعلیه هذه اآلیة على أ

آدمیة به تمتهنوجه حق یعد محرما في نظر الشرع ؟ وال شك أن من أسوء ما
اف قهرا بدون وجه حق . تتعرض أجزاؤه للقطع ودماؤه لالستنز األدمي أن 

اشیة على شرح المحلي علي منھاج الطالبین، دار الفكر: ب الدین أحمد بن سالمة القلیوب، حشھا-١٢٩
.   ٢٦٤، ص٤م ، ج١٩٩٨ھـ/ ١٤١٩ط، بیروت، د.
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یجب أن یبني هنا على إذن من له سبق فإن الترخیص بالنقلا على ماتأسیس
الحق في جسد اإلنسان، وقد قرر الفقهاء : " إن الحق في ذلك مشترك بین العبد 

.١٣٠وربه "

وبهذا یتبین أن نقل األعضاء من اإلنسان الحي دون إذنه ورضاه، یعد 
هو باب الجنایات والدیات، وٕاذا جرما یجب فیه القصاص أو العوض على ما

یجوز إجباره على التنازل إذن الشخص غیر جائز فمن باب أولى الكان إهمال
على أي جزء ینقل من ذكر یسري وماء من أعضائه إلنقاذ مریض،عن شي
، سواء المتجدد وغیر المتجدد .اإلنسان

الدم البشري والتخریج الشرعي له: مفهوم الرابعالمبحث 

شھاب الدین أجمد بن إدریس القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، دار إحیاء الكتب العربیة : -١٣٠
.   ١٤١، ص١ط، جبیروت، د.
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إن عملیة التداوي بالدم تطورت أسالیبه ونوعیاته مع تقدم العلوم الطبیة 
خاصة في حاالت النزیف الشدید ، الذي ال یمكن أن یعوضه إال بدم بشري 
مماثل ، ونظرا لصعوبة الحصول على دم صناعي مماثل للّدم الطبیعي ، ولم 

حة المتلقي لهذا تسلم عملیة التداوي بنقل الدم من بعض اآلثار السلبیة على ص
(( الوباء الدواء ، ونظرا لوجود بعض الدماء المحتویة على فیروسات منها : 

وغیرها من الفیروسات ، مما یجعل هذا الدواء یزید الكبدي ، ومرض اإلیدز ))
من حالة المریض إلى مرض فتاك ، إذًا فال یتم اللجوء إلى التداوي بالدم إال عند 

الضرورة القصوى .

معرفة اآلثار اإلیجابیة والسلبیة لنقل الدم البشري من األمور وٕان 
األساسیة قبل البدء في عملیة التداوي بنقل الدم ، وبما أن الفقه اإلسالمي 
بقواعده وأصوله ال یسمح بالتعامل في أجزاء اآلدمي لعصمة جسده ، وحرمة 

جیة إال في التعامل فیه أو استعماله في غرض من األغراض التجریبیة أو العال
حاالت الضرورة . 

الضرورة ، إجازة هذا العمل شرعا وفي حدود لذلك فإن الطب یستلزم 
وعلى أن یتم هذا العمل بال مقابل ، ولیس هناك ما یمنع من اتخاذ إجراءات 
وتكالیف لفحص الدم البشري ، لتأكد خلوه من السلبیات الضارة لصحة اإلنسان .  

:البشريالدممفهوم
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یعتبر الدم سائًال أحمر یتكون من عدة خالیا، وهي الكریات الدمویة 
الحمراء والبیضاء، والصفائح الدمویة ، وهذه الخالیا تسبح في سائل لزج یسمي 

) ٥إلى ٤,٥(البالزما)، وتقدر كمیة الدم في جسم اإلنسان البالغ الطبیعي من (
تقریبا، والمصنع األساسي للدم %)من وزن الجسم٨لترات تقریبا، وهي تعادل (

١٣١هو النخاع .

المطلب األول : مظاهر أهمیة الدم البشري والحاجة إلیه وصلته بالحیاة 
.نسانیةاإل 

والكالم على هذا المطلب یستلزم بیان أهمیة الدم البشري في الحیاة المعاصرة 
بالحیاة بالنسبة لألشخاص العامة والخاصة، وكذلك بیان صلة الدم البشري 

اإلنسانیة من خالل الحاجة إلیه، وذلك على النحو التالي :

-أوال : مظاهر أهمیة الدم البشري :

تتعدد مظاهر أهمیة الدم البشري بالنسبة لألشخاص العامة والخاصة ، فالفرد 
المصاب بنزیف شدید ال یمكنه تعویض ما نزف منه إال بقدر من الدم یماثل أو 

لذي فقده بحسب حالته الصحیة ، وكما أن للدم البشري صلة یزید على القدر ا
بمسائل التوارث في الفصائل المختلفة ، ویمكن من خالله التمیز بین بقعة دم 
األنثى وبقعة دم الذكر ، ویستدل به في بعض الحاالت على كیفیة حدوث الوفاة 

تأكد من خلوه ، وقد تتعرض مراكز نقل الدم لإلدانة في حالة نقل دم ملوث قبل ال
من جمیع  الملوثات ، وال یمكنني في هذا البحث المحدود استقصاء جمیع 

.٣٧٩؛ ص ١أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقھ اإلسالمي ؛ ج- ١٣١
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المظاهر المؤكدة ألهمیة الدم البشري في حیاتنا المعاصرة ، وسأكتفي بإلقاء 
بعض الضوء على أبرز وأهم المظاهر المتعلقة بالدم البشري ، ولذا سأجمل 

بعض مظاهر أهمیته في حیاتنا المعاصرة :

یا الدم البیضاء كخط دفاع عن الجسم البشري ضد األجسام الغریبة خال-أ
والجراثیم ، وأما كریات الدم الحمراء فتقوم بنقل األوكسجین إلى كل خالیا 

الجسم ، وهذا یعرف باسم التنفس الخلوي .
إن عملیة توارث فصائل الدم هي حمایة المولود الثاني من بعض -ب

لى زیادة المضادات في الدم ، وهذه األمراض ، وتقوم هذه العملیة ع
المضادات تتوجه إلى دم الجنین عبر المشیمة .

إن حیاة اإلنسان ال یمكن أن تستمر بغیر دم صالح ألداء هذه الوظیفة -ج
الحیویة المهمة ، وبشعور اإلنسان بالضعف والخمول ، وفتور الهمة 

ة نتیجة حادث والصداع والخفقان والضجر حینما یصاب بخسارة دمویة كبیر 
أو عملیة جراحیة أو نزیف مرضي .

إن الدم البشري مهم في إثبات الجرائم وتحدید نوع المتهم ذكرا كان أو -د
أنثى ؛ ألن دم األنثى یختلف عن دم الذكر لوجود هرمون األنوثة ، وهذا 

.١٣٢ییسر عملیة الوصول إلى الجاني ومعرفة نوع المعتَدى علیه

-البشري بالحیاة اإلنسانیة :ثانیا : صلة الدم 

.٢٠٤مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة ؛ ص -١٣٢
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إن اتصال الدم  البشري بالحیاة اإلنسانیة ، هو حقیقة علمیة وواقعیة ال 
یختلف علیها اثنان ، فالدم یدافع بكریاته البیض ضد غارات الجراثیم وبكریاته 
الحمر بنقل األوكسجین إلى كل خالیا الجسم ، من أجل استمرار حیاتها ، 

. ١٣٣تنفس الخلوي وهذا ما یعرف بال

فالحیاة ال یمكن أن تستمر بغیر دم صالح ألداء هذه الوظیفة الحیویة 
المهمة ، وال أدل على ذلك من شعور اإلنسان بالضعف والخمول ، وفتور 
الهمة والصداع  والخفقان والضجر حینما یصاب بخسارة دمویة ، وال یمكن 

دم یتهدد تعویض هذه الخسارة إال بنقل الدم الذي یحل في البدن وبدون هذا ال
.   ١٣٤الخطر حیاة المریض المحتاج  إلیه لتعویض  الدم الذي فقده المریض 

فإذا فقد اإلنسان كمیة كبیرة من الدم فإنه یكون معرضا للموت ، ألن 
الدم یحمل عنصر الحیاة وهو األوكسجین ، ولذلك فإن الحاجة أو الضرورة إلى 

حتاجون له كثیرون ، كمرضى فقر نقل الدم أمر ظاهر في كل مستشفى ، والم
، أو تسمم ١٣٦، أو فقر الدم  المنجلي١٣٥الدم الشدید ، أو فقر دم البحر المتوسط

نقص المفاجئ للدم ، أو  حاالت نقص كریات الدم البیضاء ، أو الالدم ، أو
النزیف الشدید ، أو العملیات الجراحیة ، وغیرها . وهذه الحاالت تصل إلى الوفاة 

- ؛ (دولة الكویت ، الناشرون وزارة ٢االتزان والتنظیم في األحیاء ؛ ط ،محمد سعید صباریني١٣٣
. ٣٢م ) ؛ ص ١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٨التربیة ، 

.٢١٠، ٢٠٩مجلة الشریعة  والدراسات اإلسالمیة ؛ ص   -١٣٤
ھذاینتج. المتوسطاألبیضالبحرحوضمنطقةفيوینتشرالحمراءالدمكریاتعلىمرض یؤثر-١٣٥

فيیؤثرفھوالمصابینعندالوفاةیسببقدمرضوھوالمزمن،الدمفقریسببالجیناتخللعنالمرض
فقریسببمابوظیفتھا،القیامعلىقادرةغیرالحمراءالدمكریاتفيالھیموغلوبینمادةفتكونالدم،صنع
المبكر .عمرھممراحلفياألطفالیصیبومزمنوراثيالدم

الوراثیةالدمأمراضأشھرمن. الحمراءالدمكریاتیصیبالذياالنحالليالدمفقرأنواعأحدھو-١٣٦
فيوعامبشكلالعالممستوىعلىشیوعاً اكثرھاھيوالحمراءالدمكریاتتكسرتسببالتياالنحاللیة

.خاصبشكلوالھندوأفریقیااألوسطوالشرقالمتوسطالبحرحوضدول
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لم یتم إنقاذها من الهالك بنقل الدم . وقد یحتاج المریض إلى استبدال غالبا إذا
الدم كامال ، وهذه أشد ضرورة ، كمرض انحالل الدم الجنیني الذي یصیب 

ادة األطفال حدیثي الوالدة ، أو األجنة قبل الوالدة ، وهذا المرض یمنع في الع
.  ١٣٧یتم استبدال الدم الحیاة إذا لم 

المطلب الثاني : التخریج الشرعي لنقل الدم البشري .

- .٣٨١، ٣٨٠أحكام نقل األعضاء في الفقھ اإلسالمي ؛ ص ١٣٧



72 |

تفاوتت كلمة الفقهاء في اآلونة الحدیثة في شأن نقل الدم البشري ، إجازة 
لالستطباب به قال الماسةومنعا ، إباحة وتحریما ، فمن رأي مزایاه والحاجة 

اطلع على أمراضه المستعصیة قال بمنعه ، حتى وقع االضطراب ، ومن بإجازته
في شأنه بسبب تفاوت النظر وتردده بین القیل والقال ، فكان ال مفر من الرجوع 
إلى صفوة ما ورد في هذا الصدد وهي أن كلمة العلماء في عصرنا قد استقرت 

جة  الماسة على القول بجواز نقل الدم البشري و حفظه لالستطباب به عند الحا
إلیه في إطار الضرورات تبیح المحظورات وساقوا العدید من األدلة ، نجمل 

أهمها فیما یلي :

إن نقل الدم البشري یجوز إذا ما تم وفق الشروط والضوابط التي أوًال:
بحث .مالهذا فيوردتحددها جمهور أهل العلم ، وهي كما 

بالسنة الصحیحة عن رسول اهللا_ ١٣٨ثبوت مشروعیة (الحجامة )ثانیا:
صلى اهللا علیه وسلم _ سواء كانت قولیه أو فعلیة أو تقریریة ، والحجامة عبارة 
عن التداوي بإخراج  الدم ، وعملیة نقل الدم إلى المحتاج إلیه هي عبارة عن 

لة المشتركة بینهما التداوي بإدخال الدم ، فكالهما یحقق التداوي لإلنسان ،والع
.١٣٩هي التداوي

حین  –الحجام –إن ما ذكره بعض علماء الحنفیة من أن أبا طیبة ثالثا :
قام بحجم النبي _ صلى اهللا علیه وسلم _ ، سارع في شرب الدم الخارج منه 

ع الحجامة لیخرج الدم ؛ الحجامة نسبة إلى المحجم بكسر المیم وھو الحدیدة التي یشترط بھا موض-١٣٨
ومعناھا العام المص ؛ أي مص الدم لمصلحة صحیة من موضع إنسان أو غیره بواسطة آلة یجمع 
فیھا ما یختلف عن ھذا المص ؛ أنظر كتاب الطب من الكتاب والسنة . لعبد اللطیف البغدادي ؛ تح:

. ٤١؛ ( لبنان ، بیروت : دار المعرفة ) ؛ ص١عبد اللطیف المعطي قلعجي ؛ ط
؛ ( مصر ، القاھرة : دار المنار ، ١نقل وزراعة األعضاء اآلدمیة ؛ ط،عبد السالم السكري١٣٩-

.١٩٠، ١٨٩م ) ؛ ص١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨
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ولو كان معتدیا بهذا الفعل لما تركه المصطفى  _علیه على سبیل التبرك به ،
والسالم  ، وٕانما كان نهیه َصلوات ربي وسالمه علیه ألبي طیبة عن الصالة 

شرب الدم المسفوح من باب التعلم والتوجیه لصحابته وألمته من بعده ، ولكون دم 
الحجامة یأخذ حكم الدم المسفوح فال ینبغي أن یدخل من المدخل المعتاد للطعام 

عن كونه یحمل والشراب ، وكما أن الدم المسفوح عسیر الهضم ، فضال
الفضالت التي یلفظها الجسم البشري ، وفیها بال شك من المضار ما فیها  لذلك 
نهاه النبي صلى اهللا علیه وسلم ، عن هذا الفعل حرصا على صحته ، وال شك 
في طهارة دم النبي صلى اهللا علیه وسلم ، لذلك لم یعقب على شرب دم الحجامة 

.١٤٠ها المسفوح فحسبإال من جهة األذى المحتمل من دم

ذكر الحافظ ابن حجر العسقالني في فتح الباري بشرح صحیح رابعا :
البخاري عن بعض العلماء أن جسد اإلنسان یتعرض في بعض األحیان لهیجان 
الدم ، السیما في البالد الحارة ، واألزمنة الحارة  واألبدان الحارة التي یكون دم 

هؤالء تكون الحجامة بالنسبة لهم أنفع دواء  وتفید أصحابها في غایة النضج ،
في عالج كثیر من األمراض ، فالدم إذا كثر فسد ، فإذا كان إخراج الدم من 
السقیم یعفیه من كثیر من العلل واألمراض ، وینقي سطح بدنه ، ألن تجدید الدم 

فإن األخذ لهذا الدم عند الحاجة اته یصفي وینقي  الجسم اإلنساني في حد ذ
الماسة إلیه یستفاد به دون مضارة لغیره ، فهو دم زائد عن حاجة المتبرع ، وفي 

- .   ٤٢٦؛ ص ٦ھـ ) ؛ ج١٣١٨؛ بیروت دار المعرفة ؛(١؛ طرفتح القدی، الكمال بن الھمام١٤٠
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تفریط ، لذلك یجوز شرعا في إطارهذا إفادة واستفادة للطرفین ، بال إفراط وال
.١٤١قاعدة ال ضرر وال ضرار

وهو ١٤٢ن أن ( أصبغ )لقد نقل القرطبي في الجامع ألحكام القرآخامسا :
صاحب المدونة في الفقه ١٤٣قد َروَى عن ( ابن القاسم )–أحد علماء المالكیة 
)  وكما نقل عن لخمریشرب المضطر الدم وال یشرب ا(المالكي أنه قال : 

من اضطر إلى أكل میتة والدم ولحم الخنزیر فلم یأكل ه : (قول١٤٤( مسروق )
.١٤٥یعفو اهللا عنه)حتى مات دخل النار إال أن 

إن الدم البشري كحلیب المرضعة یتجدد وال یترك أي ضرر بجسم سادسا :
اإلنسان إذا تم بذله أو تقدیمه لمن یحتاج إلیه في حدود المسموح به طبیا بال 

في عملیات نقل الدم ، كما أن تجاوز  ، وتحت رعایة طبیب متخصص أدنى 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري ؛ باب دم الحجامة وفوائدھا ؛ ( مصر ، ،ابن حجر العسقالني١٤١-
. زاد المعاد في ھدى خیر العباد . لشمس الدین أبي ١٥٣؛ ص ١٠القاھرة : دار المعرفة ) ؛  ج 

مصر ، القاھرة : طبعة مصطفى الحلبي ) عبد هللا محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیة  ؛ (
.٨٠، ص ٣، ج 

ھو أبو عبد هللا أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع المصري ، سمع ابن القاسم وأشھب وابن وھب -١٤٢
وتفقھ بابن المواز وابن حبیب ، وقال في حقھ ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ ، من 

-الموطأ ، وكتاب سماعھ من ابن القاسم ، وغیر ذلك ، توفي مؤلفاتھ كتاب األصول ، وتفسیر حدیث
ھـ . ینظر ترتیب المدارك . للقاضي أبي الفضل عیاض بن موسى الیحصبي ؛ ٢٥٥سنة -رحمھ هللا 

؛ ١٥٨، والدیباج ، ص ٣٢٥، ص ١) ، ج ١٩٩٨؛ ( لبنان ، بیروت : دار الكتب الوطنیة ، ٢ط 
.         ٩٩، ص ١وشجرة النور الزكیة ، ج 

- ھو أبو عبد هللا عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، أعلم الناس بأقوال مالك، تفقھ بھ وروى ١٤٣
عنھ، وعن غیره كاللیث وعبد العزیز بن الماجشون، وخرج عنھ البخاري في صحیحھ، أخذ عنھ 

في -رحمھ هللا -كثیرون منھم أصبغ ویحیى بن دینار وأسد بن الفرات وسحنون وغیرھم، توفي 
؛ والدیباج ٢٥٠، ص ١ھـ، وھو ابن ثالث وستین سنة . ینظر ترتیب المدارك ، ج ١٩١صفر سنة 

.٥٨، ص ١؛ وشجرة النور الزكیة ، ج ٢٣٩، ص 
- مسروق بن االجدع بن مالك الھمداني الوادعي ، أبو عائشة ، تابعي ثقة ، من أھل الیمن ، قدم ١٤٤

ر ، سكن الكوفة ، وشھد حروب على ، وكان أعلم بالفتیا من شریح ، وشریح المدینة في أیام أبى بك
. ٢١٥، ص ٧ھـ ، األعالم ، ج ٦٣أبصر منھ بالقضاء ، توفي سنة 

الجامع ألحكام ؛عبد هللا محمد بن أحمد بن بكر فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین   القرطبي١٤٥-
ھـ ١٤٢٣ة العربیة السعودیة ، الریاض : دار عالم الكتب ؛  القران ( تفسیر القرطبي ) ؛ أبي ؛ المملك

.٦٧؛ ص ١م ) ؛ ج٢٠٠٣-
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، بخاصة عندما یكون المتبرع صحیح البدن التبرع ال یفقد اإلنسان أحد أعضائه
.١٤٦، وحالته الصحیة تتطلب بذل بعض دمه على سبیل اإلحجام

إعمال النصوص الدالة على اإلیثار ، وحث الناس علیه ، والدعوة سابعا :
إلیه من باب التعاون على الخیر ، وهي كثیرة في نصوص الكتاب والسنة . 

نذكر منها ما یلي :

َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُیوَق {عالى :قوله ت- ١
١٤٧}ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم {قوله تعالى :- ٢
١٤٨}َواْلُعْدَوانِ 

اهللا عنها _  قالت : ((دخلت علي امرأة معها ابنتان عن عائشة _ رضي - ٣
لها فأعطیتها تمرة فشقتها بینهما ولم تأكل منها شیئا فدخل رسول اهللا  
صلى اهللا علیه وسلم  فذكرت ذاك له فقال : من ولي من هذه البنات شیئا 

.١٤٩فأحسن إلیهن كن له سترا من النار ))
كان لي َخاٌل یرقى من اْلَعْقَرِب عن َجاِبٍر _ رضي اهللا عنه _ قال : (( -٤

َفَنَهى رسول اللَِّه  صلى اهللا علیه وسلم  عن الرَُّقى ، قال : َفَأَتاُه ، فقال : 
َقى ، وأنا أرقى من اْلَعْقَرِب ، فقال : من  یا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّك َنَهْیَت عن الرُّ

. ١٩٧نقل وزراعة األعضاء اآلدمیة  ؛ ص-١٤٦
- .١٠، ٩الحشر : ١٤٧
.٢، ١المائدة : -١٤٨
- ؛ ٢٩٣٩من النار ؛ رقم الحدیث : االستتارأخرجھ ابن حبان في صحیحھ ؛ كتاب اإلیمان ؛ باب ١٤٩
.٢٠١؛ ص ٧ج 
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.١٥٠)) اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َیْنَفَع َأَخاُه َفْلَیْفَعْل 

_ رضي اهللا عنه _  قال : قال رسول اهللا  صلى ١٥١( عن أبي موسى )- ٥
.١٥٢(( المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا )):اهللا علیه وسلم 

وجملة هذه األدلة تفید بجواز نقل الدم البشري من إنسان صحیح 
إلى آخر مریض في حاجة ماسة ، بال متاجرة أو استغالل لحاجة 
المریض ، وبال أدنى تجاوز للقواعد الشرعیة المقررة في هذا الشأن 

لصالح الطرفین المعطي واآلخذ ، بشروط توافر حالتهما الصحیة .
-خالصة التخریج الشرعي لعملیة نقل الدم :

إن الفقه اإلسالمي ال یدخر جهدا في تبدیل سبل الحیاة اإلنسانیة 
شریعة اإلسالمیة ،ولذلك فقد فتح الباب واسعا الكریمة لإلنسان في إطار ال

أمام النقد العلمي في مداواة المرضى واستنفاد حیاتهم من أسباب الهالك ، 
وقد بلغ في حرصه على الحیاة وصحة أفراد األمة ، وجعل تعلم الطب 
البشري من فروض الكفایة على أفراد المجتمع المسلم ، ویعد فرض عین 

فیه االستعداد الالزم لفرع معین من فروع على الشخص الذي ینحصر
الطب ال صلح له سواه ، إذا كانت الحاجة ماسة إلیه ، وال یستقیم بدونه 
، كما أنه قد أباح بعض المحظورات إنقاذا للحیاة البشریة بناء على 

؛ ٢١٩٩أخرجھ مسلم في صحیحھ ؛ كتاب اإلیمان ؛ باب آخر أھل النار خروجا ؛ رقم الحدیث : - ١٥٠
.١٧٢٦؛ ص٤ج

ابن حرب ، أبو موسى، من بني االشعر، من قحطان ، عبد هللا بن قیس بن سلیم بن حضار-١٥١
، وأحد الحكمین اللذین رضي بھما علي ومعاویة بعد حرب صحابي، من الشجعان الوالة الفاتحین

صفین. ولد في زبید (بالیمن) وقدم مكة عند ظھور االسالم، فأسلم، وھاجر إلى أرض الحبشة ، وكان 
الجسم، قصیرا ، وفي الحدیث " سید الفوارس أبو موسى " أحسن الصحابة صوتا في التالوة، خفیف 

.٢١١، ص ٤ھـ ، اإلصابة ، ج ٤٤، توفي بالكوفة سنة حدیثا٣٥٥، لھ 

- ؛ ص ٦؛ ج٣٠٣٤٨الحدیث : أخرجھ أبي شیبة في مصنفھ ؛ كتاب اإلیمان  والرؤیا ؛ رقم١٥٢
١٦٣.
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القواعد الشرعیة المستمدة من نصوص الكتاب والسنة المطهرة في حالة 
.١٥٣الضرورة 

الفقه اإلسالمي ال یمنع عملیات نقل الدم البشري للمحتاجین إن
إلیه في حالة انعدام البدیل ، وذلك في إطار ما أسلفناه من الضوابط 
الشرعیة التي جاءت مواطنها مفصلة في كتب التراث الفقهي المذهبي ، 
وفي بعض مؤلفات المعاصرین ، ودون استغالل ألي جزئیة كعضو من 

حقق مصلحة لمكرم عند اهللا _ تعالى _  في غیر ما یأعضاء اآلدمي ا
باالعتبار .ضروریة قطعیة جدیرة 

- .١٨٧نقل وزراعة األعضاء ؛ ص ؛عبد السالم السكري١٥٣
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شروط نقل الدم البشري .المطلب الثالث : 

لنقل الدم مخاطر عظیمة إذا لم تراع فیه الشروط الطبیة من 
للتبرع ، وقد المتبرع إلى المتلقي ، فالمتبرع قد یلحقه الضرر إذا لم یكن صالحا 

یكون نقل الدم سببا في نقل األمراض الخطیرة إلى المتلقي ، ولذلك وضعت بنوك 
الدم جملة من الشروط لحمایة المتبرع والمتلقي ، وهي على النحو التالي :

قیام حالة الضرورة وتحققها بصورة قاطعة ال لبس فیها ، وأن یغلب - ١
أخرى، والضرورة تقدر على الظن نفع التغذیة به دون سواه من أدویة

بقدرها فكل إنسان یتأمل في مدى الضرورة الواقع فیها لألخذ بهذه 
العملیة .

