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 ملخص البحث
 يتكون هذا البحث من مقدمة ، وثالثة مباحث :

بينت يف املقدمة أمهية البحث ، وسبب إختياره ، ومنهج البحث ، 

وخطة البحث، ثم  أوحمحت يف املبحمث ا ون أن امسمالر يقمق التقمدر 

و حكم  التمداو، ، وأن ، العلمى ويدعو إليه إذا كمان   امالا البةمية 

و دكمقي  ،  اهلل عليه ولله وسل  دد دداو  وأمق بالتمداو،رسون اهلل اىل

اهلل عز وجل لإلنسان، وحقمة امنسان حيما  وميتما ، وأيمدذ همذا با  لمة 

من الققلن والسنة، وختمته بببان احلك  الفقهي ملوذ الدماغ ومما يتعلم  

به . فتناولت أدوان العلامء يف حك  موذ الدماغ رشعما  ونادتمت أدموان 

من مل يعتربه مودا ، وأدوان من جعله يف حك  املذبوح، وأدموان ممن وأ لة 

اعتربه مودا ، وانتهت إىل استنتاج احلك  الةعي فيمه، ثم  بينمت حمواب  

موذ الدماغ، والةوط التي جيمب دوافقهما للعممل بفتمو  اممق الفقمه 

امسالمي، ث  بينت   املبحث الثانى أن زراعة ا عضاء همي عبمارع عمن 

و من جس  إىل لخق، أو نقل جزء ممن جسمد املمقيىل إىل ا مزء عض نقل

ما  املصاب يف ا سد نفسه، هبدف استبدان العضو التمال  أو الاابمب مام 

وبينممت أدمموان  ،، و احلكمم  الةممعى لزراعممة ا عضمماء يف جسممد املتلقممي

العلامء، ونادتت ا أدوان وا  لة وانتهمت إىل اسمتنتاج احلكم  الةمعي 

، ودناولت الكلية يف املجان الطبي وا قاحي ةقواعد الفقهيال وبينت فيه،

، ودناولمت نقمل أعضماء املربراذ الةعية لنقل وزرع ا عضاء البةمية

التكاثق   امنسان كاخلصية واملبيىل كام بينت احلكم  الةمعى لمذل  ، 
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 ا  ، منعمم قر نقممل اخلصمميتمل واملبيضمممل قممقيام  دطعيمما  ودوامملت إىل أنممه  مم

، كام بينمت   نساب إذا نقلت هذه ا عضاء من شخص آلخقختالط اال

ا عضماء االامطناعية البدابل ا منمة لعمليماذ النقمل املمنوعمة ومنهما: 

اسممتخدار ا جنممة مصممدرا  لزراعممة ،بممديل عممن نقممل ا عضمماء الطبيعية

، إىل امنسمان« احليموان»نقل ا عضماء ممن ، وا عضاء والتجارب عليها

سما  القمانونى  او ،يف زراعة ا عضماء البةميةحك  القانون ث  بينت 

، وبينممت حالممة الرممورع، املصمملحة االجتامعيممة :عضمماء مباحممة نقممل ا

، وختمتممه بالفتمماو  الةمموط القانونيممة لعمليممة نقممل ا عضمماء البةممية

 .الوار ع   ذل  .
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 مقدمة:

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستافقه، ونعموذ بماهلل ممن رشور 

سيئاذ أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فمال هما ، أنفسنا و

ا عبمده  له، ونتهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشي  لمه، ونتمهد أن دممد 

ا، أما بعد:  ورسوله اىل اهلل عليه ولله واحبه وسل  دسليام  كثري 

دتهد البةية اليور والعامل بأمجعه دقدما  رسيعا  ومّطمق ا ، يف كافمة 

احلياع ويف خمتل  جوانب النتماط البةم،، همذا التطمور العمم   شؤون

والتقممدر املعممقيف يممدفق إىل الوادممق بمعطيمماذ جديممدع مل دكممن يف السمماب ، 

دفممقع عممىل املسممل  أن يتفاعممل معهمما إممما دفمماعال  إجيابيمما  أو سمملبيا ، إممما 

 بالقبون أو بالق  أو بالقبون املقيد. من هذه املعطياذ احلديثة عمىل سمبيل

املثان ال احلرصم، مما كمان منهما يف ا انمب الطبمي كعمليماذ االستنسما  

وعمليمماذ الطممب المموراثي وعمليمماذ التلقمميا االاممطناعي وعمليمماذ 

زراعممة ونقممل ا عضمماء ونريهمما مممن ا مممور احلديثممة يف التقممدر العلمممي 

الطبي، هذا ا مق يلقى بتبعة كبريع وعظيممة عمىل علمامء الفقمه والةميعة 

بممأن جقجمموا للنمما  بفقممه معمما  يلبممي هممذه االحتياجمماذ، امسممالمية 

يتامشى مق العرص ومق الوادق رشيطة أال يمس بأاون ودواعد امسالر 

 العظيمة.

منن علينما بمدين عظمي ،   ومن فضل اهلل دبمار  ودعماىل علينما أنمه مع

وبةيعة رحبة، دتسق لكل زمان ولكل مكان، هذه الةميعة بمقاامدها 

ا وأحكامها فيها احلل لكل متكلة والعالج لكل  اء، ومبا بها ودواعده
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و من فضابل هذه الةيعة التي جاء هبا دمد اىل اهلل عليه وسل  أهنما مل 

دنص عىل ا شياء يف كثري ممن ا حيمان بنصموز جزبيمة دفصميلية، إنمام 

نصت أو جاءذ بنصوز كلية ودواعد عامة. ومن ناحيمة أخمق  حتمى 

صمميلية دتسممق  كثممق مممن فهمم  وأكثممق مممن ا مممور التممي فيهمما نصمموز دف

دفسممري، ومممن ناحيممة ثالثممة فهممي راعممت الظممقوف الطاربممة والرمموراذ 

العارحة لإلنسان وددرذ هلا ددرها ومن ناحية رابعة فقد دمقر علامههما 

 .أن الفتو  دتاري بتاري الزمان واملكان والعقف 

واحلان. من أجل هذا مل دضي  الةيعة بأ، حا ثة ممن احلموا   

يف أ، بلد  خلت فيها. ونحمن نعمقف الةميعة امسمالمية خقجمت ممن 

جزيقع العقب و خلت بال  احلضماراذ املختلفمة يف التمار، يف مرصم، يف 

بال  الفق ، ويف بال  القور، وبال  الفقاعنة وبال  اهلند، وحكمت بمال ا  

 ن الةميعة خصمبة، فلمذل   ؛ شتى وما حادت بأ، وادعة من الودمابق

رصنا هذا نقحب بكل جييء به العرص، من ذل  نقون أن الفقه نحن يف ع

الطبممي يف عرصممنا فقممه ثممق،، نعنممي بالفقممه الطبممي الفقممه الممذ، يواكممب 

معطياذ همذا العرصم ومتطلبادمه، فقمد دقمدر الطمب دقمدما  عظميام  جمدا ، 

نتيجة التقدر العلمي والتقدر التكنولوجي والتقدر البيولوجي، فقأينا أن 

ودمد اخم ذ همذا  ،د هلل وحق حلوال  لكل همذه املتماكلامسالر واحلم

 املوحوع والكتابة فيه؛  مهيته   حيادنا املعا ع ..
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 أمهية املوحوع ، وسبب إختياره :

فامزان الطب احلديث يأيت إلينا بكل جديد، وبعد أن كمان النما  

يف ددي  الزمان ال يسمتطيق الواحمد ممنه  أن يتعمقف عمىل نوعيمة مقحمه 

 -ممق دطمور الطمب احلمديث-بعالجه، فقد أابا يف هذه ا زمنة  ليقور

يستطيق أن يتعقف عىل ما يؤمله من خالن ا جهزع احلديثمة التمي يمتمكن 

من خالهلا أن يقاد ما  صل  اخل جسمه، ثم  يقمور بعالجمه، ويمز ا  

ا ويتقمدر الطمب يف عمليماذ رسمص ا رسع، فهمذه عمليمماذ  ا ممق دطمور 

ووسممابلها، وهممذه اقيقممة إنجمماب مممن خممالن  امنجمماب دكثممق اقدهمما

ا نابيب، واقيقة أخق  ممن خمالن زرع البويضماذ يف رحم  الزوجمة، 

وأخق  عن اقيم  اسمتئجار المقح ، ونمري ذلم  ممن امقب امنجماب، 

 ونريها من ا مور املستجدع.

ا ، وال يسمتطيق أن  بل دد  صل لإلنسان أمور دفقع عليه فقح 

أو أخمذ جقعماذ ، تخيص املبكق دبمل المزواج هيقب منها كام نقاه يف الت

 مضا ع لبعىل ا مقاع املعدية ومد  املزار بذل .

و تاج امنسان يف ظل همذا التقمدر اهلابمل إىل ودفمة رشعيمة ملثمل 

ما منما عمىل بيمان  هذه ا مور كلها التمي قتماج إىل حكم  رشعمي، وحقا 

ازن الطبية، وبينما بعىل ا حكار املتعلقة هبذه النوازن مجعنا مجلة من النو

 احلك  الةعي فيها.
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ودد حقانا فيه عمىل ذكمق لراء املجمامق الفقهيمة و مان الفتمو ، 

ومتى ظهق لنا ال جيا يف دلم  املسمابل أيمدناه، ودمد يكمون لارينما رأ، 

جالفه وال حقج يف ذل ، فكل ينتهي إىل ما يقاه ال سميام يف همذه القضمايا 

 ا إىل النظق هلا من زوايا خمتلفة.املستجدع التي  تاج احلك  عليه

: منهج البحث ثانيًا
 منهجى   البحث يتلخص   فيام يىل :

اعتمممدذ   أخممذ أدمموان الفقهمماء   املممذاهب الفقهيممة املختلفممة ، 

، أو ا شمارع ا  ونصوز علامبها من مصا رها ا الية ، مق النص أحيانم

ملمذاهب عمىل ، ودمد حقامت عمىل دقديمب ا اىل موحعه من دل  املقاجق

أسمتنبطه ممن  ا  حسب دقديبها الزمنى ، و ذكقذ سبب اخلمالف ، وأحيانم

ىل سممورها ببيممان اسمم  إيمماذ الققانيممة آلأ لممة كممل فقيمم ، ودمممت بعممزو ا

يممة   اهلممامق، ودمممت بوسممنا  ورسممقيج ا حا يممث آلالسممورع ، وردمم  ا

النبوية الةيفة التى ور ذ، وعقحت املنادتاذ، إن وجد ، وإن مل أجد 

نممت أجتهممد دممدر اممكممان فيهمما، و بينممت  رجممة احلممديث فمميام عممدا ك

ا حا يث املذكورع   البخار ، ومسل ، ث  ذكقذ وجه الداللة عقمب 

الدليل من الكتاب ، معتمدع   ذل  عىل كتب التفسري، و كتمب الفقمه ، 

ية ، وبينمت وجمه الداللمة ممن السمنة عقمب آليستنب  من ظاهق ا ا  وأحيان

استنبطه  ا  نة معتمدع عىل كتب احلديث، ورشوحه ، وأحيانالدليل من الس

ذا كمان واحما الداللمة عمىل املمقا  ممن دمل إمن خالن فهمى للحمديث 

النزاع ، وذكمقذ أ لمة كمل فقيم  ، ومما ور  عليهما منادتماذ ، ثم  أبممل 
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وقدثت   هذا البحث عن نقاط معينة   نقل ا عضاء  القأ  القاجا ،

اخلاممة، ودمد  ا  وأخمرياحلديث عنه يكتب فيه رسابل،  لإلاالة  ن ا  ؛ منع

 اشتملت عىل أه  النتابج التى دوالت اليها   البحث ، ث  الفهار .

 خطة البحث
 يتكون هذا البحث من مقدمة ، وثالثة مباحث :

أممما املقدمممة: فتتممتمل عممىل أمهيممة املوحمموع، وسممبب إختيمماره ، 

 ومنهج البحث ، وخطة البحث، واخلامة .

 حك  التداو، ، ويتتمل عىل ثالثة مطالب:    ،ملبحث ا ون ا

امسالر يقق التقدر العلمى ويدعو إليه إذا كان    املطلب ا ون:

 االا البةية . 

 حك  التداو،. :املطلب الثانى

 ؟ا  وميت ا  : دكقي  امنسان حياملطلب الثالث 

نظممة ؟والضمواب  املا  املطلب القابق : هل يعد مموذ المدماغ مود

 لذل  ؟

 ، ويتتمل عىل مخسة مطالب :زراعة ا عضاء املبحث الثانى : 

 املطلب ا ون : زراعة ا عضاء.

 .: ملكية امنسان  سدهالثانى املطلب 

: القواعمممد الفقهيمممه الكليمممة يف املجمممان الطبمممي  ثالمممثاملطلمممب ال

 وا قاحي.
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 ية.: املربراذ الةعية لنقل وزرع ا عضاء البةقابق املطلب ال

املطلممب اخلممامس :نقممل أعضمماء التكمماثق   امنسممان كاخلصممية 

 واملبيىل .

املبحث الثالمث : أدموان العلمامء يف نقمل وزرع ا عضماء اآل ميمة 

 ، عند الرورع
 .ويتتمل عىل أربعة مطالب

 ،يف نقل وزرع ا عضاء: املطلب ا ون

 ويتتمل عىل فقعمل: الفقع ا ون : النقل من احلى إىل احلى . 

 الفقع الثانى : النقل من امليت إىل احلى .

 .ا عضاء البةيةاملطلب الثانى :البدابل ا منة لنقل 

 : حك  القانون يف زراعة ا عضاء البةية. لثاملطلب الثا

 عضاء. سا  القانونى مباحة نقل ا : االقابق املطلب 

: الةمموط القانونيممة لعمليممة نقممل ا عضمماء اخلممامس املطلممب  

 .يةالبة

 املطلب السا   : فتاو . 
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 ، ويشتمل على ثالثة مطالب:  حكم التداوي ،املبحث األول 
اإلسالم يقر التقدم العلمى ويدعو إليـه إاا كـان  ـى    املطلب األول :

 . صاحل البشرية

ر العلمي امُلنماط بمه املسملمون اليمور.. همو لتحقيم  أهمداف   التقدُّ

ا وهو ا كبري   رسُدر هدف 
 اخلالفة يف ا رع... أساسية 

الدين امسالمى ال يق  أمار التقمدر، فالمدين دموع ها يمة وممن و

يؤمن باهلل هيد دلبه وينق اقيقه وجيعل ا مور أماممه واحمحة، فامنسمان 

ا إىل  املتمدين عممقف اقيقمه وحممد  نايتمه، فاسممتقار بمه ا مممق وم م دممدم 

بالعممل وامخمالز ا مار، فاميامن دوع دفزع للخري وامنتماج والتعبمد 

فيه، وهذا ما قتاج إليه أمتنا   هذه املقحلة، فاميامن دوع حمابطة دضمب  

سلو  الفق  ودق عه عمن الةم واملنكمقاذ .فهمذا همو المدين، فمال يقم  

عقبة   اقي  التقدر، بمل يمدفق إليمه، عمىل العكمس نما كمان   أوروبما، 

وكانمت دقم   حيث كانت الكنيسة دتحك    رداب النا  وحامبقه ،

مق امللو  حد التعوب، وامدطاعيمل حد الفالحمل، والقأسامليمل حد 

العامن، وا مو  حمد التحمقر، والظمالر حمد النمور، لمذل  ثمار النما  

، «اشنقوا لخق مل  بأمعاء لخق دسميس»عليها ودالوا مقولته  التهريع: 

وكممان هنمما  دمماك  التفتمميق   أوروبمما، وهممى التممى حاكمممت العلممامء 

أحقدممت جثممثه ،  هنمم  اكتتممفوا أشممياء نممري ممما كممان عليممه العلمم    و

، مثممل جمماليليو ونممريه مممن الممذين «العلمم  املدرسممى»الكنيسممة حينممذا  

اكتتممفوا أن ا رع كقويممة، ا مممق الممذ  اعتممربوه سممابقة كبممريع هلمم    
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الودت الذ  كان يدرسه االبنا املسملممل بمزمن دمبله ، مثمل ابمن حمزر 

الفصممل   امللممل »يممة ا رع   كتابممه التممهري: الممذ   لممل عممىل كقو

، وكان الاقبيون يعتربون ممن يصمل إىل همذه النتمابج «وا هواء والنحل

ا بالدين، ويعادب أشد العقاب عىل ذلم ، لميس  ا وملحد  ا وفاسق  مهقاق 

ما همو المدين المذ  يتبنّمى اخلقافماذ   يننا هكذا، فالدين الذ  يق  عابق 

لْةممكياذ   التوحيممد، واملظهقيممة   احليمماع، كا ربيممة   العقيممدع، وا

وا مو    الفكق، هذا ما جيّمد احلياع ويتل حقكتها، حيث كانت همذه 

 افاذ املتدينمل   أوروربا، أما نحن فنحارب هذا النوع من التدين .

فالتقممدر املمما   أساسممه العلمم  وامسممالر يعتممرب كممل علمم  نممافق 

در حتى ال دصبا عالة عمىل نريهما. فقيضة، فحث ا مة عىل العل  والتق

ا للةيعة، فالعل  هنا ليس مقابل الدين وليس حده،  الفكق ليس منادض 

ا    بل متآ  معه فالعل   ين والدين عل ، كالقاز  الذ  كان عامل ا وإمام 

الفقه والتفسري، كام كانت شهقده   الطب، وابن النفيس، والعالممة ابمن 

نب شهقده   الطب.. فليس هنا   اع رشد الفيلسوف امسالمى بجا

ا   دماريأ أوروبما.. فمون كمان التقمدر  بمل الدين والعل  كام كان موجمو  

يعنى التقدر العلمى، فامسالر يقحب به ويدعو إليه، بمل ويفقحمه عمىل 

ا مممة امسالمية.وامسممالر يفسمما املجممان لالدتصمما  القادممى، ودعممالي  

امنتاج ودقشيد االسمتهال  ولسمالمة الققلن والسنة جاءذ ددعو لزيا ع 

التممداون وعدالممة التوزيممق، ناعمم  املممان الصممالا للعبممد الصممالا. إذا كممان 
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التقدر يعنى التقدر االدتصا  ، فامسالر يقحب به ويدعو إليه و ارب 

الفقق بكل وسيلة، وأوىل العمل وامنتاج عناية كبمريع، فمال دعميق ا ممة 

مما مسممتهلكة كممام هممو احلممان   بال  نمما، فممال يمكممن أن يكممون الممدين عابق 

أمتنا   لواولنا إىل التقدر واالز هار، وبالعكس فون الذين يقيدون دفقي

من ا انمب المدينى، يقيمدون لنما أن نمدخل املعقكمة ممق أعمدابها ونحمن 

حعاف العو  واهلوية. لدينا   حضاردنا ما يمكن أن يعيدنا ملجمدنا ممقع 

امنية فهى دد حّلت متكلة عند الاقبيمل، أخق ، ولسنا   حاجة إىل العل

لكنها هى نفسها متكلة عندنا، حيث جتعل املسل    متكلة مق اتمعه 

و ينه وهويته.ومن ثّ  لن لنا أن نعمو  إىل حضماردنا ا اميلة ننهمل منهما 

ونستفيد من خرباهتا، مق ا خذ   االعتبمار أن احلكممة حمالة املمؤمن إن 

 .وجدها فهو أح  النا  هبا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (516)

  ى اإلسالم  حكم التداوي املطلب الثانى :
 :أوًلا: حكم التداوي

امنسان بفطقده يبحث عام يزيل لالمه وأسمقامه، وممق ذلم  فمال 

أو إذن ، بد أن يكون أمق التداو، واملعا ة بوذنه متى كان كاممل ا هليمة 

ا لعقله ورشده. ا أو فادد   وليه متى كان دا  
 حلث عليه:األمر بالتداوي وا

ودمد ور ذ عمن املصممطفي امىل اهلل عليمه وللممه وسمل  أحا يممث 

 كثريع يف التداو، واحلث عليه نذكق منها نبذع ااحلة إن شاء اهلل دعاىل:
ْيمها  -1 لع مىلن اهللُ عع منا الننباميص اع نُْه، عع ع اهللنُ عع

ِضا عع رع ْيقع ْن أعِبا ُهقع رو  عع

 : انع لن ع دع سع نع اهللنُ»وع ا أعْنزع اء   مع فع
نع لعُه شا ْنزع اء  إاالن أع  (1)«. ع

ُسموُن  -2 انع رع : دع انع نُْه، دع ع اهللنُ عع
ِضا  رع
ْسُعو    اهللنا ْبنا مع

ْبدا ْن عع رو  عع

 : لن ع سع  وع
ْيها لع ىلن اهللُ عع ، »اهللنا اع اء  فع

نع لعُه شا ْنزع أع اء  إاالن وع ْن  ع ْ ُينْزا لن ملع جع زن وع إانن اهللنع عع

مع 
لا هُ عع لع ها ْن جع

ُه ما لع ها جع ُه، وع مع
لا ْن عع   «.ُه مع

                                                           

سند الصحيا املخترصم ممن أممور رسمون اهلل امىل اهلل عليمه وسمل  ( ا امق امل) 

 وسننه وأيامه = احيا البخار،.

املؤل : دمد بن إسامعيل أبو عبمداهلل البخمار، ا عفي.املحقم : دممد زهمري بمن 

 نا  النا .

النارش:  ار اوب النجاع )مصورع عن السلطانية بوحمافة دمقدي  دمقدي  دممد فمؤا  

تعاُب  - 76
اء  )كا فع

نع لعُه شا ْنزع اء  إاالن أع نع اهللنُ  ع ْنزع
ا أع . بعاُب مع (حديث 122/ 7الطصبص

 .5678رد  : 

( املستدر  عىل الصحيحمل .املؤل : أبو عبد اهلل احلاك  دمد بمن عبمد اهلل بمن 2)

دمد بن محدويه ابن ُنعي  ابن احلكم  الضمبي الطهمامل النيسمابور، املعمقوف 
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رو  عن أسامة بن رشي ، دان: دالت ا عقاب: يما رسمون  -3

نع ، يا عبا  اهلل دداووا، فون اهلل مل يضمق  اء إال  "اهلل، أال نتداو ؟ دان: 

دمالوا: يما رسمون اهلل، ومما  "وحق له شفاء، أو دان:  واء إال  اء واحدا 

  «.قراهل»هو؟ دان: 

ناممي  -4 ممدع بع ممقع أعحع ْعمع امممةع ْبممنع يع مما ُخزع بع ، أعنن أع اب  ممهع
ممنا اْبممنا شا رو  عع

ْيمها  لع مىلن اهللُ عع  اهللنا اع
ُسمونا قع

مانع لا ُه دع نن ُه أع ثع دن اُه حع بع ُه، أعنن أع ثع دن  حع
ْعد   ْبنا سع

ارا ا احْلع

اوع  تعدع اء  نع وع أعْيتع  ع ُسونع اهللنا أعرع ا رع : يع لن ع سع مُق ُّ  وع مْل يع ما هع ع ي هبا
دا ْ ْسم ع مى نع ُرد   وع

باها

 : ملن ع سع  وع
ْيمها لع مىلن اهللُ عع ُسموُن اهللنا اع انع رع قع ؟ فع

ء  ْ ْن َشع را اهللنا ما دع ْن دع لا ع ما مُه »ذع إانن

را اهللنا دع ْن دع    «.ما

                                                                                                                                          

همم(.ققي : مصمطفى عبمد القما ر عطا.النمارش:  ار 405تمو : بابن البيق )امل

تعماُب الطصمبص ) –الكتب العلميمة 
 8205( حمديث ردم  :441/ 4بمريوذ. كا

 – 1411امممحيا.الطبعة: ا وىل،  –ممممن دلخممميص المممذهبي   -]التعليممم 

1990. 

مْورع بمن موسمى بمن الضمحا ، 1) ( سنن ال مذ،.املؤل : دمد بن عيسى بمن سع

 26هم(.ققي  ودعلي :أمحمد دممد شماكق 279بو عيسى )املتو : ال مذ،، أ

أبواب الطب عن رسون اهلل اىل اهلل عليه وسمل  .بماب مما جماء يف المدواء  -

.: ويف البممماب عمممن ابمممن  2038( حمممديث ردممم  :383/ 4واحلمممث عليمممه. )

مسعو ، وأِب هقيقع، وأِب خزامة، عن أبيه، وابن عبا  وهذا حمديث حسمن 

 احيا.

]التعليم   7432(حديث رد  :221/ 4تدر  عىل الصحيحمل للحاك  )(املس2)

 احيا. – 7432من دلخيص الذهبي   -
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والسنة مليئة بمئاذ ا حا يث النبوية الةيفة بدرجاهتا املختلفة 

ي  التي فيها أمق أو حث عىل التداو، بصورع من احيا وحسن وحع

عامممة أو بصممورع خااممة واسممتخدار احلجامممة والكمممأع واحلبممة السممو اء 

واحلناء... إلأ ومداواع املبطون ومداواع احلمى والقمد وإاعمار املمقيىل 

وإ خان الرسور عليه وزيارده ول اب الزيارع نا يطون ذكقه وال اان لمه 

 هاهنا.
رسممون اهلل اممىل اهلل عليممه وللممه وسممل  دممد  وخالاممة القممون: أن

 .دداو  وأمق بالتداو،
دان ابن القي  يف الطب النبو،: )ويف هذه ا حا يمث الصمحيحة 

ا مق بالتداو،، وأنه ال ينايف التوكل كمام ال ينافيمه  فمق ا موع والعطمق 

واحلق والرب  بأحدا ها، بل ال يت  حقيقة التوحيد إال بمبارشع ا سمباب 

ما، وأن دعطيلهما يقمدح يف التي ن ا ورشع  صبها اهلل مقتضياذ ملسبباهتا ددر 

نفس التوكل، كمام يقمدح يف ا ممق واحلكممة، ويضمعفه ممن حيمث يظمن 

ا ينايف التوكمل المذ،  معطلها أن دقكها أدو  يف التوكل، فون دقكها عجز 

حقيقته اعتام  القلب عمىل اهلل يف حصمون مما ينفمق العبمد يف  ينمه و نيماه، 

ممما يرممه يف  ينممه و نيمماه. وال بممد مممق هممذا االعممتام  مممن مبممارشع  و فممق

ا سممباب وإال كممان معطممال  للحكمممة والةممع، فممال جيعممل العبممد عجممزه 

ا ، وال دوكله عجز    .(دوكال 

                                                           

( الطب النبو، )جزء من كتماب زا  املعما  البمن القي (.املؤلم : دممد بمن أِب 1)

بكمممق بمممن أيممموب بمممن سمممعد شممممس المممدين ابمممن دمممي  ا وزيمممة )املتمممو : 

 (.14-13بريوذ . )ز:  –هم(.النارش:  ار اهلالن 751
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ممنا اْبممنا أعِبا  -5 نعا ُسممْفيعاُن، عع ثع ممدن ، حع يلع
عا ْسممامع

اُب ْبممُن إا نعا إاْسممحع ثع ممدن حع

، عع 
د  ْن ُاعاها ، عع يا  مىلن نعجا ُسموُن اهللنا اع دعالا رع ا أع ح  قع ْحُت مع قا : مع انع ، دع

ْعد  ْن سع

مىلع  ما عع هع ْق ع مْدُذ بع جع تنمى وع مْديعين حع ممْلع ثع ُه بع مدع قع يع حع وع ُعوُ لا فع لن ع يع سع  وع
ْيها لع اهللُ عع

 : انع قع ا ا، فع يم»ُفؤع قا ما ثع عع أعخع مدع لع ارا ع ْبنع كع ْفُئوٌ ، اْبتا احْلع ُجٌل مع مُه إانن ع رع وانن    فع

ُجٌل  ْليعْأُخْذ ]ز: رع تعطعبنُب فع مْأُهنن 8يع ْليعجع  فع
ينعمةا عا امْلعدا ْجموع مْن عع

اذ  ما عمقع ْبقع مع   سع

انن  يعُلدن ع هبا
اُهنن ُث ن لا   «.بانعوع

 ، رع مْد ُدمدص اُء دع مفع انع التص : إاْن كع انع دع ،، وع اوا قع التندع ْن أعْنكع ىلع مع ا رع ٌّ عع يهع
فا وع

التنمم عع فع مموانن امْلعممقع مما، فع أعْيض   ع وع
لا ممذع كع ، فع رع ممْد ُدممدص ُكممْن دع ْ يع إاْن ملع يممُد، وع

، الع ُيفا اوا دع

 ، اُن ُهمموع النممذا ممؤع ا السُّ ممذع هع ، وع الع ُيممقع ُّ ُق وع ُر اهللنا الع ُيممْدفع ممدع دع را اهللنا، وع ممدع مملع باقع صع حع

أع  اُب عممىل رسممون اهلل اممىل اهلل عليممه وسممل . وع ُه اْ عْعممقع ممُل أعْورع ع احا مما أعفع من

مْد  دع ا، وع مذع ْثملع هع
ُ وا ما مْن أعْن ُيمورا اداها ما مفع اا  وع

تامها ْكمع
حا ُ  بااعهللنا وع أعْعلع ، فع

ةا ابع حع الصص

مُة  يع  اْ عْ وا
ها مذا : هع مانع قع مى، فع فع كع ى وع مفع لن ع باامع شع سع  وع

ْيها لع ىلن اهللنُ عع ُ  الننبايُّ اع ُ اهبع أعجع

نْ  يع ما
التُّقعى ها ى وع دع القُّ ُرُه  وع مدع مْل ُيمقع ُّ دع ، بع

ها را مدع ْن دع ٌء عع ْ جع َشع قع امع خع  اهللنا، فع
را دع دع

ما،   مع
ْجمه   باوع

ها را مدع مْن دع مُقوجا عع مبايلع إاىلع اخْلُ ، فعالع سع
ها را دع ْن دع ا القن ُّ ما ذع هع ، وع

ها را دع باقع

                                                           

(سنن أِب  او .املؤل : أبو  او  سليامن بن ا شعث بن إسمحاب بمن بتمري بمن 1)

ْسمتال )املتمو :  جا همم(.املحق : دممد ديمي 275شدا  بن عممقو ا ز ، السص

تعماب  - 27بمريوذ.  –الدين عبد احلميمد.النارش: املكتبمة العرصمية، اميدا 
كا

ْجمم7/ 4الطصممبص )  اْلعع
عا ْممقع مماٌب يفا مع ع .حممديث ا(.بع . ]حكمم  ا لبممال  :  3875وع

 حعي .
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ا ْ ا باأعْحمدع اْلمربع ، وع مقص احْلع اْلععطعمقا وع ، وع وعا را اْ ُ دع قع ص دع ا كع ذع هع را وع مدع مقع ص دع كع ا، وع هع
 ا

ْفُق. الدن امْلعْدُفوُع وع ُق وع
افا را اهللنا الدن دع ْن دع ُكلٌّ ما ، وع

ا ا هع ُدوص بااْ ا  اْلعع

انا  ؤع ا السُّ ذع  هع
اُن ملاُورا ا ُيقع منع »وع

مبعب ا ما ُب عليم  أالدبمارش سع ا ُيوجا ذع هع

ْدفعقُ  ْو دع ، أع ة  عع نْفع ا مع ع ُب هبا
لا ْ ي جتع

معع  اْ عْسبعابا النتا ن امْلعرع مةع وع عع عنن امْلعنْفع
،  ا مع  ن رع ما مع ع هبا

ْن  ُكْن ُبدٌّ ما ْ يع ا، ملع دع رع  إاْن ُددص

لامم ع  يفا ذع ، وع امع
ها ممبايٌل إاىلع ُوُدمموعا ُكممْن سع ْ يع ا ملع رع ممدن ْ ُدقع إاْن ملع ، وع امع

ها ُوُدمموعا

ُقو ا الع يع ذع هع ا، وع املع اُ  اْلعع سع فع ْنيعا، وع الدُّ ينا وع اُب الدص قع اناٌد خع ، ُمعع ْلحع ص
افاٌق لا ُلُه إاالن  ع

ماُلوا: لعمْو  ينع دع
ملع النمذا

مكا امْلُْةا ، كع ْيمها لع م ص عع
مةع امْلُحا قع ُحجن يعْدفع

رع لا دع يعْذُكُق اْلقع لعُه، فع

ال لباُهنا  ْكنا وع رْشع
مْن « 1»شاءع اهللنُ ما أع مْن ُ ونامها ما بعمْدنا ما ما عع ، ولعْو شماءع اهللنُ مع

ْح  ء  نع ْ ال لباُهنا َشع .« . 2»ُن وع ُسلا ْ  باالقُّ ْيها لع  اهللنا عع
ةا جن ُ
ا حلا ْفع  اُلوُه  ع ا دع ذع هع  فع

ُهموع أعنن  مْذُكْقُه، وع ْ دع ٌث ملع
الا يع داْسٌ  ثع

قا : بع انع لا أعْن ُيقع
ابا ا السن ذع اُب هع وع جع وع

مبع  ْيتع باالسن دع واْن أع . فع بعبا ا السن ذع ع ا هبا ذع كع ا وع ذع رع كع دن إاالن اهللنع دع مبنُب، وع ملع امْلُسع صع با حع

 ْ ْن ملع
إا ْلُتُه، وع عع ، فع بعبع رع ِلا السن دن انع دع : إاْن كع انع واْن دع . فع  فعالع

  يقّدره ِل مل أمكن من فعله.

                                                           

( الة اممق الفقمه امسمالمي التمابق ملنظممة املمؤمق امسمالمي بجمدع. املؤلم : 1)

عمد ا، وكمل  13دصدر عن منظمة املؤمق االسمالمي بجدع.ودمد امدرذ يف 

 .1519/ 7عد  يتكون من اموعة من املجلداذ، )
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 جواز عدم التداوي
ورنمم  ورو  ا حا يممث العديممدع يف احلممث عممىل التممداو، وأن 

يته رحوان اهلل عليه  دد رسون اهلل اىل اهلل عليه وسل  واحابته ولن ب

بمل إن بعمىل ا بممة  ، فون ا مة امعة عىل جواز دق  التداو، دداووا

ومنه  اممار أمحد ابن حنبل ذهب إىل أن دق  التداو، أفضمل ملمن دمو، 

  يقينه.

                                                           

زيمد القريوال.املؤلم : أمحمد بمن نمان  )أو  الفواكه الدوال عىل رسالة ابن أِب(1)

نني ( بن سامل ابن مهنا، شهاب المدين النفمقاو، ا زهمق، املمالكي )املتمو : 

(، روحممممة الطممممالبمل وعمممممدع 339/ 2هممممم(.النارش:  ار الفكممممق )1126

املفتمل.املؤلمم : أبممو زكقيمما ديممي الممدين  يممى بممن رشف النمموو، )املتممو : 

 -يق.النارش: املكتمممب امسمممالمي، بمممريوذهمممم(.ققي : زهمممري التممماو676

لممقوع ر،ا1991هممم / 1412(.الطبعممة: الثالثممة، 96/ 2عممامن. ) - متمم 

املقبق رشح زا  املسمتقنق.املؤل : منصمور بمن يمونس بمن امالح المدين ابمن 

همم(.ومعه: حاشمية التميأ 1051حسن بن إ ريس البهودى احلنبىل )املتمو : 

أحا يثممه: عبممد القممدو  دمممد  العثيممممل ودعليقمماذ التمميأ السممعد،.خقج

 .(172)ز:  مؤسسة القسالة -نذيق.النارش:  ار املؤيد 

 .(172القوع املقبق رشح زا  املستقنق )ز: (2)
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 اختلف الفقهاء يف حكم التداوي:
،  ، واملالكيمممة فمممذهب مجهمممور أهمممل العلممم  ممممن احلنفينمممة

 إىل عدر وجوب التداو،. واحلنابلة ،يةوالتافع

                                                           
(الدر املختار وحاشية ابن عابدين )ر  املحتار( ابن عابدين دمد أممل ابن عمق 1)

-ه 112(،الطبعمة الثانيمة 228/ 5ه )1252بن عبد العزيز الدمتقى املتو  
 لبنان. –ر بريوذ1992

(.وفيمه مما نصمه 339/ 2الفواكه الدوال عىل رسمالة ابمن أِب زيمد القمريوال )(2)
)و( كذا ال بأ  باردكاب )التعالج( وهو داولة املقع ملا يف الصحيا من ":

فمونزان « إن اهلل مل ينزن  اء إال أنزن لمه شمفاء: »-اىل اهلل عليه وسل   -دوله 
از التممداو،، ولكممن ال يكممون ذلمم  إال مممن العممامل بممأنواع الممدواء أمممارع جممو

ا مقاع، وما يناسب كل ممقع لمئال يكمون  ره أكثمق ممن نفعمه ولمذل  
دالوا: إن عالج العامل بالطب املقيىل وماذ من مقحه ال َشء عليه، بخمالف 
ا اهل أو املقرص فونه يضمن ما نتأ عن فعلمه، وجيموز التعمالج بكمل مما يمقاه 

 .طب نافعا ومناسبا لصاحب املقع من ا سامءالعامل بال
ويسممتحب  "( وفيممه ممما نصممه :96/ 2روحممة الطممالبمل وعمممدع املفتمممل ) (3)

التداو،، ويستحب لاريه عيا دمه إن كمان مسملام، فمون كمان ذميما لمه دقابمة أو 
قفممة املحتمماج يف رشح وو  ."جمموار أو نحومهمما، اسممتحبت، وإال جممازذ

ويسمن التمداو، "(مما نصمه :182/ 3العبما ، )املنهاج وحواَش الةوال و
ويف « دداووا فون اهلل مل يضق  اء إال وحق له  واء نمري اهلمقر»للخرب الصحيا 
فون دقكه دوكال فهو فضيلة « ما أنزن اهلل  اء إال أنزن له شفاء»رواية احيحة 

داله املصن  واستحسن ا ذرعمي دفضميل نمريه بممل أن يقمو، دوكلمه ف كمه 
سمميد  -اممىل اهلل عليممه وسممل   - ففعلممه أوىل ثمم  اع حممه بأنممه أوىل وإن ال

ث  رأيمت  -اىل اهلل عليه وسل   -املتوكلمل ودد فعله وجياب بأنه دةيق منه 
بعضه  أجاب به ونقل عياع اممجماع عمىل عمدر وجوبمه واعم ع بمأن لنما 

قفمة املحتماج يف رشح  ."وجها بوجوبمه إذا كمان بمه جمقح جماف منمه التلم 
اج.املؤل : أمحمممد بمممن دممممد بمممن عممم  بمممن حجمممق اهليتمي=روجعمممت املنهممم

واححت: عىل عدع نسأ بمعقفة  نة ممن العلامء.النمارش: املكتبمة التجاريمة 
 .الكرب  بمرص لصاحبها مصطفى دمد.الطبعة: بدون ابعة

ويبماح التمداو، بمبماح ودقكمه "وفيه مما نصمه : (.172القوع املقبق )ز:  (4)
كون ونريه من اوذ ملهاع ونريه، وجيوز ببون إبل أفضل، و قر بمحقر مأ

 .."املبدع  "فق ، داله يف 
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سممالر  لمميس بواجممب عنممد مجمماهري ": -رمحممه اهلل-دممان شمميأ اما

 . "ا بمة، إنام أوجبه اابفة دليلة من أاحاب التافعي وأمحُد 

وذهب بعمىل الفقهماء إىل وجوبمه إذا خإلم امنسمان عمىل نفسمه 

 التل  ب كه.

اع عمىل عمدر وجوبمه، ونقل عيماع اممجم"دان يف قفة املحتاج: 

ا بوجوبه إذا كان به جقح جاف مثله التل   . "واعُ ع بأن لنا وجه 

عمممن البامممو، أنمممه إذا علممم  التمممفاء يف املمممداواع "ويف حاشممميته: 

 . "وجبت

                                                           

مْيُأ "(وفيه ما نصه :459/ 1نذاء ا لباب يف رشح منظومة اآل اب ) (1) مانع شع دع

م ابافع بعمُه اع مامع أعْوجع  إنن
مةا من
ريا اْ عبا عاها نْدع مجع

ب  عا اجا ُه: لعْيسع باوع دن ع اهللنُ ُروحع را دع ْسالع ٌة اْما

ةا  بعاحع إْلا
، لا اوا يُث اْ عْمقا باالتندع

ا ا أعحع ى. وع . اْنتعهع أعمْحعدع يص وع
افاعا ابا التن ْن أعْاحع

ٌة ما لايلع دع

مد   احا مرْيُ وع  نع
ْيمها لع بنمهع عع مامع نع  ُ ونع اْلُوُجموبا كع

ا ا ْرشع اْما .نمذاء ا لبماب يف رشح "وع

م.املؤل : شممس منظوممة اآل اب م]نذاء ا لبماب يف رشح منظوممة اآل اب م

الممدين، أبممو العممون دمممد بممن أمحممد بممن سممامل السممفاريني احلنب )املتممو : 

همممم /  1414مرصمممالطبعة: الثانيمممة، –همممم(.النارش: مؤسسمممة دقابمممة1188

 .ر1993

 .(182/ 3قفة املحتاج يف رشح املنهاج وحواَش الةوال والعبا ، ) (2)

( وفيمه 182/ 3ل والعبما ، )قفة املحتاج يف رشح املنهاج وحمواَش الةموا (3)

عن الباو، أنه إذا علم  التمفاء يف املمداواع وجبمت اهمم ولعمل دلمه "ما نصه:

التفاء نا جاف منه التل  ونحوه ال نحو ب ء الربء دان ر ر يف رشحه وجيموز 

االعتام  عىل اب الكافق ووافه ما مل ي دب عىل ذل  دمق  عبما ع أو نحوهما 

 ."ناال يعتمد فيه َشء
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ودان امسنو،:  قر دقكه يف نحو "ويف حاشية دليوِب وعمريع: 

 . "جقح يظن فيه التل 

مم ْ :  ع ُّ، ْسممنعوا ممانع اْما دع ممُ  وع ْحمموا ُجممْقح  ُيظعممنُّ فايممها التنلع ْقُكممُه يفا نع ُقُر دع

. عع ْ الاْ  الةن ْ ُجع ا ملع قا يفا الطصبص مع
افا ْونا اْلكع ُ  دع امع

ُوُز اْعتا جيع ، وع
ْصدا اْلقع   كع

وذهب دور أن التداو، أفضل لعمور دوله اىل اهلل عليمه وسمل  

مقحمه( . ثم  دمان: ؛  نه كمان يمدي  التطبمب يف امحته و "دداووا":

  )فاملنصوز عن أمحد أن دقكه )أ، التداو،( أفضل.

ويباح التداو، بمباح ودقكه أفضل، و قر بمحقر مأكون ونريه 

  ."املبدع  "من اوذ ملهاع ونريه، وجيوز ببون إبل فق ، داله يف 

نص عليه يف رواية املقوز، فقان: العالج رخصة ودقكمه  رجمة.  

لقجل يتداو  ُجاف عليه؟ دان: ال، هذا يذهب مذهب وسئل أمحد عن ا

التوكممل. وكممذل  سممأله إسممحاب يف القجممل يمممقع: يمم   ا  ويممة أو 

يةهيا؟ فقان: إذا دوكمل ف كهما أحمب إِل. والمدليل عليمه مما رواه ابمن 

                                                           

حاشيتا دليوِب وعمريع.املؤل : أمحد سالمة القليموِب وأمحمد الربلعم عممريع. (1)

 .(403/ 1بريوذ ) –النارش:  ار الفكق 

 .سب  رسقجيه (2)

 .(172القوع املقبق رشح زا  املستقنق )ز: (3)

(املبدع يف رشح املقنق املؤل : إبقاهي  بن دمد بن عبد اهلل بن دمد ابن مفلا، 4)

همم(.النارش:  ار الكتمب العلميمة، 884بقهمان المدين )املتمو : أبو إسمحاب، 

 ر. 1997 -هم  1418(.الطبعة: ا وىل، 217/ 2لبنان. ) –بريوذ 
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عبمما  )رِض اهلل عممنهام( : )أن امممقأع جمماءذ إىل النبممي اممىل اهلل عليممه 

 ع اهلل أن يتفيني. فقمان: إن شمئت  عموذ وسل  فقالت: يا رسون اهلل ا

اهلل فتفا ، وإن شئت اربذ ول  ا نة. دالت: يا رسون اهلل أامرب( . 

  ]احلديث أخقجه البخار،   .

مما يممدخلون ا نممة ال  )ودممان اممىل اهلل عليممه وسممل : ))سممبعون ألف 

حساب عليه  الذين ال يكتوون وال يس دون وال يتطريون وعمىل رهبم  

 ويف رواية: ))ه  الذين ال يتطببون وال يس دون(( . ،يتوكلون(
ونقل عالء الدين بن البيطار رمحه اهلل دعاىل دان: أمجمق املسملمون 

وعن أمحد وجه يف الوجموب نقلمه أمحمد بمن ديميمة،  ، أن التداو، ال جيب

 و مل حديث ))دداووا(( عىل امباحة.
فيممة ولعممدر أن التممداو، منممدوب إليممه لفضممل العا :واخلالاممة

التعقع للبالء إال يف حاالذ خاامة عنمد ممن دمو، يقينمه ويف حماالذ 

ا   ا مقاع املزمنة والتى يكون فيها التداو، مظنون 

ا، ويف مقع املوذ ... إلأ.   موهوم 

                                                           

/ 8رواه البخممار، يف كتمماب القدمماب، بمماب مممن يتوكممل عممىل اهلل فهممو حسممبه ) (1)

100). 

/ 8رواه البخممار، يف كتمماب القدمماب، بمماب مممن يتوكممل عممىل اهلل فهممو حسممبه ) (2)

100). 

 (.1522/ 7( الة امق الفقه امسالمي )3)
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 متى جيب التداوي؟
التابق ملنظمة املؤمق اماسمالمي إىل   ذهب امق الفقه اماسالمي

أو أحمد ،، إذا كمان دقكمه يفإم إىل دلم  المنفس القون بوجوب التداو

ا عضاء أو العجز، أو كمان املمقع ينتقمل  ره إىل نمريه، كما مقاع 

 املعدية.

 والذ، يظهق لنا أن التداو، عىل أدسار:

ا ون: إذا نلب عىل الظن نفق المدواء ممق احمتامن اهلمال  ب كمه 

ا مقوح، فالتداو، واجمب، فيمدخل يف ذلم  إيقماف النزيم ، وخياامة 

وب  العضو التال  املمؤ ، إىل دلم  بقيمة البمدن، ونحمو ذلم  نما جيمزر 

 ا اباء بنفعه و ورده، وأن دقكه يؤ ، إىل التل  أو اهلال .

الثال: إذا نلب عىل الظن نفق الدواء، ولكن لميس هنما  احمتامن 

 للهال  ب   الدواء، فالتداو، أفضل.
ْوُح  -رِض اهلل عمنهام-وأما حمديث ابمن عبما   ْبمنُ  المذ  رواه رع

، عع مانع  عن ُشمْعبعُة، ُعبعا ع ْعُت : دع مما ممْلع  سع ْبمدا  ْبمنع  ُحصع ، عع مْحعنا مانع  المقن  ُكنْمُت : دع

ا د  اعا نْدع  دع يدا  عا عا ، ْبنا  سع انع  ُجبعرْي  قع نْ : فع بنا    اْبنا  عع ُسونع  أعنن : عع مىلن  اهللنا رع  اهللُ اع

ْيها  لع لن ع  عع سع انع  وع ْدُخُل : »دع نن  يع نْ  ةع ا ع تامي ما مْبُعونع  ُأمن ما سع ْلف  مرْيا  أع ،ُه ُ  بااع ماب  سع
 حا

ينع الع 
، النذا ُدونع ْ ْس ع الع  يع ، وع ونع ُ تعطعرين ىلع  يع عع ا ْ  وع هبص ُلونع  رع كن تعوع   .  «يع

                                                           

/ 3، )7( الممة املجمممق )ع 2148دممقار املجمممق يف جممواب السممؤان ردمم  ) (1)

563). 

/ 8رواه البخممار، يف كتمماب القدمماب، بمماب مممن يتوكممل عممىل اهلل فهممو حسممبه ) (2)

100). 
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وفعل بعىل الصحابة حيث دقكوا العالج، ومنه  أبو بكق، وأبو 

 .-رِض اهلل عنه  -الدر اء 

من اعتقد أن ا  ويمة دنفمق بطبعهما أو فقيل: احلديث دموٌن عىل 

ا، ولكمن ذلم   عىل القدى التمي ال يعقمل معناهما الحمتامن أن يكمون كفمق 

ا الوار  ذكقه  يف احلديث.  مق و  بأن هذا ال جتص بالسبعمل ألف 

 وديل: دموٌن عىل من فعله يف الصحة ختية ودوع الداء.

ما بقمدر اهلل واعمتام    ا عليمه ال أنمه وديل: دموٌن عىل من دقكمه رح 

 ليس بجابز.

 متى جيب التداوي؟
يبممدو واهلل أعلمم  أن هنمما  بعممىل احلمماالذ التممي جيممب فيهمما  -1

التداو، وذل : مثان ا مقاع املعدية التي ينتقمل  رهما إىل اآلخمقين 

حصون الربء والتمفاء.  والتداو، منها نكن متيقن، أو يالب الظن عىل

ذا أمهمل وال يقإم عمىل ومثان ذلم  ممقع السمل وهمو ممقع خطمري إ

املقيىل فحسب وإنام ينتقل إىل من حولمه أو إىل نمريه  بسمبب البصماب 

ا ا ذار الذ، يمكن القضماء عمىل  الذ، فيه ميكقوب الدرن. ومثاله أيض 

ميكقوب ا ذار املعد، وإيقاف انتتار املقع، ومداواده وبقهه إن كمان 

 مل يستفحل بعد.