عدم وجود بدیل للدم البشري من المباح أو من غیره یحل محله ، أو - ٢
یقوم مقامه ، بال مخاطر عاجلة أو آجلة ، إال إذا كانت فصیلة دم 

اإلنسان مباح كما قال المتلقي موافقة لفصیلة دم المتبرع ، ألن دم 
َمْت {:م اآلدمي فهو نجس لقوله تعالىبعض العلماء ، وأما غیر د ُحرِّ

.١٥٤}ْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَّمُ َعلَ 
ضرورة التحقق من عدم وجود خطر حاًال أو مستقبًال على صحة - ٣

المأخوذ منه ، بأن یكون المتبرع خالیا من األمراض التي تنتقل إلى 
سبب شرعي لحرمانه من لدم ، وأن ال یقوم للمتبّرع المتبرع عن طریق ا

أو امرأة فیشترط أن ال تكون حامال حق الحیاة ، وٕاذا كان المتبرع 
مرضعا .

.٤المائدة :-١٥٤



79 |

٦٠أو من ١٤٠إلى ١١٠أن یكون متوسط ضغط الدم للمتبرع بین - ٤
في ١٠٠إلي ٥٠مة ما بین وأن تكون دقات قلب المتبرع منتظ٩٠إلى 

الدقیقة
المأخوذ منه وطواعیته بال ترغیب مادي یسلبه إرادته ، أن یتحقق رضا - ٥

أو ترهیب نفسي أو جسماني یقسره على بذل دمه خوفا من الشر الذي 
قد ینزل به .

درجة مئویة مع عدم زیادة ٣.٣٧أن ال تزید حرارة المتبرع بالدم عن - ٦
جم للرجال ١٧.٥-١٣نسبة الهیموقلوبین في الدم للمتبرع بین 

ء .جم للنسا١٤.٥١٢
سالمة المتبرع من األمراض الخبیثة وكل أمراض الدم الوراثیة ، مع - ٧

تحدید مقدار سحب الدم الذي یجب فحصه قبل نقله للمریض لتأكد من 
خلوه من األمراض الخطیرة .

أال یقل عمر أن یكون كامل األهلیة عند التبرع وعند البدء بتنفیذه ، أي - ٨
ما ، وأال یكون قد تبرع منذ عا٦٠وال یزید عن عاما ١٧المتبرع عن 

شهرین ، وأن ال یزید عدد مرات التبرع عن خمس مرات في العام 
الواحد .

أن تتم عملیة نقل الدم من المعطي إلى المتلقي على ید طبیب - ٩
سسات رسمیة مؤهلة ماهر ، أو یكون ذلك تحت إشراف مؤ متخصص 

علمیا وخلقیا .
ر إلیه ( المتبرع له ) أن تكون التغذیة بالدم إلى المریض المضط- ١٠

بقدر ما ینقذ حاجته الملحة إلیه ؛ ألن الضرورة تقدر بقدرها ، وأن 
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) لوضع المأخوذ منه صحیا (المتبرعیكون مقدار الدم المسحوب مناسبا 
.١٥٥، حتى ال یعود علیه بالضرر

وبهذه الشروط نضع حدا لحمایة المتبرع والمتلقي ، وأكثر المراكز 
الطبیة التي تقوم بعملیة نقل الدم تختلف في وضع الشروط فبعضهم 
یضیف علیها شروطا أخرى ،  ولكن مع هذا الحذر الشدید وكثرة الخوف 
قد تنتقل الخطورة إلى المتلقي ، فلهذا فعلى كل مریض أال یتبرع له بالدم 

عند الحاجة الملحة.إال

المبحث الخامس : موقف التشریع الجزائري من نقل األعضاء البشریة 

- ؛ ٥٢، ص ٢؛ فقھ النوازل ج٣٨٣، ص ١أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقھ اإلسالمي ، ج١٥٥
.٢١١، ٢١٠؛ مجلة الشریعة  والدراسات اإلسالمیة  ، ص ١٨٥قضایا طبیة معاصرة ، ص 
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سعى الباحثون في مجال للحفاظ على سالمة جسم اإلنسان وحقه في الحیاة 
الطب منذ عهد غیر قریب إلى إیجاد طرق ووسائل طبیة لمعالجة بعض 

بني البشر ومن بینها نقل عضو من األمراض المستعصیة التي یعاني منها 
أعضاء جسم اإلنسان، وتعتبر عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة من أهم 
الموضوعات الطبیة التي تثیر اهتمام الباحثین في مجال الطب والقانون حیث 

مانات النوع من العملیات مع إحاطتها بضسنت تشریعات تنظم كیفیة القیام بهذا
تصیب أحد الطرفین بضرر سواء كان متبرعا أو مریضا تكفل نجاحها دون أن 

الذین األطباءالمؤهالت العلمیة في ضرورة توافر االمكانیات الطبیة و واشترطت 
یقولون بها مع تقلیل مسؤولیاتهم عن األخطاء التي یرتكبونها في هذا الشأن، 
لذلك فإني أجد موضوع نقل األعضاء البشریة مهم جدا من الناحیة القانونیة، 

موقفولما كان هذا الموضوع واسع جدا فإني أردت التطرق في هذا الفصل لـ (
) وقسمته إلى ثالث مطالب :البشریةاألعضاءنقلمنالجزائريالتشریع

المطلب األول : النصوص القانونیة التي تنظم نقل األعضاء البشریة .

عنمنأىفيعموماالجزائریةالقانونیةوالساحةالجزائريالمشرعیكنلم
كانالجزائريالمشرعأنبلاألعضاءنقلمجالفيوالقانونیةالعلمیةالتطورات

.العملیةهذهخاللهامنینظمقانونیةنصوصإصدارفيالسابقینمن

: رقمالقانونفيالبشریةاألعضاءنقلمسألةالجزائريالمشرععالجلقدف
الفصلفيالقانونهذاوتناول١٥٦وترقیتهاالصحةبحمایةالمتعلق٨٥/٠٥

لسنة ٨وترقیتھا، العدد ، یتضمن قانون حمایة الصحة ١٩٨٥فیفر١٦مؤرخ في ٠٥- ٨٥قانون رقم -١٥٦
، معدل ومتمم .١٩٨٥
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١٦١منالموادفيوزرعهااإلنساناعضاءانتزاععنوانالرابعالبابمنالثالث
. البشریةاألعضاءوزرعنقلعملیات١٦٨إلى

قدراللشریعةتعطيالتيالمدنيالقانونمنالثانیةالمادةنصإلىفبرجوع
لهااسندوالتيالوطنيمستوىعلىالدینیةالمؤسساتطبیعةنلمساالهتماممن

نقلفكرةاألعلىاإلسالميالمجلسأجازفقدلألمة،الحساسةالقضایافيالنظر
١٥٧.البشریةاألعضاء

اعتبرأعالهالمذكورلقانونامناألولىالفقرة١٦٢المادةنصتولقد
إذاإالأحیاءأشخاصمنالبشریةاألعضاءأواألنسجةانتزاعیجوزال:" أنه
بأحدالمتبرععلىالكتابیةالموافقةوتشترطللخطرالمتبرعحیاةنعرضلم

مدیرلدىوتودعاثنین،شاهدینبحضورالموافقةهذهوتحررأعضائه،
تناولتأنهاالفقرةهذهعلىیالحظمافإن". المصلحةرئیسوالطبیبالمؤسسة
الواجبالشروطبعضتناولتكمااألعضاءوزرعنقللعملیاتالقانونياألساس
.المتبرعفيتوافرها

الحيالشخصجسممناألعضاءاستئصالأباحالمشرعأنویتضح
یكونوهكذااستئصاله،المرادبالعضومتبرعاالحالةهذهفيواعتبرهالتنازل
منواألعضاءاألنسجةأخذشرعیةحولالقائمالخالفحسمقدالجزائريالمشرع

التيالنقلأوالتبرعلعملیاتواضحاالمشرعمنالرفضجاءكمااألحیاء،

العدداألعلى،اإلسالميمجلسالبشریة،األعضاءنقلحولمقال: الشامسيسالمعلىجاسم-١٥٧
.     ٢٩ص،١٩٩٩الثاني
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تعرضالعملیاتهذهكانتإذاأحیاءأشخاصمنواألنسجةاألعضاءتخص
.١٥٨للخطرالمتبرعحیاة

المطلوبالعضوتحددلم١٦٤المادةمناألولىالفقرةأنذكرویجدر
تناولكمامعین،لعضوتحدیددونعامةبصورةجاءتحیثلیه،التنازل
ضرورةعلىالموتىجثثمنالبشریةاألعضاءلنقلالقانونياألساسالمشرع
المادةفيعلیهاالمنصوصالطبیةاللجنةقبلمنللوفاةوالشرعيالطبياإلثبات
علىحیاتهأثناءالمتوفىاخبرإذااألعضاءنقلیجوزالحالةهذهوفي١٦٧
حسباألسرةأعضاءأحدبموافقةإالیجوزفالیخبرلمإذاأمالذلكقبوله
–األخ–االبنة–االبن–الزوجة–الزوج–ماأل–األب( الوليترتیب
١٥٩.أسرةللمتوفىیكنلمإذاالشرعيالوليأو) األخت

ألخالقیاتوطنيمجلسإنشاءضرورةعلىأكدت١٦٨المادةفيأما
األنسجةنقلعلىوتوصیاتوٕاعالناتوٕاصداربتوجیهمكلفالصحةعلوم

مجالفيالتكنولوجیةالتطوراتبتوجیهعمالوتجربتهازرعهاوكیفیاتواألعضاء
١٦٠.الكرامةحدودفيأجسادهمحمایةألجلالطب

الجزائربقیتلماذاوالزراعیة،العملیاتوعددحجمعنالكثیرتساءلولقد 
معالعربیة،الدولببعضمقارنةلألعضاءزراعةتشهدالالتيالدولبینمن
لزراعةمادیةبوسائلوطنيبرنامجوضعتالجزائرفيالصحةوزارةأن

تموللزراعةالوسائلكلللمستشفیاتووفرتم١٩٨٦سنةمناألعضاء

. ٩٧وزرع......، ص نقلمروك،الدیننصر-١٥٨
.  ١٣٤أحمد محمد بدوي، نقل وزرع األعضاء البشریة، دار سمك لطباعة، ص-١٥٩
.٨٩ص،٢٠٠٠قرفس،عمارمطبعةالشرعي،الطبفيالخبرةعلي،بنیحي-١٦٠
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تطوروكلیة١٢٠زراعةتمت٢٠٠٥وفيالكبدوالكلىزرعفياالنطالق
.    األمواتمنللزراعةاألمر

أنعلىصحفیةندوةفيبوضیافالمالكعبدالصحةوزیروكشف
لزرعالوطنیةالوكالةلتشغیلدینارمالییر٤بـتقدرمیزانیةخصصتالدولة

وتأسف،٢٠١٥لسنةالعملمخططوعرضقریبا،النورسترىالتياألعضاء
وعدمالواحدةالعائلةأفرادعلىفقطالزرععملیةانحصارعلىالصحةوزیر
زرععملیة١٥٦مؤخراالجزائرشهدتحیثالجزائریین،لدىالثقافةهذهوجود
زرعلعملیةحاجةفيوهمصمتفيیعانونالمرضىأالفیوجدحینفيفقط،

مصاب٢٦٠٠٠وصلالكلويبالعجزالمصابینعددبأنوكشفاألعضاء،
التياألولویاتتحددلهؤالءقائمةوضعسیتمبأنهمؤكداكلیةإلىحاجةفي

تقومالتيالمؤسساتمستوىعلىواسعبرنامجتسطیرسیتمحیثزرعهایجب
.قریباأبوابهسیفتحالذيللكلىالوطنيبالمعهدتدعیمهاوسیتمبذلك

عنالتنازلمسألةتركعدمعلىحرصالفرنسيالمشرعكما أن 
مسألةتناولحیثالفقهیة،لالجتهاداترهینةماديبمقابلالبشریةاألعضاء

لنقلاألخالقيفالبعدالحیویة،األخالققوانینبموجبالبشریةباألعضاءالتبرع
الصادرالطبیةالقیمقانونطریقعنفرنسافيمحددبشكلنظمقداألعضاء

المشرعنصفقدالعامةالصحةقانونتحتوالمدرج،١٩٩٤یولیو٢٥: في
عدمعلى١٩٧٦دیسمبر٢٢فيالصادرالقانونمن) ٠٣(المادةفيالفرنسي

اإلخاللعدمعلىماديمقابلنظیراألعضاءعنالتنازلیكونأنجواز
المشرعأكدوقدزراعته،المرادالعضونقللعملیةالخاصةوالنفقاتبالتكالیف
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أعضاءفيالشخصتصرفجوازعدمعلى١٦٦٥-١٣المادةفيالفرنسي
. ١٦١شكلهكانأیابمقابلمنتجاتهاأوجسمه

من) ٢٤٠(المادةإلىجدیدتینفقرتینبإضافةقامالمصريالمشرعكما أن 
طبیببواسطةحيانسانمنعضواستقطاعیكونبمقتضاهاالعقوباتقانون
وهوالجسدي،بالتكاملمساسمنعلیهیترتبلمامجرماآخرإلىنقلهبقصد

غدرمنالفعلهذاینطويلماالمشددةالمستدیمةالعاهةجنایةبهتتحققما
بغتة،جسدهمنعضوبنزعقامالذيالمعالجالطبیبفيثقتهأودعقدفالمریض

تحتیكونالمریضأنحیثتطبیقها،فيسهولةمنالوسیلةهذهبهاتمیزوما
١٦٢.العملیةأثناءوالمقاومةالشعورتفقدهالتيالمخدرةالموادتأثیر

األعضاء البشریة في القانون الجزائري .: تجریم زراعة الثانيالمطلب 

و.٢٠٠٤، آذار ٢٢٥االطار القانوني لوھب األعضاء واالنسجة،  مجلة الجیش اللبناني، العدد- ١٦١
أطروحة( االصطناعي،والتلقیحالبشریةاألعضاءوزرعنقللعملیتيالقانونياإلطاراسماء،دانسعی

.  ١٣٠ص،٢٠١٢/٢٠١٣عكنون،بنالحقوقكلیة،) الخاصالقانونفرععلومدكتورا
محمد ابراھیم ھالل ابراھیم، المسؤولیة المدنیة في مجال نقل وزرع االعضاء البشریة، جامعة -١٦٢

.   http://www.eulc.edu.eg، ٢٠١٤المنصورة، 
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یصل إلیها البشر قدیما، بل ة نوعیة لم قفز لقد شهدت العلوم الطبیة مؤخرا 
إنجازات اإلنسان ألالف السنین، وبات یخشى على االنسان تتجاوز یمكن القول 

من مساوئ هذا التطور، من أجل ذلك قام المشرع الجزائري بإدخال تعدیل على 
قانونه العقابي وتجریمه االتجار باألعضاء البشریة في قسم مستقل، ورصد 

تها تخرج األعمال الطبیة عن غایبیة لمجابهة هذه األفعال حتى ال جزاءات عقا
النبیلة .

وبناًءا على ما سبق سنحاول توضیح موقف القانون الجزائري من ناحیة تجریم 
:محورینزراعة األعضاء البشریة، وذلك من تقسیم هذا المطلب إلى 

تجریم أفعال اإلتجار باألعضاء البشریة .المحور األول : 

ر باألعضاء البشریة أفعال اإلتجاجرم القانون الجزائري في القسم الخامس لقد 
جرائم / انتزاع عضو أو نسج خالیا من جسم ٣عن إحدى التي ال تخرج 

شخص بمقابل أو یكون هذا االنتزاع بدون موافقة أو التستر على وجود هذه 
:نقطتیناألفعال، وقد وزع هذه الجرائم على 

اوال: تجریم انتزاع عضو أو نسیج أو خالیا جسم بمقابل أو منفعة :

إن جریمة الحصول على العضو أو نسیج أو خالیا منفعة نص علیها 
من ١٨مكرر ٣٠٣من قانون العقوبات و١٦مكرر ٣٠٣المشرع في المواد 

قانون العقوبات، حیث تقوم هذه الجریمة على عناصر السلوك اإلجرامي وعن 
فعل قصد جنائي، فلم تحدد المادتان أعاله صفة معینه للمجرم الذي یقوم ب

الحصول على العضو أو االنتزاع، فقد یكون شخصا طبیعیا قصد التعجیل 
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، وقد یكون الجاني وسیطا یمتلك وسائل اإلقناع أو الخداع أو النصب أو بشفائه
النشر ما یعینه على التأثیر في نفوس األشخاص المعنین، والوسیط في هذه 

١٦٣في العقاب.الجریمة لیس شریكا فیها حتى تسري علیه أحكام الشریك 

البشریة جریمة عمدیة بمجرد انصراف باألعضاءكما أن جریمة اإلتجار 
إرادة الجاني إلى تحقیق الجریمة بجمیع أركانها مع علمه بأن القانون یجرم ذلك، 

بهذا الفعل المنهي عنه من أجل وهوفالعامد هو من یحصل على العضو 
أخرى كالتزویر والتهریب والنصب و ، وهذه الجریمة تقترن بجرائم االتجار

االحتیال، مما یجعل الجاني للجریمة محل للبحث أكثر وضوحا وتأكیدا على 
١٦٤عمد الجاني .

:ل على عضو االنسان من غیر موافقتهثانیا : الحصو

و ١٧مكرر ٣٠٣نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادتین 
ت، فقوام هذه الجریمة االعتداء على رضا من قانون العقوبا١٩مكرر ٣٠٣

صاحب الجسد باقتطاع عضو من جسده وزرعه في جسد إنسان آخر، وهذا 
الجسد قد یكون لحي أو میت، فال بد من التأكد من رضا المتبرع وتبصیره بكافة 

وهذا ما سنبینه من خالل األخطار المحتملة ألن عدم رضاه محل هذه الجریمة، 
( ال من قانون حمایة الصحة وترقیتها وهذا نصها ١٦٢ن المادة الفقرة الثانیة م

جرائم اإلتجار باألعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري، األكادیمیة لدراسات االجتماعیة -١٦٣
.    ١٣١، ص٢٠١٣، ١٠واإلنسانیة، جامعة بن بادیس، العدد 

مراد بن على زریقات، جریمة اإلتجار باألعضاء البشریة، مقال بمجلة مؤتمر األمن والدیمقراطیة -١٦٤
. ١١٤، ص ٢٠٠٦وحقوق اإلنسان، جامعة مؤتھ، المملكة األردنیة الھاشمیة، 



88 |

یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقته إال بعد أن یخبره الطبیب باألخطار الطبیة 
.المحتملة التي قد تتسبب فیها عملة التبرع.... )

( یمنع القیام بانتزاع والتي جاء نصها على النحو التالي: ١٦٣وفي المادة 
من القصر والراشدین المحرومین من قدرة التمیز، كما یمنع انتزاع األعضاء 

من طبیعتها أن تضر ین بأمراضاألعضاء أو األنسجة من األشخاص المصاب
.١٦٥بصحة المتبرع أو المستقبل )

ومما یفهم من منطوق هذه المادة عدم جواز اخضاع جسم القاصر ومن في 
مریض قریبا له أم لوع فیها، سواء أكان احكمه ألي عملیة استقطاع أو الشر 

أجنبیا عنه، وكما أن هذه الجریمة متى خضع المتبرع إلى اكراه أو ضغط نفسي 
من شأنه أن یعیب رضاه .

حمایة الصحة من قانون ١٦٧كما أن المشرع الجزائري ینص في المادة 
البشریة وال ال ینتزع االطباء األنسجة أو األعضاء( الجزائري على أنه :

) ها بذلك الوزیر المكلف بالصحة یزرعونها إال في المستشفیات التي یرخص ل

عملیة االنتزاع ویتضح من خالل هذه المادة أن المشرع الجزائري أحاط 
بسیاج الحمایة للمستشفیات ولألطباء وللدولة نفسها، فلو أقیمت عملیة االنتزاع 

الصحة یتحمل المستشفى واالطباء في مستشفى غیر مرخص له من وزیر 
المسؤولیة على ذلك .

) المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا . ٨٥/٠٥القانون رقم ( -١٦٥
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عقوبة جریمة االتجار باألعضاء البشریة .المحور الثاني : 

یمكن القول أن المشرع الجزائري رصد المجابهة جرائم نقل وزرع األعضاء 
البشریة عقوبات صارمة، ولم یتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم لذلك سیتم معرفة 

وأنواعها من خالل ما یلي :العقوبة 

باألعضاء البشریة :١٦٦العقوبات المقررة في جرائم االتجار

سیتم التطرق إلى العقوبات المقررة للشخص الطبیعي عن الجرائم التي سبق 
الحدیث عنها بدءا بالعقوبات األصلیة :

عقوبة الجنحة الحصول على العضو من أعضاء جسم بمقابل أو منفعة .أ
د ج ٣٠٠.٠٠٠سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من ٣بس من هي الح

من ١٦مكرر٣٠٣د ج صرحت بهذه العقوبة المادة ١٠٠٠.٠٠٠إلى 
١٦٧قانون العقوبات الجزائري .