قع المدون واملجتمعماذ وهنا  العديمد ممن ا ممقاع التمي دفم

القيو  عىل املصاب هبا ودفقع عليه التداو، ومثاهلا الدف يا )اخلناب( ، 

التتمممانو  )الكمممزاز( التيفمممو  الكمممولريا )اهليضمممة( ، السمممل وا مممذار 
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وا مممقاع ا نسممية وأنممواع احلميمماذ مثممل احلمممى التمموكية واملالريمما 

 والتيفو  ... إلأ.
عممالج هلمما إال أن وسممابل  ورنمم  أن بعممىل ا مممقاع املعديممة ال

كممام أن فممقع احلجممق الصممحي  ،والتطعممي  منممق مممن انتتممارها، الودايممة

ودقييد حقية املصاب هبا أو حتى أهل البلمدع التمي ودمق فيهما المداء مثمل 

الطاعون )منق الدخون إليها ومنق اخلقوج منها( دؤ ، إىل دضيي  نطاب 

 انتتار الوباء.
ا جيب الت   داو، لألسباب التالية:ويف هذه احلاالذ مجيع 

)أ( أن عدر التداو، يف مثل هذه احلاالذ التي دموفق  واههما همو 

الع }نوع من املقاء بالنفس إىل التهلكة وهو أمق منهي عنمه دمان دعماىل:  وع

ةا  يُكْ  إاىلع التنْهُلكع    .195. ]البققع:  {ُدْلُقوا باأعْيدا
واملحيطمممل  )ب( إن الرممر سمميتعد  إىل اآلخممقين مممن ا هممل

باملقيىل كام يمكن أن يتعد  الرر إىل املجتمق بأرسه. ودد ور  النهمي 

رو   فميامالرصيا عن ام ار باملسلممل يف دوله اىل اهلل عليه وسمل : 

ةع  مع ْ
ْن أعِبا  ا مىلن اهللُ  -عع نا الننباميص اع ، عع لن ع سع  وع

ْيها لع ىلن اهللُ عع با الننبايص اع
احا اع

سع   وع
ْيها لع : عع انع ُه دع نن ْيها »لن ع أع لع ابن اهللنُ عع ابن شع ْن شع مع ، وع

ن اهللنُ باها  ع
ارن أع ْن حع   .«مع
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اءا .حك  ا لبال  : حسن.315/ 3نن أِب  او  )( س2) نع اْلقعضع
 (بعاٌب ما
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)ج( إن مقيضه سيتم  عمىل أهلمه أو ممن يقمور بتمقيضمه ودلبيمة 

 حاجاده.
) ( خسارع املجتمق لعضمو عاممل منمتج يف املجتممق امسمالمي. 

نخمقار أجلمه. ويف ذلم  كلمه وفقدان أيار العمل وإاالة أممد املمقع أو ا

خسارع عىل ا مة بصورع عامة وخااة إذا كمان املصماب نمن ينتفمق هبم  

 املجتمق.

يف احلاالذ نري املعدية والتي هلا عمالج و واء ويمكمن المربء  -2

من هذا املقع والتفاء منه أو يمكمن التخفيم  ممن عوادبمه ومما يمؤ ، 

ب ا ملا يف التداو، من منمافق إليه من زمانة وإعادة، فون التداو، يصبا واج

دعو  عىل املقء وعىل املجتمق. وال جتعله كالا عىل النا  يف دضاء حاجاده 

 وبالتاِل يت  عليه  ... ويكون يف هناية املطاف عبئ ا عىل املجتمق.
وهممذه احلمماالذ ال دصممل إىل  رجممة املجموعممة السممابقة امماحبة 

اآلخمقين ودعمقع املجتممق ا مقاع املعدية التي ينتقل املقع فيها إىل 

نفسممه ملخممااق هممذه ا مممقاع الوبيلممة. حيممث ال يقترصمم  رهمما عممىل 

 املقيىل وحده وإنام يتعد  ذل  إىل املجتمق بأكلمه.
 متى جيوز عدم التداوي؟

احلمماالذ املقحممية التممي ال  واء هلمما أو أن  واءهمما فيممه خمممااق  -1

عىل الظن التمفاء.  كثريع وأن فابدده مظنونة موهومة ال متيقنة وال يالب

ومثاهلا حاالذ الرسماان وا ورار اخلبيثمة بعمد انتتمارها يف ا سم  فمون 

التداو، با قاحة أو با شعة أو باملوا  الكياموية ال يمؤ ، يف الاالمب إىل 
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التممفاء وال إىل رسفيمم  املممقع وال منممق امعادممة.. ودممد دكممون كلفممة 

  وحمقجه ، وال يسمتفيد التداو، عىل املقيىل وأهله نا يزيد يف معانماهت

 من هذه املحاوالذ إال املستتفياذ وأاحاهبا.

احلمماالذ املقحممية التممي ال درمم إال امماحبها.. وال دممؤ ، يف  -2

الاالب إىل إعادة وزمانة دعطل وظاب  التخص، وبالتماِل ال دتم  عمىل 

 من حوله.
أمممقاع التممداو، فيهمما متممكو  الفابممدع واالحممتامالذ يف  -3

وكل ه  الطبيب أن جف  من ا عقاع واآلالر.. ومق التفاء حعيفة. 

هذا فون ا  وية ذاهتا هلما أ ار ممق إ ممان اسمتعامهلا. فماملقيىل ال شم  

باخليار يف الصرب عىل ا مل والبعد عن أ ار الدواء أو دعااي الدواء ممق 

دودق حدو  بعىل ا  ار نتيجمة االسمتمقار يف دعمااي المدواء آلمما  

  ا مقاع القثية )القوماديزمية املزمنة( . اويلة، ومثاهلا
 ميتًا و ًاحياإلنسان املطلب الثالث : تكريم 

دان اهلل ربنا سبحانه ودعاىل يف دك  كتابمه المذ، ال يأديمه الباامل 

رع }من بمل يديه وال من خلفه  ي لع ع
نا ْمنعا بع قن ْد كع لعقع ]سمورع امرساء: اآليمة  {وع

70.   

ي منحها اخلال  سبحانه ودعاىل  فضل خلقمه إن هذه الكقامة الت

حيث دان سبحانه ودعاىل يف سورع  -البة دتمل نفس امنسان وجسده
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م ْ }العل  من كتابه الفقدان املجيد  ْعلع ْ يع ما ملع انع مع ْنسع لن ع اْما وأشمري يف  -.  {عع

فون امنسان هو اخلل  الوحيد الذ، فمتا  -اآلية إىل كقامة نفس امنسان

مامممه أبممواب العلمم  واملعقفممة ورشف نفممس امنسممان بقمموع البحممث اهلل أ

ويتوال إىل املجهون بواسطة  ،والتفكري ليخقج هبا من الظلمة إىل النور

وهذه الكقامة النفسمية ينفمق  هبما امنسمان فقم  ومل يظفمق هبما  -املعقوف

نريه يف اخلالب ، وبخصوز كقامة ا سد امنسال، فقد دمان اهلل دعماىل 

ي   }به املجيد يف كتا ْقوا نا دع انع يفا أعْحسع ْنسع ْقنعا اْما لع ْد خع ]سمورع التممل، ليمة  {لعقع

4.   

ومممن الواجممب عممىل امنسممان املحافظممة عممىل كقامتممه النفسممية 

 وا سدية و قر عليه دايري هيكل 
جسده القوي ، وال جيوز لإلنسان الترصف بجسمده وبمأ، عضمو 

امته، ومن ثم  منمق النبمي امىل اهلل من جسده بحيث يعء إىل رشفه وكق

عع بانْمتا  ْممقع عليه وسل  من كرس عظ  امنسان ولو ميتا ، فقمد رو، عمن عع

 : مانع لن ع دع سع  وع
ْيها لع ىلن اهللُ عع ُسونع اهللنا اع ، أعنن رع ةع تع

ابا ْن عع ، عع مْحعنا  القن
ْبدا م »عع رْسُ كع

ياا  حع
ها رْسا كع ْظ ا امْلعيصتا كع ن النبي اىل اهلل عليه وسل  من ، وما جاء ع «.عع

مةع  مع
ااا ْن فع ، عع عع ارا ْبنا ُعْقوع تع

ْن ها ، عع ةع يع اوا ا أعُبو ُمعع نع ع ْخربع
يعى، أع ْ يعى ْبُن  ع ْ رواية  ع

                                                           

 ، ب دي  التاملة لليا(.1312/ 6(الة امق الفقه امسالمي )1)

امم212/ 3( سممنن أِب  او  )2) ممارا جيع فن مماٌب يفا احْلع زا .بع
نعممابا تعمماب اْ ع

ممْل ( كا ْظمم ع هع ُد اْلعع

؟ حديث  انع  ع املْعكع
لا ُب ذع تعنعكن  .]حك  ا لبال  : احيا. 3207يع
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مىلن  ٌع إاىلع الننباميص اع أع  اْممقع
ذا اءع العْت: جع ، دع ْكق   أعِبا بع

ءع بانْتا ْسامع
ْن أع ، عع را

بانْتا امْلُنْذا

 وع 
ْيها لع ْصمبعٌة اهللُ عع ا حع ْتهع مابع ما أعاع س  يص ُسونع اهللا إانن ِلا اْبنعمة  ُعقع ا رع العْت: يع قع ، فع لن ع سع

 : انع قع ُلُه، فع أعاا ا أعفع ْعُقهع بع شع قن تعمع ةع »فع لع امْلُْستعْواا ةع وع لع
ااا نع اهللُ اْلوع   «.لععع

فممون السممبب يقجممق إىل أن هممذه ا عممامن ال دليمم  بتممأن جسممد 

فه، ورجق اممار النوو، أسمباب لعنمة النبمي امىل امنسان الكقي  ورش

إىل أن همذا ؛اهلل عليه وسل  الواالة واملستوالة والواشمة واملستوشمة 

ا مق يعترب دزويقا  وددليسا  ودايريا  للخل  وذا  ال جيوز نظمقا  إىل كقاممة 

امنسان، حتى منق اممار النوو، رمحه اهلل االنتفاع بتمعق ا  ممي وبمأ، 

وذل  رعاية لكقامة امنسمان التمي هبما اختماره ؛أعضاء جسده  عضو من

  اخلال  سبحانه من سابق خلقه الذ، ال يدريه إال هو.

ويستنتج نا ذكق أعماله أن الةميعة امسمالمية ال جتيمز التالعمب 

 بأعضاء ا سد امنسال وال جتيز معاملته بحيث دعء إىل كقامته.

                                                           

( التلخيص احلبري يف رسقيج أحا يث القافعي الكبري.املؤل : أبو الفضمل أمحمد 1)

همم(.النارش:  ار 852بن ع  بن دمد بن أمحد بن حجق العسمقالل )املتمو : 

بعاُب  -(656/ 1ر )1989هم. 1419ا وىل الكتب العلمية.الطبعة: الطبعة 

عا ،اممحيا البخممار، ) ممالع  الصن
وطا مماُب  - 77( 164/ 7رُشُ بعمما ا بع تعمماُب اللص

كا

مماذا لاْلُحْسممنا اممحيا مسممل  ) لصجع ي ا فاْعمملا  - 33(،1676/ 3املُتعفع ممقا ْ مماُب قع بع

ا  وع
ةا مممممع

املُْْستعْوشا  وع
ةا مممممع

اشا اْلوع  وع
ةا مممملع املُْْستعْواا  وع

ةا مممملع ااا ممممةا اْلوع صع املُْتعنعمص  وع
ممممةا صع

لنناما

ْل ا اهللا . واللفظ ور    احيا مسل .  خع
اذا ع ريص املُْاع  وع

اذا لصجع املُْتعفع  وع

 (.107/ 14( رشح النوو، عىل مسل  )2)



 

(533)  ايــــــــــةرالد 

 

 ؟والضوابط املنظمة لذلك ؟ًاالدماغ موتاملطلب الرابع : هل يعد موت 
 موت الدماغ 

موذ الدماغ:هو دعطل مجيق وظاب  الدماغ ، بام   ذلم  جمذع 

  . ابام   املأ دعطال  

اختلمم  أهممل العلمم    احلكمم  بوفمماع التممخص بمجممق  ممموذ 

  مانه، وذل  عىل ثالثة أدوان :

وهو دون بمجق  موذ  مانه .ميتا  القون ا ون: أن امنسان يعد 

، واابفممة مممن العلممامء والبمماحثمل كالتمميأ مصممطفى  الممة امممق الفقممه

  الزردا .

بمجق  موذ  مانه ، وهمو  ميتا  القون الثانى : أن امنسان ال يعد 

  رأ   ار االفتاء املرصية .

                                                           

 عممن . نقممال  355مموذ الممدماغ التعقيفمماذ واملفمماهي   / عمدنان خممقبي  ز  (1)

ق  أستاذ الفقه املساعد كتاب موذ الدماغ إعدا .  / سعد عبد العزيز التوي

بكلية الةيعة جامعة اممار دمد بن سعو  امسمالمية. العمد  احلما   عةم 

 ر.2011 -ه1432/1433شوان دقر 

يموذ الدماغ إذا انقطق عنه الدر ملمدع "الة امق الفقه امسالمي وجاء فيه : (2)

إذا مل  أربق  داب ، ولذل  فون مموذ القلمب يتبعمه مموذ المدماغ، وهلمذا فونمه

يكن إنقاذ القلب وإعا ده إىل العمل فون الدماغ سميموذ خمالن أربمق  دماب  

من دود  عمل القلب، وبالتاِل يعتمرب مثمل ذلم  التمخص يف عمدا  املمودى. 

 .(156/ 3الة امق الفقه امسالمي )

(. 156/ 3،الممة امممق الفقممه امسممالمي ) 10/3712الفتمماو  امسممالمية  (3)

ذ المدماغ إعمدا .  / سمعد عبمد العزيمز التمويق  أسمتاذ  عن كتاب ممونقال  

 الفقه املساعد بكلية الةيعة.
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يممق  بعممىل ا ابمماء أن ممموذ جممذع املممأ هممو القممون الثالممث : 

أنه يمكن انتزاع دطق ا جسا  من  العالمة املعتمدع للموذ النهابي حتى

التخص الذ، مازان عىل ديد احلياع يف حالة احضتار أو نيبوبة عميقمة ، 

و دكون ااحلة لالستعامن ومل يتطقب إليها الفسا ، وه  يف الودت نفسمه 

يطالبون )بالقتل الطبي( أو ما يسممى )دتمل القمحمة(حيث جيمق، انتيمان 

رر الطبممي، كممام أهنمم  جييممزون املممقا امليممؤو  مممن شممفابه  مممن منظممو

امجهاع لالستفا ع من ا جنة، وهمذه ا ممور الثالثمة التمي ذكقناهما و 

احلصمون عمىل  يق  وراءها أنصار زراعة ا عضاء هدفها واحمد وهمو

ا جسا  البةية يف حالة ااحلة النتزاع أجزابها يت يقيدون اسمتخدامها 

 يف انقاحه  العالجية.

 سبب اخلالف :
عالمماذ املموذ املعتممدع لسبب   إختالف الفقهماء إىل ؛يقجق ا

مموذ جمذع املمأ "هل هي العالماذ الةعية و الطبيمة الثابتمة؟ أر همي 

الذ، هو امق  حالمة مقحمية حما ع ومزمنمة دمدخل يف اامار ا شمكان "

، ودمد دقرصم "الايبوبمة العميقمة "أو "بتمالن املمأ "املقحية املعقوفمة 

 .ودد دطون 

                                                           

نقل ا عضاء اآل مية يف حوء الةيعة والطب والوادق .اعدا :  / أبمو الوفما  (1)

هجقيممه النممارش :رشكممه الصممفا  1418عبممد اآلخممق . الطبعممة ا وىل رمضممان 

 .19للطباعة ز.
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 ا  لة :

 القون ا ون : أ لة

استدن القابلون بأن امنسان يعد ميتا  بمجق  موذ  مانه بمدليل 

 من املعقون وهو :
، فكمذل   إذا كانت احلياه دبدأ يف بدن امنسمان بمنفأ المقوح فيمه

دنتهي بمفاردة القوح للبدن ، وعالمة ذل  أن يكمون البمدن عماجزا  عمن 

وهذا ما دقره أهمل العلم   خدمة القوح ، و دنفيذ أوامقها ودبون لثارها ،

المقوح باديمة بعمد مفاردمة ا سمد إمما دمان الامزاىل  ":، فقد دان الامزاِل 

انقطماع درصمفها عمن ا سمد معذبة وإما منعمة ومعنى مفاردتها للجسد

بخقوج ا سد عن ااعتها فمون ا عضماء لالذ المقوح دسمتعملها حتمى 

  حقيقمة ا شمياء أهنا لتبطق باليد ودسمق بما ذن ودبرصم بمالعمل ودعلم

بالقلب والقلب ههنا عبارع عن القوح والقوح دعل  ا شياء بنفسها ممن 

نري للة ولذل  دد يتأمل بنفسه بأنواع احلزن والا  والكمد ويتنع  بمأنواع 

الفممقح والرسممور وكممل ذلمم  ال يتعلمم  با عضمماء فكممل ممما هممو وامم  

واسممطة للممقوح بنفسممها فيبقممى معهمما بعممد مفاردممة ا سممد وممما هممو هلمما ب

ا عضاء فيتعطل بموذ ا سد إىل أن دعا  القوح إىل ا سد وال يبعد أن 

دعما  المقوح إىل ا سممد يف القمرب وال يبعمد أن دممؤخق إىل يمور البعممث واهلل 

أعل  بام حكم  بمه عمىل كمل عبمد ممن عبما ه وإنمام دعطمل ا سمد بماملوذ 

يضمماهي دعطممل أعضمماء الممزمن بفسمما  مممزاج يقممق فيممه وبتممدع دقممق يف 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (536)

عصاب منق نفموذ المقوح فيهما فتكمون المقوح العاملمة العادلمة املدركمة ا 

بادية مسمتعملة لمبعىل ا عضماء ودمد استعيم عليهما بعضمها واملموذ 

عبارع عن استعصاء ا عضماء كلهما وكمل ا عضماء لالذ والمقوح همي 

املستعملة هلا وأعنى بالقوح املعنى الذ، يدر  من امنسان العلمور ولالر 

ذ ا فمقاح ومهمام بطمل درصمفها يف ا عضماء مل دبطمل منهما الامور ولذا

العلور وام راكاذ وال بطل منها ا فقاح والامور وال بطل منها دبوهلما 

لآلآلر واللمذاذ وامنسمان باحلقيقمة همو املعنمى املمدر  للعلمور ولمآلالر 

املوذ انقطاع درصفه عمن  واللذاذ وذل  ال يموذ أ، ال ينعدر ومعنى

البدن عن أن يكون للة له كام أن معنى الزمانة خقوج اليمد البدن وخقوج 

  "عن أن دكون للة مستعملة فاملوذ زمانة مطلقة يف ا عضاء كلها

جزا  عمن خدممة اوهبذا يتبممل أن احليماع دنتهمي إذا امار ا سمد عم

القوح، واالنفعان هلا ، وهذا متحق  يف موذ المدماغ ، فمون ا عضماء ال 

ور لثارها عليها من من احلس واحلقكمة امرا يمة ، دستجيب للقوح ، ظه

وما دمد يوجمد يف بعمىل احلماالذ ممن ظهمور احلقكمة عليهما ، فمونام همى 

  حقكة احطقارية ال عالدة هلا بالقوح ، و ليست ناشتئة عنها .

                                                           

لمور المدين.املؤل : أبمو حاممد دممد بمن دممد إحياء علمور المدين .إحيماء ع (1)

 .(493/ 4بريوذ) -هم(.النارش:  ار املعقفة 505الازاِل الطويس )املتو : 

 عمن كتماب مموذ المدماغ (. نقال  . 352-350( أحكار ا قاحاذ الطبية ز 2)

 إعدا .  / سعد عبد العزيز التويق  أستاذ الفقه املساعد بكلية الةيعة.



 

(537)  ايــــــــــةرالد 

 

 :هذا الدليلونودق 

بأن هذا االستدالن مبني عمىل أن عالممة مفاردمة المقوح للجسمد  

واحلقكمة، امرا يمة ، وهمذا نمري مسمل  ، فمون احلمس هو نيماب احلمس ، 

واحلقكة االختيارية الزالت بادية   بدن امليت  مانيا  بمدليل أن أعضماءه 

دقور بوظابفها كالقلب ، والكبد ، والكىل ، والنخاع التوكي، و الدورع 

الدمويممة ، كممام أنممه عنممد رفممق املنفسممة عنممه ، دممد يقفممق يقفممق عادقيممه ، و 

ديه مجيعا ، نتدع إىل أعىل، وربام دعقب جسده، ودد دقدفق عضديه، و ساع

نبضاذ دلبه، ودد يصاب بالقعتة، ودد يتحق  بسبب الققز املؤمل، أو 

بسبب فتا ادره وبطنه عند استئصان أعضابه ، وممن كمان همذا حالمه، 

 فال يمكن وافه بأنه فادد للحس، واحلقكة االختيارية .

ن لإل را  ، والتعور، و القدرع عىل الدليل الثال : أن فقد امنسا

االدصان بمن حوله عالمة عىل موده، وال شكأ ن هذا متحق  فيمن ماذ 

   مانه ، فيحك  بزوان حياده امنسانية ، وأنه يف حك  ا مواذ.

الدليل الثالث: أن الفقهاء ذكقوا أن احلياع ال دثبمت يف املولمو  إال 

دثبمت بالعطما ، أو البمون، والرصما  بالرصا ،  نمه  ليمل احليماع، وال 

اوذ يتحك  فيه المدماغ، و إذا انعمدر فهمو عالممة املموذ، ومعلمور أن 

                                                           

 عمن (. نقال  .  299-1/298أعضاء امنسان   الفقه امسالمى ( أحكار نقل 1)

كتاب موذ الدماغ إعدا .  / سعد عبد العزيز التويق  أستاذ الفقه املساعد 

 بكلية الةيعة.



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (538)

الاممدار  الممدماغ إذا دعطلممت وظيفتممه بمودممه ، فلممن دصممدر عنممه ا وامممق

ا اواذ ، وهذا موجو  فيمن ماذ  مانه ، فيجق، عليه حك  املولو  

 . الذ، مل يرص  .

 :هذا الدليلونودق 

هذا ا ال خمتل  فيمه ، فقمد ذهمب أكثمق أهمل العلم  إِل أن  أن 

  احلياع دثبت يف املولو  باري الرصا  كالعطا  ، والتنفس.

الدليل القابق :أن ا اباء متفقمون عمىل أن ممن مماذ  مانمه فقمد 

  ماذ، وه  مؤمنون يف هذا ا انب ، فيجب القجوع إىل دوهل .

 :هذا الدليلونودق  

اباء خمتلفون عىل رأيمل ، فمال يكمون دمون بعضمه  حجمة أن ا  

  عىل اآلخق .

 أدلة القول الثانى :
استدن القابلون بأن امنسان ال يعد ميتا  بمموذ  مانمه بأ لمة ممن 

 الكتاب واملعقون و القواعد الفقهية:

                                                           

 عن كتاب مموذ المدماغ . (. نقال  196املوذ الدمانى ودكييفه الةعى ز  (1)

 ساعد بكلية الةيعة.إعدا .  / سعد عبد العزيز التويق  أستاذ الفقه امل

 .(144/ 16املبسوط للرسخع )( 2)

 .1/309أحكار نقل ا عضاء   الفقه امسالمى ( 3)

 عممن كتمماب ممموذ الممدماغ . (. نقممال  347-346أحكممار ا قاحممة الطبيممة ز ( 4)

 إعدا .  / سعد عبد العزيز التويق  أستاذ الفقه املساعد بكلية الةيعة.



 

(539)  ايــــــــــةرالد 

 

ْبتع أعنن أعْامحابع أ} ::  ليله  من الكتاب: دوله دعاىلال  أو 
سا ْر حع

ْهمم ا  بمما  ) اْلكع جع نمما عع
ممْن ليادا داي ا كمماُنوا ما الممقن ْهمم ا (9وع ْتيعممُة إاىلع اْلكع

إاْذ أعوع  اْلفا

ا ) ممد  شع مما رع نع ممْن أعْمقا
يصممْأ لعنعمما ما هع ممة  وع مْحع ممْن لعممُدْن ع رع

نعمما لدانعمما ما بن مماُلوا رع قع  {( 10فع

 )الكه (.

 :وجه الداللة 

أن أاممحاب الكهمم  فقممدوا امحسمما  والتممعور، ومل يعتممرب  

ُبُهْ  و احلك  عمىل امليمت  مانيما  بأنمه مماذ :ادا  بدليل دوله دعاىل أمو لص ُنقع وع

 مبني عىل فقده امحسا  والتعور ، وهذا وحده ال 

للحكم  بماملوذ،  ن اآليمة الكقيممة  لمت عمىل عمدر  كافيا   يعترب

اعتباره ممق امون املمدع الزمنيمة التمي مضمتت عمىل أهمل الكهم  ، وهمى 

دسق ، فمن باب أوىل أن ال يعترب   املدع الوجيزع التي  ثالثامبة عار وزيا ع

 يزون فيها شعور املصاب وإحساسه بسبب موذ  مانه .