عقوبة جنحة انتزاع انسجة أو خالیا أو جمع مواد من جسم شخص .ب
بمقابل أو منفعة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 

مكرر ٣٠٣دج، نطقت بهذه العقوبة المادة ٥٠٠.٠٠٠إلى دج١٠٠.٠٠
١٦٨من قانون العقوبات .١٨

عقوبة جنحة انتزاع عضو من شخص على قید الحیاة أو من شخص میت .ج
دون الحصول على الموافقة، هي الحبس من خمس سنوات إلى عشر 

مكرر ٣٠٣ویتضمن المواد من ٢٠٠٩فبرایر سنة ٢٥المؤرخ في ٠١-٠٩أضیف بالقانون رقم -١٦٦
.  ٦، ص١٥،ج٢٩كرر ٣٠٣إلى ١٦

، من قانون العقوبات . ١٦مكرر ٣٠٣انظر المادة -١٦٧
، من قانون العقوبات .١٨مكرر ٣٠٣انظر المادة -١٦٨
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دج وفقا لنص المادة١٠٠٠.٠٠٠إلى دج٥٠٠.٠٠٠سنوات وبغرامة من 
.١٦٩زائیة من قانون العقوبات الج١٧مكرر ٣٠٣

عقوبة جنحة انتزاع أنسجة أو خالیا أو جمع مواد من جسم شخص حي أو .د
من شخص میت دون الحصول على الموافقة، هي الحبس من سنة إلى 

دج یتضح من ٥٠٠.٠٠٠دج إلى ١٠٠.٠٠٠خمس سنوات وبغرامة من  
من قانون العقوبات ١٩مكرر ٣٠٣هو ظاهر في نص المادة خالل ما

الجزائري .
من موقف المشرع الجزائري هو أنه اختار منها ومما نستخلصه

الجرائم الخطیرة، وهو على غرار ذهمع مرتكبي هالتشدید في التعامل 
مختلف وأغلب التشریعات الوضعیة یرفض صراحة أن یكون التصرف في 

من ذلك فقد ذهب إلى محال للمساومة المالیة، بل أكثرعضاء البشریة الا
ـ ـصطلح علیه قانونا بعضاء البشریة عن طریق البیع أو ماعتبار األ

المتاجرة باألعضاء البشریة" من قبل األفعال المجرمة والمعاقب علیها "
.١٧٠قانونا وهذا لیحقق الردع العام والخاص معا 

بقدر كبیر یمكن القول بأن جسم االنسان یتمتعالمبحثفي نهایة هذا 
من االحترام والتقدیر سواء في الشریعة االسالمیة أو القانون الوضعي، 

وبیع وهذا ما دفع بعض فقهاء الشریعة اإلسالمیة إلى مناقشة فكرة التبرع
االعضاء األدمیة بما یمثله من امتهان وابتذال بجسم اإلنسان وطبقا للكرامة 

ئما على حمایتها وذلك من االنسانیة التي حرصت الشریعة اإلسالمیة دا

.العقوباتقانونمن،١٧مكرر٣٠٣المادةانظر-١٦٩
.  ١١٦قانون العقوبات، الجمھوریة الجزائریة، رئاسة الجمھوریة ، األمانة العامة للحكومة، ص -١٧٠
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خالل تجریم بعض االفعال مثل االعتداء الذي یقع على جسم اإلنسان 
سواء كان من الشخص نفسه أو من غیره .

كما اهتم القانون الوضعي أیضا بحمایة جسم اإلنسان بتجریم بعض 
األفعال التي من شأنها المساس بجسم اإلنسان .

االهتمام الكبیر من الجانب الشرعي والقانوني كما یمكن القول بأن هذا 
بجسم اإلنسان مما استلزم ضرورة مواجهة قیام بعض األفراد بالمتاجرة 

باألعضاء اآلدمیة.   
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الفصل الثالث 

البحث . منهج

.أوال : نوع البحث

ن استخدام الخاصة بالبحث المكتبي أللمنهجیة ابالتباعسیقوم الباحث 
أمر الزم وضروري مع كل منهج بحث، فمراجعة الدراسات السابقة المكتبة

باحث إال من خالل طار النظري للبحث ال یتوقع أن یقوم بهما الإلوتحدید ا
بغض النظر عن أي منهج یطبقه.استخدام المكتبة

هو الجمع المتأني والدقیق للسجالت والوثائق المتوفرة فمنهج البحت المكتبي
ومن ثم التحلیل الشامل لمحتویاتها –مشكلة البحث –ذات العالقة بموضوع 

یتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهین تبرهن على إجابة بهدف استنتاج ما
أسئلة البحث.

ات التي تنتج ن البیاندخله المنهج الوصفي والكیفي حیث أوهذا المنهج م
عن هذا البحث بیانات وصفیة كیفیة یحتاج فیها الباحث إلى تتبع أراء الفقهاء 
وأقوالهم من بطون أمهات الكتب الفقهیة ومناقشتها وتحلیلها ومقارنتها بأحكام 
والقواعد الفقهیة والقانونیة، الباحث سیعتمد في كامل خطة البحث على هذا 

سیقوم : المعیار بتصنیفاته السابقة حیث

قوانین –تقاریر –سجالت –وثائق –بحوث -من كتبجمع المعلومات : 
أحكام ......... وغیرها .–

.النقد والتقویم مراجعة المعلومات :
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لیهیئ الباحث المعلومات للتحلیل الكیفي .تبویب المعلومات:

وضع كل معلومة في قالب التبویب الخاص المناسب لها .تفریغ المعلومات:

استخراج االدلة والبراهین التي تبرهن على اإلجابة العلمیة تحلیل المعلومات:
لكل سؤال من أسئلة البحث . 

بعرض اإلجابات التي توصلت إلیها (  اسئلة البحث ) .      تفسیر المعلومات :

خطة البحث على هذا المعیار بتصنیفاته السابقة في كامل وسیعتمد الباحث 
علومات من كتب وبحوث ووثائق وسجالت وتقاریر مجمع البحیث سیقوم :
.عن طریق المكتبة والحاسب اآللي وكذلك الشبكة العنكبوتیةوقوانین وأحكام 

ثانیا : مصادر البیانات .

عن طریق األفراد أنفسهم تتم عملیة جمع البیانات بإحدى  طریقتین: إما
وهذه الطریقة تتمیز بأنها أحیاًنا تكون مكلفة جهًدا ووقًتا لكنها األسرع في مباشرة، 

الحصول على البیانات؛ أو تتم عن طریق المؤسسات المتخصصة في جمع 
البیانات من عینة البحث . عن طریق الكراسات والتقاریر الدوریة التي تقوم 

ات األخرى.الحكومیة، وغیرها من المؤسسسسات بنشرها تلك المؤ 

واختار الباحث في كتابة هذا البحث المصادر التالیة :

أو وهي المصادر المطبوعة أو الورقیة أو السمعیة :األولیةالمصادر -١
علم المقاصد مثل كتاب ( البصریة التي تبحث في كتب مقاصد الشریعة 

ومن المصادر أیضا ما یخص ،)نور الدین بن مختار الخادمي، لالشرعیة
كبر الذي من وهذا النوع من المصادر یمثل االهتمام األالقانون الجزائري 
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خالله یتم الحصول البیانات والمعلومات للمشتغلین في البحث العلمي منذ 
فترات زمنیة طویلة. وهو الذي تكتظ به المكتبات وأوعیة المعلومات المختلفة. 

:المصادر المنشورة، وتشمل-٢
المراجع والكتب: وهي مصادر یرجع  إلیه ا الباحث في المقام األول، وأهم .١

ما یمیزها أنها تمثل دلیًال ومرشًدا للباحث في الحصول على مصادره 
غیر أوشرة ر ذات عالقة مباتحویه من مراجع ومصادالمختلفة، وما ال

مباشرة.
الجهات والدوائر التقاریر و المنشورات الرسمیة، كالتي یتحصل علیها عن .٢

اإلحصائیة، وبنوك المعلومات وما شابه ذلك. وهذه تكون دائمًا تقاریر سلیمة 
ودقیقة.

التقاریر والمنشورات الخاصة: وهي التقاریر التي تنشر في بعض المجالت .٣
العلمیة المحكمة من أرقام ونتائج معینة، والتي اتبعت اسالیب البحث العلمي.

ة مثل : المصادر غیر المنشور 
قشتها، وبعض االرسائل للدرجات العلمیة للماجستیر والدكتوراه التي تمت من.١
بحاث والدراسات المدعومة من قبل جهات معینة، ولكنها لم تأخذ طریقها األ

للنشر.
تفید الباحث في مراكز إیداع الرسائل الجامعیة، الفهارس المتوفرة في.٢

الدراسات السابقة بصورة رئیسیة.
المجالت والدوریات العلمیة المحكمة، والتي تزخر بها أغلب الجامعات .٣

العالمیة ومراكز األبحاث وبیوت الخبرة، والدراسات االستراتیجیة.
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الثانویة :ثانیا : المصادر
من خالل تحویل المعلوماتوهي المصادر التي أتاحتها تكنولوجیا

المجموعات الورقیة إلى أشكال جدیدة الكترونیة سهلة االستخدام والتبادل مع 
. والشك أن مثل هذه ا على مستوى العالمالمستفیدین في مواقع منتشرة جغرافیً 

لتقنیة الحدیثة لدى الباحثین، وجعلت من ذلك هدًفا یمكن المصادر عززت قیمة ا
االعتماد علیه في الحصول على المعلومة بصورة دقیقة وموثقة یتم التعرف على 

مصدرها بطریقة علمیة حدیثة.
لت الطریق أمام أنها سهّ اإللكترونیةتالمعلوماومن أهم مزایا مصادر

لى ما یحتاجونه من معلومات بسرعة ودقة وشمولیة إالمستفیدین في الوصول 
و األقراص ،األقراص اللیزریةلكترونیة : إل. ومن أمثلة مصادر المعلومات اوافیة

شاملة لمختلف أنواع الموضوعات وهي تعالج الموضوعات بشكل غیر ال
صصة دون الخوض في التفاصیل كالمصادر متخ، وأقراص متخصص

ا ا متخصصً متخصصة دقیقة والتي تعالج موضوعً ، و اقراص االقتصادیة والطبیة
.ا بعمقمحددً 

وهي  أكبر مزود للمعلومات في الوقت الحاضر حیث :شبكة األنترنتو 
،على مستویات محلیة وٕاقلیمیة وعالمیةالمعلوماتا من شبكاتا كبیرً تضم عددً 

كما یمكن للباحثین والعلماء داخل وخارج حدودهم الجغرافیة والقومیة أن یتواصلوا 
.لفة معهممع زمالئهم العلماء وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات البحثیة المخت
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ثالثا : أدوات جمع البیانات : 

إن طریقة جمع البیانات في هذا البحث تعتمد على استخدام الدراسة المكتبیة 
أي البحث في الكتب المكتبیة وكل ماله عالقة بهذا البحث وذلك لجمع المواد 

سواء عن الفقهیة والقانونیة أو بیانات البحث التي سیستخدمها الباحث في بحثه، 
طریق تعین البیانات أو عن طریق تحقیق الموضوعات المتعلقة بالبحث، ووضع 
األدلة المأخوذة من الوثائق والكتب مع بعضها بطریقة منطقیة، وكذلك قراءة 

تؤسس حقائق ئج التيالكتب المتعلقة بالبحث، ووضع أدلتها في تكوین النتا
جدیدة، واستخراج النتیجة منها.

لة قائمة بذاتها وهي المرحلة المهمة وفیها سیتم التجمیع الفعلي وهذه مرح
البیانات والمعلومات الالزمة للبحث بواسطة أدوات جمع البیانات التي اختارها 

أو غیر ذلك، والتي تم جمعها والتقاریر والوثائقالباحث وهي الدراسات السابقة
ة یتوخى الموضوعی، وعلى الباحث أنابقا من أجل تحدید مشكلة الدراسةس

العلمیة لدراسته سواء اتفقت مع وجهة نظره أو لم واألمانة العلمیة في جمع المادة
تتفق.

أما الوثائق فهي الطریقة التي سیعتمد علیها الباحث اعتمادا كلیا في عملیة 
جمع البیانات حیث سیرجع إلى أصول البیانات في الكتب والمراجع التي تتناول 

أیضا من المستخرجةث واستخراجها وتحلیلها ومقارنتها بالبیانات موضوع البح
لنصل إلى الغایة المرجوة والهدف المنشود من دراسة هذا البحث.   الفقهیةالكتب 
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تحلیل البیانات : طرقرابعا : 
المنهج التحلیلي وفیه تكون مناقشة و االستقرائيالمنهج سیعتمد الباحث على

بمحور الدراسة وبین موضوع الذي اختاره المرتبطةمنطقیة ربطا بین األدلة 
في زراعة األعضاء البشریة ) وعلیه فإن الباحث وهو ( مقصد حفظ النفس 

الباحث یقوم بتنظیم البیانات التي تحصل علیها من مصادر األولیة والثانویة 
صنیفها بعد ذلك من مواضیع كلیة إلى مواضیع جزئیة بشكل مرتب ویقوم بت

متتبعا التسلسل المنطقي في تطور هذه المسألة التي ینصب علیها البحث، ویقوم 
بتدوین البیانات التي تحصل علیها، ولقد ركز الباحث على االساس الباحث 
من القانون ( القانون الباحثواألساس الشرعي للمسألة، كما خصالقانوني

الرأي الصریح والدقیق والواضح آلراء العلماء القدماء في مسألة جزائري ) وحددال
زراعة األعضاء البشریة، وهذه الخطوة تتبعها خطوة التحقق من النتائج التي 
توصل إلیها الباحث ومناقشتها وترتیبها في إطار متسلسل حتى یصل إلى تدوین 

ة: ، ویمكن تلخیص ذلك في النقاط التالیالنتائج 
تنظیم البیانات ..١
تصنیف البیانات ..٢
مناقشة البیانات ..٣
التحقق من النتائج ..٤
صیاغة النتائج ..٥

المنهج اآلتي :–لمعالجة الموضوع –كما سلكت 
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الكتاب أذكر الحكم الشرعي وما استدل أو قد یستدل له من نصوص -١
فتاوى السلف والسنه أو اإلجماع أو القیاس والمعقول أو قواعد الشریعة أو 

مع التوجیه إذا كان غیر بائن. وأسبقه ببیان المسألة وتصورها إذا شعرت 
بحاجة لذلك .

وذكرت أرقام القرآنیةفقد عزوتها إلى السورة القرآنیةلآلیاتبالنسبة -٢
اآلیات في الهوامش .

المعتمدةإلى أصحابها نقال من كتب المذهب الفقیهواآلراءعزوت األقوال -٣
ها حاصرا لها بین قوسین ومحیال إلى ر إلى مصاداألفكاروالمعلومات و 

المصدر في الهامش إذا كان نصا واقتباسا.
خرجت األحادیث بعزوها إلى كتب  الحدیث بذكر المؤلف، والكتاب، -٤

والباب، ورقم الحدیث، والجزء والصفحة توفیرا على القارئ وقته وجهده. 
لحدیث خرجه الشیخان في صحیحهما. وقد وأكتفي بالعزو فقط إذا كان ا

أتبع بذكر درجة الحدیث إذا كان في غیر الصحیحین مستعینا بأقوال 
المحدثین، وكتب التخریج إذا وجدت للحدیث حكما .

واألئمة في متن الرسالة، غیر األنبیاء والخلفاء الواردةوترجمة لألعالم -٥
األربعة عند أول ورودها .

الكلمات الغریبة الواردة في البحث .عرفت المصطلحات وشرحت-٦
وروده ذكرت اسم المرجع كامال واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة وذلك عند-٧

ورقم الطبعة إن وجدت وسنتها، وٕان تكرر أول مرة مع ذكر دار النشر
اسمه مرة أخرى اكتفیت باإلشارة إلى اسم الشهرة والمؤلف واسم الكتاب 
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حاجة إلى تكرار المعلومات مرة أخرى إال مختصر الجزء والصفحة دون ال
إذا أخذت من طبعة مختلفة. 

وضعت عالمات الترقیم والتشكیل كما یقتضي البحث العلمي .  -٨
خامسا : هیكل البحث : 

فبعد البحث والتأني وصلت إلى أن متطلبات الدراسة العلمیة وطبیعة الموضوع 
نعالج الموضوع على النحو التالي :والغرض من بحثه تجعل من المناسب أن 

.خلفیة البحث الفصل األول : 

لقد تطرق الباحث في خلفیة البحث إلى إعطاء مفهوم عام عن الموضوع لتسهیل 
على القارئ واإللمام به من جمیع جوانبه، ورتبت هذا الفصل ترتیبا أبجدیا :(أ) 

بالنفس من حیث الشریعة اإلسالمیة وكذلك وبینت فیها أهمیة العنایة المقدمة
لة أهي ان، وتناولت تاریخ نشأة هذه المسأأهمیة الطب البشري  في حیاة االنس

قدیمة أم معاصرة ، وأخیرا بینت اإلشكالیات التي وجدت في موضوع البحث . ثم 
وقسمته إلى أهمیة الموضوع. ثم (د) أهداف البحث. ثم (ج) أسئلة البحث(ب) 

حدود . ثم (و) الدراسات السابقة: أهمیة نظریة و أهمیة تطبیقیة. ثم (ه) 
.      تحدید مصطلحات البحث. ثم (ز) البحث

الفصل الثاني : اإلطار النظري .

والمقاصد إلى جمع شتات األحكام الفقهیةلقد تطرق الباحث في الجانب النظري 
لى شكل بحث مستقل یسهل القارئ اإللمام المتعلقة بزراعة األعضاء عالشرعیة

إلى ثالث مباحث :بتقسیمهبه من جمیع جوانبه، فقمت 
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من أما المبحث األول لقد بین الباحث المفهوم العام لمقاصد الشریعة االسالمیة 
حیث التعریف واألهمیة كما أورد آراء بعض العلماء في المقاصد الشرعیة كما 

یعة فوائد كثرة تدل على كمال التشریع اإللهي . أورد الباحث أن لمقاصد الشر 

فقد عرفت فیه المقصد وحفظ النفس وبینت العالقة التي تربط الثانيأما المبحث 
وعملیات زراعة االعضاء البشریة، وكذلك أوردت بین مقصد حفظ النفس 

النصوص الفقهیة القدیمة هذا فیما یخص الفقه اإلسالمي، وأما بخصوص 
.األخرىالقانون فقد أوردت نصوص من القانون الجزائري وبعض القوانین 

فقد تناولت فیه مفهوم زراعة األعضاء البشریة مبینا معنى الثالثأما المبحث 
عنى األعضاء لغة واصطالحا، وكذلك بینت الشروط الشرعیة الزراعة وم

والقانونیة والطبیة لعملیات زراعة االعضاء البشریة، وبینت متى تكون عملیة زرع 
االعضاء ضروریة بالنسبة للمریض والمتبرع .

والحاجة إلیه في فقد بینت فیه مظاهر أهمیة الدم البشريالرابعأما المبحث 
ومبینا معنى الدم البشري، وكذلك بینت األحكام الشرعیة لنقل الحیاة االنسانیة،

الدم البشري مع توضیح الشروط الواجب توفرها لنقل الدم البشري .

موقفأما في المبحث الخامس فكان قانونیا وحددته بالقانون الجزائري فبینت فیه 
كما أورد الباحث النصوص القانونیة البشریةاألعضاءنقلمنالجزائريالتشریع

في التشریع الجزائري وبعض التشریعات األخرى المتعلقة بهذه المسألة كما تطرق 
في المشرع الجزائري من حیث جرمه الباحث لمسألة االتجار باألعضاء البشریة 

وعقوبة هذا الجرم في القانون الجزائري .
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ى نوع بحث المستخدم في هذه االطار المنهجي : ویشتمل عل: الفصل الثالث
الدراسة هو المنهج التحلیلي ویشتمل على مصادر جمع البیانات والتي قسمتها 
إلى مصادر أولیة وثانویة، كما شمل هذا الفصل أدوات جمع البیانات ثم اسلوب 

أو طریقة تحلیل البیانات وأخیرا هیكل البحث.  

عرض البیانات وتحلیلها : ویشتمل هذا الفصل على ثالث ابع : الفصل الر 
والكافرالمسلمبینالبشریةاألعضاءزراعةحكممطالب وشمل المطلب األول 

حكم: ما قسمته إلى ثالث محاور: فالمحور األول كالشرعیةالمقاصدضوءفي
األعضاء عن حكم زراعة ، والمحور الثاني الطهارةحیثمناالنسانجسد

تتغیروهلللكافرالمسلممنباألعضاءالتبرع، أما المحور الثالث عن البشریة
.والعكسالمسلممنعضوهبتغیرالكافرأحوال

من وبالعكسللبشرالحیواناتأعضاءزراعةحكمتحدث فیه عن المطلب الثاني 
، وقسمت هذا المطلب إلى محورین، فالمحور اإلسالمیة منظور مقاصد الشریعة

أما المحور .اإلنسانإلىالحیوانأعضاءلنقلالشرعیةاألحكاماألول عن 
.  الحدیثالعصرفيللحیواناتأعضاءنقلتجارببعضالثاني عن 

حق الورثة في التبرع أو المتاجرة بأعضاء كتبت فیه عن هلالمطلب الثالث
د الشرع، وقسمته إلى محورین، المحور األول عن في منظور مقاصالمیت

علیهالمحكوم، المحور الثاني وعدمهالجوازبینالموتىأعضاءبنقلالوصیة
. األحیاءأماألمواتعدادفيباإلعدام
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الخاتمة والنتائج والتوصیات وكتب في كل منهما ثالث نقاط الفصل الخامس :
ؤال وثالث نقاط لتوصیات أوصي بها ما لنتائج وهي النتیجة النهائیة لكل س

یخص هذه الرسالة .

وأخیرا فإن هذا البحث جدید في موضوعه، وهو من المسائل المعاصرة، 
كان فیه من خطأ وهذا ما وفقني اهللا فیه، فما كان فیه من صواب فمن اهللا، وما

لدیه فمن نفسي ومن الشیطان، وأسأل اهللا التوفیق والسداد، وأشكر كل من 
مالحظة أو استدراك أو تقویم .

وأحمد اهللا تعالى على توفیقه ومنه وٕاحسانه وكرمه، وأسأله أن ینفعني بما 
علمني وأن یعلمني ما جهلت، إنه ولي ذلك والقادر علیه . 
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الفصل الرابع 

عرض البیانات والتحلیل . 

المطلب األول : حكم زراعة األعضاء البشریة بین المسلم والكافر في ضوء 
المقاصد الشرعیة . 