 :هذا الدليلونودق 

أن هممذا خممارج عممن دممل النممزاع،  ن أاممحاب الكهمم  نمماموا 

نامء ، ث  أيقظه  اهلل بعد هذه املمدع الطويلمة، وهمو  ابيعيا  من نريإ نوما  

  .ؤالء الفتيةمن باب الكقامة هل

                                                           

 عن كتاب موذ الدماغ. . نقال  38موذ الدماغ ز  (1)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (540)

  ليله  من املعقون:: ثانيا  

أن حفممظ الممنفس يعممد مممن مقااممد الةممعية التممى بلاممت مقدبممة 

الرورياذ، واحلكم  عمىل ممن أاميب  مانمه بمالتل  بأنمه ال زان حيما  

 يتف  مق هذا القصد ، والعكس بالعكس.

ونودق هذا : بأن حفظ المنفس يعمد ممن مقاامد الةميعة التمى  

لرورياذ ، و احلك  عىل من أايب  مانه بالتل  بأنه ال بلات مقدبة ا

  زان حيا  يتف  مق هذا القصد ، والعكس بالعكس .

 :ثالثا :  ليله  من القواعد الفقهية 

  "ليقمل ال يزون بالت ا "داعدع : 

تل  هممو وجممه االسممتدالن: أن اليقمممل فمميمن أامميب  مانممه بممال 

نفسه يم    ، ومموذ  مانمه هوشم  يف ،  ن دلبه مازان ينبىل، واحلياع

حصون املوذ، وهذا التك  ال يقو  عىل رفق اليقمل ، وحينئمذا ، فمون 

 . الواجب البقاء عىل اليقمل املوجب للحاك  بحياده

                                                           

 عمن كتماب مموذ المدماغ إعمدا .  / . نقمال  348أحكار ا قاحة الطبيمة ز  (1)

 سعد عبد العزيز التويق  أستاذ الفقه املساعد بكلية الةيعة.

 .(50ا شباه والنظابق للسيواي )ز: (2)

 عمن كتماب مموذ المدماغ إعمدا .  / . نقمال  348أحكار ا قاحة الطبيمة ز ( 3)

 د العزيز التويق  أستاذ الفقه املساعد بكلية الةيعة.سعد عب



 

(541)  ايــــــــــةرالد 

 

 :هذا الدليلونودق 

أن موذ الدماغ ليس شكا  يف حدو  املوذ ، بل هو ظن راجا، 

ختصاز ، وه  ا اباء ، وإن أشكل هذا فالواجب القجوع إىل أهل اال

 ودد أكدوا ذل  .

 أ لة أاحاب القون الثالث:

 استدن أاحاب القون الثالث بدليل املعقون:

وهو أن الفقهاء فقدوا يف االش ا  يف القتمل العممد العمدوان بممل 

من جنى عليه، وامار فيمه حيماع مسمتققع، وبممل ممن مل يبقمى فيمه إالمثمل 

ليممه أحكممار ا حيمماء، فيجممب حقكممة املممذبوح، فمما ون حممي جتممق  ع

القصاز عىل ا ال الثال الذ، دتله، أما الثانى الذ، مل يبقى فيه إالمثمل 

حقكة املذبوح فهو يف حك  امليت ، ال جيب القصاز عىل ا انى الثمال، 

إنام عىل ا ون، مق أ ن دلبه ينبىل، و أعضماهه دقمور بوظابفهما إال أنمه ال 

مل احلاال أن مآلمه إىل املموذ ، وأنمه مل  ك  له بحك  احلي، وذل  لليق

يب  له من احلياع ما يعتد به ، ومثله من ماذ  مانه يعامل معاملة ممن دمد 

ممماذ يف هممذا أجهممزع امنعمماأ عنممه، وأخممذ أعضممابه ، ال يف املممريا  

  والعدع.

  

                                                           

 عن كتاب موذ الدماغ إعدا .  / سعد عبمد .نقال  439-438هنايةاحلياعز( 1)

 العزيز التويق .



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (542)

 :هذا الدليلونودق 

اع أن بدن امسان  تو، عىل أنواع متعد ع من احلياع، فهنا  احليم 

اخللوية، واحلياع ا نينية، واحلياع املستققع، واحلياع نري املستققع ، فكذل  

املوذ ، هنا  مموذ  ميمق أعضماء البمدن ، ومموذ لمبعىل ا عضماء ، 

  ولكل واحد منه  أحكامه اخلااة به.

 ال جيا : 

بعد عقع ا دوان ، وأ لتهما ، ومما ور  عليهما ممن منادتماذ ،  

 .موذ الدماغ مودا  لإلنسان  را ون ، وهو إعتبايتضا رجحان القون 

 وذل  ملا يأدى :

دوع أ لة همذا القمون ، ومما ور  عمىل أ لمة ا دموان ا خمق  ممن  

 املنادتاذ.

أن امنسممان بعممد شممنقه، ومفاردممة روحممه لبدنممه ، ال يممزان دلبممه  

ينبىل، و ورده الدموية دعمل ملده دد دصل إىل عةين  ديقة كام جماء يف 

 ملقاجق الطبية.بعىل ا

 "مانصه:الة امق الفقه امسالمي جاء   

 :األخذ من اإلنسان احلي
إن دنازن إنسان حي عن َشء من مجلته العصبية أو عن خمه لاريه 

دنازن عن حياده دطعا ، وهذه احلياع ال يملكها امنسان،  ن اهلل دعاىل هو 

                                                           

 .201املوذ الدمانى ز ( 1)



 

(543)  ايــــــــــةرالد 

 

هلا اسمتمتاعا  فقم ،  املال  للنفس امنسانية عبو ية، وامنسان هو املال 

لذل  ال جيوز  حد أن يتنازن عن حياده لاريه وال عن بعضها كام يقمون 

الققايف: )وحقر القتل وا مقح امونا  ملهجتمه وأعضمابه ومنافعهما عليمه، 

ولو رِض العبد بوسقاط حقه من ذل  مل يعترب رحاه ومل ينفذ إسمقااه( ، 

ه وال أن يفوذ عضوا  من وجاء يف املوافقاذ: إذ ليس  حد أن يقتل نفس

ميام  }أعضابه فقمد دمان دعماىل: 
حا مانع باُكمْ  رع مُكْ  إانن اهللنع كع ْنُفسع ْقُتُلموا أع الع دع  {وع

  . فوذا أكمل اهلل عىل عبد حياده وجسمه وعقله 29]سورع النساء: اآلية 

 التي هبا يقي  التكالي  ال يصا إسقااه شيئا  منها( .

ي أن يعطي ممن خاليماه العصمبية أو وعىل هذا ال جيوز منسان ح

هيب  مانه أو خمه لاريه، أو يبيعه أو يتنازن عن َشء من ذل  بأ، وجمه 

من الوجوه، كام  قر ذل  عىل املعطي واآلخذ والطبيمب املعمالج  ن يف 

 ذل  إدالفا  منسان حي وهو حقار.

لكن إذا كان هذا امنسان احلي املعطي للخاليا العصبية أو للمأ 

حالة احتضار ودودق للموذ بمل حلظة وأخق ، وحك  عليه ا ابماء يف 

بأنه لن يعيق أكثق من ودت دصري جدا  يكون فيه  مانه أو خمه املستطيل 

يكممون كممل  -أو خميخممه أو احلبممل العصممبي املمممدو  يف العمممو  الفقممق،

بحالة سليمة مهيأع للتل  باملوذ القا ر ال دالة، وأخذ َشء ممن  -ذل 

له ملقيىل ينقصه هذا ال ديق وهو بحاجة إليه، وربام أنقذه ممن ذل  أو ك

موذ دق  لواله فام ا واب؟ ا واب: امتنماع ذلم  وحقمتمه أيضما   ن 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (544)

املقيىل ا ون بالقن  من جزر ا اباء بموده ربام شمفي فجمأع فمام المذ، 

جيعلنا نحك  عليه بماملوذ، واحليماع بيمد اهلل عمز وجمل واملموذ بيمده عمز 

، ث  إن املقيىل الثمال لميس لمدينا يقممل وال نلبمة ظمن إىل "ه وجل وحد

اآلن بأنممه سممينجو مممن ممموذ دقمم  إذا ردعنمماه هبممذه ا عصمماب ...    

فاملسألة لدينا سيان وال مقجا، فتبقى احلياع للمقيىل ا ون مقطوعا  هبا 

  يف بقاء أجهزده

 كاملة نري منقواة حتى يمموذ، واملمقيىل الثمال ربمام شمفاه اهلل

 باري دقديق فاهلل دا ر عىل ذل .

 :األخذ من اإلنسان بعد موته
بقيممت لممدينا متممكلة ثانيممة: وهممي أخممذ املممأ أو َشء مممن ا ملممة 

العصبية من إنسان بعد موده مبمارشع وبعمد دميقن مودمه بالطمب احلمديث 

ودبل فسا  هذه ا جهزع يف جس  امليت، فهمل جيموز همذا النقمل بالطمب 

 ان دتاج إليها؟ يبدو ِل أن هذا أمق جابز بةوط.احلديث ووسابله منس

ا ون: أن يأذن من سيؤخذ منه املأ أو َشء من ا ملمة العصمبية 

 دبل موده وهو بالغ عادل خمتار أو يأذن أولياهه بعد موده بذل .

الثممال أن دكممون فابممدع العممالج يقينيممة أو نالبممة عممىل الظممن، ال 

 موهومة.

                                                           

 .(1296/ 6الة امق الفقه امسالمي )( 1)



 

(545)  ايــــــــــةرالد 

 

ل للعممالج، فلممو مل يتعمممل ال جيمموز الثالممث: أن يتعمممل ذلمم ، النقمم

 النقل.

القابق: أن ال يكون ذلم  معاوحمة كبيمق أو رشاء أو هبمة بمعنمى 

املعاوحة أ، )هبة اورية( كمن هيب  ماغ أبيه ليهبمه اآلخمق مبلاما  ممن 

املان أو متاعا ، بل جيب كون ذل  اق  دربع دمىل لميس فيمه أ، معنمى 

 من معال املعاوحاذ.

كممام دممدمت هممو القطممق بممموذ ا ون مممن والةممط ا سممايس 

المموجهتمل الطبيممة والةممعية معمما ، ودأامميل هممذه الوادعممة، أن التممارع 

احلكممي  كممقر امنسممان ميتمما  كممام كقمممه حيمما ، وأن لإلنسممان امليممت حقمما  يف 

املحافظة عىل بدنه بعد موده كام له احل  يف املحافظة عىل كفنه ودربه، ففيه 

امليت فقد سمق  بوسمقااه لمه، وهمو حمي، ح  هلل وح  للميت، أما ح  

وأما دكقيمه فهو مصلحة، ومصلحة إنقاذ حيماع احلمي املضمطق مصملحة 

أخمق ، ولمد  املوازنمة بممل املصملحتمل دبممل أن املصملحة الثانيمة أعظمم  

ف جحممت، هلممذا اشمم انا يف النقممل للعممالج بعممد ممموذ ا ون للممدماغ 

زاء امليمت بعمد مودمه، أن وا ملة العصبية ما اش اناه من نقل سمابق أجم

يكون حصوله متيقنا  أو نالبا  عىل الظن فيام دأكمد نجاحمه بحيمث دكمون 

نسبة النجاح سبعمل باملابة عمىل أدمل دقمديق، وعمدر جمواز َشء ممن همذا 

النقل يف ما كان أدل من هذه النسبة كام دمقره وأفتمى بمه أسمتاذنا العالممة 

 همذه املسمألة ونسمبتها أميمل الدكتور التيأ أمحد فهمي أبو سنة، وإل يف
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وأفتى به واهلل دعاىل أعلم ، وذلم  خالفما  ملما  -حفظه اهلل -إىل ما مان إليه

بتمأن  99ذهب إليه امق القابطمة املمودق يف مكمة املكقممة يف دمقاره ردم  

أو جزبمه إىل مسمل  مضمطق إىل ذلم  حيمث ، دربع احلي بنقل عضو منمه 

 احيحا  واهلل دعاىل أعل . أباح ذل  املجمق وال أر  لذل  وجها  

  الدكتور حممد عبد اللطيف صاحل الفر ور
 ضوابط موت جذع املخ :
و  مستتممفياذ ، إال بجهمماز كهقبممابى خمماز: ال يثبممت املمموذ

 وبواسطة أاباء ذو  رسصص  دي  . ، معتمدع 

ممممة امسمممالمية للعلمممور الطبيمممة(حون ودمممد ور    بيمممان ) املنظ

 19-17لصا ر من ندوع عقدذ بالكويت   التعقي  الطبى للموذ ، ا

، وحرها لفي  من كبار ا ابماء املرصميمل والعمقب ) 1996 يسمرب 

مممنه  الممدكادقع إبممقاهي  بممدران ، وأبممو شمما   القوبممى ، وأمحممد بممدران ، 

ومحد  السيد ، وخري  السمقع ، ودمد رشي  خمتار.... (ولفيم  ممن 

دودمم  جممذع املممأ  تمماج إىل  كبممار رجممان القممانون ، ور  هبممذا البيممان أن

وجممو  ابيممب حكممي  خمممتص وحمماذب ذ  خممربع   الفحممص الرسمميق  

)امكلينكى ( حلماالذ مموذ المدماغ ، وأن يكمون املصماب قمت رعايمة 

وننصا باالستتارع من "مقكز متخصص  "كاملة من دبل ابيب ، و  

  متخصص وذو  خربع كلام دطلب ا مق ذل . 

                                                           

 .يا(، ب دي  التاملة لل1297/ 6الة امق الفقه امسالمي )( 1)

نقل ا عضاء   حوء الةيعة والقانون .دألي  املستتار / اارب العة  . ( 2)

 .25-22ز 
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 ، ويتتمل عىل مخسة مطالب : األعضاء زراعةاملبحث الثانى : 

 زراعة األعضاءاملطلب ا ون : 

 مقدمة :
من جسم  إىل لخمق، أو  عضو هي عبارع عن نقل :زراعة األعضاء

نقل جزء من جسد املمقيىل إىل ا مزء املصماب يف ا سمد نفسمه، هبمدف 

ا يف جسمد املتلقمي. ويسمما امان  استبدان العضو التال  أو الاابب مام 

جديمد الناشمأ للعلمامء ومتخصهلم اهلندسمة الوراثيمة بمحاولمة امب الت

، اإعا ع دكوين أعضاء من اخلاليا اخلاامة بماملقيىل نفسمه )

أو اخلاليمما املسممتخقجة مممن ا عضمماء املصممابة بقصممور.( وُيطلمم  عممىل 

ا عضاء و/أو ا نسجة التي ُدزرع  اخل جس  التخص نفسمه مسممى 

ى عملياذ زراعة ا عضاء التمي جُتمق  بممل كمابنمل الطع  الذايت. وُدسم

من ا نس نفسه عملياذ الطع  املاايق. ويمكن إجقاء عمليماذ الطعم  

  املاايق إما من مصدر حي أو من أشخاز متوفمل  ماني ا.

ودتمثل ا عضاء التي يمكن زراعتهما يف القلمب والكمىل والكبمد 

زع ية. ودتممل ا نسمجة كمال  والقبتمل والبنكقيا  وا معاء والادع ال

                                                           

داريأ نقل ا عضاء عند املسلممل ورشعية نقل وزرع أعضاء ا س  البة   (1)

أ. /عىل حسممل التطتماط أسمتاذ التماريأ امسمالمى واحلضمارع امسمالمية 

ليبيا. النارش الس  –يونس بنااز  كلية اآل اب .جامعة فار –.دس  التاريأ 

 .159-158ر . ز 2006الثقافة العار.سنة النة 
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مممن العظممار وا ودممار )وكالمهمما ُيتممار إليممه بعمليمماذ دقديممق العضممالذ 

والعظار( والققنية وا لد واامماذ القلب وا ور ع. دعد زراعة الكمىل 

ا عىل مستو  العامل، بينام دفودها  هي أكثق عملياذ زراعة ا عضاء شيوع 

ا ب  أكثق من عةع أحعاف.عملياذ زراعة العضالذ والعظار عد  

ودد يكون املتربعون با عضاء أحياء أو متوفمل  ماني ا. ويمكمن 

احلصون عىل أنسجة املتربعمل املتموفمل بأزمماذ دلبيمة وذلم  يف نضمون 

ساعة من دود   باذ القلب. عىل عكس ا عضاء، يمكن حفظ  24

اذ، سمنو 5معظ  ا نسجة )باستثناء الققنية( ورسزينهما لفم ع دصمل إىل 

. يثممري موحمموع زراعممة "بنممو "وهممذا يعنممي أهنمما يمكممن أن رُسممزن يف 

ا عضمماء العديممد مممن القضممايا ا خالديممة احليويممة، بممام يف ذلمم  دعقيمم  

الوفاع، ودوديت وكيفية الترصيا بزراعة أحد ا عضاء، إحافة إىل فكقع 

ومممن أمثلممة القضممايا ا خالديممة   فممق مقابممل ممماِل لألعضمماء املزروعممة.

موحمموع السممياحة القابمممة عممىل عمليمماذ زراعممة ا عضمماء، ا خممق  

ممما السمممياب االجتامعمممي -ودتممممل القضمممايا ا خالديمممة ا وسمممق نطاد 

االدتصا ، الذ، سُتجق  يف إاماره عمليماذ نقمل أو زراعمة ا عضماء. 

  وهنا  متكلة دد ع وهي جتارع ا عضاء.

                                                           

املصدر الساب  ، نقل ا عضاء   حوء الةيعة والقانون .دألي : املستتار / (1)

 .ابعة : هنضة مرص 4اارب البة  ز 
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مقيكيممة يف الواليمماذ املتحممدع، دقممور إ ارع ا نذيممة وا  ويممة ا 

(FDA بتنظي  عملياذ زراعة ا نسمجة، حيمث دضمق لموابا امارمة )

لتأممل هذه العملياذ، وهي هتدف يف املقار ا ون إىل الوداية ممن انتتمار 

ا مممقاع املعديممة. ودتمممل اللمموابا املعممايري الالزمممة لفحممص واختبممار 

املتممربع، فضممال  عممن اللمموابا الصممارمة اخلااممة بتجهيممز ودوزيممق اعممور 

سمجة. نممري أن إ ارع ا نذيممة وا  ويممة ا مقيكيممة ال دممنظ  عمليمماذ ا ن

 زراعة ا عضاء.

ا من أكثق ااالذ الطب احلديث  يعد اب زراعة ا عضاء واحد 

ا. ودتمثمل بعمىل أبمقز جوانمب ام ارع الطبيمة لعمليماذ  اعوبة  ودعقيد 

زراعة ا عضاء يف متكالذ رفىل ا س  للعضو املزروع، وفيها يكون 

ا س  استجابة مناعيمة مضما ع للعضمو املمزروع، نما دمد يمؤ ، إىل لد  

فتل عملية زراعته يف ا س ، ومن ث   ورع إزالة العضو املزروع ممن 

جسد املتلقي عمىل الفمور. ويف همذا التمأن، جيمب رسفميىل عمد  حماالذ 

المقفىل دمدر اممكمان وذلم  ممن خمالن االختبماراذ املتعلقمة بمقاومممة 

تلقممممي ا مثممممل لكممممل متممممربع، بامحممممافة إىل ا مصممممان لتحديممممد امل

. همذا ودعمال معظم  المدون ممن عجمز يف أ وية مثبطة للمناعة استخدار

التممي يمكممن اسممتخدامها يف عمليمماذ زراعممة  عممد  ا عضمماء املتمموفقع

ا عضاء. نالب ا ما دتمتق الدون بوجو  هيئاذ رسمية دتمثمل مهمتهما يف 

إ ارع عمليممة قديممد الةمموط الواجممب دوافقهمما يف املتربعمممل، إىل جانممب 

 دقديب أولوية املتلقمل لألعضاء املتوفقع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%83%D8%A8%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9


 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (550)

 زراعة األعضاء
 مقدمة :

 -دطورذ وحققت منجزاذ باهقعإن العلور الطبية ا قاحية دد 

وأاممبحت عمليمماذ نقممل الممدر وزرع ا عضمماء مممن ا عممامن اليوميممة ، 

ودطورذ بنو  الدر وا عضاء امنسانية، ونالت عملياذ البيق والتمربع 

بالدر وا عضماء امنسمانية حيمة أو نيتمة رواجما  عامما  يف كمل مكمان ممن 

 العامل.

الةيعة امسمالمية  ويف هذه الظقوف بقزذ مسألة قديد مود 

من هذه ا مور خااة مسألة نقل  عضاء هل جتيمز الةميعة امسمالمية 

 هذا ا مق أر منعه؟

ومن أجل التوال إىل رأ، حون هذه ا مور جيب النظق والبمت 

 يف املسابل التالية:

همل يملم  امنسمان جسمده أر  -* أوال : ملكية ا سد امنسمال

 ال؟

 امسالمية حون نقل ا عضاء.ا : نظقع الةيعة ثاني*

فلننظق يف هذه ا مور لنتعقف عىل وجهة نظق الةيعة امسالمية 

 فيها، ويف مقدمتها:
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 : ملكية اإلنسان جلسدهالثانى املطلب 
دممان الفقيممه العالمممة احلممافظ ابممن حجممق العسممقالل يف رشحممه 

ع اهللنُ عع 
ِضا عع رع ْيقع ْن أعِبا ُهقع مىلن للحديث النبو، الةي : عع نا الننباميص اع نُْه، عع

منن ع  هع مارا جع ُهموع يفا نع مُه، فع ْفسع تعملع نع قع بعمل  فع ْن جع
قع ن  ما ْن دع : مع انع لن ع دع سع  وع

ْيها لع اهللُ عع

ُه يفا  ُسممُّ مُه، فع ْفسع تعملع نع قع ى ُسماما فع سن ع ْن قع مع ا ، وع د  بع
ا أع يهع

ا فا د  ا خُمعلن الاد  ع ن  فايها خع يع ع

تعحع   يع
ها دا ع ، يع يدع دا ُه باحع ْفسع تعلع نع ْن دع مع ا ، وع د  بع ا أع يهع

ا فا د  ا خُمعلن الاد  نن ع خع هع ارا جع اُه يفا نع سن

ا بعد  ا أع يهع
ا فا د  ا خُمعلن الاد  نن ع خع هع ارا جع  يفا نع

ْطناها ا يفا بع ع ُأ هبا ع  جيع
ها دا ُدُه يفا يع يدع

دا   .«فعحع

اىل، فمال يترصمف  ن نفسه ليست ملكا  له مطلقما  بمل همي هلل دعم 

ويدن هذا الترصيا من العسقالل  -فيها إال بام أذن له فيه )فتا البار،( 

عىل أن امنسان ال يمل  جسده فال جيوز له بيعه وبيق أ، عضو أو جمزء 

فمون اهلبمة والبيمق ال  -منه كام ال جيوز أن يتربع بمه أو بأعضمابه أو أجزابمه

  يصا إال من املال .

                                                           

با السُّ ص وع  - 76( 139/ 7( احيا البخار، )1) تعاُب الطصبص .بعاُب رُشْ
اءا كا وع المدن

بايثا  اخلع نُْه وع
باامع ُجعاُف ما  وع

 .5778باها

 (.248/ 10( فتا البار، البن حجق )2)
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 الكلية يف اجملال الطيب واجلراحي ةالقواعد الفقهي:  ثالثاملطلب ال
سمالمي التمي يكمون منعقع هنا  ه  القواعد الكلية يف الفقمه ا

ع  حوبها إستخالز القواعد بتأن بعىل التطبيقاذ احلديثمة للعممل 

ا قاحي كاستقطاع عضو من إنسان باقع زرعه يف جس  إنسمان لخمق 

ملفيد، ويف داولة منا الستخالز أكرب عىل سبيل العالج ، ودد رأينا من ا

فابدع من القواعد الكلية ، أن نوزعها بمل ثال  اواب  نعمقع هلما فميام 

 ي :

 وىل: قواعد التصرف يف احلق يف سالمة احلياة و اجلسد :ألالطائفه ا
دتل االنسان أو دطمق عضمو ممن أعضمابه ال  تممل امباحمة  -1 

 باري ح .