وحدهوارتقاهالمخلوقاتسائرعنوكرمهاإلنسان،وتعاليسبحانهاهللاخلق
حیاةعلىالمحافظةعلىاإلسالمحرصلذلكاألرض،فيخلیفتهیكونألن

األعضاءزراعةو نقل موضوعوأنجزئًیاأوكلًیابهااإلضراروعدماإلنسان،
التالعبنطاقمنالعملیةهذهتبعدمعینةشروطفیهتوافرتإذاشرًعاجائز

المقصدیكونبلوُتشترى،تباعغیارقطعتحولهوالاهللاكرمهالذيباإلنسان
.البشراألآلموتخفیفوالتقوىالبرعلىالتعاونمنها

المؤكدالنفعتحققالوسیلةهذهأنالعدول،األطباءمنالخبرةأهلوأكد
وعملهحیاتهو صحتهعلىتؤثروالمنه،بالمأخوذضررإلىتؤديواللآلخذ،
.وماله

.االنسان من حیث الطهارةحكم جسد :األولالمحور 

وَمْیًتاالفقهاءمنكثیرعنداشتهرماعلىالطهارةاآلدميفياألصل
ُطُرقِ منطَِّریقٍ فيَلِقَیهُ وسلَّمَ علیهِ اهللاُ صلَّىالنبيَّ أنَّ كما ورد في الحدیث :

اهللاُ صلَّىاهللاِ رسولُ َفَفَقَدهُ ،َفاْغَتَسلَ فذهبَ ،َفاْنَسلَّ ،ُجُنبٌ وهوَ ،المدینةِ 
،اهللاِ رسولَ یا: قال؟هریرةَ أبایاُكْنتَ أین: قالجاءَ فلمَّا،وسلَّمَ علیهِ 
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١٧١،َیْنُجُس الالُمْؤِمنَ ِإنَّ : قال،ُأَجاِلَسكَ أنْ َفَكرِْهتُ ،ُجُنبٌ وأناَلِقیَتِني

خالففیهمؤمًناكانولوالمیتألنوَمْیًتاینجسالالمؤمنإنوالصحیح
میتةُ فیهافدخل،المیتةلعمومنجسإنهأحمداإلمامعندروایةَثمَّ ،الفقهاءبین

أنه الحدیثفلمفهومالكافروأما،بنجسولیسطاهرأنهوالصحیح،اآلدمي
حینئذٍ ،االشتقاقمنهماِعلِّیَّةعلىدلمشتقٍ علىعلقإذاالحكمألن،ینجس
النبي:قالكأنه،إلیمانه؟ینجساللماذا،وعدًماوجوًداِعلَّتهمعالحكمیدور

مفهومأوالوصفمفهوموهومفهومله: إًذا. ینجسالإلیمانهالمؤمنإن
نجسوَمْیًتاالكافرإًذاینجس،الكافرأنالجماهیر،عندحجةوهوالمخالفة

عزاهللاطاهر، ألنالحیاةحالةفيالكافرأنعلىاألدلةدلت،النصبهذا
ونحوهاأطباقمنفیهطبخواممااألكلحأبیذلكوك،الكتابیةنكاحأباح وجل
حالفيالكافرأنعلىالدالةاألدلةمنذلكوغیر. الحیاةحالفيطاهرٌ فهو

الالمؤمنإن: « قولهمفهومعمومُیَخصُّ : إًذابنجسولیسطاهرالحیاة
» . ینجس

األدلةدلت: نقولحینئذٍ ،عموملهالمفهومأناألصولیینعندوالصحیح
وهوأصلهإلىرجعماتإذا: إًذا. طاهرالحیاةحالفيالكافرأنعلى

١٧٢.النجاسة

حيّ منأبینماوالجوارحاألعضاءمناإلنسانجسدمنأبینماحكمف
،طاهراُیعتبرجسدهمنأبینمافإنطاهرةاإلنسانمیتةأنوبماكمیتة،فهو

.٧٨، ص٤، ج٢٨٣أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب الدلیل على أن المسلم ال ینجس، رقم الحدیث-١٧١
الحازمي شرح القواعد واألصول الجامعة ، شرح وعلق مساعدبنعمربنأحمدهللا،عبدأ بو-١٧٢

.  ٥علیھ أحمد بن عمر الحازمي، ص 
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أبینوماطاهرة،المسلممیتةأنمنمذهبهمعلىحزمابنمثلالظاهریةوأما
آَمُنواالَِّذینَ َأیَُّهاَیا{لقوله تعالى:.١٧٣ومیتاً حیاً نجسالكافروأنطاهر،فهو
َنَجٌس اْلُمْشِرُكونَ ِإنََّما: َقْوِلهِ ِفياْلَحْصرِ َوِصیَغةُ ١٧٤}َنَجٌس اْلُمْشِرُكونَ ِإنََّما

َفاَدةِ  َحتَّىِبالنََّجاَسةِ اتَِّصاِفِهمْ ِفيِلْلُمَباَلَغةِ َفُهوَ َنَجًسا،اْعِتَباِرِهمْ ِفيالتََّردُّدِ َنْفيِ ِإلِ
َنَجاَسةِ َعَلىاْلَكِریَمةاْآلَیةَهِذهكما دّلت.١٧٥النَِّجِسیَّةَ ِإالَّ َلُهمْ َوْصفَ َال َكَأنَُّهمْ 

ِحیحِ اْلَحِدیثِ ِفيَوَردَ َوِلَما،اْلُمْؤِمنِ َطَهاَرةِ َعلىَدلتَكَمااْلُمْشرك اْلُمْؤِمنُ : "الصَّ
َوالذَّاِت؛اْلَبَدنِ ِبَنِجسِ َلْیَس َأنَّهُ َعَلىَفاْلُجْمُهورُ َبَدِن الكافرَنَجاَسةُ َوَأمَّا"َیْنُجُس َال 
یمّسهممنعلىوٕانوالخنزیرالكلبكنجاسةعینیةنجاستهمإنقالمنهناكو 

َصاَفَحُهمْ َمنْ : اْلَحَسنِ َعنِ َأْشَعُث،َقالَ ف.یتوضأأویدهیغسلأنویصافحهم
أْ  اهللاصلىاهللارسولقال:قالعباسابنعنو ١٧٦.َجِریرٍ اْبنُ َرَواهُ . َفْلَیَتَوضَّ

متروكالقولوهذا،كفیهلیغسلاوفلیتوضأشركاصافحمنوسلمعلیه
علىالفقهیةالمذاهبوأكثر. حكمیةنجاسةإنهاقالمنوهناك، ١٧٧باإلجماع

علیهكانمامنمنبثقالوصفأنالمتبادرإذاألرجحوهو. الثانيالقول
جملتهامنشنیعةتقالیدمنیمارسونهكانواوما. باطلةعقائدمنالمشركون

منالتطهروعدماآلباءبزوجاتوالتزوجالمیتةوأكلالعريحالةفيالطواف

لبنان،  - الجدیدة، بیروت اآلفاقدارالعربي، الناشرالتراثإحیاءلجنةتحقیقحزم، المحلي،ابن-١٧٣
.١٣٠ـ١/١٢٩

.٢٨التوبة : -١٧٤
١٩٨٤: النشرتونس، سنة–للنشرالتونسیةروالتنویر، الداعاشور، التحریربنالطاھرمحمد-١٧٥

. ١٦٠، ص ١٠ھـ، ج 
دار: سالمة، الناشرمحمدبنسامي: العظیم، المحققالقرآنتفسیرالبصري،القرشيكثیرابن-١٧٦
. ١٣١، ص٤م، ج١٩٩٩-ھـ١٤٢٠الثانیة: والتوزیع، الطبعةللنشرطیبة
١٤١٢: الباكستان، الطبعة–الرشدیةمكتبة: المظھري، الناشرهللا،  التفسیرثناءمحمدالمظھري،-١٧٧
.١٧٦، ص ٤ھـ، ج
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الحرامالمسجدقدسیةمعیتنافرممامعنویةنجاسةهذاوكل. إلخالجنابة
١٧٨.وطهارته

أنهمالمرادأونجسة؟ذواتهم: أىأنجاس،أنهمالمرادهلفلة :خالصة المسأ
الاللغويالمعنىالمرادأنهو و الثاني،والظاهر،قوالنالنفس؟خبثاءأشرار

صّلىالنبيمعاملةأنیرىللسیرةالمتتبعألنوذلكالفقهاء،عندالعرفيالمعنى
كانفقدالمعنى،بهذاأنجاسأنهمأساسعلىتكنلملهموسّلمعلیهاهللا

وسّلمعلیهاهللاصّلىالنبيعلىتردووفودهمرسلهموكانتیعاشرونهمالمسلمون
بدنهم،أصابهشيءبغسلیأمرلمأنهالثابتومنالمدینة،فيمسجدهوتدخل

وهذا ما رجحه الباحث واهللا أعلم .١٧٩.الصحیحهوهذا

.البشریةاألعضاءزراعةحكم: الثانيالمحور

علىبالحفاظالعبادوألزمتبالجسد،المساسحرمتاالسالمیةالشریعةإن
الغایةتحققأنبشرطالطبیة،األعمالمنالعدیدالشریعةأباحتولقدعناصره،
الحدیثالعصرفيمنهاازدهركثیرة،وأنواعأشكالوللدواءشرعا،المقصودة

.إلیهامحتاجآخرإنسانجسمفيوزرعهااألعضاءنقلطریقعنالعالج

منفكمالبشریة،األعضاءزرعقضیةاجتهاد،إلىتحتاجالتيالقضایامنوٕان
الشریعةفبحكملدیة،محبوبلشخصلزراعتهاأعضائهبإحدىیتبرعیأتيمتبرع

؟أحكامللضرورةأنأمنفسه؟یملكالاالنسانأناالسالمیة

، ٩، جھـ١٣٨٣: القاھرة، الطبعة–العربیةالكتبإحیاءالحدیث، دارعزت، التفسیرمحمددروزة-١٧٨
. ٣٩٣ص 
-العاشرة: بیروت، الطبعة–الجدیدالجیلالواضح، دارمحمود، التفسیرمحمدالحجازي،-١٧٩

.١٩١ھـ، ص١٤١٣
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نقلیمنعشرعيإطارضبطالبعضفحاولالشرعي،الحكمحولاآلراءتعددلقد
نقلیبیحآخرشرعيإطارضبطاآلخرالبعضحاولحینفياألعضاء
. اإلنسانجسممناألعضاء

االتجاهتصدرفقد،األحیاءمناألعضاءوزعلنقلالمانعاالتجاه: أوال
". مسلمأعضاءكانتأمكافرأعضاءأكانتسواء،بحرمتهاومنددامقرراالمانع
نقلأنویروناإلسالمیة،الشریعةعلماءمنالكثیرالرايهذاإلىجنححیث

بازابنالشیخفقالالنقلصورمنصورةأيفيشرعاجائزغیراالعضاء
اهللاأعطاهاأمورهذهألن؛الجوازعدمليیظهرفالذيأناأما: اهللارحمه
یتصرفوال،حدهعندیقفأنعلیهیجببل،فیهاالتصرفلهولیس،العبد
یسمحوالذي،المثلةمننوعوهذا،الحیاةفيمحرمةالمثلةوألن،أعضاءهفي
فيداخالً یكونأنأخشىذلكأشبهماأوكلیتهتؤخذأوقلبهفیؤخذبهیمثلأن

فيالتوقفعنديفأنا،حرجهذافيعلیهیكونأنوأخشى،المثلةعنالنهي
. هذابعضیجیزونفإنهمالعلماءإخواننابعض،أماأمیلالمنعإلىوأنا،هذا

علىالتعّديعندتتحّققالمثلةأنّ یرىالعرفأنّ :ذلكعنوالجواب 
جاءبلآخر،علىإنسانمنتعدٍّ أيیكونالفیهنحنماصورةوفي،اإلنسان
أعضائهمنعضونقلالطبیبمنوطلبوٕارادتهاختیارهبطوعاألولاإلنسان

.مثلةأنهالعملهذاعلىعرفاً یصدقفهل،صدیقهأوأخیهإلى

والمحرماألعضاءنقلأنأرى: اهللارحمهالعثیمینمحمدالشیخوقال
بهأوصىلوحتىالعضونقلیجوزالبأنهالحنابلةفقهاءصرحوقد،یحل

اهللاقالولهذامملوك،هونفسهیملكالفاإلنسانوصیته،تنفذالفإنهالمیت
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التيالمیتحرمةمعتتنافىالمسألةهذهأنكما} .َأْنُفَسُكمْ َتْقُتُلواَوَال { وجلعز
_ اللَّهِ رسولقال( : قالت_ عنهااهللارضي_ َعاِئَشةَ فعن،اإلسالمیرعاها
. ١٨٠)َكَكْسرِهِ اْلَمیِِّت َعْظمِ َكْسرُ _  وسلمعلیهاهللاصلى

عنالنهيهوالحدیثهذافيجاءالذيالنهيإن:والجواب عن ذلك
فيالمسلمینبأسرىالجاهلیةأهلیفعلكانكما،وتشویههابالجثةالتمثیل

.یرضاهوالاإلسالمینكرههووهذا،الحروب

أنّ أقول،ليملكاً لیسجسديمنجزءهوالذيالعضونّ إمقلتوٕان
اإلنسانإنّ : نقولأنلنابل،ليملكیتهعلىمتوّقفغیرللغیروتقدیمهقطعه

بواسطةالتهلكةفينفسهالقاءمنمنعوقدواعضائهجسمهعلىوالیةنوعله
وأّما) أنفسكمتقتلواوال( وآیة) التهلكةإلىبأیدیكمتلقواوال( هماقرآنیتینآیتین

فهوـالمفروضهوكماـللنفسقتالً یكنلمإذااألعضاءمنعضوإعطاء
الواضحمنإذ،أعضائهعلىتعالىاهللاقبلمنلإلنسانالمعطاةللوالیةجائز

. مالكاً یكنلموٕانعلیهولیاً ُجعلفیمایتصّرفأنیمكنالمتوّليأن

یؤديونقل: النوازلفقهكتابهفياهللارحمهزیدأبوبكرالدكتوروقال
والذي،رجلأویدأوكلیةكقطعُجلَّـهأواالنتفاعأصلبتفویتبالغضررإلى

ظنیةبعملیةمتیقنةلحیاةتهدیدألنهجوازه،وعدمتحریمه،أعلمواهللایظهر
منخلقمماتكالیفویفوتوٕارادتهبنفسههذااإلنسانیفعلفكیفموهومة

المصلحةفهذه،بمثلهیزالالفالضرر،مظنونبسبیللغیرهالیوفرهاأجلها
.اعتبارهاوعدمبإلغائهاالشرعیشهدمماالمتیقنةبتفویتالمظنونة

٥١٦ص؛١ج؛١٦١٦الحدیثرقم؛المیتعظمكسرعنالنھيفيباب؛الجنائزكتاب؛سننھفيماجةابنأخرجھ-١٨٠
.
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األدلة لم تسلم . االتجاه الشرعي المجیز لنقل وزرع األعضاء البشریة: ثانیا 
ساقها االتجاه المانع لنقل األعضاء من جسم اإلنسان ولم تقنع العدید من التي 

هذه العملیات واعتبروها عملیات مشروعة دلت االفقهاء والعلماء الذین أباحو 
علیها أدلة عدیدة، تستخلص من روح الشریعة وقواعدها العامة واعتمد االتجاه 

تبرع یدخل ضمن انواع التداوي مبدأ انقاذ النفس وٕازالة الضرر ، فالالمجیز على 
الدكتورقالفالذي حث علیها الشارع الحكیم وفیه إنقاذ للنفوس من التهلكة. 

بعضنقلالجمهورعندیجوزكما: اإلسالميالفقهكتابهفيالزحیليوهبة
العدلالثقةالمسلمالطبیبتأكدإذاوالُكْلیةوالعینكالقلبآلخراإلنسانأعضاء

الحیاةأوالبصروتوفیر،المیتمنأفضلالحيألن؛عنهالمنقولموت
نقصأوعضالمرضمنالحیاةوٕانقاذ،شرعاً مطلوبةعظمىنعمةإلنسان
كما أن الشریعة ،المحظوراتتبیحوالضرورات،للضرورةجائزأمرخطیر

الدكتورقالفتحرص على أن تقضي مصالح االنسان في یسر دون مشقة،  
التبرعأناألردنّیةالجامعةفيأصولهوالفقهقسمرئیسالحفیظعبدهایل

منبعضوتبّرعهعلىیترّتبلمإذاصاحبهوُمثاببلمباحعملباألعضاء
.التبّرعحینهایجوزفالإالّ وعلیه،صحيّ ضررأعضائه

ِبِهمْ َكانَ َوَلوْ َأْنُفِسِهمْ َعَلىَوُیْؤِثُرونَ وربما یعترض باآلیة في قوله تعالى" 
" فیقول كما قال المفسرون اْلُمْفِلُحونَ ُهمُ َفُأوَلِئكَ َنْفِسهِ ُشحَّ ُیوقَ َوَمنْ َخَصاَصةٌ 

بأن اآلیة صریحة في االیثار بالمال، ولیست ظاهرة في االیثار بالنفس، ولم تكن 
النسان، غیر أنه في التبرع بعضو من أعضاء ، وال التبرع بجزء من الجسم . ا

قرركما ،یرد على ذلك، بأن المدلول العام آلیة ال یناقض االیثار بالنفس
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) هـ٦/١١/١٤٠٢وتاریخ،٩٩رقم(السعودیةفيالعلماءكبارهیئةمجلس
إذامسلمإلىمیتإنسانمنجزئهأوعضونقلجوازعلىباألكثریةباإلجماع
نجاحالظنعلىوغلبمنهأخذممننزعهفيالفتنةوأمنتذلكإلىاضطر
٠فیهسیزرعفیمنزرعه

إن قال ( حالیا فتوى من الشیخ الصادق الغریاني مفتي لیبیاصدرتلقد
نقل العضو من میت إلى حي جائز ال اشكال فیه ولكن مشروط بإذن الشخص 
المتبرع الذي أخذ منه العضو قبل الموت ال بد أن یوصي به، كما أن اهللا عز 
وجل جعل الحق في أن یوصي بثلث ماله صدقة له ینتفع بها ویكتب له األجر، 

َفَكَأنََّماَأْحَیاَهانْ َومَ كذلك له وجه آخر من الصدقة  ألن اهللا عز وجل یقول : 
إذا أوصي بتبرع بعضو من أعضاء جسمه إذا كانت صالحة .َجِمیًعاالنَّاَس َأْحَیا

بعد موته فإن هذا أیضا یكون من النفع الجاري ومن الصدقة كما یوصي االنسان 
بماله ألن هذا من باب االیثار فالنبي صلى اهللا علیه وسلم یقول : من استطاع 

خاه فلیفعل، والحدیث وارد في باب الرقي الشرعیة أي باب التطبیب أن ینفع أ
فكلهما في باب واحد، فإذا أوصى االنسان بالتبرع بعضو من أعضائه تنفذ 
وصیته ویكتب له األجر، فإذا لم یوصي فالحق بعد ذلك للورثة إذا اتفق الورثة 

ائز أیضا من جمیعا على التبرع بأعضاء المیت لحي محتاج إلیها فأیضا هذا ج
یكون للجهات المختصة الناحیة الشرعیة، فإذا لم یكن له وارث فاألمر بعد ذلك 

وزارة الصحة أو ولي األمر أو من له االختصاص بهذا الشأن من یحقه أن 
یقرر، صحیح أن االنسان مكرم وال یجوز االعتداء علیه ولكن هذا اختیارا أما إذا 

یل أنه یجوز لنا أن نشق بطن المرأة إذا كانت هناك مصلحة یجوز لإلنسان بدل
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ماتت وفي بطنها حمل، فإذا كانت هناك مصلحة فمصلحة الحي أرجح من 
١٨١.) مصلحة المیت 

واللجانوالهیئاتوالمجامعالمؤتمراتمنعددٍ منبالجوازفتاوىوصدرت
اإلسالميالفقهومجمع،بمالیزیاالمنعقدالدولياإلسالميالمؤتمر: منها

كلفيالفتوىولجنة،السعودیةالعربیةبالمملكةالعلماءكباروهیئة،باألغلبیة
والباحثینالعلماءمنطائفةقولوهووالجزائر،ومصروالكویتاألردنمن

قررفقد،بشروطالنقلجوازاختاروافقد،سعديبنالرحمنعبدالشیخومنهم
المكرمةمكةفيالمنعقداإلسالميالعالملرابطةاإلسالميالفقهيالمجمعمجلس

إنسانجسممنعضوأخذأن،األعضاءزراعةبشأنهـ١٤٠٥اآلخرربیع
وظیفةالستعادةأوحیاتهإلنقاذإلیهمضطرآخرإنسانجسمفيوزرعهحي
المجمعوأصدروحمید،ومشروعجائزعملهواألساسیةأعضائهوظائفمن

زرعبجوازقرارههـ١٤٠٧السابعةدورتهفياإلسالميالعالملرابطةالفقهي
زراعةبمشروعیةاألوقافبوزارةالفتوىلجنةقرارصدرالكویتوفي،األعضاء
المجلسفياإلفتاءلجنةفتوىصدرتالجزائروفي،بضوابطاألعضاء
٠األعضاءزراعةبمشروعیةاألعلىاإلسالمي

األعضاءنقلیجوزأنهوهو،في المسألة التفصیلثالثا :االتجاه الثالث 
العضومنهالمنقولالشخصیكونأالبشرطولكنوالمیت،الحيمناآلدمیة
:یليبماذلكالقولبهذاالقائلونوعلل.  مسلماً 

الغریانيالصادقالشیخفضیلة. د. اام،  والشریعةالطبمیزانفيباألعضاءالتبرعحكم–والحیاةاالسالمبرنامج- ١٨١
وذلكاالعضاءلزراعةالوطنيبالبرنامجبمكتبھاحتیوشفرجاحتیوش. د. الالخبزیارةالصالبياسامةالشیخ. د. اصحبة
المرئیةاللیبیةقناةفي٢–والشریعةالطبمیزانفيباألعضاءالتبرعحكمبعنوانوالحیاةاالسالمبرنامجلحلقةلالعداد
.http://www.ehtuish.com.٢٠٠٩ابریل٠٣بتاریخ
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خصوصاً المسلمینبغیردفعهایمكنوجدتإذاالضرورةأوالحاجةأن-أ
.معینةبضوابطتبیحهفقوانینهمذلك،فيیمانعونالأنهم

كانحیاً القطعأوبالجرحالمسلمبجسدالمساسحرمةیقتضياألصلأن-أ
واالستثناءللعدولالموجبالدلیلیوجدحتىاألصلعلىالبقاءفوجبمیتاً أو

.فالالكافروأمابالمسلم،تتعلقكلهاالنقلمنالمانعةاألدلةإذمنه،

: التبرع باألعضاء من المسلم للكافر وهل تتغیر أحوال الكافر الثالث المحور 
؟ المسلم والعكسمن هبتغیر عضو 

العلماءفمن،العلماءبینخالففیهالتبرعفعلى ما ذكر في السابق أن
منبشيءیتبرعأنلإلنسانلیس: وقالوا،یجزه لممنومنهم،هذاأجازمن

والكلیةالبهایتبرعأنلهفلیس،هللاملكهيبلمملوكةغیرألنها؛أعضائه
كإحدىیضرهالبشيءتبرعإذا: العلمأهلمنآخرونوقال،ذلكغیروالقلباً 

فلیسیضرهشيءأمایضره،والغیرهینفعشيءألنهحرجفالذلكوأشباهكلیته
.موتهیسببأویضرهبشيءیتبرعأنله

صورة المسألة :

لو أن مسلما تلف جزءا من أعضائه سواء في بالد االسالم أو بالد الكفر 
فهل یجوز أخذ عضو من انسان كافر إلنقاذه من الهالك والعكس أم ال ؟ 

تحلیل المسألة :
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والبروالقسطالكتاب،أهلمعاملةأجازتقداإلسالمیةالشریعةإن
فيأكلهاالجائزذبائحهمأكلوأباحتمحاربین،غیردامواماإلیهمواإلحسان
ُأوُتواالَِّذینَ َوَطَعامُ : ﴿تعالىقال. والشراءوالبیعنسائهم،نكاحوأجازتشریعتنا،
ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ اْلُمْؤِمَناتِ ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ لَُّهمْ ِحلٌّ َوَطَعاُمُكمْ لَُّكمْ ِحلٌّ اْلِكَتابَ 
١٨٣﴾اْلِكَتاِب َأْهلَ َیا﴿بـإالینادیهمالوالقرآن. ١٨٢﴾َقْبِلُكمْ ِمناْلِكَتابَ ُأوُتواالَِّذینَ 

دینأهلاألصلفيأنهمإلىبهذایشیر١٨٤﴾اْلِكَتابَ ُأوُتواالَِّذینَ َأیَُّهاَیا﴿و
بعثالذيالواحدالدینأصولفيتتمثلروابط،المسلمینوبینفبینهمسماوي،

الدِّینِ مِّنَ َلُكمَشَرعَ : ﴿تعالىقال. وحدهباهللاإلیمانوهوجمیعا،أنبیاءهبهاهللا
ىَما ْیَناَوَماِإَلْیكَ َأْوَحْیَناَوالَِّذيُنوًحاِبهِ َوصَّ َأنْ َوِعیَسىَوُموَسىِإْبَراِهیمَ ِبهِ َوصَّ

ُقواَوالَ الدِّینَ َأِقیُموا .١٨٥﴾ِفیهِ َتَتَفرَّ

فيالهامةالوسائلمناإلسالمیةالمجتمعاتفيالمسلمینلغیرإلحسانف
المعاملةوالمستأمنینالذمیینمنالمسلمینلغیراإلسالمشرعفقددعوتهم،
َوَلمْ الدِّینِ ِفيُیَقاِتُلوُكمْ َلمْ الَِّذینَ َعنِ اللَّهُ َیْنَهاُكمُ َال ﴿: تعالىلقولهالحسنة

وُهمْ َأنْ ِدَیاِرُكمْ ِمنْ ُیْخِرُجوُكمْ  .١٨٦﴾اْلُمْقِسِطینَ ُیِحبُّ اللَّهَ ِإنَّ ِإَلْیِهمْ َوتُْقِسُطواَتَبرُّ

اهللاعبدعنوصححهوالحاكموالبزازاحمدخرجكما أوسبب نزول اآلیة
وكانبكرابىبنتاسماءابنتهاعلىالعزىعبدبنتقتیلةقدمتقالالزبیربن
اومنهاتقبلاناسماءفأبتبهدایابنتهافقدمتالجاهلیةفىطلقهابكرابو

.٥المائدة : -١٨٢
.٦٥آل عمران : -١٨٣
.٤٧النساء :-١٨٤
. ١٣الشورى :-١٨٥
.٨الممتحنة : -١٨٦
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علیهاهللاصلى-اهللارسولعنسلىانعائشةالىأرسلتحتىمنزلهاتدخلها
اآلیة .اهللافانزلمنزلهاوتدخلهاهدایاهاتقبلانفأخبرته-وسلم

ِفيُیَقاِتُلوُكمْ َلمْ الَِّذینَ َعنِ اللَّهُ َیْنَهاُكمُ َال ﴿: َتَعاَلىَقْوُلهُ في َ قال ابن كثیر:
ْحَسانِ َعنِ َیْنَهاُكمْ َال َأيْ ﴾ ِدَیاِرُكمْ ِمنْ ُیْخِرُجوُكمْ َوَلمْ الدِّینِ  َال الَِّذینَ اْلَكَفَرةِ ِإَلىاْإلِ

َعَفةِ َكالنَِّساءِ الدِّیِن،ِفيُیَقاِتُلوَنُكمْ  وُهمْ َأنْ ﴿ِمْنُهْم،َوالضَّ ِإَلْیِهمْ ُتْحِسُنوا: َأيْ ﴾َتَبرُّ
.١٨٧﴾اْلُمْقِسِطینَ ُیِحبُّ اللَّهَ ِإنَّ ﴿َتْعِدُلوا: َأيْ ﴾ ِإَلْیِهمْ َوتُْقِسُطوا﴿

ومن صور االحسان الثابتة في الشرع منها :

دینهمكانمهماإلیهمواإلحسانالكفارعلىالصدقةفيحرجفالالصدقة : 
:     لعموم قوله تعالىاإلسالمألهلالمحاربینمنیكونواأالبشرطوأصولهم

بنعمرمروقد.١٨٨﴾َوَأِسیًراَوَیِتیًماِمْسِكیًناُحبِّهِ َعَلىالطََّعامَ َوُیْطِعُمونَ ﴿
النصارىمنمجذومینبقومالشامأرضإلىمقدمهعندعنهاهللارضيالخطاب

الكفارعلىالصدقةف١٨٩.القوتعلیهمیجرىوأنالصدقاتمنیعطواأنفأمر
ولطفهاهللاورحمةالدینهذامحاسنمنوهذاالجملةفيوالبرالمعروفمن

ترجحتإنلكنأولىوالفضلالصالحوأهلالمسلمینتخصیصكانوٕانبعباده
ورجاءاإلسالمفيلترغیبهمأوجوارهمأولقرابتهمالكفارصلةفيالمصلحة
أنشكوال. فحسنوطرقاتهمالمسلمینمصالحعنشرهملكفأوهدایتهم

الكفارشرورویكفمحاسنهوینشراإلسالمصورةیزینالكفارإلىاإلحسان

.  ١١٧، ص ٨ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج-١٨٧
.٨االنسان : -١٨٨
.http://ar.islamway.netهللا، مقالة،  إلىالدعوةفيوأثرهالمسلمینغیرإلىاإلحسان-١٨٩
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والذلكعلىالمترتبةاآلثارفيویتأملوقتهافيالمصالحتلكالمسلمویقدر
١٩٠.النوازلهذهفيلإلنكاروجه

َعنِ اللَّهُ َیْنَهاُكمُ ال: ﴿تعالىقولهفيالممتحنةسورةفيالواردةاآلیةمنُیفهمقدو 
وُهمْ َأنِدَیاِرُكمْ مِّنُیْخِرُجوُكمَوَلمْ الدِّینِ ِفيُیَقاِتُلوُكمْ َلمْ الَِّذینَ  ِإنَّ ِإَلْیِهمْ َوتُْقِسُطواَتَبرُّ
اإلمامأخرجهالذيالصحیحالحدیثمعتتعارضقدأنها،﴾اْلُمْقِسِطینَ ُیِحبُّ اللَّهَ 

والالیهودتبدؤواال: «-وسلمعلیهاهللاصلى-النبيعنهریرةأبيعنمسلم
.١٩١»أضیقهإلىفاضطّروهطریقٍ فيأحدهملقیتمفإذابالّسالم،الّنصارى

:الحدیثشرحفيالمحدثینأقوالبعض 

إكراًماالّضّیق،الّطریقعنلهمتتنّحواال: قولهالقرطبيعنحجرابننقل-١
المعنى،فياألولىللجملةمناسبةالجملةهذهفتكونهذاوعلىواحتراًما،لهم

یضیقحّتىحرفهإلىفألجئوهمواسعطریقفيلقیتموهمإذاالمعنىولیس
اإلمامفقیَّد١٩٢.سبببغیرأذاهمعننهیناوقدلهمأًذىذلكألنّ علیهم؛

بأنهاالمسلمفیهاَیَتنحَّىوالالكافرعلىفیهاُیَضیَّقالتيالطریقالقرطبي
والتعظیمواإلكراماالحتراموفیهاالطریق،صدرللكافریكونالتيالضیقالطریق

.له

الاألموالزكاةأنفيخالفاالعلمأھلبیننعلمال: (قدامةابنقاللكافردفعھایحلفالالزكاةأما-١٩٠
زكاةمنیعطىالالذميأنالعلمأھلمنعنھنحفظمنكلأجمعالمنذرابنقاللمملوكواللكافرتعطى

وترد، أغنیائھممنتؤخذصدقةعلیھمأنأعلمھم: (لمعاذقالوسلمعلیھهللاصلىالنبيوألنشیئااألموال
).غنیائھمأعلىبوجوبھاخصھمكمافقرائھمإلىبصرفھافخصھم). فقرائھمفي

رد ابتداء أھل الكتاب بالسالم وكیف یأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب السالم، باب النھي عن - ١٩١
.  ١٧٠٧، ص٤) ، ج٢١٦٧( علیھم، رقم الحدیث: 

.٤٨٤، ص١٧جحجر،البنالباريفتح-١٩٢



116 |

إذا١٩٣أضیقهإلىیضطرّ بلالّطریق،صدرللّذّميّ یتركال: النوويقال-٢
الّتضییقولیكن. حرجفالالّزحمةعنالّطریقخلتفإنیطرقون،المسلمونكان

١٩٤.ونحوهجداریصدمهوالوهدة،فيیقعالبحیث

غیرالكفارإلىاإلحسانفيعامةالممتحنةسورةفيالواردةاآلیةإنَّ 
والال تعارض بینهماالطریق،فيعلیهمالتضییقفيخاصوالحدیثالمقاتلین،
. األصولعلمفيمقررهوكماوخاصعامبینتعارض

العاجزبكفالةكانسواءالمحتاجإعانةأیضاكما أن من صور االحسان
اإلسالمصدرفيالراشدونالخلفاءعلیهسارماهووهذا،السنكبیرأومنهم
كتبعنهاهللارضيالصدیقبكرأبيخالفةففي،الذمةألهلمعاملتهمفي

وكانوا-بالعراقالحیرةألهلالذمةعقدفيعنهاهللارضيالولیدبنخالد
أواآلفاتمنآفةأصابتهأوالعملعنضعفشیخأیمالهموجعلت-نصارى

بیتمنوعیلجزیتهطرحتعلیهیتصدقوندینهأهلوصارفافتقرغنیاكان
.١٩٥وعیالههوالمسلمینمال

بالسیارة،الخطعلىالسیرحالفيالكافرمضایقةعلىالحدیثبھذایحتجأنللمسلمیجوزوال- ١٩٣
حرامھذافإنبسیارتھ،أوبھاإلضرارإلىیفضيقدمماالطریق،عنالخروجإلىیلجئھحتىیحدهبحیث
ھناالجسديالضررألنبقدمیھ؛المرورعندالطریقفيمضایقتھعلىھذایقاسأنیصحوالوظلم،
مطلوبالخطردرءوألنوالظلم،اإلیذاءفيداخلٌ كذلكوھوالمسلم،الضرریُعمُّ وقداألغلب،فيواقع

المسلمویتنحىالطریق،للكافرتفتحأنھذایعنيلھما، والالسیرحقوقمنحقوھذاوالكافر،للمسلم
جعلمنإالحرام،الكافرإكرامأنكماحرامالظلمأن: الجوابفحاصل. سیرهفيمنھمكلیتجھبلعنھا،

.إلیھاإلحسانحقلھهللا
–العربيالتراثإحیاءالحجاج، داربنمسلمصحیحشرحالنووي، المنھاجشرفبنیحیى- ١٩٤

.٣٠١، ص٧، ج١٣٩٢الثانیة،: بیروت، الطبعة
ِة، دارأَْخالقِ غریب، ُسلَّمُ محمود-١٩٥ ُبوَّ - ھـ١٤١٩-الثانیة: القاھرة، الطبعة–للتراثالقلمالنُّ

.١٣٧م، ص١٩٩٨
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وانظر" أرطأةبنعديإلىكتباهللارحمهالعزیزعبدبنعمرخالفةوفي
فأجرالمكاسبعنهوولتقوتهوضعفتسنهكبرتقدالذمةأهلِمنَمنقبلك
الملهوفإغاثةذلكفيویدخل، یصلحهماالمسلمینمالبیتمنعلیه

أنحرجفالالطریقبهانقطعمنأومصاباوجدلوكمامنهمالمحتاجوٕاسعاف
.١٩٦یعینه

حكملهاصارمسلمإلىكافركلیةانتقلتأنهفرضنافلوتقدیركلوعلى
منانتقلتألنها؛تعذبالاإلسالمعلىماتإذا،للمسلمتبعاً وصارتالمسلم

،باالنتقالالطیباإلنسانحكملهافصارطیبجسدإلىالخبیثالجسدذلك
الماءأنوكما،طیبةصارتأحدیخللهاأنغیرمنتخللإذاالخمرأنكما

وصاروالطعموالریحاللونوزالالنجاسةأسبابعنهزالتإذاالكثیرالنجس
.والطهرالطیبإلىاستحالطیباً 

فالقلب،المسلمیتبعفإنهغیرهأواقلبأوكلیةكافرمننقلماإذافهكذا
شيءكلوخالص،البدنفيماخالصألنهأواألمور،فيلتقلبهقلباسمي
البدنیصلحوبصالحهالبدنأمیروهو،مقلوباً الجسدفيوضعألنهأوقلبه،

َلُهمْ َفَتُكونَ اْألَْرضِ ِفيَیِسیُرواَفَلمْ {:تعالىاهللاقال،كذلكالبدنیفسدوبفساده
َتْعَمىَوَلِكنْ اْألَْبَصارُ َتْعَمىَال َفِإنََّهاِبَهاَیْسَمُعونَ آَذانٌ َأوْ ِبَهاَیْعِقُلونَ ُقُلوبٌ 

ُدورِ ِفيالَِّتياْلُقُلوبُ  . ١٩٧}الصُّ

الَّبي، الدولَةمحمدَعلي-١٩٦ للطباعةالمعرفةاالنھیار، دارَوَتداعیاتاالزدھارِ َعواملُ األمویَّةالصَّ
.١٣٧، ص٢م، ج٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩الثانیة،: لبنان، الطبعة–بیروتوالتوزیع،والنشر
.٤٦الحج : -١٩٧
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الجسدِ فيإنَّ ( "قال حینوسلمعلیهاهللاصلىالنبيعنذلكصحكماو 
. ١٩٨)كلُّهالجسدُ لهافَسدفَسدتوٕاذاالجسدُ لهاصَلحصَلحتإذاُمضغةً 
وٕاذاونجحصاحبهأفلحالهدایةبنورصلحفإذایتوجه،وبهالعبدیفقهفبالقلب

. وخسرخاببالضاللأظلم

نفسهالشخصتغیروماالقلب،هوإنماتغیروالذيیتغیرلمالجسدنفإ
الذيومسماهالشخصذاتبقيولكن. مهماجزءاً كانوٕانمنهجزءتغیرإنما

بالموادیكونإنماالمنافقأوالكافرقلبإظالمأنومعلوم. التكالیفبهتعلقت
أثرهولكن،أثرواللهدخلالالقلبأنیعنيالوهذا،فیهوتؤثرتمدهالتي

بعضالشخصهذاإلىینقلماشخصإلىالمنقولالقلبأنیقعفقد،نسبي
رئیسالخطیبعلى/ دذكروقد. منهالمنقولالشخصعندكانتالتيالصفات
القلب،جراحةمهنةاعتزلقدمشهوراً للقلبطبیباأنالسابقاألزهرمجلةتحریر

قدوجدهمآخرینأشخاصمنقلوبلهمنقلتقدالذیناألشخاصألنذلك
العملیةإجراءقبلیفعلونهایكونوالمأشیاءعلیهموطرأتتصرفاتهمبعضتغیرت

لهابالبدنالقلبعالقةأنیعلمأنینبغيومما. المهنةاعتزالإلىبهحدامما
. ماديأمرألنهطبیاً تفسیرهویمكنمعروفوهذا،عضويجانب:جانبان

.الدقةوجهعلىتكییفهیمكنالغیبأمروهذامعنوياآلخروالجانب

الخالصة :

: الریاض، الطبعةللنشر،الوطنالصالحین، دارریاضشرحالعثیمین،محمدبنصالحبنمحمد- ١٩٨
.  ٢٢، ص٦ھـ، ج١٤٢٦
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لیس فیه أي من كافر لمسلم والذي یبدو لي: أن نقل األعضاء لغرض زرعه 
انتقاص أو مهانة أو شرخ في كمال شرف االسالم،  فإذا جاز نقل مني المسلم " 

عضو آخر نقله وهو جزء منه " إلى رحم زوجته الكتابیة، جاز نقل دمه أو أي 
جائز شرعا، بل هو تكریم ١٩٩إلیها وهذا یدل على أن النقل من المسلم إلى الذمي

أن، الشرعیةالنصوصبدالالتاإلسالم لإلنسان مهما كان معتقده، وكما علمنا
وهي،ذاكأوـالبدنصاحبأيالشخصهذاعلىمقدرةوالشقاوةالسعادة
،وتوجیهانطالقومركزمستودعإالهوماوالقلبوعمله،بكسبهمرتبطة
فإنهمالشخصقدرفماهذاوعلىصاحبه،علىویقدربهیحیطبمایتكیف
المعنویةبوظائفهیقومالجدیدوالقلب. قلبهبخاصةولیسبدنهبعموممرتبط
حسبالجدیدصاحبهفيیصلحوهو. محكمإلهيوتقدیرغیبیةعالقةضمن
صاحبهإلىیعودسوفمعارالقلبفإن الالحالةهذهفي كما. تمدهالتيالمادة
مسلمقلبنقلبمجردیسلمأنیمكنالكافرفال،اآلخرةفيمعهینعمأوفیعذب

.أعلمتعالىواهللا،بینالما،العكسوالإلیه

ما مھدور الدم فال یجوز نقل العضو إلیھ، ألن نقل العضو إنما جاز إلنقاذ فالذمي معصوم الدم، أ-١٩٩
إلزالة شرعا، وعلیھ فال یجوز نقل إلى ن الھالك، ومھدور الدم حیاتھ  مستحقة احیاة المریض المضطر م

الكافر الحربي، والمرتد، وتارك الصالة والزاني المحصن، الذي وجب علیھ الحد شرعي، وقاطع الطریق 
ل، وقاتل متعمد استحق علیھ القصاص ولم یسقط بسبب من أسباب السقوط . قات
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وانات للبشر وبالعكس من منظور المطلب الثاني : حكم زراعة أعضاء الحی
مقاصد الشریعة .

إن اهللا خلق اإلنسان في أحسن تقویم، وكرمه، وشرفه ، قال اهللا تعالى:   
ْمَناَوَلَقدْ { ْلَناُهمْ الطَّیَِّباتِ ِمنَ َوَرَزْقَناُهمْ َواْلَبْحرِ اْلَبرِّ ِفيَوَحَمْلَناُهمْ آَدمَ َبِنيَكرَّ َوَفضَّ

له من الكائنات ما یخدم حیاته، ، وخلق ٢٠٠"}َتْفِضیًال َخَلْقَناِممَّنْ َكِثیرٍ َعَلى
، فقد أمر االنسان ٢٠١"}َجِمیًعااْألَْرضِ ِفيَماَلُكمْ َخَلقَ الَِّذيُهوَ {قال عز وجل

بالحرص على ما ینفعه واالبتعاد عما یعود علیه بالضرر أو األذى في غیر 
، ٢٠٢}التَّْهُلَكةِ ِإَلىِبَأْیِدیُكمْ ُتْلُقواَوَال {مرضاة اهللا، یقول سبحانه وتعالى 

والشریعة بمقاصدها ومبادئها وقواعدها وأحكامها فیها الحل لكل مشكلة، والعالج 
لكل داء . 

وٕان الفقه الطبي في عصرنا فقه ثري، ونعني بـ" الفقه الطبي" أي الفقه الذي 
یواكب معطیات هذا العصر ومتطلباته، ونتیجة التقدم الطبي والعلمي 

رأینا أن اإلسالم وضع حلوال لكل هذه المشاكل، واقتصر الدراسة والتكنلوجي، فقد
في هذا المطلب على : نقل األعضاء من الحیوانات لإلنسان والعكس .  

:       صورة المسألة

. ٧٠اإلسراء : -٢٠٠
.٢٩البقرة : -٢٠١
.١٩٥البقرة : -٢٠٢
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لو افترضنا أن إنسانا مریض ومصاب في أحد أعضائه إصابة خطیرة، ولم 
تجدي معه وسائل العالج الجراحیة التقلیدیة، وال سبیل إلنقاذ حیاته أو التخلص 
من اآلم المرض إال عن طریق استبدال التالف بعضو سلیم. فهل یجوز نقل 

عضو حیوان إلیه ؟ .   

عضو الحیوان إلى اإلنسان لم أجد فیها نصا إن هذه المسألة وهي نقل
قطعي الثبوت والداللة من الكتاب والسنه، األمر الذي یتطلب فیه االجتهاد، فقد 

.٢٠٣قال اإلمام الشافعي : كل نازلة جدید لها حكم في الشریعة نصا أو اجتهادا 

فمن األصول الشرعیة في هذه المسألة حفظ النفس وسالمة الجسد، ومن 
وریات مقاصد الشریعة فاإلنسان مأمور بالمحافظة على حیاته والكف عما ضر 

تكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في قال الشاطبي:یهلكها أو یضرها، 
الضروریة . فالمقاصد ثالثة أقسام: ضروریة، وحاجیة وتحسینیةالخلق، وهذه 

: والحفظ لها یكون بأمرینهي التي ال بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا، 
ما یقیم أركانها ویثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب أحدها

ما یدرأ  عنها االختالل الواقع أو المتوقع عنها، وذلك مراعاتها والثاني الوجود . 
من جانب العدم . 

وحفظ النفس والعقل من جانب الوجود كتناول المأكوالت، والمشروبات، 
٢٠٤والملبوسات، والمسكونات مما یتفق علیه بقاء الحیاة.