هلل ، وح  العبد عىل مكان فيه حم  اهلل يقدر ما كان فيه ح  ا -2 

وحده ، ودطبيقا  لذل  فقد أباح التارع أكمل النجاسماذ والتمداو  هبما 

لرورع إن مل يوجد ااهق يقور مقامهما ، ن مصملحة العافيمة والسمالمة 

  .أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة

                                                           

( دواعد االحكار يف مصالا ا نار .املؤل : أبو دمد عز الدين عبد العزيمز بمن 1)

عبد السالر بمن أِب القاسم  بمن احلسمن السملمي الدمتمقي، امللقمب بسملطان 

اجعه وعلمم  عليممه: اممه عبممد الممقهوف سممعد. هممم(.ر660العلممامء )املتممو : 

 القاهقع. –.النارش: مكتبة الكلياذ ا زهقية 2/9، 95،/1/94
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حقمموب اهلل مبنيممة عممىل التسممهيل،   حمممل أن حقمموب اآل مممى  -3

 ة عىل التتديد   حالة الرورع .مبني

 الطائفة الثانية : قواعد املفاضلة بني املصاحل واملفاسد :
يمكن أن نستدن عىل هذه املفاحملة ممن خمالن مصما ر الةميعة 

التي ور ذ هبا نصوز   ة لل جميا بممل املصمالا ، ممن همذا دولمه 

، "دعاىل: ، ُهوع أعْ نعى باالنذا
ُلونع النذا

ْستعْبدا دع مرْيٌ  أع )سمورع البقمقع ممن  "ُهموع خع

(. يف هممذا نممص  يمما يف دممقجيا املصمملحة ا عممىل عممىل 61اآليممة ردمم  

املصلحة ا  نى ، هذا ويمكن لنما أن نسمتخقج ممن همذا ا امل دواعمد 

  (1) متعد ع من ذل .

 األوىل : إرتكاب أخف الضررين د عا ألعظمهما.
احد، إن أمكمن عند املفاحلة بمل املصالا املجتمعة يف عمل و -1

قصمميل املصممالا مجيعمما فعلنمما ذلمم ، فممون دعممذر ذلمم  حصمملنا ا امملا 

فا االح ، وا فضل فا فضمل، فالواجمب قصمل أعمىل املصملحتمل ، 

ن دعذر ا مق بمل حفظ النفس ، وبمل العضو ، والبضمق واملمان ، دمدر وف

                                                           

ةع "( ما نصه :274/ 1( جا ء   دفسري املنار )1) يسع
سا اعع اخْلع  اْ عْنوع

ها ذا ْطُلُبونع هع دع أ  أع

املْعنُّ  ْلوع ؟ وع السن ُهوع املْعنُّ وع ا وع نْهع
رْيٌ ما ا ُهوع خع نع مع مُب بعدع ا أعْنلع ْألعُفهع ي دع

ُع النتا وع الع  احْلع
فايها

ُقموُر بامها  اٌء دع ذع
ا نا هع

ُْموعا يفا اع ، وع ورا الطنرْيا ْن أعْايعبا حُلُ
ْلوع  ما السن ، وع

ةا ين ا الطصبعاعا اْلبعةع

. املؤل : دمد رشي ة  يع
ْاذا دع ع  وع امع لعذن

هيا اوا ا ُيسع ُبوُه مع لع يامع اع
لعْيسع فا د بمن عم  اْلبانْيعُة، وع

رحا بن دمد شمس الدين بن دمد هباء الدين بن منال ع  خليفمة القلممول 

 هم(.النارش: اهليئة املرصية العامة للكتاب.1354احلسيني )املتو : 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (554)

العضمو، ودمدر المدفق عمن النفس عىل  فمق الرمر عمن   فق الرر عن

 عىل المدفق عمن وددر الدفق عن العضوالبضق ،  ىل الدفق عنالعضو ع

الممنفس أعظمم  مممن مصمملحة املممان ، وهكممذا فممون مصمملحة املحافظممة عممىل 

 .، أو من املفسدع امل دبة عىل دطق العضواملحافظة عىل العضو 

عند املفاحلة بمل املفاسد املجتمعة يف عمل واحمد فالواجمب  -2

الواجمب  فعمه اف، د أالفسمرأنما ا فسمد فذلم    فون دعذر ا ميق ،  رء

ذا إوممن ثم  ، تماخري الو أ ،التودم اودا فيبماح ن دسموفم، عظ  املفسددملأ

دع سمفدل ممن املأ هكل حلمأيف سدع ن املف،  كل حلمه أميتا   طقضوجد امل

و ، أاملصلحتمل من باب قصيل أعىل ويعد هذا ، نسان ما عحيافواذ  يف

حممل عظم  املقيمدفعون أاباء  ن اويضا فأث  عظ  املفسددمل ومن أ فق 

ن وفم، سماو، والتفماوذقفمون عنمد احلمريع   التوي أ نامهما ،بقماء بالتزار 

ء مفاسمد لمدرة، ووالعافيم ةالسمالموحق  لمب مصمالا الةع كالطب 

مكمن املعااب وا سقار ، ولدرء ما أمكن  رهه من ذلم  ، و لمب مما أ

  .من ذل جلبه 

املصالا واملفاسمد فمون أمكمن قصميل املصمالا إذا اجتمعت  -3

، ا  والدرء معمنتظار التحصيل إن دعذر او ،و رء املفاسد مجيعا  فعلنا ذل 

                                                           

( زراعة ا عضاء البةية بمل املمنوع واملسموح ،إعدا  / الدكتور اد، دمد 1)

 ث.املكتب العقِب احلدي 2011ابعة 22احللوال ز

 (.6/ 1( دواعد ا حكار يف مصالا ا نار )2)



 

(555)  ايــــــــــةرالد 

 

ا  رأنمما املفسممدع وفودنمما وياو دسممأ ةعظمم  مممن املصمملحأ عوكانممت املفسممد

 ذا كانت إما ، أ " وىل من جلب املنافقأاملفاسد  رء  "ة، ناملصلح

من ذل  ة، دقابلها فتقدر املصلحدع التى فسعظ  من املأ ةاملصلح

 ةانتهمما  حقممممفسممدع مممن  ةوىل بالقعايممأانقمماذ احلممي  ةن مصمملح: أمممثال  

، ودد ري بينهام ودد يتود  خيت ستوذ املصالا واملفاسد فقد.وإن ااملودى

  .يقق االختالف يف دفاوذ املفاسد 

  :الضرورات تبيح احملظورات ة:الثاني
فسمدع عظم  ممن مأالتمي دقتضميها  ةكون املصلحن دأيجب ف -1

اجمق حمافظ زنمه أال ، إفسما  هلما ه إكان دطق يد السارب فيوذا ف، املحظور 

دطمق يمد  عفسمدمعمىل  مموان حفمظ ا ةمصملح، فقدمت موان   ميق ا

  .السارب

                                                           

ا شباه والنظابق.املؤل : عبمد المقمحن بمن أِب بكمق، جمالن المدين السميواي  (1)

(. الطبعمة: ا وىل، 87هم(.النارش:  ار الكتمب العلميمة. )ز: 911)املتو : 

 .ر1990 -هم 1411

 .25(زراعة ا عضاء البةية بمل املمنوع واملسموح . ز2)

(. دواعممد ا حكممار يف مصممالا ا نممار 84(ا شممباه والنظممابق للسمميواي )ز: 3)

(1 /116.) 

 (.84(ا شباه والنظابق للسيواي )ز: 4)
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ن ،  فال يتوسق فيهما  بقدرهاالررورع ن دقدر أكام جيب  -2

فممن  ":يدن عمىل ذلم  دولمه دعماىل، ره نري مباحالرودر عىل د عالزيا 

وممن ثم  (  173 ع:سموره البقمق) "احطق نري باغ وال عا  فال اث  عليمه 

 -:نهوف

كمممل ممممنهام ال يبممماح بمممدون  ندقمممماللمضمممطق ذا اجتممممق إ -1 

ال  عزيمما الن ،   را  دقممدي  أخفهممام مفسممدع وأدلهممام وجممو   عرممورال

  اح .ليها فال يبإ ع ور

كمذا ممثال امالا للمتمربع ضموا ع نأبم: مملأذا دان ابيب وإ -2

ن أفمال جيمموز ، ليمه إىل املتمربع إوهمو المذ، سميت  نقلمه مممن املتمربع ، ليمه إ

ذل  ما و، ليه إ ةحافمخذه باأو ي، أخق بدال منه ضو لىل عإيتجاوز ذل  

 ةمافيمما رسدمم   ا  ال دممدخل أيضمموحتممى ، دقممدر بقممدرها علرممور ن اال إ

  .عضاء ا

 

 

                                                           

( القواعد البن رجب.املؤل : زين الدين عبد القمحن بمن أمحمد بمن رجمب بمن 1)

المي، البادا ،، ث  الدمتقي، احلنمب  )املتمو :  همم( )ز: 795احلسن، السع

 ارش:  ار الكتب العلمية.(.الن246

املكتمب 2011. ابعة 27(زراعة ا عضاء البةية بمل املمنوع واملسموح ، ز2)

 العقبى احلديث.



 

(557)  ايــــــــــةرالد 

 

 املربرات الشرعية لنقل وزرع األعضاء البشرية :رابع املطلب ال
 ساس الشرعي للنقل :ألا 

إن البحممث عممن حممل  ، متممكلة يف املجممان الطبممي أو ا قاحممي 

ينباي أن يقاعمى فيمه النصموز الرصم ة التمي ور ذ بتمأهنا مكاهنما يف 

قواعمد الكليمة الققان الكقي  و السنة الةيفة، فون مل دوجد فيتوجه إىل ال

التي استنبطها الفقهاء من مصما ر الةميعة ممق االس شما  بالتطبيقماذ 

 التي أور وها .

ومبلغ القون فيام وال إليه علمي ، أنه ال يوجد نمص  يما يف 

الكتاب أو السنة يعالج مسألة استقطاع ا عضاء اآل مية باقع زرعهما 

القواعممد الفقهيممة  يف حالممة الرممورع، فمموذا ولينمما وجوهنمما بعممد ذلمم  إىل

 وجدنا أهنا دتطلب منا أن دقاعى ثالثة أمور:

ا ون:  يني يتصل بمد  جواز االنتفاع بمأجزاء اآل ممي حيما  أو 

 ميتا .

 الثال : فقهي يتعل  بالوسيلة التى يمكن هبا بلورع هذا االنتفاع.

الثالث : يتعل  باملفاحلة له بمل املصالا املتزامحة هبا ، فاذا رشعنا 

دطبيممم  القواعمممد الفقهيمممة ، ممممق مقعممماع همممذه ا ممممور الثالثمممة عمممىل  يف

االسممتخداماذ احلديثممة لألعضمماء البةممية، كممام ابقهمما بعممىل الفقهمماء 

 ممى ، لوجمدنا أن املجمان يتسمق الخمتالف آلالقدامى عىل بعىل أجزاء ا

القأ، يف ممد  رشعيمة اسمتقطاع ا عضماء ممن جسم  امنسمان أو جثتمه 

ون ممن أجماز عمليمة نقمل وزراعمة ا عضماء باقع المزرع ، وممن ثم  فم



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (558)

البةية إنمام أجمازه إذا كانمت هنما   ورع ملحمة لمذل  ، ا ممق المذ، 

  يتعمل علينا أن نبمل القواعد الةعية هلذا النقل.

 زرع األعضاء لألغراض الطبية:* 
إن املسألة التي نحن بصد  البحث عنها همي: همل جتيمز الةميعة 

و من أعضاء ا سد حيا  أو ميتا  مثل العممل وا ذن امسالمية ب  أ، عض

واملأ والكلية والقلب واليد والقجل ونريها وزرعها يف نفس ا سمد أو 

يف جسد نريه  نقاع ابية؟ ودمد أوحمحنا فميام أعماله حممن البحمث 

عممن كقامممة امنسممان وجسممده أن الةمميعة امسممالمية ال جتيممز أن يعامممل 

ملمة دعمء إىل كقامتمه، ومما ممن شم  يف أن ا سد امنسمال املحم ر معا

ومعاملته معاملة السلق والبضابق بالبيق  دقطيق ا سد امنسال وأعضابه

واهلبة ونقل أعضابه من مكان إىل مكان لخق أومن جسمد إىل جسمد لخمق 

يعترب انتهاكا  سافقا  لكقامته، وعلينا أن نأخذ بعمل االعتبمار لراء الفقهماء 

 هبذا اخلصوز.

بيمق احلمق ال جيموز،  ن احلمق ال "يف املبسموط للرسخعم :وجاء 

يدخل يف العقد،  ن  خون الإلمء يف العقمد همو بصمفة املاليمة والتقمور، 

  ."وذل  ال يوجد يف احلق

                                                           

(زراعة ا عضاء البةية بمل املمنوع واملسموح .  / اد، دمد احللوال. ز 1)

-22 21. 

 (.3/ 13( املبسوط للرسخع )2)



 

(559)  ايــــــــــةرالد 

 

ولبن املقأع أ، مل جيز بيمق لمبن املمقأع  نمه جمزء "وجاء يف البحق: 

  ."قاآل مي وهو بجميق أجزابه مكقر ومصون عن االبتذان بالبي

وإذا اشمم   القجممل مممن القجممل عبممدين اممفقة واحممدع بممأل  "

 ره  فوذا أحدمها حمق فمالبيق فاسمد فميهام فكمذا إذا مل يسم  لكمل واحمد 

العقممد؛  ن  خممون الإلممء يف  مممنهام ثمنمما  فظمماهق؛  ن احلممق ال يممدخل يف

العقد بصمفة املاليمة والتقمور، وذلم  ال يوجمد يف احلمق فلوجماز العقمد يف 

نام جيوز باحلصة والبيق باحلصة ال ينعقد ابتداء عىل الصمحة ملعنمى العبد إ

 .."ا هالة 

وعممالوع عممىل ذلمم  ال  مم   حممد التممربع با سممد امنسممال  ن 

امنسان ال يملم  جسمده ملكيمة مطلقمة، بمل همو ملم  خلالقمه سمبحانه 

ودعاىل، وليس لإلنسان إال االسمتفا ع بجسمده وأعضمابه حسمب أحكمار 

 سالمية.الةيعة ام

أما الواهب فوهن  "ودان القاِض أمحد بن رشد يف بداية املجتهد: 

  ."ادفقوا عىل أن جتوز هبته إذا كان مالكا  احيا املل  

فقد دبمل من االدتباساذ املذكورع أعاله من أدوان الفقهاء أنمه ال 

جيمموز بيممق وهبممة جسممد امنسممان أو أ، جممزء مممن أجزابممه حتممى ال جيمموز 

                                                           

 (.87/ 6اخلال  ودكملة الطور، ) ( البحق القاب  رشح كنز الدداب  ومنحة1)

 (.112/ 4( بداية املجتهد وهناية املقتصد )2)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (560)

ب  أ، عضو من جسده الستخدامه لنفسه، كام جماء يف  لصاحب ا سد

 مضطق مل جيد ميتة "الفتاو  العاملجري،: 

وخاف اهلال ، فقان له رجل: ادطق يد، وكلهما، أو دمان: ادطمق 

مني دطعة فكلها ال يسمعه أن يفعمل ذلم  وال يصما أممقه، كمام ال يصما 

 ."للمضطق أن يقطق دطعة من حل  نفسه فيأكل 

أن املضممطق كممام ال يصمما لممه دتممل ":لرسخعمم ويف املبسمموط ل

 ."امنسان ليأكل من حلمه ال يباح له دطق عضو من أعضابه

ومن املعقوف أن العضو املبتور من جسد امنسمان يعتمرب نجسما ، 

ومحل النجس وربطه بجسد امنسان ال جيوز كام ال جتوزه الصالع يف هذه 

 احلالة، ودد يستنتج نا ذكق أعاله:

أعضاء امنسان َشء د ر، فال جيموز ب هما لزرعهما يف أوال : أن 

مكمان لخممق ممن نفممس ا سممد أو يف جسمد لخممق حتممى ولمو كممان لاممقع 

  ن ذل  يعترب انتهاكا  لكقامة امنسان وأعضاء جسده. ؛العالج

ثانيا : أن أعضاء جسد امنسان ليست سملعا  دبماع ودتم  ، وال 

ي ملمم  خممالص هلل اخلممال  يملمم  امنسممان أعضمماءه ملكمما  داممما ، بممل همم

سبحانه ودعاىل أما امنسان فمجاز باستخدامها حسب أحكامه وإرا ده، 

فال جيوز لإلنسان هبة أو بيق عضو من أعضابه مثل العمل واملأ والكليمة 

  ونريها يف حمل حياده أو بعد موده.

                                                           

 (.1314/ 6(الة امق الفقه امسالمي )1)



 

(561)  ايــــــــــةرالد 

 

ة ثالثا : أن ا ثة اهلامدع وامللقاع يف العقاء أو يف احلمي اهولمة اهلويم

وا ثممة املةممحة د مممة كجثممة أ، إنسممان لخممق فممال جيمموز بمم  أعضممابها 

وزرعها يف جسد لخق  نقاع ابية كام ال جيوز استخدامها  ، نقع 

 لخق.

كبمار الفقهماء املتقمدممل واملتمأخقين حمون وبعد عمقع مقدممة ل

أدموان العلمامء يف نقمل وزرع ا عضماء ، نبممل  موحوع زراعمة ا عضماء

 .لرورعاآل مية عند ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (562)

 .كاثر  ى اإلنسان كاخلصية واملبيض: نقل أعضاء التام اخلاملطلب 
 نقل أعضاء التكاثر  ى اإلنسان كاخلصية واملبيض .
فهذا جمابز بةمط ،إذا أبيا نقل العضو من إنسان إىل إنسان أخق

ء عدر دأثري املنقون منه إىل املنقون إليه، وبناء عىل ذل  ال جيوز البتة امفتا

بنقل اخلصميتمل أو املبيضممل،  ن اخلصميتمل واملبيضممل فيهما رس الوراثمة 

وفيها رس اممناء فالوليد الذ، يأيت من املنقون إليه يعمد لديما  ممن املنقمون 

منمه وهمذا يمؤثق عمىل امنسمان دمأثريا  مبمارشا ، وال فمقب بينمه وبممل الزنمى 

يمه وكمذل  احلمان امفتماء والبااء إذ العلة ذاهتا بمل الزال وبمل املنقون إل

بحقمة نقل املبيىل  ن املبيىل فيه رس اخلل  والوراثة إذ ا نمل ال يتكون 

إال مممن اجممتامع احلمميمن والبيضممة التممي دكممون أمتمماجا  بعممد اختالاهمما 

املنويممة فكممأن البيضممة التممي خقجممت مممن املنقممون إليهمما دممد وانمماذ باحلي

ذا يتحقمم  الزنمما خقجممت مممن املنقممون منهمما وهممي أجنبيممة ال زوجممة، وهلمم

والبااء بسبب اختالط ا نساب وممن هنما دلنما بتحمقي  نقمل اخلصميتمل 

واملبيضمل ققيام  دطعيا .

ا سممتاذع الفاحمملة الممدكتورع اممديقة العمموِض و ودممد أثبتممت 

ا ستاذ الفاحل الدكتور كامن دمد نجيب إذ أثبتا بأسملوب علممي أثمق 

إذا نقلت همذه ا عضماء ممن اخلصيتمل واملبيضمل عىل اختالط ا نساب 

شممخص آلخممق وجعلممت بحثمميهام مممن ا  لممة العلميممة التممي اعتمممدهتا يف 

إثباذ حقمة نقل ا عضاء التناسلية، إذ ليس كل عضمو يمكمن أن نفتمي 

بنقله  ن ا حكار الةمعية دتعلم  بعللهما إذ حيمثام قققمت العلمة ققم  



 

(563)  ايــــــــــةرالد 

 

وملما كانمت همذه املعلون والزنا حقار ومن أسباب حقمته خل  ا نساب 

العلة متحققمة يف نقمل اخلصميتمل أو املبيضممل، فقمد ثبتمت احلقممة بمدليل 

دطعممي الداللممة وأشممكق اهلل دعمماىل إذ يرسمم ا سممتاذع الفاحمملة اممديقة 

العوِض وا سمتاذ الفاحمل المدكتور كمامن دممد نجيمب إذ أظهمقا همذه 

عم   احلقيقة ومل جيمامال أحمدا ، ونتمكق ا سمتاذ الفاحمل المدكتور دممد

البار إذ أكد خل  ا نساب بعد نقل اخلصية بقوله: )إذ زرع اخلصية ممن 

  شخص آلخق يعني انتقان احليواناذ املنوية من املتربع إىل املتلقي( .

 أما نقل جزء من األعضاء التناسلية:
فمموذا مل دتحقمم  فيممه علممة خلمم  ا نسمماب كممان جممابزا  كنقممل دنمماع 

علميا  لددة خل  همذه ا عضماء العجيبمة: فالوب، وإن كان هذا مل يثبت 

ملع }
الاقا ُن اخْلع تعبعارع ع اهللنُ أعْحسع    .14]سورع املؤمنون: اآلية  {فع

أمما نقممل الممقح  فممون كممان مممن الناحيممة العلميممة يممؤثق عممىل خلمم  

ا نساب فهذا ليس بجابز البتمة، وإن كمان امق  وعماء ينممو ا نممل فيمه 

إذا كان يؤثق عىل جسم  ا نممل كمأثق لمبن  فهذا جابز رشعا  إال أن القح 

املقحعة ربام جعلت املتربعة حكام كحك  املقحعة وا مق دتاج إىل رأ، 

 العل  املختص يف ذل .

                                                           

-، ب دممممي  التمممماملة لليمممما1616/ 6الممممة امممممق الفقممممه امسممممالمي )(1)

(.إعدا /فضمممميلة الممممدكتور خالممممد رشمممميد ا مي .أسممممتاذ الفقممممه 1617

 .بادا  جامعة -املقارن.بكلية الةيعة 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (564)

 حكم نقل اخلصية
 1997عطية اقق.مايو  :املفتي

هل جيوز نقل خصية رجل إىل رجل لخق وما احلك  فيام  :السؤان

 لقجل املنقون إليه؟لو كان فيها منى ومحلت منه زوجة ا

 :ا واب

من املققر أن نقل اخلصيتمل معما ممن شمخص إىل لخمق ال جيموز،  

 نه خصاء للمنقون منه، واخلصاء حمقار بمنص حمديث النبمى امىل اهلل 

عليه وسل  كام رواه البخار  حيث مل يأذن فيه  بى هقيمقع المذ  مل جيمد 

  ما يتزوج به وهو شاب جاف الزنى. 

ة واحدع فهو كنقل إحد  الكليتمل جيموز بةمامل أما نقل خصي

مها مطلوبان   نقل أ  عضو ممن شمخص إىل لخمق، ومهما عمدر الرمر 

الكبري باملنقون منه، ونلبة الظن   استفا ع املنقون إليمه بمه، وال شم  أن 

اخلصية هى املعمل الذ  يفقز املا ع املنوية ويتخل  منها احليوان املنمو . 

ا دكثق ال بد من إفقانها بطقيقة أو بمأخق ، فموذا نقلمت وهذه املا ع عندم

اخلصية بام فيهما ممن مما ع ممق افم اع أن احليوانماذ املنويمة بعمد القطمق 

ستبقى حية وُزرعت   شخص لخق، وبارشذ عملهما ممن دوليمد املما ع 

                                                           

-، ب دممممي  التمممماملة لليمممما1616/ 6الممممة امممممق الفقممممه امسممممالمي )(1)

(.إعدا /فضمممميلة الممممدكتور خالممممد رشمممميد ا مي .أسممممتاذ الفقممممه 1617

 .جامعة بادا  -املقارن.بكلية الةيعة 



 

(565)  ايــــــــــةرالد 

 

مممن ا سمم  ا ديممد كممان فيهمما خلممي  مممن ممما ع التممخص ا ون وممما ع 

ا زوجمة الثمانى ممن همذا اخللمي  فمال التخص الثانى، فلمو فمقع دلقمي

يعقف للحمل من أ  التخصمل يكون، وقليل الدر أو التبه   اخللقمة 

دممد  ممد  ذلمم . ولممو ثبممت أنممه للتممخص ا ون كممان االدصممان ا نسممى 

حقاما، وجتيء هنا متكلة نسبة املولو  عىل فقاأ الزوجية وح  المزوج 

   ا عابه ونفيه وما ديل   التلقيا الصناعى.
ولذل  نختار منمق عمليمة النقمل أامال، وذلم  لعمدر الرمورع 

إليها، فليس عق  القجل مفضيا إىل هالكه أو إىل إحلماب الرمر التمديد 

به، ولو د  النقل وجب أن دكون هنا  فقاة لتفقيغ املا ع املخزونة فيهما 

واالامئنممان إىل خلوهمما منهمما بمعقفممة املختصمممل. وذلمم  أشممبه بمممدع 

دع حتى ال رستل  ا نساب بالزواج أو التمتق دبل انتهابهما االسترباء والع

  .وما يقان   نقل خصية القجل يقان   نقل مبيىل املقأع

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .، ب دي  التاملة لليا(166/ 10فتاو   ار امفتاء املرصية )(1)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (566)

املبحث الثالث: أقوال العلماء يف نقل وزرع األعضـاء اددميـة عنـد    
 ويشتمل على أربعة مطالب ،الضرورة

 ،يف نقل وزرع األعضاء: املطلب األول
 ى  رعني: الفرع األول : النقل من احلى إىل احلى .ويشتمل عل 

 الفرع الثانى : النقل من امليت إىل احلى . 
سممتة همذان الفقعمان للعلمامء املعما ين ، و املجمامق الفقهيممة، يف 

 أدوان :

 القون ا ون : املنق مطلقا من ا حياء وا مواذ .