قل أعضاء الحیوان إلى اإلنسان .المحور األول : األحكام الشرعیة لن

.   ١٩م، ص ١٩٤١-ھـ ١٣٥٨، ١الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، طبعة الحلبي، ط-٢٠٣
، ١الشاطبي، أبو اسحاق ابراھیم، الموافقات، تحقیق مشھور آل سلیمان، القاھرة : دار ابن عفان، ط-٢٠٤

.        ١٩- ١٧، ص٢ھـ، ج١٤٢١
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ال یخلو الحیوان الذي یراد نقل عضوه إلى اإلنسان من الحاالت التالیة: 

نقل أعضاء الحیوان الطاهر إلى اإلنسان .أوال:

الحیوان إذا كان مما أبیح أكله شرعا وهو أن ال یكون مما حرمه الشرع، أو 
یباح شرعا أخذ العضو أو -لم یذكر اسم اهللا علیه، وأن یذكى الذكاة الشرعیة

. بدلیل قوله تعالى: ٢٠٥جزء منه ونقله إلى أحد المرضى الذین یحتاجون إلیه 
ِحینَ َجَمالٌ ِفیَهاَوَلُكمْ ) ٥(َتْأُكُلونَ َوِمْنَهاَوَمَناِفعُ ِدْفءٌ ِفیَهاَلُكمْ َخَلَقَهاَواْألَْنَعامَ {

.٢٠٦}َتْسَرُحونَ َوِحینَ ُتِریُحونَ 

فحل الحیوان وان كان الغرض األكبر منه األكل إال أن إضافة الحكم إلى 
العین یؤذن بحل سائر طرق االنتفاع مما یعم ما نحن فیه من نقل أعضائه إلى 

أحد المحتاجین إلیه . 

إلىطاهرحیوانٍ منعضوأيونقلزرع،منشرًعامانعٌ هناكلیسف
دامفمااألرض،لعمارةالمستخلفلإلنسانمسخرةٌ الكائناتجمیعألناإلنسان؛
شرًعایمنعماهناكفلیس-والغنموالبقراإلبل: أي-كاألنعامطاهًراالحیوان

العجزأوالهالك،منالمكرماإلنسانصیانةذلكفيلماأعضائهااستخداممن
َقَتلَ َمنْ : قائلمنعزقولهفي-وجلعز-اهللاأكدوقدبحیاته،المنفعةعن
َفَكَأنََّماَأْحَیاَهاَوَمنْ َجِمیًعاالنَّاَس َقَتلَ َفَكَأنََّمااْألَْرضِ ِفيَفَسادٍ َأوْ َنْفسٍ ِبَغْیرِ َنْفًسا
أباحها-وجلعز- اهللاأنوبما). ٣٢: اآلیةالمائدة،سورة(َجِمیًعاالنَّاَس َأْحَیا

األنعامهذهتباحفكذلكونفسهحیاتهلیحفظلإلنسانطعاًما-األنعام: أي-

م، ١٩٨٢-ھـ ١٤٠٢، ٢الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت :دار الكتب العلمیة، ط- ٢٠٥
.    ١٣٢، ص٥ج

.٥النحل : -٢٠٦
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الجزءهذاومنافعاإلنسان،جزءوهونفسها،للحیاةوأهمأعظمهولماوأعضاؤها
إلىنقلهاأوأعضائه،زرعمنشرًعامانعالكاألنعامالطاهرالحیوانعنهذا

ألنبأعضائه،ننتفعأواإلنسان،ذلكحیاةعلىنحافظحتىاإلنسانفيأماكن
والحفاظلخدمتهمسخرةالكائناتوجمیعاألرض،لعمارةمستخلفاإلنسانذلك
.علیه

نقل أعضاء الحیوان الغیر الطاهر إلى اإلنسان .ثانیا : 

األصلفإن–األنعامومیتةكالخنزیرطاهرغیرالحیوانكانإنوأما
جسمإلىالنجسالحیوانأعضاءنقلیجوزالفلذلكبه،االنتفاعحرمةهو

الفتاوىففيالضروریةالحاالتفيالنظریبقىلكناألصلحیثمناإلنسان
والیابسا،كانإذابعظمهاالنتفاعیجوزفإنمامیتاالحیوانكانإذاأما: (الهندیة
بعظمهالتداويمنععلىنصفقدالخنزیروأما،) رطباكانإذااالنتفاعیجوز
منغیرهأوفرس،أوبقرة،أوشاة،عظمإذابالعظمبالتداويبأسوال: ( بقوله

: األنهرمجمعوفي) . بهماالتداويیكرهفإنهوآلدميالخنزیرعظمإالالدواب
)  . بهااإلنتفاعمحرمألنهخنزیرأوإنسانبعظممعالجةویكره( 

فأباحواالطاهرالحیوانأجزاءمناالستفادةعنالمذاهبفقهاءتحدثوقد
.  االنسانإلىونقلهالطاهرالحیوانمنعضوأخذ

ماوجودعدمعندللحاجة،النجسالحیوانمنالعضوأخذجوازعلىوالدلیل
مَ ِإنََّما{ وجلعزقالالضرورةعندالمحرماتأكلابیحانه. مقامهیقوم َحرَّ
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َوَال َباغٍ َغْیرَ اْضُطرَّ َفَمنِ اللَّهِ ِلَغْیرِ ِبهِ ُأِهلَّ َوَمااْلِخْنِزیرِ َوَلْحمَ َوالدَّمَ اْلَمْیَتةَ َعَلْیُكمُ 
.    استهالكفیهلیسإذشأنااألكلمنأقلوالنقل}  َعَلْیهِ ِإْثمَ َفَال َعادٍ 

وجزئهالنجسالعضوبنقلالجراحالطبیبقیامفيحرجالالحالةهذهوفي
وعبادتهصالتهفيمؤثراالمریضجسمفيالنجسالعضوذلكوجودیعتبروال

هذهبوجودللترخیصالموجبالضررلمكاننظراالطهارة،لصحتهاتشترطالتي
.النجاسة

ثالثا: نقل أعضاء الحیوان المیت إلى االنسان 

فال خالف في حرمته وعدم جواز االنتفاع به حال السعة لقوله تعالى" 
ًماِإَليَّ ُأوِحيَ َماِفيَأِجدُ الُقلْ { َأوْ َمْیَتةً َیُكونَ َأنْ ِإالَیْطَعُمهُ َطاِعمٍ َعَلىُمَحرَّ

َمتْ {وقال تعالى٢٠٧}ِرْجٌس َفِإنَّهُ ِخْنِزیرٍ َلْحمَ َأوْ َمْسُفوًحاَدًما َعَلْیُكمُ ُحرِّ
ذكاةبغیرنفسهازهقتمن } َمْیَتةً {، یقول العز بن عبد السالم : ٢٠٨}اْلَمْیَتةُ 
غیروأمامصبوبًا،مهراقاً } مَّْسُفوحاً . {وغیرهاوالمتردیةالموقوذةفیهافتدخل

یكنلموٕانحالل،فهووالطحالكالكبدعلیهایجمدعروقذاكانفإنالمسفوح
التحریملتخصیصیحرمفالاللحممعهووٕانماعلیهایجمدعروقله

وقد أمر رسول اهللا صل اهللا علیه وسلم باإلحسان إلى الحیوان .٢١٠-٢٠٩بالمسفوح

.١٤٥االنعام :-٢٠٧
.٣المائدة :-٢٠٨
الجسمفيعضواً كونأنتماسكھقوةمنبلغالذيالدموھو،نعممسفوح؟غیردمھناكوھل-٢٠٩
المیتتانفأما: ودمانمیتتانلناأحلت: « وسلمعلیھهللاصلىالرسولیقولولذلك. الطحالأوكالكبد

والجرادفالسمك.والجرادالسمك: أخرىروایةوفي» والطحالفالكبدالدمانوأما،والجرادفالحوت
دم.لھیسیلالأحدھماذبحنامافإذایجري؛دمأيسائلةنفسٌ لھمالیس

م، ١٩٩٦/ ھـ١٤١٦األولى،: بیروت، الطبعة–حزمابنالقرآن، دارالعز بن عبد السالم،  تفسیر-٢١٠
.٤٦٧، ص ١ج
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( نهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أن یمثل ونهى عن المثلة بها، لحدیث : 
. ٢١١بالبهائم )

بعض تجارب نقل أعضاء للحیوانات في العصر الحدیث .  المحور الثاني: 

على سبیل التجارب وٕان جرى الیزال استخدام األعضاء الحیوانیة في اإلنسان 
استخدام عظامها لإلنسان ومع بدء نجاح زرع ألعضاء أخرى من الحیوانات في 
االنسان، مع األمل في نجاحات أخرى یسود اتجاه طبي للجوء إلى أعضاء 

٢١٢الحیوانات كأسلوب جذري لمواجهة نقص البدائل اآلدمیة .

اج أعضاء بشریة .أوال : زرع خالیا جذعیة في جسد الحیوانات إلنت

هذهالیومیةلصحتناالمهمةالخالیامنالعدیدمناإلنسانجسمیتكون
خالیاالمثالسبیلعلىاجسامنافيالعملیاتمنالكثیرعنمسؤولةالخالیا
الكلیةخالیاالتفكیر،عنمسؤولةالدماغخالیاالقلب،دقاتعنمسؤولةالقلب

. الحاجهعندالجلدخالیاباستبدالتقومالجلدخالیاالدم،تنظیفعنمسؤولة
لتكویناالنقساموایضانفسهالتجدیداالنقسامعلىبقدرتهاتتمیزالجذعیةالخالیا
تكوینتستطیعللجلدالجذعیةالخالیاالمثالسبیلعليالخالیامنمختلفةانواع
تكوینمثلمعینةبوظیفةتقوممتخصصةخالیاوایضاللجلدجذعیةخالیا
٢١٣ن .المیالنیصبغة

ماجھ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ابن ماجھ، سنن ابن ابن-٢١١
.     ١٠٦٣، ص٢ج

محمد عبد الجواد، نقل األعضاء وأحكام الشریعة، لیذر، مجلة الحكمة، العدد الخامس عشر، صفر -٢١٢
.      ١٥ھـ، ص ١٤١٩
٢١٣-http://www.ipscell.com.
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جسمأوالمضغةمنمصدرهاخلیةهيتعریف الخالیا الجذعیة :
طویلة،لمدةاالنقسامعلىمحدودةمعینةظروففيتستطیعالبالغ،الشخص

لبنات،تكونمتخصصةخالیاإلىتتمایزأنالجذعیةالخلیةباستطاعةأنكما
أنهاأي،القدراتكثیرةالخالیاهذهفبعض. الجسمفيالمختلفةاألعضاءبناء
أخرىخالیاأنحینفيالجسم،فياألعضاءمننوعأيتصبحأنعلىقادرة

منواحداً تصبحأنعلىبالقدرةمقیدةأنهاأي،القدراتمحدودةأومتعددة
فالخالیا)  الخ،.......عظام،عضالت،جلد(األعضاءمنأنواعبضعة

منمتخصصةأنماطإلىالتمایزعلىالقدرةتملكالخالیامننمطهيالجذعیة
.٢١٤عامبشكلالخالیا

فيبشریةجذعیةخلیةإدخالالیابانیونالعلماءیعتزمالمسألة :ةصور 
رحمفيزرعهیمكنمهجنجنینلتخلیقخنزیًرا،یكونأنُیرجححیوانجنین
.الحیوانُأنثى

معبالتزامنقلًبا،حتىأوكلیةكامًال،بشرًیاعضًوالیصبحالجنینینموثم
العضوُیؤخذالحیوان،ُأنثىتُنحروعندما. الجنینیستضیفالذيالحیواننمو

.فیهمعطوبعضومنبدالانسان،فيوُیزرعرحمهافينماالذي

تحلیل المسألة :

وشرفهبالعقل،وزینهالتكریم،غایةوكرمهتقویم،أحسنفياإلنساناهللاخلق
ولمسلیمة،سویةاإلنسانفطرةعلىالحفاظعلىاإلسالموحرصبالتكلیف،

إلى مقدمةعملالجذعیة، ورقةالخالیااستخدامالشرعي فيالبكري، الحكمالوھابعبدواصف-٢١٤
.٤األردن ، ص –، عمان٦/١٠/٢٠١١-٥منالفترةفيالجذعیة، المنعقدةللخالیاالوطنیةالندوة
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أیًضالكنهومسلمات،حقائقهذهالعلمي،البحثحریةعلىَحْجًرااإلسالمیضع
الالعلميالبحثأوالعلمباب-مفتوًحاالبابُیتركبأالقضىذلكمنبالرغم
إلىالعلميالبحثتطبیقاتدخولأمامضوابطبدون- مفتوًحاُیتركأنینبغي

.الُمحرموحجزالمباح،لتمریرشرعیة؛مصفاةعلىتمرأنبغیرالعامةالساحة

باألعضاءالخاصةالجیناتبعضباستزراعالقیامإن:العلماءبعضفقال
فيالحیوانات،سائرمنغیرهاأوالخنازیر،أواألبقارأواألغنامفيالبشریة

اإلنسان،إلىنقلهایمكنأعضاءالحیوانات،هذهفتمثلالجنیني،تكوینهاأثناء
منالتصوراتهذهورغم،٢١٥المستزرعةاألعضاءجیناتمعرفةإلىیحتاجوهذا

منالنوعهذامثلحدوثاستبعادیرىالعلماءبعضأنإالالعلماء،بعض
األعضاءطبیعةأبرزهامنلعلعدة،صعوباتمنیكتنفهلمااالستنساخ،

األعضاءاستنساخإن) جریفنهاري·د( یقولالصددهذاوفيالمعقدة،البشریة
منكامالً نسیجاً وتحويمعقدة،األعضاءبنیةألنحالیًا،ممكنغیرالبشریة

هذاحدوث)العوضيصدیقة·( دواستبعدتواأللیاف،والعضالتاألعصاب
تخضعالجنینداخلاألعضاءتكوینبأنذلكوعللتاالستنساخ،منالنوع

الجنین،داخلمادامتاألعضاءهذهتكوینعنالمسؤولةهيوراثیة،لعوامل
فإنهافارغة،بویضةفيالكبدیةالخلیةنواةزرعتلوفإنهاألساس،هذاوعلى
فإنهاالمعمل،فيكبدیةخلیةزرعتإذاأمافقط،كبداً تنتجولنجنینًا،ستنتج
بكلكامًال،كبداً ولیسالكبدیة،الخالیامنواحدصنفمنمكّونةنسخةستنتج

. ٢١٦·المختلفةووظائفهوأشكالهأوصافه

. ٤٥-٤٤، ص ٢قضایا طبیة معاصرة ، ج-٢١٥
المصدر السابق .-٢١٦
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الناحیةمناالستنساخمنالنوعهذابجوازالعلماءمنكثیرقالوقد
:هؤالءومنالشرعیة،

اإلنسان،أعضاءلتصنیعاالستنساخوصلإذا: قالمرزوق،الصبورعبد·دـأ
·وجید··وجید··جیدفهذا

مصلحةوراءتسعىالعلمیةالتجاربكانتإذا: قالالذيواصل،نصردـب
أنیمكنوالبها،فأهالً الدواء،أوالغذاء،أوالعالج،فيسواءلإلنسان،
منیحتاجهالمنونقلهاالبشریة،األعضاءاستزراعأونسخ: مثلنرفضها،
·٢١٧المرضى

الشریعةضوءفيمعاصرةطبیةقضایاندوةفيالمشاركوناألعضاءـجـ
أجازوا هذا العمل .م٢٠٠٠سنةـاألردنـعمَّانفيالمنعقدةاإلسالمیة،

منالبیضاءبالدارانعقدتالتيالتاسعة،الطبیةالفقهیةالندوةأعضاءبعضـد
االستنساخومنهابالطب،المتعلقةالقضایالمناقشةم،١٧/٥/١٩٩٧ـ١٤

ثبتإذااالستنساخإلباحةفرصةإبقاءفیهاالمشاركینبعضرأىحیثالبشري،
·٢١٨الشریعةأحكاملذلكواتسعتله،فائدةوجود

یتعلقمافيخصوصاالشائكةاألمورمنالعدیدیثیرقدهذاكنول
یعضفیهیوقعقدلمااإلسالمیةالعقیدةبمبادئویخلبالمحافظة على أدمیتنا،  

العلمیةوالغلبةالفائقةالقدرةمنضرباالستنساخأنمنإیمانیاالضعیفةالنفوس

-العایز و محمد الزین جمیلة ،االستنساخ بین العلم والدین، دار النشر المدریة العلیا لألساتذةالعطر -٢١٧
. ٥٧- ٥٦-٥٥القبة القدیمة (الجزائر)، ص 

،  ١٩٩٧مجموع مؤلفین، االستنساخ جدل العلم والدین، دار الفكر المعاصر، تاریخ النشر: -٢١٨
٢٣٠ص
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َخَلْقَناَلَقدْ {:تعالىقال هللا.اهللاخلقمضاهاتدرجاتإلىتصلقدالتي
نَسانَ  اقتطاعیجوزالأنهعلىواضحدلیلوذلك٢١٩}َتْقِویمٍ َأْحَسنِ ِفياْإلِ
منودرأحیاته،علىحفاظاً حیوان، جسدفيلغرسههعضو منجزءأوعضو
َوالَ الّلهِ َسِبیلِ ِفيَوَأنِفُقواْ {: تعالى- لقولهمحظوروذلكللهالك،تعرضهاحتمال

وقوعاحتمالوأن}اْلُمْحِسِنینَ ُیِحبُّ الّلهَ ِإنَّ َوَأْحِسُنَواْ التَّْهُلَكةِ ِإَلىِبَأْیِدیُكمْ ُتْلُقواْ 
ضررال: "قالوسلمعلیهاهللاصلىوالنبىغالبًا،أوكثیراً الضررفيالمتبرع

"المنافعجلبمنأولىالمفاسددرء: "هىالشرعیةوالقاعدة،"ضراروال

العضونقلجوازعلىالفقهاءبیناالتفاقحصلفقدتقدمماعلىوبناء
أمااإلنسان،جسمإلىشرعیة،ذكاةومذكىاللحممأكولطاهرحیوانمن

قررتهماوهذا. الضرورةعندمنهعضوأخذفأجازوااللحمالمأكولالنجس
.الفقهیةالمجامع

لقولهیذكلمأمذكيسواءالعیننجسحیوانفهوللخنزیربالنسبةأما
مَ ِإنََّما: {تعالى .٢٢٠... }اْلِخنِزیرِ َوَلْحمَ َوالدَّمَ اْلَمْیَتةَ َعَلْیُكمُ َحرَّ

ذكرتعالىاهللاخص} اْلِخْنِزیرِ َوَلْحمَ : { تعالىقوله(:القرطبياإلمامقال
وماالشحمولیعم،٢٢١یذكلمأمذكيعینهتحریمعلىلیدلالخنزیرمناللحم
ألنالخنزیرشحمتحریمعلىاألمةأجمعتوقدوغیرها،الغضاریفمنهنالك

.٤التین : -٢١٩
.١٧٣البقرة : -٢٢٠
األنعام،بھیمةفيیدخلھقدالجھالبعضأناالحتمال،ھذاعلىھناالخنزیرذكرمناسبةولعل-٢٢١
المواشي،ینمونكمافینمونھاوأشباھھم،النصارىجھلةیتوھمھقدكماالغنم،أنواعمننوعوأنھ

لھمالتنزیھبابمنكلھاألمةھذهعلىالمحرمفھذااألنعام،وبینبینھایفرقونوالویستحلونھا،
األولى: الرسالة، الطبعةالمنان، مؤسسةكالمتفسیرفيالرحمنالكریم/ السعدي،  تیسیر.والصیانة

.٢٧٧م، ص٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠
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ذكرفنابالخنزیرلحمتعالىاهللاحرموقد.. اللحماسمعلیهیقعالشحممعاللحم
.٢٢٢)اللحماسمتحتدخلألنهشحمهعنلحمه

نقلیجوزفالوشحمه،لحمهفينجساً حیواناً الخنزیردامفماالخالصة :
منغالببظنأوبیقینوالتأكدالضرورةعندإالاإلنسانبدنإلىمنهعضو
نفسیةأوعضویةبأمراضإماإلیهالمنقولالجسمباقيعلىذلكتأثیرعدم
"        رَِّحیمٌ َغُفورٌ الّلهَ ِإنَّ َعَلْیهِ ِإْثمَ َفالَعادٍ َوالَ َباغٍ َغْیرَ اْضُطرَّ َفَمنِ "تعالىلقوله

واللمفاسدهم،ودارءاالعبادلمصالحجالًبانافًعا،العلميالبحثیكونأنبدالف
مناهللاخلقهالتيومكانتهاإلنسانكرامةعلىالعلمهذایحافظأنأیًضابد

والریب،للتجحقًال اإلنسانُیتخذأنیجوزفالاألصل؛هوذلكألنأجلها؛
الحتى كذلك،العلمیكونأنیجوزال، و وخصوصیتهالفرد،ذاتیةعلىیعتدي
في المجتمع.االجتماعيالهیكلخلخلةإلىیؤدي

من المیتبأعضاءالتبرع أو المتاجرةالورثةحقمنالمطلب الثالث : هل
.منظور مقصد حفظ النفس

ْمَناَوَلَقدْ {إن اآلدمي مكرم حیا أو میتا، لقوله تعالى: وجثة }آَدمَ َبِنيَكرَّ
االدمي محترمة ومكرمه في نظر الشرع، فال یجوز أن تهان أو تبتذل، فالعبث 

قال ابن قدامة:بجثة المیت ال یجوز شرعا حتى ولو كان المیت غیر مسلم، 
.٢٢٣" وتكره المثلة بقتلى المشركین "

.٢٢٢، ص٢، جالقرآنألحكامالقرطبي، الجامع-٢٢٢
. ٤٩٤، ص ٨ابن قدامة، المغني، ج-٢٢٣
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لم –بالنسبة لغیر صاحبها -وفي العصر الحدیث عرفت للجثة قیمة وأهمیة
تكن معروفة في السابق، فقد توصل الطب الحدیث إلى إمكانیة استعمال جثة 

، فأعضاء اآلدمي في هذا ٢٢٤االدمي كعالج لألعضاء التالفة لآلدمي الحي
العصر في ظل التقدم الطبي الهائل هي كما یقال: هبة الموت للحیاة.  

عدم المساس ومن المعلوم أن األصل في التصرف بالجثة هو الحرمة ، و 
بها لكرامتها، لكن لما أجاز جمهور الفقهاء األكل من الجثة في حاالت 

الن المحافظة على النفس من المقاصد –االضطرار لدفع الهالك بسبب الجوع 
وجاز أیضا دفع الهالك الذي سببه المرض لضرورة التداوي –الكلیة والضروریة 

٢٢٥ذلك.والعالج حیث ال فرق بین الغذاء والدواء في 

فالتصرف في الجثة إما أن یكون عن طریق الوصیة أو عن طریق موافقة 
الورثة أو عن طریق إذن ولي األمر . 

.العدمو الجوازبینالموتىأعضاءبنقل: الوصیةالمحور األول

بعدماإلىمضافتملیكهيالشریعةفقهاءاصطالحفيالوصیةإن
،والدیونوالمنافعاألموالفيجاریةشرعاً الوصیةَ تكونالمعنىوبهذا،الموت

فإنوبهذا،الموتبعدلمامضافالتركةفيتصرُّفٌ بأنهاالقانونعرفهاوقد
االصطالحيبمعناهاالوصیةنطاقفيیدخلالالجسمأجزاءببعضاإلیصاء
للفظاللغويالمعنىفيدخلولكنهتركةلیساإلنسانجسمألن؛الشرعي

إذ –كحوادث السیارات –إن االستفادة المثلى تكون من جثث الشباب الذین یموتون في الحوادث -٢٢٤
إن نسبة ھذه الحوادث كبیرة جدا في العالم، ففي الوالیات المتحدة عدد ضحایا ستین الفا سنویا، وفي فرنسا 

ضاء انسان آخر، جدة : االنسان بأعأحد عشر ألفا، وفي بریطانیا عشرة آالف./ محمد البار، انتفاع 
.     ١٥منشورات مجمع الفقھ االسالمي، ص 

. ٩٣، ص ٩النووي، المجموع، ج-٢٢٥
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حالشيءبفعلالقیامفيالغیرإلىالعهدبمعنىیطلقاللفظهذاإذ،الوصیة
. ٢٢٦وفاتهبعدأوالموصيالحیاة

األموالهووالعقودالحقوقمحلّ أنّ قوامهاإلسالميالفقهفيمبدأثّمةو 
منكانإذاإالّ للعقدمحالّ یصحّ الالّشيءأنّ ذلكومؤّدىاألشیاء،ولیس

اعتبارمقاییسطبقتفإذا. متقّومایكونأنالمالفيیشترطكما. األموال
وٕاذا. علیهتنطبقالأّنهاوجدتمجموعهفياإلنسانجسمعلىماالالّشيء
معلهایمكنفالاألشیاء،منشيءأّنهعلىاإلنسانتعاملالعلومبعضكانت
تشبیههفيالخوضمحاولةمنیمنعخاّصاجوهرااإلنسانفيأنّ تنكرأنذلك

أوحّیااإلنسان،أنّ إلىالقانونورجالالفقهاءذهبلذلك. منتهاهاإلىباألشیاء
لیسفاإلنسان. ٢٢٧للمعامالتومشروعاممكنامحالّ یكونأنیمكنالمّیتا،
إنّ : یقالوقد. العقلفيوالالطبعفيوالالقانونفيوالالّشرعفيالشیئا

علیهالمعتديیلزمالّشرعأنّ بدلیلمتلفه،یضمنهامالّیةقیمةاإلنسانلجسم
الفقهفيالضمانفياألصلألنّ ؛أساسهفيفاسداالستداللولكن. بالدّیة

الوالدیةالقصاص،فيیتمثلوهوومعنى،صورةالكاملالقضاءهواإلسالمي،
الدّیةإنّ : قیللذلكلإلنسان،مثاللیست–مالوهي–ألّنهاالمثلبطریقتجب
االعتداءحدثحیثالجسدّیةالّسالمةفيحّقهعنعوضاعلیهللمجنيتجب
اإلنسانعلىلالعتداءكضمانللمالالّشرعإیجاباعتبارأمكنوٕاذا. ٢٢٨علیه
ثمّ منیجوزوالاالستثناء،سبیلعلىكانذلكفإنّ له،الماليّ التقویمقبیلمن

؛١ج) م٢٠٠٥؛والتوزیعللنشرالفاروقدار(؛١ط؛اإلسالمیةالفتاوىالحق،جادالحقجاد-٢٢٦
.٢٤٤ص

.٢٩٥، ص٤ج:الھندیةالفتاوى-٢٢٧
األولى،لبنان، الطبعة-بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالفكردار، الناشرالمسبوط: السرخسي-٢٢٨

.٢٦، ص٦م،   ج٢٠٠٠ھـ١٤٢١
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بالمالاإلنسانتقویمعدممبدأكانوٕاذا. ٢٢٩أوجبهعّمازیادةالمالإیجاب
ذلكیصّدقفهلوجثّته،وحیاتهجسمهمجموعه،فياإلنسانحقّ فيیصدق
؟جثّتهأوجسده،عنانفصالهابعدأجزائهحقّ فيأیضا

جسمأجزاءأوبأجزائه،ینتفعأنالجمهور،عندللمضطرّ یجوزكانإذا
االنتفاعألنّ ؛٢٣٠بهاتباعأنیمكنمالّیةقیمةلهاأنّ ذلكمعنىفلیسغیره،

االنتفاعجازإذاإالّ ماالیكونالوالّشيءفقط،الضرورةحالةفيجازإّنماهنا
اإلنسانأنّ بدلیلمتقّومامااللیستالمیتأجزاءإنّ : وقیل. السعةحالةفيبه
. للبیعمحالّ تصلحالفهيولذلكباإلتالف،یضمنهاال

فيورأیناه٢٣١الحنفيالمذهبیسودثانیااّتجاهانبرزأنالمفیدومن
بالّنسبةاألموالقبیلمنتعتبراإلنسانأطرافأنّ وقوامه،٢٣٢المالكيالمذهب

منجزءأوعضو،أيعلىیبدوفیماینسحباألطرافومعنىصاحبها،إلى
أنیجوزالالّتياألعضاءباقيعنمنعزالأيالمنفردة،بصفتهاإلنسانأجزاء

.مجموعهاعلىالّتصّرفیرد

كماموتهقبلعنهایرجعلممانافذةوصیتهفتعتبرأوصىإذاالمیتفإن
دونللغیر،خالصةمنفعةذلكفيألن، و ٢٣٣اإلسالمیةالشریعةفيمعلومهو

فإذاالتراب،ویأكلهاأیامبعدتتحللاألعضاءهذهفإنعلیه،ضررأياحتمال

: القاھرة، الطبعةبوالق،-األمیریةالكبرىالحقائق شرح كنز الرقائق، المطبعةتبیین: الزیلعي-٢٢٩
.١٣٨، ص ٦جھـ١٣١٣األولى،

.١٤٣ج، ص٥، بدائع الصنائع،الكاساني-٢٣٠
٢٤٣- ٢٣٦- ٢٢١-٢٠٢، ص٢المصدر السابق،  ج-٢٣١
: بیروت، الطبعة–الفكرعلیش ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دارمحمدبنأحمدبنمحمد-٢٣٢
.  ٢٧١م، ص١٩٨٩/ھـ١٤٠٩: النشرطبعة، تاریخبدون
.٢٤٤ص؛١، جاإلسالمیةالفتاوىالحق،جادالحقجاد-٢٣٣



134 |

والوعمله،نیتهعلىومأجورمثابفهوتعالى،اهللاإلىقربةللغیرببذلهاأوصى
صحیحدلیلمنهمنعماإالاإلباحة،واألصلذلك،تحریمعلىالشرعمندلیل

. یوجدولمصریح،

شيء: "الصحابةلبعضالقضایابعضفيعنهاهللارضىعمرقالوقد
منعلمنهنامثلهیقالأنیمكنماوهذا؟"تمنعهفلماذایضرك،والأخاكینفع
٢٣٤.ذلك

هوهامّ سؤالیطرحوهناالثلثعلىزادفیماتبطلالوصّیةأنّ والحقیقة
هذهبطالنأوجوازلمعرفةالعضولهذاالمالیةالقیمةتقدیریمكنكیف

.   الوصّیة

طوعاالعضوأعطىمدركابالغاعاقالأيللتبّرع،أهالالمتبّرعیكونأن* 
.باإلعدامعلیهحكممّمنأوإلزام،أو،إكراهدون

حّقاكانمافكلّ أحد،منعلیهمسلطانوالموتهبعدورثتهبذلكیأذنأن* 
بهااهللامّتعالتيوالكرامةمعنوّیا،أوكانعینّیابالموت،عنهیورثللحيّ 

أوسبیلهافيوالمخاصمةعنهابالّدفاعمخّولفهوحقوقهمنحّقااإلنسان
وهملورثتهالحقّ هذاانتقلاإلنسانماتفإذا. والعفوبالتجاوزعنهاالتنازل

.٢٣٥باإلیثارعنهاالتنازلأوعلیهاوالمحافظةرعایتهافيالمخّولون

م،  ٢٠٠٠- ٤-١٧عبد الرحمن، مقالة بعنوان : التبرع باألعضاء حكمھ وضوابطھ، تاریخ النشر : -٢٣٤
http://www.onislam.net .

: النشرطبعة، تاریخالقاھرة، بدون–الحدیثدارالمقتصد، ونھایةالمجتھدبدایة:رشد، ابن- ٢٣٥
.٤٣٣، ص٢م، ج٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥
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إذا لم المیتبأعضاءالتبرعالورثةحقمنوهناك سؤال یطرح وهو .. هل
ذلكفيیكتفيأوالورثةأواألسرةأفرادجمیعموافقةیشترط؟ وهلیوصي
؟منهمواحد

غیرهأحدحقمنولیسألعضائهالمالكهوحیاتهحالفياإلنسانإن
فكذلكمنهعضوبأخذحیاتهحالفيالتبرعلإلنسانجازوكما،فیهاالتصرف

أعضائهمنعضوبأخذوفاتهقبلیوصيبأنالتبرعحقلهالموتبعد
منفهل،المیتهذایوصلمإذاولكن،العضولهذامحتاجلمریضوٕاعطائها

أمالورثةإلىالمیتمنانتقلتقدالملكیةألنأعضائهفيالتصرفالورثةحق
:التاليالنحوعلىالمسألةهذهوبیان؟التصرفحقلهملیس

الوصیةبجوازقالواممنالمسألةهذهفيوالباحثینالعلماءمعظمإن
وصیةمقامیقوم،الموضوعهذافيیعتبرالورثةإذنأنورأوااآلدميبعضو
عندمورثهمقاذفعنالعفوفيالورثةحقعلىذلكبعضهموقاس،المیت

بعدللورثةحقفهوحیاتهحالللمیتحقاكانماكلوأن،الفقهاءجمهور
،وبعدهالموتقبلصاحبهحقمنبهوالوصیةبالعضوالتبرعومادام،وفاته
. ٢٣٦كذلكللورثةحقفیكون

بقاعدةأخذمنالفقهاءومن،بالموتیورثللعبدحقاكانماوكل
علىالقاعدةهذهانطباقولعل)یورثوالبموتهیسقطالمقذوفحقإن(

الفقهاءقولومرجوحیةضعفعلىآخردلیالیعد،الحالهذافيموضوعنا
،والشافعیةالحنفیةوهم،المیتجسممناالستفادةبحرمةالقولأطلقواالذین

.١٦٢ص؛معاصرةطبیةقضایا-٢٣٦
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هذهرعایةبأنجلیاتبثولقد،اإلنسانیةمیزتهاالتياإلنسانبكرامةمستدلین
لهفإنثمومنحیاتهفيبهاوالمتصرفعنهاالمدافعفهولإلنسانحقالكرامة

التصرفحقوٕان،موتهبعدتورثبأنهاالقولمنمناصوال،بهااإلیثارحق
أویسمحواأنعندئذفلهم،إلیهمءالقدالحقهذاأنبحكمورثتهإلىیؤولبها
. ٢٣٧الغیربإنقاذمیتهمجسممنباالستفادةیسمحواالأن

جمیعبإذنأوموتهقبلالمورِّثیأذنأنالوارثتبرعشروطمنفإنإذاً 
ورثةالأوالهویةمجهولالمتوفىكانإنالعاماإلذنموافقةبشرطأو؛ورثته

الورثةإذنأوبإذنهإالتنتهكوالالشرعفيمقررحقاإلنسانكرامةألن،له
هذایتحققلمإذاوأماورثتهمنأومنهإیثارهوالمورثأوالوارثمنواإلذن
مورثهممنجزءأيانتزاعیجوزفالالورثةَأِذنَ أوالمورثَأِذنَ سواءالشرط
وكاناإلسالمبالدفيوهولهوارثالمنوأما، المیتلحرمةانتهاكاً ویعد

.لهوليالمنوليفالسلطاناإلسالمأحكاموینفذمسلماالحاكم

بأجزاءاالنتفاعضرورةمجالفيونحنوالمعقول،المناسبمنإذن
منمانعاالقدامىالفقهاءفیهارأىالتيالفقهیةباالعتباراتالتقّیدعدمو المیت،

اللذلكوهيطاهرة،غیركونهاأوماالاعتبارهالعدمالجّثةأجزاءفيالتصّرف
مملوكاماالیكونأنمحّلهافيیشترطالتيللوصّیةمحالّ تكونأنتجوز

یخفىوال،٢٣٨بإهانتهمؤذنبالبیعاالبتذالف،ورثتهإلىینتقلأنیمكنلشخص

.١٣٨،١٣٩ص،٢ج،معاصرةفقھیةقضایا-٢٣٧
الّدمبیععلىقیاساآخرآدميإنقاذألجلاألعضاء،بیعمنمانعاالمعاصرینالعلماءبعضیرلم-٢٣٨

ألنّ والّتداول،والّتجارة،الّربح،البیعمنالغایةتكونأالّ : األّولالّتالّیة،بالّشروطالجوازوقّیدواواللّبن،
والثاني : أن،بالعضوباالنتفاعمنوطعندھمالحكمھذاأنّ الشرطھذاومفھوماإلنسانّیةللكرامةمنافذلك

العضوبیعیكون: أالّ الّثالثالعضو،فقدعلىالمترتبةالمفسدةمنأرجحمفسدةذلكعلىالبائعیبعث
الّشرطھذاأنّ والحقیقةاألنساب،اختالطإلىیفضيبیعھفإنّ الّرجل،منينحوشرعیةقاعدةلھدمموجبا
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جلبفيالشدیدةالّرغبةأنّ الواقعشهدفقدعظیم،فسادمنبالجوازالقولفيما
.الجرائمأبشعاقترافبواعثمنباألعضاءالمتاجرةجّراءمنالفاحشةاألرباح

:الخالصة 

غبة صاحب الجثة، وذلك ألن سالمتها یبدو للباحث أن المعتبر هنا ر والذي 
وعدم المساس بها هو األصل المقرر شرعا. وقد ذكرت أن الخروج على ذلك ال 
یجوز إال إذا أذن صاحب الشأن بعد إذن الشارع، وأولى أصحاب الشأن أي 

صرف صاحب الجثة نفسه ، وعلیه فإذا لم یكن للمتوفى رأي معروف بصدد الت
بجثته، فإن من الممكن في هذه الحالة االكتفاء بإذن الورثة مفترضین رضا 
صاحب الجثة، ألن ذلك فعل خیر مأذون به من قبل الشارع واألصل في المسلم 
رغبته في فعل الخیر . ومجهول الهویة والذي لیس له وارث خاص ال یعد في 

قرابته وورثته، ویمثلها في نظر الشرع بدون ولي أو ورثه، وٕانما األمة كلها تعد 
هذا السلطان، لذلك من ال وارث له قریب یؤخذ منه اإلذن في التصرف، فإن 

المرجع في هذه الحالة هو السلطان، والسلطان ولي من ال ولي له .

وكما تبین من النصوص الفقهیة أنه ال یجوز لإلنسان أن یبیع جزءا من 
من باب أولى أنه ال یجوز لورثته أن أعضاء جسمه في الحیاة وبعد الموت، ف

الوسیلةھواآلدميعضویكونأالّ : الّرابعاإلیثار،صورةفيأیضامعتبرالكونھبالبیع،خاصالیس
متخّصصةرسمّیةمؤسسةالعقدھذاعلىیشرفأن: الخامسحیاتھ،إنقاذأوالمریضلمعالجةالوحیدة

.              ٣٥١ص،اآلدمّیةاألعضاءبیعنعیم،محّمدالّسابقة،  یاسینالشروطبتحقیقتتكّفل
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یبیعوا عضوا من أعضاء المیت، ألن ذلك ینافي تكریم اهللا تعالى له، فالشریعة 
االسالمیة كرمت اإلنسان روحا وجسدا وصورة سواء أكان حیا أو میتا، وبناء 

أعضائه أیا ى أنه ال یجوز لإلنسان أن یبیععلى ذلك فقد أجمع أهل العلم عل
ضو ألن أعضاء اإلنسان لیست محال للبیع أو الشراء وٕانما جسد كان هذا الع

بناء بناه اهللا وكرمه وعدله وسما به عن البیع أو الشراء أو المتاجرة.  واهللا أعلم     

؟األحیاءأماألمواتعدادفيباإلعدامعلیه: المحكومالمحور الثاني

فذلكالحكمتنفیذقبیلباإلعدامعلیهمالمحكوممناألعضاءاستئصالإن
یعلمالغیباألجل،ألنالسماویةاألدیانوتعالیماألخالقیةالقیممعیتنافى
فيالحددرءیوجبماأوالعفوأوالبراءةتأتيوقد،ینتهيمتىقطعيبشكل

طلبعلىیقدمأنالربانیةالتعالیممنوالاإلنسانیةمنولیس،األخیرةاللحظة
. ٢٣٩آخرإنسانحیاةمصلحةحسابعلىمضمونةغیرمنفعة

فياإلنسانكرم_ وتعالىسبحانه_ اهللاأنالعزیزالكتابفيوردولقد
ْمَناَوَلَقدْ {:تعالىقولهوالبحرالبر ،}َواْلَبْحرِ اْلَبرِّ ِفيَوَحَمْلَناُهمْ َآَدمَ َبِنيَكرَّ
كانوٕانحتىمیتكلیوارىأنأمر_ وسلمعلیهاهللاصلى_ النبيأنحتى
قصاصاقتلسواءقتیلأومیتبجسمالمثلةعننهىوكذلك،الكفارقتلمن
كانسواءجسمهعلىنحافظأنأمرناالذيبالمسلمفكیف،الحربفيقتلأو

.میتاأوحیا

.٤٢ص؛اإلسالميالطب-٢٣٩
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أوالقرنیةأخذبجوازیقولمنعلىتوقفالقرضاويیوسفوللدكتور
إذنأوأذنهبغیر،قصاصاباإلعدامعلیهللمحكومبالنسبةاألعضاءمنغیرها

قصاصاباإلعدامعلیهالمحكومأن: یراه الباحثوالذي،الشرعیینعصبتهم
قبلأذنوافإناإلعدامبعدأجسامهممنأخذهیرادبماأذنهمیأخذأنیجب

موتهمبعدأجسامهمفيالتصرفیعنيالباإلعدامفالحكم،فالوٕاال،اإلعدام
أخذوافقدجرمهمیكنومهما،علیهاینصلمأخرىعقوبةفهذه،إرادتهمبغیر

بنعبادة( حدیثفيكما،٢٤٠لهمكفارةهذهتعتبربل،بالقصاصعقوبتهم
وحوله: قال_  وسلمعلیهاهللاصلى_ اهللارسولإن: قالأنه٢٤١)الصامت
والتسرقواوالشیئاباهللاتشركواالأنعلىتبایعوني: أصحابهمنعصابة

تعصونيوالوأرجلكمأیدیكمبینتفترونهببهتاناتأتو والأوالدكمتقتلواوالتزنوا
لهفهوبهفعوقبشیئامنكمأصابومناهللاعلىفأجرهوفيفمنمعروففي

عنهعفاشاءإناهللاإلىفأمرهاهللاسترهثمشیئاذلكمنأصابومنكفارة
.٢٤٢) عاقبهشاءوٕان

الخالصة :

علیهالمحكومعقابیجوزالنهأفالذي یراه الباحث في هذه المسألة
ضمنالنصهذاوضعذلكعلىُیصرمنفعلىهذاجازوٕاذاعقوبتین،

.٣٥-٣٤، الناشر دار الشروق، صاإلسالمیةالشریعةفياألعضاءیوسف القرضاوي، زراعة-٢٤٠
بنعمروبنعوفبنغنمواسمھفوفلبنثعلبةبنقھربنأصرمبنقیسبنالصامتبنعبادة-٢٤١
العقبتینشھدالعجالنبنمالكبننضلةبنعبادةبنتالعینقرةأمھاألنصاريالخزرجبنعوف

خمسوقیلسنةوسبعیناثنینابنوھوالمقدسببیتوقیلبالرملةوثالثینأربعسنةتوفيكلھاوالمشاھد
.٦٢٣ص،٣ج. اإلصابة،أصحواألولوأربعین

٤ج؛٧٧٤٨: الحدیثرقم؛الحقالقولعلىالبیعةباب؛البیعةكتاب؛سننھفيالنسائيأخرجھ-٢٤٢
.٤٢٤ص؛
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فيتخرجأنیمكنالشخصأيعلىالعقوبةألنالعقوبات،قانوننصوص
ماأنویكمل. الدولةداخلبهمعترفقانونخاللمنولكنلمؤتمرتوصیات

النبيحافظلقد.قانونيغیرأعضائهنقلعندباإلعدامعلیهللمحكومیحدث
واهللا .االعضاءنزعباستباحةفكیفالشتممنالزنابجرمالمحدودعلىاالكرم
أعلم 

الخاتمة 

أوال : النتائج .

بهااإلضراروعدماإلنسان،حیاةعلىالمحافظةحرص علىاإلسالمإن .١
لیسللكافرزرعهلغرضمن والمسلم األعضاءنقلنفإجزئًیا،أوكلًیا
، فاألصل في االسالمشرفكمالفيشرخأومهانةأوانتقاصأيفیه

اإلسالم التساوي بین معصومي الدم في اآلدمیة، فهم لذلك متساوون في 
الحیاة وفي حقهم سالمة ابدانهم، وعلیه فما دام یجوز النقل من حق 

المسلم إلى المسلم، ومن الذمي للمسلم، فإنه یجوز تبعا لذلك النقل من 
المسلم إلى غیر المسلم مادام معصوم الدم، كما أنه ال تأثیر للكفر أو 
االسالم على العضو المنقول سواء من المسلم إلى الكافر أو العكس 

تبعاً وصارتالمسلمحكملهاصارمسلمالإلىكافرعضو التقالفبان
الجسدذلكمنانتقلتألنها؛تعذبالاإلسالمعلىماتإذاف،للمسلم
.باالنتقالالطیباإلنسانحكملهافصارطیبجسدإلىالخبیث
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الكائناتجمیعألناإلنسان؛إلىطاهرحیوانٍ منعضوأيجواز نقل.٢
طاهًراالحیواندامفمااألرض،لعمارةالمستخلفلإلنسانمسخرةٌ 

منشرًعایمنعماهناكفلیس-والغنموالبقراإلبل: أي-كاألنعام
الهالك،  أمامنالمكرماإلنسانصیانةذلكفيلماأعضائهااستخدام
تباحفالالمتوحشة؛الحیواناتوالسباعوالخنزیر،كالكلب،النجسالحیوان

حیثالطاهر،البدیلیوجدالحینوالضرورةللضرورة،إالاأعضاؤه
معالتماثلإلىاألعضاءأقربرئتهأوكبدهأوالخنزیرقلبإن: یقال

تبیحالضروراتلقاعدةإعماًال ذلك؛یجوزفهنااإلنسان؛أعضاء
یزالاألكبروالضرر. یزالالضرر: قاعدةعنمتفرعةوهيالمحظورات،

أما ، أعضائهوفوائداإلنسانحیاةمنأهمضرورةوأيأصغر،بضرر
أواألغنامفيالبشریةباألعضاءالخاصةالجیناتبعضعن استزراع

فإنه ال یجوز ألنه الحیوانات،سائرمنغیرهاأوالخنازیر،أواألبقار
الشائكةاألمورمنالعدیدیثیرو ،اإلسالمیةالعقیدةبمبادئیخل

یعضفیهیوقعقدلماو ،أدمیتناعلىبالمحافظةیتعلقمافيخصوصا
والغلبةالفائقةالقدرةمنضرباالستنساخأنمنإیمانیاالضعیفةالنفوس
.اهللاخلقاهاتمضدرجاتإلىتصلقدالتيالعلمیة

كماموتهقبلعنهایرجعلممانافذةوصیتهفتعتبرأوصىإذاالمیتإن.٣
للغیر،خالصةمنفعةذلكفيوألن،اإلسالمیةالشریعةفيمعلومهو

ویأكلهاأیامبعدتتحللاألعضاءهذهفإنعلیه،ضررأياحتمالدون
ومأجورمثابفهوتعالى،اهللاإلىقربةللغیرببذلهاأوصىفإذاالتراب،

اإلباحة،واألصلذلك،تحریمعلىالشرعمندلیلوالوعمله،نیتهعلى
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وكل ما كان حقا للمیت .یوجدولمصریح،صحیحدلیلمنهمنعماإال
حال حیاته فهو حق لورثته بعد وفاته، ومادام التبرع بالعضو والوصیة به 
من حق صاحبه، فیكون حقا لورثته بعد موته . وهذا بالنسبة لتبرع أما 

وبعدالحیاةفيجسمهأعضاءمنجزءایبیعأنلإلنسانیجوزالبیع فال 
أعضاءمنعضوایبیعواأنلورثتهیجوزالأولىبابفمنالموت،
.لهتعالىاهللاتكریمینافيذلكألنالمیت،

ثانیا : التوصیات .