 القل الثال : ا واز من ا حياء وا مواذ .

 ثالث: جواز نقل ا لد فق  من ا حياء وا مواذ.القون ال

 القون القابق: جواز نقل الكلية فق  من ا حياء وا مواذ.

 القون اخلامس : جواز النقل من امليت املسل   ون احلى.

 القون السا   : التود  يف حك  املسألة .

وهنا  من العلامء له يف دل  املسألة ، أكثمق ممن فتمو  ، فأمسمكنا 

كقها ومنادتتها ، وذلم  لظهمور عالمماذ امحمطقاب و التخمب  عن ذ

فيها ، فضال عن عدر نةه لتل  اآلراء بصورع يعتممد عليهما يف القبمون 

اليومية أو املجمالذ امسمبوعية  أو الق ، إذ أهنا كتبت يف بعىل الصح 

 نري املتخصصة ، والتي نالبا  ما دفتقد الددة وا مانة يف النقل: 

جيمزين واملمانعمل لنقمل ا عضماء ، أ لتمه و حججمه ولكل من امل 

ا  لممة واحلجممج بالبيممان التممي يسممتند اليهمما، و دبممل أن نعممقع دلمم  

 ، ينباي أن نوكد عىل ما ي  :واملنادتة



 

(567)  ايــــــــــةرالد 

 

 عممدر جممواز نقممل اخلصممية أو أن مجيممق الفقهمماء ادفقمموا عممىل -1

 ؛  هنمام  ممالن الصمفاذ الوراثيممة، فيحمقر النقمل مطلقما ؛ منعممااملبميىل

  مختالط ا نساب.

أن مجيق املجيزين لنقل ا عضاء ، مل جييزوا نقل كبد أو دلمب  -2

 من ل مى حي إىل لخق ، إذ أن   ذل  هال  لألون.

ن مجيق املوجيزين لنقل ا عضاء ادفقوا عىل عدر جواز أخمذ أ-3

أ، مقابل ما ، أو نمريه ، نظمري ذلم  التمربع ، وال ينظمق إىل ممن شمذ يف 

 ، الققحاو، سألة أمثان التيأدل  امل

-40- 

 والدكتور أمحد رشف الدين وأسمياها هدية أو مكافأع . 

 سبب إختالف العلامء :

يقجق السمبب   إخمتالف الفقهماء إىل ؛ عمدر وجمو  النصموز 

الرص ة   هذه املسألة نا أ   إىل فتا باب امجتها    هذه املسألة بممل 

 العلامء.

                                                           

ي :  / مصمطفى دممد المذهبى أسمتاذ (نقل ا عضاء بمل الطب والمدين ، دمأل1)

 .51الصدر بكلية الطب جامعة القاهقع .  ار احلديث القاهقع . ز 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (568)

 األدلة :
 آخر : ى عته ادلة املانعني نقل جزء من إنسان لزر: أاًلأو

 مبا يلى : آخر ى عته انقل جزء من إنسان لزراستدل القائلون مبنع 
 : الكتاب الكريم :اًلأو

ُْ  }بلمميس لعنممه اهلل : إدممان اهلل دعمماىل حكايممة عممن  -1 هنن ُمممقع آلع وع

ْل ع اهللنا نن خع ُ ريص ُياع لع   .{فع

 وجه الداللة من اآلية :

دتمل هذه اآلية بعمومها نقل عمل أو كلوع أو دلب من شمخص 

آلخق ، ودتمل أيضا خصاء العبيمد المذ، كمان يفعلمه اخللفماء بعبيمده  

 ية الكقيمة.آلليدخلوا عىل نسابه ، كل هذا دايري خلل  اهلل دتمله ا

ونزوهلمما يف فمم ء عمممل ا نعممار ، وشمم  لذاهنمم ، ال جيعلهمما خااممة 

ور اللفمظ ال بخصموز السمبب ، وهمذه داعمدع بذل  ، و أن العربع بعمم

  أاولية معلومة.

:أن كل دايمري  ةيآلدان ابن عطية يف دفسريه : و مال  دفسري هذه ا

  ية ، وكل دايري نافق فهو مباح.آلحار فهو يف ا

                                                           

 .119( سورع النساء اآلية 1)

( جامق البيان يف دأويل الققلن.املؤل : دممد بمن جقيمق بمن يزيمد بمن كثمري بمن 2)

هممم(. املحقمم : أمحممد دمممد 310نالممب اآلممم ، أبممو جعفممق الطممرب، )املتممو : 

/ 5(. دفسممممري الققابممممي )222/ 9اكق.النارش: مؤسسممممة القسممممالة.)شمممم

 (.بترصف.389

 (.115/ 2( دفسري ابن عطية = املحقر الوجيز يف دفسري الكتاب العزيز )3)



 

(569)  ايــــــــــةرالد 

 

موانن اهللنع}دان اهلل دعاىل:-2 ْدمُه فع اءع ما جع  مع
ْعدا ْن بع

ةع اهللنا ما ْعمع
ْن نا ْن ُيبعدص مع  وع

يُد اْلعاقعابا  دا   .{شع

 ية :آلوجه الداللة من ا

 ههنا دوالن : {يف نعمة اهلل}دان الفخق القاز، يف دفسريه الكبري: 

عا  عهنن
عع ا اهللنا  ا

ارا نا لص أعْدسع ْن أعجع
يع ما

ها ُلُه وع
با الع اُدُه وع ع ا ع ليع أحدمها: أعنن امْلُقع

نع 
اعا ما الننجع دع  وع . أعْسبعاُب اهْلُ لعةا الع  الضن

ةا  محن مْن أعْسمبعابا الصص
ماُهُ  اهللنُ ما ما لدع  اهللنا مع

مةا ْعمع
اُ  بانا : امْلُقع ْوُن الثنالا اْلقع وع

. ةا ايع فع
اْلكا اْ عْمنا وع   وع

ث  دان : فال ش  أن عند حصمون همذه ا سمباب يكمون التمكق 

يُد  دا وانن اهللنع شع  .اْلعاقعابا  أوجب فكان الكفق أدبا، فلهذا دان: فع

  دان الواحد، رمحه اهلل : والعقاب عذاب يعقب ا قر.

يق   قا انع اْبُن جع دان اممار التوكال يف دفسري يف دفسري هذه ا ية ، دع

ىلع  ا عع ع  أعْنعع ع اهللنُ هبا
ة  ْعمع
ُق ُ ُخوُن ُكلص نا الظناها ُر، وع ْسالع ُة ُهنعا: اْما : النصْعمع ُّ، ا الطنربع

ْبممد   يعممارا عع
ُر اْلقا ممدع عع مما، وع يُل هلعع

نْممُه التنْبممدا ممقع ما دع وع ، فع ممانع ممْن كع ن مما مع
ابا بعمما اها كع

ممْن عا ما

ا هع بعبع  -باُتْكقا ْوهُنُُ  السن ، أعْو كع يلع
ابا رْسع

ناي إا يعابا يفا بع ْوُن السص  ع كع
لا الع ُينعايفا ذع وع

بعارع باعُ 
ْعتا ْن أعنن االا

: ما رع قن قع عا دع
، ملا ، يفا النُُّزونا مبعبا ُمورا اللنْفظا الع باُخُصموزا السن

                                                           

 .211( البققع 1)

 (.366/ 6(دفسري القاز، = مفاديا الايب أو التفسري الكبري )2)

 (املصدر الساب .3)
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ُر  ما ع ما الع ُيقع  مع
يم ا التنْخوا يمبا وع

ها ْ منع ال ن
يُد اْلعاقمابا ما مدا وانن اهللنع شع : فع

ْولاها يفا دع وع

ْدُرُه.   دع

ةع اهللنا لفظ عار  ميق أنعامه . ْعمع
  دان ابن عطية يف دفسريه: نا

ماُر  دان الققابي يف دفسريه : لْفظٌ  انع امْلُتع إاْن كع ، وع
ةا امن يقا اْلعع

ما ارٌّ  اع عع

ىلن اهللنُ   اع
د  ُدوا أعْمقع ُدعمن حع جع ْ  وع ا يفا ُكُتباها ُلوا مع دن اْ  بع

ْوهنا ، لاكع ابايلع رْسع
ناي إا  بع

إالعْيها

. اىلع عع ةع اهللنا دع ْعمع
ن  نا ىلع ُكلص ُمبعدص ٌب عع

حا ، فاللفظ ُمنْسع لن ع سع  وع
ْيها لع   عع

مي ا } :دان دعاىل يف سوره التكاثق -3 منا الننعا  عع
ئاذ  ْومع  {ُث ن لعُتْسئعُلنن يع

 .لية

 وجه الداللة من اآلية : 

ودان عم  ،دان ابن مسعو  رِض اهلل عنه: النعي  ا من والصمحة

ممن الننعممي }بممن اِب االممب رِض اهلل عنممه  عع
ْومئاممذ  : النعممي  {ثمم ن لتسممألن يع

 (6) العافية.

ةا }دان دعاىل :  -4 يُكْ  إاىلع التنْهُلكع الع ُدْلُقوا باأعْيدا  .195البققع . {وع

                                                           

 (.244/ 1(فتا القديق للتوكال )1)

 (.284/ 1(دفسري ابن عطية = املحقر الوجيز يف دفسري الكتاب العزيز )2)

 (.28/ 3( دفسري الققابي )3)

 (.177/ 20(، دفسري الققابي )612/ 8(الدر املنثور يف التفسري باملأثور )4)



 

(571)  ايــــــــــةرالد 

 

 وجه الداللة من اآلية :

فقد  لت اآلية الكقيمة عىل قمقي  القماء المنفس يف مظمان اخلطمق 

 بتل  ، أو احعاف من
نري مصلحة مقصو ع رشعا  نري مقجوحة، و نزع جزء ممن بمدن 

ؤ ، إىل ادالف املتربع ، أو احعافه ال دالة ولمو احلي لزرعه يف نريه دد ي

يف املستقبل البعيد ، وهذا نا  عى معظ  المدون ا وروبيمة و أمقيكما إىل 

  االمتناع عن أخذ ا عضاء من ا حياء.

مميام   }دممان دعمماىل :  -5
حا ممانع باُكممْ  رع ممُكْ  إانن اهللنع كع ْنُفسع ْقُتُلمموا أع الع دع  {وع

 .( النساء 29)

 ه الداللة من اآلية:وج

ُجمُل  ْقُتملع القن  الننْهُيُ  أعْن يع
ةا  اآْليع

ها ذا ع ا ع هبا ىلع أعنن امْلُقع يلا عع أمجق أعْهُل التنْأوا

ىلع الدنيا والمب املمان، وبم  العضمو  ْقزا عع ْتلا يفا احْلا نُْه لاْلقع ْصد  ما ُه باقع ْفسع نع

  منها لاري مصلحتها دد يؤون إىل دتلها.

ممْلع  }دعاىل:  دان -6 اْلعع ما أعنن المننْفسع بامالننْفسا وع يهع
ْ  فا مْيها لع تعْبنعما عع كع وع

نن  السص اْ ُُذنع بااْ ُُذنا وع  وع
اْ عْن ع بااْ عْن ا مْلا وع ماٌز بااْلعع صع

ُقوحع دا اْ ُ نص وع  {باالسص

 . 45املابدع

                                                           

(، دفسري اخلازن = لباب التأويل يف معمال التنزيمل 363/ 2( دفسري الققابي )1)

 .( بترصف123/ 1)

 .156/ 5( دفسري الققابي 2)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (572)

 وجه الداللة من اآلية:

  ة ما أعطته لنفسه.أعطت ا ية  وارح االنسان من احلقم فقد

اْلبعْحمقا  }دان دعاىل: -7 ص وع  اْلمربع
ْلنماُهْ  يفا ع محع رع وع ي ل ع

نا ْمنا بع قن ْد كع لعقع  "وع

لعقع ع "،  70سورع امرساء  ، خع ي ا النذا قا بص ع اْلكع قن ع باقع ْنساُن ما نع ا اْما ع هيُّ
يا أع

لع ع ) دع عع ا ع فع ون  ما شاءع رع 7فعسع
ع  بع ع ( يفا أع،ص ُاورع  .8االنفطار {كن

ملع }دان دعاىل:  
مُن اخْلمالاقا تعبارع ع اهللنُ أعْحسع ونريهما  14املؤمنمون  {فع

مممن ا يمماذ التممي  لممت عممىل بممديق اممنعة اخلممال  و التممى دقإمم مممنه  

املحافظة عىل أبداهن  عىل نحو ما أممق بمه التمارع، و جمزاء االحسمان اال 

 االحسان .

 فة :ثانيًا : السنة النبوية الشري
 1-  ، مارا ا الامُد ْبمُن احلع نعا خع ثع مدن ، حع مابا هن  الوع

ْبدا ْبُد اهللنا ْبُن عع نعا عع ثع دن حع

: انع ، دع نع ْيامع ْن ُسلع نعا ُشْعبعُة، عع ثع دن  حع

منا الننباميص  نْمُه، عع ع اهللنُ عع
ِضا عع رع ْيقع ْن أعِبا ُهقع ُ ، عع ، ُ عدص انع ْكوع ْعُت ذع

ما سع

 وع 
ْيها لع ىلن اهللُ عع :اع انع لن ع دع  سع

ع ن  فايمها  م ع منن ع يع هع  جع
مارا ُهموع يفا نع مُه، فع ْفسع تعملع نع قع بعمل  فع مْن جع

مقع ن  ما ْن دع مع

ماُه  سن تعحع  يع
ها مدا ُه يفا يع ُسمُّ ُه، فع ْفسع تعلع نع قع ى ُساما فع سن ع ْن قع مع ا، وع د  بع

ا أع يهع
ا فا د  ا خُمعلن الاد  خع

                                                           

( لباب التأويل يف معال التنزيل.املؤل : عالء الدين ع  بن دمد بمن إبمقاهي  1)

همم(.املحق : 741بن عمق التيحي أبمو احلسمن، املعمقوف باخلمازن )املتمو : 

/ 2بممريوذ. ) –دصممحيا دمممد عمم  شمماهمل.النارش:  ار الكتممب العلميممة 
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(573)  ايــــــــــةرالد 

 

ا  د  ا خُمعلن الاد  نن ع خع هع ارا جع ُدمُه يفا يفا نع يدع دا ، فعحع
ع  يدع دا ُه باحع ْفسع تعلع نع ْن دع مع ا، وع د  بع ا أع يهع

فا

ا د  بع ا أع يهع
ا فا د  ا خُمعلن الاد  نن ع خع هع ارا جع  يفا نع

ْطناها ا يفا بع ع ُأ هبا ع  جيع
ها دا   .«يع

ْيممها  -2 لع ممىلن اهللنُ عع ُسمموُن اهللا اع ممانع رع : دع ممانع ، دع بنمما   رو  عممن اْبممنا عع

: لن ع سع اغُ ناعْ  "وع قع الفع ُة وع حن نع الننا ا الصص
ثارٌي ما امع كع

ْاُبوٌن فايها تعانا مع   ."مع

 ة.شكقها يور القيامعنها وعن نسان مل ائو هذه النع  من ما يس

3- : ممانع ، دع ،ص قا ر  ا عْشممعع ممْقزع مْحعنا ْبممنا عع  الممقن
ْبممدا  ْبممنا عع

ا ا ممحن ممنا الضن عع

ُقوُن:  عع يع ْيقع ا ُهقع بع ْعُت أع
ما  سع

: انع د لن ع سع  وع
ْيها لع ىلن اهللنُ عع ُسوُن اهللا اع مْورع  "رع نْمُه يع ا ُيْسمأعُن عع نع مع إانن أعون

 ، ْسمممع ع ممان لعمم ع جا
ْ ُنصا ممانع لعممُه: أعملع ، أعْن ُيقع ممي ا ممنع الننعا

ْبممدع ما ممي العع
ْعنا ، يع

ممةا يعامع
القا

 البعارا ا 
نع امْلعاءا

يع ع ما ُنْقوا   ."وع

                                                           

بامامع 139/ 7احيا البخار،  (1)  وع
اءا باها وع الدن با السُّ ص وع تعاُب الطصبص .بعاُب : رُشْ

.كا

. بايثا اخلع نُْه وع
 ُجعاُف ما

مىلن  - 34( 126/ 4( سنن ال مذ، ذ بتار )2)  اهللا اع
ُسمونا ْن رع  عع

ْهدا اُب الزُّ أعْبوع

. مملن ع سع  وع
ْيمها لع ا - 1اهللنُ عع ُة وع ممحن ماٌب: الصص ممنع بع

ثاممرٌي ما امع كع
ْاُبمموٌن فاميها تعمانا مع ْعمع

اُغ نا ممقع لفع

مد   احا مرْيُ وع اُه نع وع رع يٌا، وع
محا مٌن اع سع يٌث حع

مدا ا حع مذع . هع
الا   ْن أعنعسا ْبنا مع .وعع الننا ا

ْبمدا اهللا ْبمنا  مْن عع ْعُضمُهْ  عع مُه بع فع أعْودع ُعوُه، وع فع قع ،فع
نْمد 
عايدا ْبنا أعِبا ها  اهللا ْبنا سع

ْبدا ْن عع عع

عا  .سع  يدا

اُ  ُهموع اْبمُن 305/ 5سنن ال مذ، ذ بتار ) (3) محن الضن يٌب.وع قا يٌث نع
مدا ا حع ذع (.هع

. ماُّ ر  أعاع مْقزع اْبمُن عع ، وع ر  مْقزع ماُن اْبمُن عع ُيقع ، وع ب  ْقزع مْحعنا ْبنا عع  القن
ْبدا اُب  - 44عع ْبموع أع

ملن  سع  وع
ْيمها لع مىلن اهللنُ عع  اهللا اع

ُسمونا ْن رع ريا اْلُقْقلنا عع
ْفسا عا  - 88 ع .دع مْن ُسمورع

ما ماب وع بع

اُثُق. اُكُ  التنكع  أعهْلع



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (574)

ْبُد اهللنا ْبنُ -4 ْيمها  عن عع لع مىلن اهللُ عع ُسمونع اهللنا اع ْيمُت رع أع : رع مانع ، دع مقع ُعمع

ُقوُن:  يع ، وع
ْعبعةا ُطوُف بااْلكع لن ع يع سع م ا »وع ما أعْعظعمع ، مع

أعْايعبع را عم ا  وع
ْايعبع ا ا أع مع

نْمدع  نا أعْعظعمُ  عا مُة امْلُمْؤما ْقمع ، حلعُ
ها  بايعدا

د  ْفُس ُدعمن ، نع النذا ، وع
تع ا أعْعظع ع ُحْقمع اهللنا  وع

ا رْي  الن خع
ُظنن باها إا أعْن نع ، وع

ها ما ، وع ع
الاها ، مع

نْ ا ة  ما   ."ُحْقمع

5- : مانع ملن ع دع سع  وع
ْيمها لع مىلن اهللُ عع ُسمونع اهللنا اع ، أعنن رع ب  مازا  ْبمنا عع

اءا ع اْلربع

رْيا حع   » ن  بااع
ْتلا ُمْؤما ْن دع ىلع اهللنا ما ُن عع ْنيعا أعْهوع اُن الدُّ وع   .«لعزع

 وجه الداللة من ا حا يث :

فصممحة امنسممان وعافيتممه يف بدنممه مممن نعمم  اهلل التممي دسممتوجب 

همذا ف، كمام أن واملحافظة ال التضييق بمالتربع ، أو البيمق،  التكق ال الكفق

 ، مانا ْنسع را اْما مْأنا  ع ظع ا شع
ىلع عا يٌل عع

نفمس االنسمان ليسمت ملكما  لمه ،  وأن لا

 المذ، خلقهما وأوجمد فيهما ممن  ديم  اخللم  وإنام هى أمانة ممن عنمد اهلل

                                                           

]دعليمم  دمممد فممؤا  عبممد البممادي  يف الزوابممد يف  1297/ 2( سممنن ابممن ماجممة 1)

إسنا ه مقان. ونرص بن دمد شميأ ابمن ماجمة حمعفه أبمو حماد  وذكمقه ابمن 

. الاها مع نا وع
را املُْْؤما   ع

ةا  حبان يف الثقاذ كتاب الفتن .بعاُب ُحْقمع

   ُظْلممام   2/874( سممنن ابممن ماجممة 2)
ْتمملا ُمْسمملا مماُب التنْالامميظا يفا دع يعاذ بع كتعمماُب الممدص

]دعلي  دمد فؤا  عبد البادي  يف الزوابمد إسمنا ه امحيا ورجالمه موثقمون. 

ودد  ح الوليد بالسامع فزالت هتمة ددليسه. واحلديث يف رواية نمري المرباء 

 أخقجه نري املصن  أيضا..



 

(575)  ايــــــــــةرالد 

 

وجليله ما يتمكن به من عبا ده سمبحانه و عمامرع ا رع التمي اسمتخلفه 

 فيها .

 املعقول ::ًاثالث
عضاء استبدان من الذ، همو أ نمى بالمذ، همو  ن التربع باإ -1

خممري، و اختيممار ملمما ممما هممو  ون ا كمممل، وا نفممق ، ودممد عممري اهلل بنممي 

، ُهموع }:عىل ذل  ، فقان جمل شمأنه يف حقهم   ارسابيل
ُلونع النمذا

ْسمتعْبدا دع أع

رْيٌ  ، ُهوع خع
ممق أن التبمديل ودمق ممنه  يف أممقين  (61.)البققع {أعْ نعى باالنذا

املتربع بأحد أعضابه ، النقص عىل الكمامن ممق  مباحمل ، فكي  إذا اختار

  ضاء.احتامن وجو  احلقمة يف ذل  عند من ال يبيا نقل ا ع

أن ا ال عصمة  ر املسل  و مجيمق أجمزاء بدنمه الثابتمة فيمه،  -2

فال جيوز لإلنسان أن جيني عىل نفسه أو عىل عضو من أعضمابه أو بةمده 

أو عىل نريه إال بح  ثابت رشعا ، كمام إذا اردكمب جقيممة دوجمب حمدا  

أو ا ممقح ، فيقممي  احلمماك  الةممعي عليممه ممما  ، مممن كالقتممل أو القطممق

 تحقه.يس

                                                           

( بترصمف، نقمل ا عضماء 337/ 2( ، سمبل السمالر )60/ 7ا واار )( نيل 1)

 .53بمل الطب والدين ز 

 .53( نقل ا عضاء بمل الطب والدين ، ز 2)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (576)

أن ا امممل املسممماواع بممممل املسممملممل يف عصممممة المممدماء و  -3 

مجماع إفتجب املحافظة عىل حقماهت  الثابتمة بمالققلن والسمنة و، ا عضاء

 اآلمة.