توصیة األطباء وعلماء الشریعة إلثبات تأثیر أو عدم تأثیر العضو .١
المنقول من المسلم إلى الكافر ومن الكافر إلى المسلم من ناحیة تغیر 

سلوك المتبرع إلیه .
المجامع الفقهیة ببحث ما یستجد من مسائل تتعلق بكرامة توصیة .٢

االنسان، حتى ال یصبح االنسان حقل تجارب للحلول الطبیة .
توصیة لمن أراد أن یتبرع بأعضائه بعد وفاته، بوصیة مكتوبه أو إخبار .٣

جمیع الورثة بالوصیة، واألولى أن تكون للمسلم قبل الكافر .     
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والمراجعفهرس المصادر

أوال : القرآن الكریم .

روایة قالون عن نافع .

ثانیا : كتب التفسیر .

دار طیبة للنشر تفسیر البغوي، ،أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي
.م١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة: الرابعة، ، والتوزیع

إسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القران الكریم، دار ابن حزم، بیروت
٠٢.

: الطبعةدمشق،–القرآنعلوممؤسسةالتفسیر،دقائقتیمیة،ابن
.١٤٠٤الثانیة،

؛ بیروت دار المعرفة ١؛ طرفتح القدی، الكمال بن الهمام
.)هـ١٣١٨؛(
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الرسالة،مؤسسةالمنان،كالمتفسیرفيالرحمنالكریمتیسیرالسعدي،
.م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى: الطبعة

–الرشدیةمكتبة: الناشرالمظهري،التفسیراهللا،ثناءمحمدالمظهري،
.هـ١٤١٢: الطبعةالباكستان،

بیروت،–الجدیدالجیلدارالواضح،التفسیرمحمود،محمدالحجازي،
.هـ١٤١٣- العاشرة: الطبعة

: الطبعةبیروت،–حزمابندارالقرآن،تفسیرالسالم،عبدبنالعز
.م١٩٩٦/ هـ١٤١٦األولى،

–العربیةالكتبإحیاءدارالحدیث،التفسیرعزت،محمددروزة
.هـ١٣٨٣: الطبعةالقاهرة،

،لتحریر والتنویرا،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور
.هـ١٩٨٤سنة النشر: ، تونس–الدار التونسیة للنشر 

الجامع ألحكام القرآن،،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي
م .١٩٣٥–١٣٥٣مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة

والشریعةالعقیدةفيالمنیرالتفسیرالزحیلي،مصطفىبنوهبة
.هـ١٤١٨،الثانیة: الطبعةدمشق،–المعاصرالفكرداروالمنهج،

ثالثا : كتب الحدیث .
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١الفكر، طدار،العطارجمیلصدقي: تحالترمذي،الترمذي، سنن
،٢٠٠٥–١٤٢٦.

سنن البیهقي ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكرالبیهقي
، ١٩٩٤–١٤١٤مكة المكرمة ، -مكتبة دار الباز ، الكبرى

.تحقیق : محمد عبد القادر عطا

أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي؛ تح : عبد 
؛ (سوریا ، حلب : مكتب المطبوعات، ٢؛ ط الفتاح أبوغدة

م )١٩٨٦هـ / ١٤٠٦

،الجیلدار: ، المختصرالصحیحالمسند، مسلمالحسینأبو
سنةالمطبوعةالتركیةالطبعةمنمصورةوطبعتها،لبنان-تو بیر 

.هـ١٣٣٤

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري 
؛ ( مصر ، القاهرة : دار المعرفة ) .بشرح صحیح البخاري 

أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، مصنف ابن أبي 
؛ ( السعودیة ، الریاض : ١شیبة ؛ تح : كمال یوسف  الحوت ؛ ط 

هـ ) .١٤٠٩مكتبة الرشد ، 

مصر،األزهریة،الكلیاتمكتبة:الناشرالموّقعین،إعالم: القّیمابن
.م١٩٦٨/هـ١٣٨٨القاهرة،
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: بیروتالباقي،عبدفؤادمحمدتحقیقماجه،ابنسننماجه،ابن
.العربيالتراثإحیاءدار

داود،أبيداود، سننأبوالسجستانياألزدياألشعثبنسلیمان
–١٤٣٠العالمیةالرسالةداروآخرون،األرناؤوطشعیب: تح

٢٠٠٩.

سنن ابن ماجه؛ تح : محمد محمد بن یزید أبو عبد اهللا القزویني، 
فؤاد عبد الباقي ؛ ( لبنان ، بیروت : دار الفكر ) .

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، صحیح بن حبان 
؛ ( لبنان ، بیروت : مؤسسة الرسالة ٢؛ تح : شعیب األرنؤوط ؛ ط 

م ) .١٩٩٣هـ / ١٤١٤، 

؛ جعفي، صحیح البخاريمحمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري ال
؛ (لبنان  ، بیروت : دار بن كثیر ٣تح : مصطفي دیب البغا ؛ ط 

م ) .١٩٨٧هـ / ١٤٠٧، الیمامة ، 

دارالصالحین،ریاضشرحالعثیمین،محمدبنصالحبنمحمد
.هـ١٤٢٦: الطبعةالریاض،للنشر،الوطن

دارالحجاج،بنمسلمصحیحشرحالمنهاجالنووي،شرفبنیحیى
.١٣٩٢الثانیة،: الطبعةبیروت،–العربيالتراثإحیاء

رابعا : كتب العقیدة .
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األولى: الطبعةالریاض،–العطاءدارالرسائل،جامعتیمیة،ابن
.م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

بیروت،–العصریةالمكتبةاألصفهانیة،العقیدةشرحتیمیة،ابن
هـ .١٤٢٥- األولى: الطبعة

والحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعلیلشفاءالجوزیة،القیمابن
.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: الطبعةلبنان،بیروت،المعرفة،داروالتعلیل،

واإلرادة،العلموالیةومنشورالسعادةدارمفتاحالجوزیة،القیمابن
.بیروت–العلمیةالكتبدار

: كتب الفقه . خامسا

القاهرة،–الحدیثدارالمقتصد،ونهایةالمجتهدبدایة: رشد،ابن
.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: النشرتاریخطبعة،بدون

دارالناشرالعربي،التراثإحیاءلجنةتحقیقالمحلي،حزم،ابن
لبنان.–بیروتالجدیدة،اآلفاق

لطباعةفهدالملكمجمع-صادردارالفتاوى،مجموعتیمیة،ابن
السعودیة،العربیةالمملكةالنبویة،المدینةالشریف،المصحف

م١٩٩٥/هـ١٤١٦

سنة النشر: ط، ، د.بیروت–الناشر: دار المعرفة ، األم،  الشافعي
هـ١٤١٠
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؛ (لبنان ، بیروت ١الفتاوى الهندیة . نظام ؛ ط،لهمام موالنا الشیخا
م ) .٢٠٠٠هـ / ١٤٢١: دار الكتب العلمیة ؛ 

والتوزیع،والنشرللطباعةالفكردارالناشر،وطسبالم: السرخسي
.م٢٠٠٠هـ١٤٢١األولى،الطبعةلبنان،-بیروت

الكتبدار:بیروتالشرائع،ترتیبفيالصنائعبدائعالكساني،
.م١٩٨٢-هـ٢،١٤٠٢طالعلمیة،

األمیریةالكبرىالمطبعةالرقائق،كنزشرحالحقائقتبیین: الزیلعي
.هـ١٣١٣األولى،: الطبعةالقاهرة،بوالق،-

١ط؛اقتطاع واقتالع األعضاء في میزان أصول الفقه، أبوبكر خلیل
) .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١مطابع الوالء الحدیثة بشبن الكون ،( ؛

محمد تامر :حتالهدایة ،،برهان الدین علي أبي بكر المرغیناني
.)م ٢٠٠/هـ ١٤٢٠، دار السالم ؛ (١ط؛وحافظ عاشور حافظ 

للنشرالفاروقدار(؛١ط؛اإلسالمیةالفتاوىالحق،جادالحقجاد
.)م٢٠٠٥؛والتوزیع

المغني على الشرح الكبیر  ؛ دار ،شمس الدین ابن قدامه المقدسي
.الباز

دار: الناشراألبحر،ملتقىشرحفياألنهرمجمعافندي،داداما
.العربيالتراثإحیاء
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، عالء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي ، بدائع الصنائع
.)م١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الفكر ؛ ( ١ط 

؛ تح: محمد نجیب المطیعي؛المجموع،محي الدین بن شرف النووي
.( مكتبة اإلرشاد ) 

خلیل،مختصرشرحالجلیلمنح،علیشمحمدبنأحمدبنمحمد
: النشرتاریخطبعة،بدون: الطبعةبیروت،–الفكردار

.م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

دمشق،–سوریَّة-الفكرداروأدلته،اإلسالميالفقهالزَُّحْیِلّي،َوْهَبة
.الرَّابعةالطَّبعة

خامسا: كتب أصول الفقه.

هـ/ ١٤١٧الطبعة األولى ، دار ابن عفانالموافقات، الّشاطبي،
. م١٩٩٧

العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن أبو محمد عز الدین عبد 
، قواعد األحكام ، الملقب بسلطان العلماءالحسن السلمي الدمشقي

طبعة: جدیدة مضبوطة ، القاهرة–الناشر: مكتبة الكلیات األزهریة 
.م١٩٩١-هـ ١٤١٤منقحة، 

أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، الوجیز، دار المعرفة : بیروت، د، ط 
١٩٧٩.
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واألصولالقواعدشرحالحازميمساعدبنعمربنأحمداهللا،عبدأبو
.الحازميعمربنأحمدعلیهوعلقشرح،الجامعة

سادسا: كتب مقاصد الشریعة .
دارالجحیم،أصحابلمخالفةالمستقیمالصراطاقتضاءتیمیة،ابن

.م١٩٩٩-هـ١٤١٩السابعة،: الطبعةلبنان،بیروت،الكتب،عالم
الشیخ عالل الفاسي، مقاصد الشریعة ومكارمها، ط الدار البیضاء، 

، ووهبة الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، مؤسسة الرسالة، ٣ص
م .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ط الثانیة، 

الفوائد في اختصار المقاصد ؛ ؛عبد العزیز بن عبد السالم السلمي
.هـ) ١٤١٦؛ (سوریا ، دمشق ، دار الفكر المعاصر، ١ط

سلسلةالشاطبي،اإلمامعندالمقاصدنظریةأحمد،الریسوني 
للكتابالعالمیةالدار،١٩٩٥–٤،١٤١٦: ط،الجامعیةالرسائل

.اإلسالميللفكرالعالميوالمعهدالسعودیة–الریاضاإلسالمي،
محمد مصطفى الزحیلي، مقاصد الشریعة، المنشور في مجلة كلیة 

الشریعة والدراسات اإلسالمیة، العدد السادس من السنه السادسة.
.الشرعیةباألدلةوعالقتهاالشریعةمقاصدالبنكاي،إسالمماجد

مكتبة ، علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي
.م٢٠٠١-هـ١٤٢١الطبعة: األولى، العبیكان

سابعا: كتب القواعد الفقهیة .
نجیم، األشباه والنظائر؛ دار الكتب العلمیة، لبنان ، بیروت : ابن

م.١٩٨٥
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األشباه والنظائر؛ تح: محمد حسن إسماعیل ، ،جالل الدین السیوطي
.م )١٩٩٨هـ / ١٤١٩؛ دار الكتب العلمیة ؛ ١ط

أنوار البروق في أنواع الفروق، شهاب الدین أجمد بن إدریس القرافي، 
.دار إحیاء الكتب العربیة : بیروت

١عبد العزیز بن عبد السالم السلمي، الفوائد في اختصار المقاصد؛ ط
. هـ )١٤١٦؛ (سوریا ، دمشق ، دار الفكر المعاصر، 

.فقه النوازل: كتب ثامنا

داروالدین،العلمبین،االستنساخجمیلةالزینمحمدوالعایزالعطر
.)الجزائر(القدیمةالقبة-لألساتذةالعلیاالمدریةالنشر

.لطباعةسمكدارالبشریة،األعضاءوزرعنقلبدوي،محمدأحمد

دمشق :،؛ (سوریا١ط ؛فقه النوازل ؛ ، بكر عبد اهللا أبو زید
)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة ،

لعملیتي نقل وزرع األعضاء البشریة سعیدان أسماء، اإلطار القانوني 
والتلقیح االصطناعي، ( أطروحة دكتورا علوم فرع القانون الخاص ) ، 

.٢٠١٢/٢٠١٣كلیة الحقوق بن عكنون، 

رنه، دار النهضة مقار، نقل األعضاء بین األحیاء دراسةطارق سرو 
.٢٠٠١العربیة ، 

؛ ( مصر ١نقل وزراعة األعضاء اآلدمیة ؛ ط،عبد السالم السكري
.م )١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، القاهرة : دار المنار ، 
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عبد الحمید الشواربي، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات 
.١٩٩٨، اإلسكندریة(المدنیة والجنائیة والتأدیبیة )، منشأة المعارف، 

الفقهفياآلدميبأجزاءاالنتفاعمحمد،اهللاعنایتاهللاعصمة
القرىأمجامعةالجبوري،خلفحسین: الدكتورإشرافاإلسالمي،

.السعودیةالعربیةالمملكة

؛ (دولة ٢االتزان والتنظیم في األحیاء؛ ط ،محمد سعید صباریني
.م )١٩٨٧هـ ، ١٤٠٨الكویت ، الناشرون وزارة التربیة ، 

١ط، ؛١قضایا فقهیة معاصرة ، محمد سعید رمضان البوطي
). م٢٠٠٦هـ/ ١٣٢٧،للمعارفالفارابيداردمشق :؛(سوریة ،

، دار النفائس ( ، ٣، طقضایا طبیة معاصرة ؛ نعیم یاسین محمود
.)م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١

مجلةلیذر،الشریعة،وأحكاماألعضاءنقلالجواد،عبدمحمد
.هـ١٤١٩صفرعشر،الخامسالعددالحكمة،

؛ ( دار جروس  ١الطب اإلسالمي؛ ط ،محمود ناظم النسیمي
م ).١٩٨٨برس، 

المعاصر،الفكرداروالدین،العلمجدلاالستنساخمؤلفین،مجموع
.١٩٩٧: النشرتاریخ
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قرفس،عمارمطبعةالشرعي،الطبفيالخبرةعلي،بنیحي
٢٠٠٠.

أحكام نقل أعضاء اإلنسان في ،یوسف بن عبد اهللا بن أحمد األحمد
، (السعودیة، الریاض: دار كنوز اشبیلیا؛١الفقه اإلسالمي . ؛ ط 

.هـ )١٤٢٧

الناشر،اإلسالمیةالشریعةفياألعضاءزراعةالقرضاوي،یوسف
الشروق .دار

زراعة األعضاء في الشریعة اإلسالمیة؛ ( بحث ؛یوسف القرضاوي
.م )٢٠٠٩هـ / ١٤٣٠مقدم إلى مؤتمر المجمع اإلسالمي ، 

خامسا : كتب اللغة العربیة .

، أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار،إبراهیم مصطفى
.دار النشر : دار الدعوة،المعجم الوسیط

، جم اللغة العربیة المعاصرةمع، أحمد مختار عبد الحمید عمر 
.م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩: األولى، ، طالناشر: عالم الكتب

-جمال الدین محمد بن منظور اإلفریقي، لسان العرب، دار صادر
بیروت، الطبعة الثالثة .
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الناشر : ، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي
–١٤١٥طبعة جدیدة ، الطبعة ، بیروت–مكتبة لبنان ناشرون 

١٩٩٥.

سادسا : كتب التراجم والطبقات .

أبي الفضل عیاض بن موسى الیحصبي، ترتیب المدارك ، القاضي 
، لبنان ، بیروت ) .١٩٩٨؛ دار الكتب الوطنیة ، ٢؛ ط 

؛ ( دار الكتب  بن علي الداودي؛ طبقات المفسرینشمس الدین محمد
العلمیة، لبنان ، بیروت ) .

طبقات الحنفیة . ؛ باكستان ، ،القادر بن أبي بن الوفاء القرشيعبد 
.كراتشي : میر محمد كتب خانه )

؛ تح محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، سیر أعالم النبالء
؛ ( لبنان ، ٩: شعیب األرناؤوطي ، لمحمد  نعیم العرسقوسي ؛ ط 

هـ ) .١٤١٣بیروت : مؤسسة الرسالة ، 

طبقات المفسرین محمد بن على أحمد الداوودي شمس الدین؛ 
م .١٩٨٣-هـ ١٤٠٣؛ دار الكتب العلمیة؛ للداودي
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محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف؛ شجرة النور الزكیة في 
؛ ( دار الكتب العلمیة، لبنان ، بیروت :١طبقات المالكیة ؛ ط

.م٢٠٠٣

سابعا : كتب القانون . 

الجواد عبد اهللا، األحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل إدریس عبد 
وزرع األعضاء البشریة بین األحیاء، دار الجامعة الجدیدة للنشر 

.٢٠٠٩والتوزیع، اإلسكندریة، 

حیدر أدهم عبد الهادي، حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، دار 
.٢٠٠٨قندیل لنشر والتوزیع، عمان، 

الجزائري،العقوباتقانونفيالبشریةاءباألعضاإلتجارجرائم
العددبادیس،بنجامعةواإلنسانیة،االجتماعیةلدراساتاألكادیمیة

١٠،٢٠١٣.

سمیرة عاید الدیات، عملیات نقل وزرع األعضاء البشریة بین الشرع 
.١٩٩٩والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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بین النظریة والتطبیق، دار فل عروبة جبار الخزرجي، حقوق الط
.٢٠٠٩قافة للنشر والتوزیع، عمان، الث

األمانة،الجمهوریةرئاسةالجزائریة،الجمهوریةالعقوبات،قانون
للحكومةالعامة

نصر الدین مروك، نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن 
.٢٠٠٣والشریعة اإلسالمیة، دار هومة، الجزائر، 

الحمید نبیه، نقل وزرع األعضاء البشریة بین الشریعة نسرین عبد
.٢٠٠٨والقوانین الوضعیة، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندریة ، 

ثامنا: كتب السیرة النبویة .

، دالئل النبّوة إسماعیل بن محمد بن الفضل التیمي األصبهاني
.١٤٠٩الطبعة األولى ، ، الریاض:دار طیبة لألصفهاني،

َوَتداعیاتاالزدهارِ َعواملُ األمویَّةالدوَلةالصَّالَّبي،محمدَعلي
لبنان،–بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالمعرفةداراالنهیار،

.م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الثانیة،: الطبعة

، حدائق محمد بن عمر بن مبارك الحمیري الحضرمي الشافعي
–دار المنهاج المختار،األنوار في مطالع األسرار في سیرة النبي 

.هـ١٤١٩-الطبعة: األولى ، جدة
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الطبعةالقاهرة،–للتراثالقلمدارالنُُّبوَِّة،َأْخالقِ ُسلَّمُ غریب،محمود
.م١٩٩٨-هـ١٤١٩-الثانیة: 

تاسعا : المجالت .

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، عدد 
.٢٠٠٨دارتیزي وزو، ، ٢خاص 

شعبان١٤م١٩٩٣شباط٦التاسعةالسنةاألسبوعیةالعالممجلة
.)٤٦٩(العدده١٤١٣

مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة  ، جامعة الكویت ، العدد السابع 
.هـ١٤١٠عشر  ، 

،واالنسجةاألعضاءلوهبالقانونياالطار،اللبنانيالجیشمجلة
.٢٠٠٤آذار،٢٢٥العدد

حمایةقانونیتضمن،١٩٨٥فیفر١٦فيمؤرخ٠٥- ٨٥رقمقانون
.   ومتمممعدل،١٩٨٥لسنة٨العددوترقیتها،الصحة

.مواقع انترنتمقاالت و : عاشرا

مقالة،اهللا،إلىالدعوةفيوأثرهالمسلمینغیرإلىاإلحسان
http://ar.islamway.net.

الكتاب : موقع مصدر تهذیب اللغة، األزهري
http://www.alwarraq.comقالورا
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.االنسانوحقوقالشریعةمقاصدبحثسالم،مباركأحمد
مجلسالبشریة،األعضاءنقلحولمقال: الشامسيسالمعلىجاسم

.     ٢٩ص،١٩٩٩الثانيالعدداألعلى،اإلسالمي
صفر١٢األربعاء،بهاوالتبرعاألعضاءنقلحكمالفتوى،مركز

،٤٠٠٥: الفتوىرقم،٢٠٠٠-٥-١٧-١٤٢١
http://fatwa.islamweb.net.

بمجلةمقالالبشریة،باألعضاءاإلتجارجریمةزریقات،علىبنمراد
المملكةمؤته،جامعةاإلنسان،وحقوقوالدیمقراطیةاألمنمؤتمر

.٢٠٠٦الهاشمیة،األردنیة
-٦-٦باألعضاء،التبرعحكمباز،وابنعثیمینابنالشیخفتوى

٢٠١٢،٠٣:٢٠PM،http://www.ajurry.com  .
تاریخوضوابطه،حكمهباألعضاءالتبرع: بعنوانمقالةالرحمن،عبد

.http://www.onislam.netم،٢٠٠٠-٤-١٧: النشر
وزرعنقلمجالفيالمدنیةالمسؤولیةابراهیم،هاللابراهیممحمد

. ٢٠١٤المنصورة،جامعةالبشریة،االعضاء
http://www.eulc.edu.eg   .

.http://fiqh.islammessage.comمؤتمر البحوث اإلسالمیة 
.http://www.kaahe.orgموسوعة الملك عبد اهللا بن عبد العزیز 

الخالیااستخدامفيالشرعيالحكمالبكري،الوهابعبدواصف
الجذعیة،للخالیاالوطنیةالندوةإلىمقدمةعملورقةالجذعیة،
.األردن–عمان،٦/١٠/٢٠١١- ٥منالفترةفيالمنعقدة
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