 :أقوال العلماء  ى حكم اإلنتفاع بأجزاء اددمى بوجه عام
 أقوال احلنفية :

اءا "جاء   الفتاو  اهلندية ما نصه : اُع بامأعْجزع ْنتافع مْز  االا ُ ْ جيع ميص ملع
ما اآْل ع

. ميص
اا قا اْ عْخالع اها موع ا يفا جع مذع يُا كع

حا  ُهوع الصن
ةا امع قع ْلكع

دايلع لا  وع
ةا اسع لننجع

 دايلع لا

 . "وذكق أيضا أنه ال جيوز بيق شعق اآل مى وامنتفاع به

ا( الننمْوُع  "جاء   بدابق الصنابق يف دقديب الةابق ما نصه: أعمن )وع

، الع  اٌء النذا موع رْيا حع   سع  ا بااع
ْتُل امْلُْسلا ُهوع دع  أعْاال  فع

اها ْكقع ُص بااْما خن الع ُيقع  ُيبعاُح وع

مةع  بعاحع مُل اْما
تعما ْ م   الع  ع مرْيا حع  ا بااع

ْتلع امْلُْسملا عنن دع ا؛  ا اما ْو دع ا أع ص 
ادا اُه نع ْكقع انع اْما كع

اىلع  عع دع بعارع ع وع انع اهللنُ دع  دع
ان  رع اهللنُ إاال باماحْلع ص وع }باحع مقن مي حع

ْقُتُلوا الننْفسع النتا  {ال دع

نْ 151]ا نعار:  ْطُق ُعْضو  ما ا دع ذع كع ،  ، وع اباها نا الع ُيبعماُح  "أعْعضع
ا نا ذع عنن هع

 ا

بااع   ع فع
ثا ها أع لع بانعْفسا عع ُه لعْو فع نن ٌ  أعالع دعقع  أع

ُهوع لثا لع فع عع لعْو فع  وع
ةا بعاحع ها أعْوىلع بااْما  . "رْيا

ممدع "جمماء   امنصمماف يف معقفممة الممقاجا مممن اخلممالف: جع إاْن وع وع

 ، را قن امْلُحع ، وع با ُهامع يفا امْلُْذهع قع ْالع
أع انا . وع ْجهع ، وع

ازا أعْكلاها وع ي جع
فا يصت ا: فع ا مع ْعُصوم  مع

ابا  رُي اْ عْامحع
ماها ع  مجع

ْيها لع عع ُوُز. وع ا: الع جيع ُدمُهع . أعحع الننْظ ا جماء   رشح ، "وع

                                                           

 (.354/ 5( الفتاو  اهلندية )1)

 (.177/ 7( بدابق الصنابق يف دقديب الةابق )2)

 (.376/ 10( امنصاف يف معقفة القاجا من اخلالف للمق او، )3)



 

(577)  ايــــــــــةرالد 

 

ميص وسمابق
ما مْعقا اآْل ع اُع باتع فع

ْنتا ُقُر االا ْ أجزابمه  النوو، عىل مسل  ما نصه :  ع

اباها  اباُق أعْجزع سع ُظْفُقُه وع ْعُقُه وع ُن شع ْل ُيْدفع  بع
تاها امع قع كع

  ."لا

 أدلة املبيحني لنقل األعضاء والرد عليها :: ًاثاني
 مبا يلى : آخر ى عته اسان لزرنقل جزء من إناستدل القائلون جبواز 

 اإلستدالل بعموم قواعد الشريعة : -1
اسممتدن املجيممزون لنقممل ا عضمماء بممام فهممموه مممن عمممور دواعممد 

 الةيعة مثل :

الرمموراذ دبمميا املحظمموراذ ، الرممر يممزان ، املتممقة جتلممب 

 التيسممري ، ققيمم  أعممىل املصمملحتمل ، اردكمماب أخمم  الرممرين ، وإذا

 درأ أعظمهام  را  باردكاب أخفهام  را  . دعارحت مفسددان د
 : وناقش أصحاب القول األول القائلون باملنع هذا الدليل مبا يلى

إن هذه القواعد إنام دتناون مما  ن الةمع عمىل دناولمه بمدليل ممن 

الكتاب أو السنة أو اممجاع أو القيا  الصحيا ، وأن ما  ن الةع عمىل 

رها وال يمزا  عليهما ، وأن مما أالم  فيه فمأن القخصمة دقمدر بقمد ةرخص

التارع ققيمه من نري دقييد أو استثناء ال يدخل   هذه القواعد العاممة 

، كعصمة النفس املعصومة   كتاب اهلل وسنة نبيه اىل اهلل عليه وسل  ، 

ودقطيق أعضاء املسل  عمدا  مق سالمتها ، وكمذا دقطيمق أعضماء الكمافق 

رعها   جس  إنسان لخق ، لميس بمداخل   نري املحارب أو املحارب لز

                                                           

 (.103/ 14رشح النوو، عىل مسل  )( 1)
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دل  القواعمد ، حيمث أن التمارع مل يبميا دطمق عضمو ممن مسمل  إال إذا 

كانممت مقيضممة ويممؤ   دقكهمما إىل هالكممه ، كممام أجمماز دطممق ا عضمماء   

  القصاز وإدامة احلدو  فق  .

أما بالنسبة للكافق املحارب فل  يبيا التارع إال دتماهل  وسمبيه  

 واهل  وذريته  وهنى عن التمثيل هب .وسبأ أم

ومل جتلفمموا   أنممه ال جيمموز دطممق سممابق أعضمماء  دممان الققابممى:

  أو دو . ،اآل مى   نري حد

 اإلستدالل بقاعدة "الضرريزال ". -2

ُسونع اهللا امىل اهلل رو   ؛ أعنن رع
بايها ْن أع ، عع ص لا يعى امْلعازا ْ و ْبنا  ع ْمقا ْن عع عع

انع  ارع : »عليه وسل  دع ع
الع  ا رع وع ع   «.الع  ع

فاحلديث ينهى عن ايصان الرر لآلخقين، ث  إن الفقهاء دمالوا 

وذلم  كعابمد يعمو  عمىل  :: الرر ال يمزان بالرمر، دمان ابمن السمبكي

                                                           

نقل ا عضاء بمل الطب والدين ، دمألي :  / مصمطفى دممد المذهبى أسمتاذ  (1)

 .66الصدر بكلية الطب جامعة القاهقع .  ار احلديث القاهقع . ز 

 . 5/391الققابى  (2)

همم(.املحق : 179( مال  بن أنس بن مال  بن عامق ا ابحي املدل )املتو : 3)

مصطفى ا عظمي.النارش: مؤسسة زايد بمن سملطان لن هنيمان لألعمامن دمد 

. –أبممو ظبممي  -اخلرييممة وامنسممانية  مميعةا
تعمماُب اْ عْدضا

 - 2757امممماراذ.. كا

اْقفع ا ) اُء يفا املْ  ر. 2004 -هم  1425(. الطبعة: ا وىل، 1078/ 4اْلقعضع



 

(579)  ايــــــــــةرالد 

 

دوهل  الرر يزان. ولكن : ال  ر...  نه لو أزيل بالرر ملما امدب : 

  الرر يزان.

ف عضو منسان لخق فماحلك  الةمعي فوذا دسبب إنسان يف إدال

أن يقممتص مممن املتسممبب إن أمكممن القصمماز الةممعي أو الديممة حسممب 

حك  املسمألة ، وهمذا كلمه إذا مل يعم  املجنمي عليمه ولمو كمان يمكمن أن 

كعمل بعمل وكلية بكليمة ملما أنفمل التمارع ذلم   -يعوع عضو بعضو 

ْ  } .دان دعاىل: ْن َشع ْانعا يفا اْلكاتعابا ما قن ا فع فقمان سمبحانه :  38ا نعار  {ء  مع

ياا}
ّب  نعسا انع رع ا كع مع  .64مقي  {وع

مق أن همذا االسمتبدان همو ا دمقب إىل املعقمون، ولكمن التمارع 

احلكي  مل يأذن به ومل يبيحه لعلمه بام يصلا أمور العبا  ولقاعدع: الرر 

 ال يزان بالرر، و داعدع الرر ال يزان بمثله .

زراعة ا عضماء مل دكمن معقوفمة يف عمىل عهمد  إن :دد يقون دابل

بمل بمالعكس ممن ذلم  : النبي اىل وسل  والصحابة والتابعمل ، فنقون 

اهلل  هو الصحيا، فهذه كتب احلديث والسريع دنقمل إلينما أن النبمي امىل

 عليه وسل  ر  إىل دتا ع را اهلل عنه عينه بعد أن سالت حددته. 

                                                           

قمي المدين السمبكي ( ا شباه والنظابق.املؤل : دماج المدين عبمد الوهماب بمن د1)

(.الطبعممة: ا وىل 41/ 1هممم(.النارش:  ار الكتممب العلميممة. )771)املتممو : 

 ر.1991 -هم1411



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (580)

ااا   ن عع انع اْبن اسحاب عع دع مْور وع ميبعت يع
مانع ُأاا ع دع تعا ع بن عمق بن دع

ُسمون اهلل  ما رع دعمت عمىل وجنتيمه فعق هع تنمى وع ن حع ع اْبن المنُّْعامع تعا ع ُاْحُد عمل دع

ْينعْيمها واحمدمها أخقجمه اْبمن سمعد  انعمت أحسمن عع كع سل  فع  وع
ْيها لع اىل اهلل عع

انع    كع
لا إان ذع ْوُاوال وع دد دقدر مع ّي وابو نعي  وع

قا اْلبعْيهع ْور بدر وع   .يع
جه  ار بوجهي  ون وع هع ي السص

ْور أحد ادقا انع كنت يع ع دع تعا ع ن دع رو  عع

ُسون اهلل اىل اهلل نْمُه حمددتي  رع مْهام نمدرذ ما ما سع مانع لخقهع كع سمل  فع  وع
ْيها لع عع

ما يفا  لهع مامن رع لع سمل  فع  وع
ْيمها لع ُسون اهلل اىل اهلل عع فأخذهتا بيعد، وسعيت إاىلع رع

ْت  عع مع مها فاجعلهما كفي  ع ْجها مي نبيم  باوع
مامع ودا ع كع تعما ع ُهم ن ب دع انع اللن قع يناُه فع عع

ا نظقا دمهع أعحع  وع
ْينعْيها  .احسن عع

من  ع عع ارا  بن ُعبعْيدع مْحعن بن احْلع ي  عبد القن قا أخقج أعُبو يعىل من اع وع

ما الننبامي امىل اهلل عع  يهع
مْور ُاْحمُد فبمزب فا ر يع يبعت عممل أِب ذع

انع ُأاا ْيمها جده دع لع

ْينعْيها  انعت أاا عع كع سل  فع   .وع

ْ  }بل إن اممار الققابى عند دفسريه لقوله دعاىل :   مْيها لع تعْبنعما عع كع وع

اْ ُُذنع باماْ ُُذنا   وع
اْ عْنم ع باماْ عْن ا مْلا وع ممْلع باماْلعع اْلعع ا أعنن المننْفسع بامالننْفسا وع يهع

فا

ُقوحع  اْ ُ نص وع نن باالسص السص ْ وع مْن ملع مع ٌع لعمُه وع مارع فن ُهموع كع  فع
بع بامها مدن ْن دعصع مع اٌز فع صع

دا

                                                           

الع 115/ 6(السمممنن الكمممرب  للبيهقمممي )1) رع وع ع ممماُب الع  ع ( كتممماب الصممملا. بع

ارع  ع
 ودان عنه :مقسل." ا

ع أحد ممن ا360( 359/ 1(اخلصابص الكرب  )2) ْزوع دق يفا نع ا وع ماذ ( بعاب مع آْليع

 واملعجزاذ.



 

(581)  ايــــــــــةرالد 

 

ُونع 
ُأولعئا ع ُهُ  الظناملا نع اهللنُ فع ُكْ  باامع أعْنزع ْ دكلم  عمن حكم  (  45 :املابدع) { ع

زرع سن اآل مى أو أذنه ور ها بعد نزعهما منمه نتيجمة حلما   أو   دمو  

   .وذكق أراء العلامء

رع احلكمي  مل يمبا اسمتبدان سمن بمأخق  ،أو شمعق وإذا كان التا

بتمعق   القصماز ، ممق أن املمأخوذ منمه   همذه احلالمة همو املتسممبب   

إدالف دل  السن أو   ذل  العضمو ، فكيم  نبميا اسمتقطاع عضمو أو 

إثمام  أو جقمما  وزرع ذلم  العضمو أو ا مزء    فجزء ممن ل ممى مل يقم 

  تسبب   إدالف ذل  العضو فيه ؟شخص لخق ، مل يكن املتربع هو امل

 االستدالل بآيات اإلضرار : -3
 إانن اهللنع  }دان دعاىل : -1

ْيمها لع  فعال إاْث ع عع
ال عا   رْيع باغ  وع نا اْحُطقن نع مع فع

ي ٌ  حا ُفوٌر رع  (.173البققع)  {نع

ْثم }دان دعاىل: -2  ا مانا   ما مرْيع ُمتعجع  نع
ة  صع ْمع نا اْحُطقن يفا خمع مع موانن فع    فع

ي ٌ  حا ُفوٌر رع  (.3املابدع)  {اهللنع نع

ُفموٌر }دان دعاىل: -3 بنم ع نع موانن رع  فع
ال عما   مرْيع بماغ  وع منا اْحمُطقن نع مع فع

يٌ   حا  .(145ا نعار ){رع

ُفمموٌر  }دممان دعمماىل : -4 مموانن اهللنع نع  فع
ال عمما   ممرْيع بمماغ  وع ممنا اْحممُطقن نع مع

ي ٌ  حا  .(115النحل ) {رع

                                                           

 (.191/ 6(دفسري الققابي )1)

 .68(نقل ا عضاء بمل الطب والدين . ز 2)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (582)

ْرُدْ  }عاىل:دان د -5 ما اْحمُطقا ْيُكْ  إاالن مع لع رع عع قن لع لعُكْ  ما حع ْد فعصن دع وع

 (.119ا نعار ) {إالعْيها 

 وجه الداللة من اآلياذ :

ليس   همذه اآليماذ  ليمل عمىل إباحمة حلم  اآل ممى أو شمأ ممن 

أجزابه الثابتة فيه ، بل اآلياذ دتحد  عن ا شياء املحقمة عىل امنسمان 

ن مومنق  ،وسل  ر اهلل   كتابه وعىل لسان نبيه اىل اهلل عليه، وأن ما حق

  دناوله إياها ، فال  ل إال   حالة االحطقار .

وأن ممما حقمممه سممبحانه ودعمماىل دمموىل بيانممه ودفصمميله   القممقلن 

الكقي  ، و  سنة نبيه اىل اهلل عليه وسل  ممن ميتمة و ر مسمفوح وحلم  

النطيحممة .....وهممى عةممون اممنفا عممىل خنزيممق واملنخنقممة وامل  يممة و

 التحديد .

 ،فوذا كان اهلل جل وعال دمد بممل املحقمماذ عمىل سمبيل التفصميل

وأباح أكلها عند الرورع ، فيجب االدتصار عىل ما أباحه قاشيا  لقولمه 

ينع  }دعاىل : 
بُّ امْلُْعتعدا

ْعتعُدوا إانن اهللنع ال ُ ا ال دع  .(190البققع ) {وع

فرسين ظاهقع   ذل  ، ف اه  يقولون عند دوله دعاىل وأدوان امل

نا اْحُطقن } مع  . أ  من احظق إىل شأ من هذه املحقماذ{فع

                                                           

/ 2( )7/ 2(،)103/ 1( دفسممري اخلممازن = لبمماب التأويممل يف معممال التنزيممل )1)

166()3/99( )2 /150..) 

 (.103/ 1(دفسري اخلازن = لباب التأويل يف معال التنزيل )2)



 

(583)  ايــــــــــةرالد 

 

 .اإلستدالل بأن الضرورات تبيح احملظورات -4
 ودتلخص الةوط الةعية للرورع   :

أن دكممون ملجئممة حيممث جيممد الفاعممل نفسممه أو نممريه   حالممة  -أ

بالنفس أو بالعضمو ، أو بمالعقع ، أو بالعقمل جتى فيها حدو   ر 

 ،أو باملان ، ودوابعها .

 . ا  منتظق أن يكون اخلطق دابام   -ب

أن يكون فعل الرورع وسيلة الزمة لدفق الرمر   نالمب  -ج

 ظنه .

أن دكون املصلحة   فعل الرورع أعظ  من املفسمدع امل دبمة - 

 عىل فعل املحظور.

يف  "الرمموراذ دبمميا املحظمموراذ"ولقممد فهمم  النمما  داعممدع 

مسألة نقل ا عضاء عىل نري وجهها، و اسمتعملوها يف نمري مواحمعها ، 

فالطوا فيها فهمام  ودطبيقما  والصمواب أن يقمان: إن الرمورع همي احلالمة 

التممي دقممور بالتممخص املضممطق )أ  املممقيىل ( ال باممريه )أ  املتممربع ( 

مقع شخص مقحا ادت م  فتلجئه إىل َشء دقر منقاذ نفسه ، مثل إذا

ب  بعمىل أعضمابه بعمليمة جقاحيمة، ومثمل مما إذا عرسمذ وال ع اممقأع، 

فت  بطنها الخمقاج املولمو ، وال دتحقم  الرمورع إال إذا كانمت احلالمة 

التي دامت باملضطق ليس هلا بمديل مثمل الصمور املمذكورع، فمأن كمان هلما 

ن بعىل النما  بديل فهي من دبيل احلاجة ال للرورع، مثل ما  صل م

أن يق ع ماال بالقبا ليبنى بيتا  يسكنه ، ويظنها  ورع وهمذا خطمأ  ن 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (584)

سمممكنى التمممخص يف ملكمممه، لممميس لمممه بمممديل، فهمممو سمممكناه   بيمممت 

بالكقاء)االجيار ( هكذا جيب أن دفه  الرورع ، ويعقف النما  الفمقب 

بينها وبمل احلاجة وليس ممن الرمورع إنقماذ ممقيىل، يأخمذ عضمو ممن 

ق احيا ، بل هذا فسا  جس  الامالح لخمق، ولميس ممن ، شخص لخ

الرورع انتها  حقمة ميت بانتزاع جزء منمه لعمالج شمخص لخمق. بمل 

 هذا نري مقبون وال معقون، وهو عمل منكق يأباه اهلل ورسوله واملؤمنمل.
كامأن الرورع ليست منطلقا  لل خيص يف كل َشء ، إذ لو كان 

، فتعاممل النما  بالقبما للرمورع ،  ا مق كذل  السمبيحت املحقمماذ

و از للتباب املعدممل أخمذ أمموان ا ننيماء ليتزوجموا و فظموا شمطق 

 ينه  ويعفوا أنفسه  و صنوا فقوجه  ، أو  ماز هلم  أن يزنموا ونحمو 

  ذل  .
 : وناقش أصحاب القول األول القائلون باملنع هذا الدليل مبا يلى

 رار : ساد اإلستدالل بآيات االضط
منا اْحمُطقن  }لياذ الرورع الوار ع   الققان مثل دوله دعماىل : مع فع

ي ٌ  حا ُفوٌر رع  إانن اهللنع نع
ْيها لع  فعال إاْث ع عع

ال عا   رْيع باغ  وع دوله  (، و173البققع)  {نع

ُفمورٌ  }دعاىل: وانن اهللنع نع ْث   فع ا  ما
انا   رْيع ُمتعجع  نع

ة  صع ْمع نا اْحُطقن يفا خمع مع مي ٌ  فع حا  {رع

........ وكممذل  ا اممون الفقهيممة املسممتنبطة منهمما مثممل دمموهل  : املابممدع

الروراذ دبيا املحظوراذ ......كل ذل  ال يصا االستدالن به عىل 

                                                           

 .71-70طب والدين . ز نقل ا عضاء بمل ال (1)



 

(585)  ايــــــــــةرالد 

 

إباحة استخدار حل  امنسان وإباحتها عند الرورع ، وال يمدخل جسمد 

حتممى مممن امماحبه  ا  امنسممان حمممن هممذه ا شممياء ،  نممه معصممور رشعمم

، وهبمذا ال يمدخل حممن  ا  وميتم ا  حه خالقه سبحانه ودعاىل احلقمة حيومن

املحقماذ التى دصبا مباحة عند الرورع بل هو معصور وحقمته ثابتة 

والقكمه دواعد الةيعة العامة للرموراذ وال يصمبا مباحما   حمان 

  امحطقار .
امستدالن بقاعمدع :إذا دعارحمت مفسمددان دمدرأ أعظمهمام  -5

ققيمم  أعممىل املصمملحتمل  "را  باردكمماب أخفهممام  را  ، وداعممدع : 

إن ذلمم  عنممدما دتعممارع أمممور  :فنقممون "واردكمماب أخمم  الرممرين 

متفاحلة ال يمكن خالز أحدمها إال بوهدار ا خمق  ، ونما لإلجتهما  

 فيه مدخل .

ث  إن أعىل املصلحتمل هنا يف بقاء عضو املعصور لعصمته رشعما  

عىل أ، ونقلممه وزرعممه يف لخممق مظنوهنمما، فمم تمميقن السممالمة ن بقمماءه م؛ 

املصلحتمل هو ما حكمت الةميعة بمه، وأ، مصملحة خالفمت الةميعة 

 فال دتبق .

  

                                                           

( نقل اآلعضاء اآل مية   حوء الةيعة والطب والوادق. إعدا .  /أبو الوفماء 1)

هجقيممة .النممارش رشكممة الصممفا 1418عبممد اآلخممق . الطبعممة ا وىل رمضممان

 .25للطباعة.ز 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (586)

 : وناقش أصحاب القول األول القائلون باملنع هذا الدليل مبا يلى

نقل ا عضاء من ا حيماء أو االممواذ لألحيماء ممق و ع بقاعمده 

فمعلور أنه إذا دعارحت مفسمدع  ،  جلب املصالا رء املفاسد مقدر عىل

و مصلحة ددر  فق املفسدع نالبا ،  ن اعتناء التارع باملنهياذ أشمد ممن 

مء   ْ مْقُدُكْ  باإلع ا أعمع مواذع اعتنابه باملأموراذ لذل  دان امىل اهلل عليمه وسمل  فع

ء   ْ ْن َشع عْيُتُكْ  عع ا هنع إاذع ا اْستعطعْعُتْ ، وع نُْه مع
ْأُدوا ما ُعوهُ فع دع ولذل  فقد أال   «فع

جتناب   املنهياذ ولو مق املتقة يف الم  ، وديمد   املمأموراذ بقمدر ما

، عى أن نزع كلية أونصم  كبمد ممن حميا واالستطاعة ، و من ، الطادة 

وخمال  اهلممد، ، لميس لمه مفسمدع  نيويمة وأخقويممة فقمد رجم  بالايمب 

 - انللسباولو  -ل واملعنو، النبو، الذ  منق من احلاب ا ذ  املا ، ، ب

 . با مواذ

ودممد رأ  بعممىل الفقهمماء ديمما  مسممألة زرع ا عضمماء عممىل  -5

عند الرورع أخذا  يف االعتبار دصني  العالمة  مسألة التداو، باحلقار

                                                           

ع  يفا اْلُعُمممقا ) - 73( اممحيا مسممل . كتمماب احلممج .1) ممقن ممجص مع ممْقعا احْلع مماُب فع / 2بع

975.) 

( نقل ا عضاء بمل الطب والدين ، دمألي :  / مصمطفى دممد المذهبى أسمتاذ 2)

 .74-73الصدر بكلية الطب جامعة القاهقع .  ار احلديث القاهقع . ز 

 (التداو  ياحلقار : 3)

ادف  الفقهاء عمىل حقممة التمداو، بماملحقر أو المنجس يف حمان االختيمار.) البحمق  

( وجماء 237/ 8ل  ودكملمة الطمور، )القاب  رشح كنز الدداب  ومنحة اخلا
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وإنممام جيمموز التممداو، با شممياء الطمماهقع وال جيمموز بممالنجس "فيممه ممما نصممه :

(، وجاء فيه ما 491/ 2حاشية العدو، عىل كفاية الطالب القبال )"كاخلمق

)وال يتعالج( أ، ال جيوز التعالج )بماخلمق( يف بماان ا سم  وظماهقه "نصه:

ام فيه ميتة وال بإلء نا حقر اهلل سمبحانه ودعماىل( )وال بالنجاسة( نريه )وال ب

حاشمية العمدو، عمىل كفايمة الطالمب "من دداو  بنجس ال شفاه اهلل دعماىل »

 "( وجاء فيه ما نصه :492/ 2القبال )

/ 3وال بإلممء نمما حممقر اهلل سممبحانه ودعاىل(،روحممة الطممالبمل وعمممدع املفتمممل )

املسممكق، واملممذهب عنممد مجهممور القسمم  الثممال:  "(وجمماء فيممه ممما نصممه :285

ا احاب: أنه ال  مل رشب اخلممق ال للتمداو، وال للعطمق، وديمل: جيموز 

هلام. وديل هلذا  ون ذا ، وديل: بالعكس. فوذا جوزنما للعطمق، فوجمد مخمقا 

وبوال رشب البون؛  ن ققيمه أخ . كام لو وجد بموال ومماء نجسما، رشب 

سكق من النجاساذ، جيوز التمداو، بمه املاء،  ن نجاسته ااربة. وما سو  امل

 كله عىل الصحيا املعقوف.

وديل: ال جيوز. وديل: ال جيوز إال بأبوان امبل. ويف جواز التبخق بالدن المذ، فيمه 

مخممق وجهممان بسممبب  خانممه.دلت: ا امما: ا ممواز؛  نممه لمميس  خممان نفممس 

 النجاسة. واهلل أعل .،مطالب أوِل 

)و مقر نجمس كمدر "( وجاء فيه مما نصمه :309 /6النهى يف رشح ناية املنتهى )

/  7) -  ،املحىل 3]املابدع:  {حقمت عليك  امليتة والدر}وميتة( لقوله دعاىل: 

426.) 

أما   حالمة الرمورع إىل التمداو، بمه، بمأن أخمرب ابيمب مسمل  عمدن ثقمة حماذب 

بالطب، أن فيه شفاء للمقيىل، وأنه أما إذا  عمت الرمورع إىل التمداو، بمه، 
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أن أخرب ابيب مسل  عدن ثقة حاذب بالطب، أن فيه شمفاء للممقيىل، وأنمه ب

ال جيد، نمريه ممن ا  ويمة املباحمة يف شمفابه، فقمد اختلم  الفقهماء يف حكم  

 التداو، به عىل مذاهب:

يق  أاحابه جواز التداو، بماملحقر أو المنجس، عمىل دفصميل بممل  القون ا ون:

 بعضه  يف ذل .

ية، إذ يمقون جمواز االستتمفاء بماحلقار، إذا أخمرب ابيمب إىل هذا ذهب بعىل احلنف

مسل  أن فيه شفاء للمقيىل، ومل يوجد  واء مباح يقور مقاممه يف التمداو، بمه 

من املقع، وما عليه مذهب التافعية ودطق به مجهوره ، هو جواز التداو، 

بالنجاساذ مطلقا  نري املسكق، إذا مل يوجمد اماهق يقمور مقامهما يف التمداو،، 

كممان املتممداو، عارفمما  بالطممب، يعممقف أنممه ال يقممور نممري الممنجس مقامممه يف و

املداواع، أو كان يعقف ذل  من جتقبة سابقة له ممق املمقع، أو أخمربه ابيمب 

مسل  بذل ، ومذهب الظاهقية جواز التداو، باملحقر والنجس حاشا حلمور 

بنمممي ل ر ومممما يقتمممل ممممن دناولمممه، فمممال  مممل التمممداو، بمممه وإن  عمممت إليمممه 

)وأمما( التمداو،  "(وفيه ما نصه :50/ 9لرورع.)املجموع رشح املهذب)ا

بالنجاساذ نري اخلمق فهو جابز سواء فيه مجيق النجاساذ نمري املسمكق همذا 

هو املذهب واملنصموز وبمه دطمق ا مهمور وفيمه وجمه أنمه ال جيموز )ووجمه 

 ثالممث( أنممه جيمموز بممأبوان امبممل خااممة لممورو  الممنص فيهمما وال جيمموز باريهمما

حكامها القافعي ومها شاذان والصواب ا واز مطلقما حلمديث أنمس رِض اهلل 

أدموا  -عنه )أن نفقا من عقينة وهي دبيلة معقوفة بض  العمل املهملة وبمالنون 

رسممون اهلل اممىل اهلل عليممه وسممل  فبممايعوه عممىل االسممالر فلسممتومخوا املدينممة 

ه وسل  فقان )أال فسقمت أجسامه  فتكوا ذل  إىل رسون اهلل اىل اهلل علي
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رسقجون مق راعينما يف إبلمه فتصميبون ممن أبواهلما وألباهنما دمالوا بمىل فخقجموا 

فةمبوا ممن ألباهنما وأبواهلما فصمحوا فقتلموا راعمي رسمون اهلل امىل اهلل عليممه 

ماُب  - 76(123/ 7وسل  وأاق وا النع ( رواه البخار، ) تعماُب الطصمبص .بع
كا

بالا   باأعْلبعانا اما
اءا وع هذا لفظ إحد  رواياذ البخار، )ويف روايمة فمأمقه  أن  الدن

يةبوا أبواهلا وألباهنا( دان أاحابنا وإنام جيموز التمداو، بالنجاسمة إذا مل جيمد 

 "امماهقا يقممور مقامهمما فممون وجممده حقمممت النجاسمماذ بممال خممالف وعليممه 

( مل حديث )إن اهلل مل جيعمل شمفاءك  فميام 51/ 9املجموع رشح املهذب )

ممةا  - 3874(7/ 4يك ( )سممنن أِب  او  )حممقر علمم  املْعْكُقوهع
ممةا يع مماٌب يفا اْ عْ وا بع

]حك  ا لبال : حعي ( فهو حقار عند وجو  نريه وليس حقامما إذا مل جيمد 

 نريه. 

* دان أاحابنا وإنام جيوز ذل  إذا كان املتداو، عارفا بالطب يعقف أنمه ال يقمور 

  عدن ويكفي ابيب واحمد  ح نري هذا مقامه أو أخربه بذل  ابيب مسل

به الباو، ونريه فلو دان الطبيب يتعجل ل  به التفاء وإن دقكته دأخق ففمي 

إباحته وجهان حكامها الباو، ومل يقجا واحدا منهام وديا  نظريه يف التيم  

أن يكون ا اا جوازه )أما( اخلمق والنبيذ ونريمهما ممن املسمكق فهمل جيموز 

يه أربعة أوجه متمهورع )الصمحيا( عنمد مجهمور رشهبا للتداو، أو العطق ف

ا امممحاب ال جيممموز فيهام،)والثمممال(جيوز )والثالمممث( جيممموز للتمممداو،  ون 

العطق )والقابق( عكسه دان القافعي الصحيا عند ا مهور ال جيوز لواحمد 

منهام و ليله حديث وابل بن حجق رِض اهلل عنه )أن اارب بن سويد ا عفي 

ليه وسل  عن اخلمق فنهاه أو كمقه أن يصمنعها فقمان إنمام سأن النبي اىل اهلل ع
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( بعاٌب يفا 7/ 4أانعها للدواء فقان إنه ليس بدواء ولكنه  اء( رواه أِب  او  )

ةا حك  ا لبال  : احيا.  املْعْكُقوهع
ةا يع  اْ عْ وا

واختار إمار احلقممل والازاِل جوازها للعطق  ون التداو، واملذهب ا ون وهمو 

هلام ونن اححه املحام  ، فان جوزنا رشهبا للعطق وكان معه مخق  ققيمها

وبون لزمه رشب البون وحقر اخلممق الن قمقي  اخلممق أخم  دمان أامحابنا 

فهذا كمن وجد بوال وماء نجسا فونه يةب املاء النجس  ن نجاسمته ااربمة 

ويف جممواز التبخممق بالنممد املعجممون بمماخلمق وجهممان بسممبب  خانممه )أاممحهام( 

وازه  نممه لمميس  خممان نفممس النجاسممة واهلل أعلمم . * )فممقع( دممدذكقنا أن جمم

املذهب الصحيا ققي  اخلمق للتداو، والعطق وأن إمار احلمقممل والامزاِل 

اختارا جوازها للعطق دان إممار احلمقممل اخلممق يسمكن العطمق فمال يكمون 

عىل استعامهلا يف حك  العالج دان ومن دان إن اخلمق ال يسكن العطق فليس 

بصريع وال يعد دوله مذهبا بل هو نل  ووه  بل معادق اخلمق جيتز  هبا عمن 

املاء هذا كالمه ولميس كمام ا عمى بمل الصمواب املتمهور عمن التمافعي وعمن 

ا احاب وا اباء أهنا ال دسكن العطق بل دزيده واملتهور من عا ع رشبمة 

 ."اخلمق أهن  يكثقون رشب املاء 

مْن  -"ما نصه : (.وفيه426/  7) -املحىل  ملن ما جع مزن وع رع اهللنُ عع مقن ما حع ُكملُّ مع ْسأعلعٌة: وع مع

ر   ، أعْو  ع
ْيتعمة  ، أعْو مع ار  مقع  حع

مْيد  يمق  أعْو اع نْزا
ْن خا با ما ارا املْعتع لا وع

مُبق  أعْو  ;املْعآكا م ا سع أعْو حلعْ

، أعْربعق  
، أعْو ذا اباق  لا ع  ;اع رْيا ذع ، أعْو نع ْق  ع ، أعْو مخع ع ةع عا أعْو حع مورع ُ نْمدع الرن

مُه عا ُهموع ُكلُّ : فع

ٌء أعْامال   ْ لام ع َشع مْن ذع الُّ ما لعُه: فعالع  ع نعاوع ْن دع ا ُيْقتعُل مع مع رع وع ي ل ع
نا ورا بع ا حُلُ اشع العٌن حع حع

انع  اْد مع ْ جيع ملع ْبُل وع ا دع ْقنع كع نا ذع
ء  نا ْ ْن ُاْحُطقن إىلع َشع مع ا. فع هع رْيا الع بااع ، وع

ع  ورع ُ ُمْسلا   الع بارع
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مالعال   امدع حع تنمى جيع ون ع حع تعزع يع ، وع ْتبعقع تنى يع ْأُكلع حع ُه أعْن يع لع : فع ي  مص
ما ع  ;أعْو ذا ُه عع مدع جع ا وع مواذع فع

عا.  ورع ُ اعا الرن نْدع اْردافع
انع عا امع كع ا كع ام  قع  ع حع

لا ْن ذع العُن ما  احْلع

نجس ، عمىل دفصميل يق  من ذهب إليه حقمة التداو، باملحقر أو الم القون الثال:

بمل بعضه  يف ذل .إىل هذا ذهب مجهور احلنفية، ويمق  املالكيمة عمدر جمواز 

التداو، بالنجاسة يف ظاهق ا س  أو باانه، وال بإلء نما حمقر اهلل سمبحانه، 

وثمة وجه يف مذهب التافعية وافه النوو، بالتذوذ، أنمه ال جيموز التمداو، 

ر جمواز التمداو، بماملحقر وال بإلمء بالنجاساذ مطلقا ، ومذهب احلنابلة عد

فيه دقر.)البحق القابم  رشح كنمز المدداب  ومنحمة اخلمال  ودكملمة الطمور، 

وإنام جيوز التمداو، با شمياء الطماهقع وال جيموز "( وفيه ما نصه :237/ 8)

ال "( وفيه ما نصه :466/ 3،املقدماذ املمهداذ )"بالنجس كاخلمق ونريه 

التداو، بام عدا الكي من احلجامة، ودطمق العمقوب، اختالف فيام أعلمه يف أن 

وأخذ الدواء مباح يف الةيعة نري دظمور، ودمد كقهمه بعمىل السمل  ورأ  

 دقكه ادكاال عىل اهلل أفضل.

وال جيوز التداو، بةب اخلمق وال بةب َشء من النجاساذ.،الفواكه المدوال  

وفيمه مما نصمه  "نصمه :( وفيمه مما 339/ 2عىل رسالة ابن أِب زيد القريوال )

وال يتعممالج بمماخلمق وال بالنجاسممة وال بممام فيممه ميتممة وال بإلممء نا،الفواكممه ":

وملا كمان "( وفيه ما نصه :340/ 2الدوال عىل رسالة ابن أِب زيد القريوال )

التداو، ال جيوز با شياء النجسة فقان: )وال( جيوز أن )يتعمالج بماخلمق( أ، 

(،كتماف القنماع عمن ممتن 51/ 9ع رشح املهمذب ) قر التداو، به ،املجمو

(،)وال جيوز التداو، بإلء دقر أو بإلء )فيه دقر كألبان 200/ 6امدناع )

 ا دن وحل  َشء من املحقماذ وال بةب مسكق( .
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أ لممة املممذهبمل : اسممتدن أاممحاب املممذهب ا ون عممىل جممواز التممداو، بمماملحقر أو 

 النجس عند الرورع إليه بام ي :

 وال : الكتاب الكقي :أ

. ممن اآليمة [4]{ودد فصل لك  ما حقر عليك  إال ما احطقرد  إليمهْ  } دان دعاىل:

 من سورع ا نعار. 119

ا رع كع مقن ما حع يمقا مع
ا
ما حمالن   وجه الداللة من اآلية:  لت ا ية عمىل أن مجع هع رْيا نع  وع

ملْعْيتعمةا

 حالة الرورع ، وعليه يباح التداوا  باملحقر   حالة الرورع . 

ْرُدْ  إالعْيمها يعنمي إال أن دمدعوك  الرمورع إىل أكلمه  ا اْحُطقا فمعنى دوله دعاىل: إاالن مع

/ 7بسبب شدع املجاعة فيباح لك  ذل  عند االحمطقار . )دفسمري الققابمي )

 ((.151/ 2اخلازن لباب التأويل يف معال التنزيل ) (، دفسري73

 ثانيا : السنة النبوية املطهقع:

إن رهطا  من عقينة أدوا إىل رسون اهلل »  دان: –رِض اهلل عنه  –رو، عن أنس  -1

، فقممالوا إنمما اجتوينمما املدينممة، وعظمممت بطوننمما، -اممىل اهلل عليممه وسممل   -

أن يلحقوا بقاعي -اهلل عليه وسل   اىل -وارهتست أعضا نا، فأمقه  النبي 

امبل، فيةبوا من ألباهنا وأبواهلا، فلحقوا بقاعي امبمل، فةمبوا ممن أبواهلما 

وألباهنا، حتى الحت بطموهن  وأبمداهن ، ثم  دتلموا القاعمي وسمادوا امبمل، 

فبعث يف المبه ، فجميء هبم ، -اىل اهلل عليه وسل   -فبلغ ذل  رسون اهلل 

همم ، وسمممق أعيممنه ، وألقمموا يف احلممقع يستسممقون فممال فقطممق أيممدهي  وأرجل

انا 123/ 7اممحيا البخممار، )« يسممقون  باممأعْبوع
اءا وع مماُب الممدن ( كتمماب الطممب .بع

بالا .  اما

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4446#_edn4
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نعا - 5686 ثع دن ع اهللنُ  حع
ِضا مْن أعنعمس  رع ، عع عع تعما ع مْن دع ماٌر، عع ن نعا مهع ثع دن ، حع يلع

عا ْسامع
ى ْبُن إا ُموسع

نُْه:  ا ا»عع ُقوا أعنن نعاس  ْلحع لن ع أعْن يع سع  وع
ْيها لع ىلن اهللُ عع ُهُ  الننبايُّ اع قع أعمع ، فع

ينعةا
ْوا يفا املعدا ْجتعوع

يها  اعا بالع  -باقع ْعناي اما مُبوا  -يع ا ، فعةع يمها اعا ُقموا باقع
لعحا ما، فع اهلاع ْبوع أع عما وع

ْلبعاهنا ْن أع
ُبوا ما يعْةع فع

لع  تنى اع ا، حع ع
اهلا ْبوع أع عا وع

ْلبعاهنا ْن أع
مغع ما بعلع ، فع بالع اُدوا اما سع يع وع

اعا تعُلوا القن قع اهُنُْ ، فع ْت أعْبدع حع

امْ  ]ز: ميءع هبا
ْ  فعجا مباها لع بعععثع يفا اع ، فع لن ع سع  وع

ْيها لع ىلن اهللُ عع طعمقع 124الننباين اع قع  ، فع

قع أعْعُينعُه ْ  مع سع ُهْ ، وع أعْرُجلع ْ  وع ُ هيع
ي ُدع « أعْيدا

نا ثع دن ُع: فعحع تعا ع انع دع : دع ينع مريا
مُد ْبمُن سا أعنن »من

نع احُلُدو ُ  نْزا ْبلع أعْن دع انع دع  ع كع
لا / 21عمدع القمار، رشح امحيا البخمار، )«ذع

235.) 

دمق يفا  وع ينعمة، وع
ي  وهم  يفا املْعدا ينعة( أع،: حصل هلعُ  ا مو  باماْ ا

ْوله: )اجتووا يفا املْعدا دع

ي ن أنس: اجتووا املْعدا بعة عع ة أِب دالع ايع وع مة را امع دع قُهموا اْما ، أع، كع نعة، باُدونا كلممة: يفا

ع و اء اْ موف  ،: اجتويت اْلبعلدع إاذا كقهتها، وا و  املْعمقع قا ْوهع انع اْ ع ا. دع هبع

مة ُمسمل  ممن  ايع وع يفا را ا يفا ا عْال، وع ذع بال( كع ي: اْما
ْعنا ْوله: )بقاعيه يع إاذا دطاون. دع

ْجه: أعن يْلحُقوا بقاعي  ا اْلوع ذع مانع هع ر، دع ْتا المالن تنى الحت( بافع ْوله: )حع بال. دع اْما

يفا  م ، وع حكمى اْلفمقاء الضن مء يصملا املوحا ، وع ْ ُقون: الا الإلن ،: يع قا ْوهع اْ ع

تنى احت. ة اْلكتميهني: حع ايع وع  را

 وجه الداللة منه:

هلؤالء القور بةب أبموان امبمل، عمىل  -اىل اهلل عليه وسل  -رخص رسون اهلل 

التداو، نا أااهب  من مقع، ودد احت أبمداهن  بعمد رشبمه.) فمتا  سبيل

( والتمداو، بما بوان همو ممن دبيمل التمداو، 143/ 10البار، البن حجمق )

بالنجس عند من يق  نجاسة البون ولو كان من مأكون اللح ، ودمد دمان بمه 

جابق بن زيد، واحلسن البرصم،، وسمعيد بمن املسميب، ومحما ، وأبمى حنيفمة، 
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، وهو من دبيل التداو، باملحقر كذل  أمجق [يوس ، ومجهور التافعيةوأبو 

الفقهاء عىل حقمة دنماون ا بموان عاممة حمان االختيار.)العنايمة رشح اهلدايمة 

حع ا101/ 1) ماٌع ُنمزا ما شع يهع
العْت فا واْن بع أعِبا ُيوُسم ع ()فع مةع وع يفع

نا نْمدع أعِبا حع
مُه عا ملْعماُء ُكلُّ

ٌد  انع ُدعمن دع ُهامع اهللنُ. وع ع
محا ُه اهللنُ  -رع ع

محا ْن  -رع يعْخُقُج ما  فع
ىلع املْعاءا لعبع عع ا نع ُح إالن إذع الع ُينْزع

ٌق عا  ماها ُممُه اع ُل حلعْ ا ُيْؤكع أعْاُلُه أعنن بعْونع مع ا( وع ُهور  ُكونع اع ا. أعْن يع مُهع نْمدع
مٌس عا ُه نعجا نْمدع

 العناية .

لايملا   قع يفا املْعماءا اْلقع دع إاْن وع ، وع
د  نْدع ُدعمن

ٌق عا اها ُمُه اع ُل حلعْ ا ُيْؤكع  أعنن بعْونع مع
ها املْعْسأعلعةا ذا  أعْاُل هع

منْ  يعْخممُقُج عع  فع
ممىلع املْعماءا مبع عع

ْالا  إالن أعْن يع
مموُز اْلُوُحموُء باممها ُ جيع ُسمُه وع تاممها  الع ُينعجص ين ُهورا اع

ْمنعمُق  نْمُه يع
ُق ما ماحا ثامرُي اْلفع اْلكع ْدُه، وع دع  أعْفسع

ٌع يفا املْعاءا ْطقع نُْه دع
قع ما دع ا إْن وع مُهع نْدع

. عا سع نعجا

عا. الع ازع الصن وع  جع

دان: إن عبمد المقمحن بمن عموف والمزبري بمن  –رِض اهلل عنه  –رو، عن أنس  -2

القمل، فمقخص هلم  يف -عليه وسل   اىل اهلل -العوار، شكوا إىل رسون اهلل 

 -رخمص رسمون اهلل » دمص احلقيق يف نمزاع هلمام، ويف روايمة أخمق  بلفمظ : 

لعبد القمحن بمن عموف والمزبري بمن العموار يف القممص -اىل اهلل عليه وسل  

/ 4.)امحيا البخمار، )[«احلقيق يف السمفق، ممن حكمة كانمت هبمام أو وجمق

ْقبا امحيا البخمار، )42 يقا يفا احلع قا ا .باُب احلع ريع السص  وع
ا ا هع / 4(بعاُب فعْضلا ا ا

42.)) 

مْن  - 2919 يٌد، عع
معا نعا سع ثع مدن ، حع

مارا ا الامُد ْبمُن احلع نعا خع ثع مدن ، حع ارا ْقمدع
مُد ْبمُن املا نعا أعمْحع ثع دن حع

، أعنن  عع تعا ع ُهْ :  دع ثع دن ا حع مْحعنا ْبنا »أعنعس   القن
ْبدا عع
صع لا خن لن ع رع سع  وع

ْيها لع ىلن اهللُ عع أعنن الننباين اع

اامع  انعْت هبا ة  كع كن ْن حا ، ما يق  قا ْن حع
يص  ما ما رْيا يفا دع بع الزُّ ، وع

ْوف  احيا البخمار، «.)عع

(4 /42.)) 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4446#_edn6
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 وجه الداللة منه:

ق لعمذر احلكمة والقممل ، ويقما  نريمهما ممن احلديث يدن عىل جمواز لمبس احلقيم

احلاجمماذ علمميهام، وإذا ثبممت ا ممواز يف حمم  هممذين الصممحابيمل ثبممت يف حمم  

نريمهمما ممما مل يقمم   ليممل عممىل اختصااممهام بممذل ، وهممو مبنممي عممىل اخلممالف 

املتهور يف ا اون فمن دمان: حكممه عمىل الواحمد حكم  عمىل ا امعمة كمان 

ا حصل له عذر مثل عذرمها، ومن منمق ممن ال خيص هلام دقخيصا لاريمها إذ

ذل  أحل  نريمها بالقيما  بعمدر الفمارب. فمدن احلمديث عمىل حمل التمداو، 

 (.104/ 2باملحقر عند الرورع إليه. نيل ا واار )

استدن أاحاب املذهب الثال القابلون بحقمة التمداو، بماملحقر أو المنجس، وإن 

 بام ي :  عت إليه الرورع،

و ممممل هلمممم  الطيبمممماذ و ممممقر علمممميه  } تمممماب الكقي :دممممان دعمممماىل:أوال  : الك

 من سورع ا عقاف. 157من اآلية [14]{اخلبابث

 وجه الداللة من اآلية:

بعاباثع لع  ، واخْلع ثع
بعابا معا  لت اآلية الكقيمة عىل ققي  اخْلع ْ ماذا باالةن مع قن ا يفا املُْحع اما ْفظ ا عع

ا املْعْجمقع .  مذع مقع  هع ما جع مع غع وع زع اْلوع سع وع
نعافا اخْلع بع وع ارا قع ُر اْلعع قص ُيحع ، فع

اذا رع ذن يفا املُْتعقع وع

فوذن  قر دنماون كمل خبيمث ولمو  جمل التمداو  للعممور الموار    ا يمة . 

 (. 300/ 7دفسري الققابي )

 نة النبوية املطهقع:ثانيا : الس

-اىل اهلل عليه وسمل   -أن رسون اهلل  –رِض اهلل عنها  –رو، عن أر سلمة  -1

 (110/ 7دان: إن اهلل مل جيعل شفاء أمتي فيام حقر عليه )احيا البخمار، )

لا احيا البخار، ) الععسع  وع
اءا ْلوع ابا احلع ع  ((.110/ 7بعاُب رشع

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4446#_ednref14
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 : ُّ، ْهقا انع الزُّ دع الُّ  "وع : الع  ع اىلع عع انع اهللنُ دع ْجٌس، دع ُه را عنن ُن،  ا نْزا  دع
ع  دن
ُب بعْونا الننا ا لاتا رُشْ

لن لعُكمُ  الطنيصبعماُذ }
: 4]املابمدع:  {ُأحا قا مكع ، يفا السن

ْسمُعو   مانع اْبمُن مع دع ْ »  وع إانن اهللنع ملع

ْيُك ْ  لع رع عع قن يامع حع
ُكْ  فا اءع فع

ْل شا ْعع  «.جيع

امىل اهلل عليمه  -أن رسمون اهلل  –رِض اهلل دعماىل عنمه  – اء رو، عن أِب الدر -2

دان: إن اهلل أنزن الداء والدواء، وجعمل لكمل  اء  واء، فتمداووا وال -وسل  

 (.451/ 3دتداووا بحقار.) سنن ال مذ، ذ بتار )

ْيها سنن ال مذ، ذ بتار ) - 2 لع ثص عع احلع  وع
اءا وع اءع يفا الدن ا جع  ((.451/ 3بعاُب مع

2038 -  ، مةع العدع ا ا ْبنا عا يع ْن زا ، عع ةع انع وع نعا أعُبو عع ثع دن : حع انع ، دع ُّ،
دا قع  العع

اذ  نعا باْةُ ْبُن ُمعع ثع دن حع

 : مانع اوع ؟ دع تعمدع ُسونع اهللا، أعالع نع ا رع اُب: يع  ا عْعقع
العتا : دع انع ، دع ي   ا ةع ْبنا رشع امع ْن ُأسع عع

وا  ْوا، فع اوع دع بعا ع اهللا دع
ا عا ْ ، يع عع اء  نع وع :  ع مانع ْو دع

، أع اء  مفع
قع لعمُه شا حع اء  إاالن وع ْق  ع ْ يعضع نن اهللنع ملع

منا اْبمنا  يفا البعمابا عع ُر.وع مقع : اهلع مانع ؟ دع ما ُهموع مع ُسونع اهللا، وع ا رع اُلوا: يع ا دع د 
احا اء  وع إاالن  ع

اْبنا عع  ، وع
بايها ْن أع ، عع ةع امع أعِبا ُخزع ، وع عع ْيقع أعِبا ُهقع ، وع

ْسُعو   مٌن مع سع يٌث حع
دا ا حع ذع هع ،وع بنا  

يٌا. حا  اع

 وجه الداللة منهام:

يف حديث أر سلمة أن يكون فميام حمقر اهلل -اىل اهلل عليه وسل   -نفى رسون اهلل 

دعاىل  واء، فدن عىل عدر جواز التداو، بمه، لعمدر الفابمدع منمه وال أثمق لمه يف 

و، بمماملحقر، التممفاء مممن ا مممقاع، وهنممى يف حممديث أِب الممدر اء عممن التممدا

والنهممي يفيممد التحممقي  عنممد اماممالب،  نممه حقيقتممه، فأفمما  كسممابقه حقمممة 

 (.234/ 8التداو، باملحقر. نيل ا واار )
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 ،واملنفعمة، والزينمة  ،اهلمو،  عامن امنسان يف مخسمة أامناف الفضمون

املحظممموراذ، فيجممموز زرع  والرمممورع، والرمممورع دبممميا ،واحلاجمممة

  .كام جيوز التداو، باحلقار فيها، ا عضاء يف حالة الرورع 

 . اإلستدالل باإليثار والتعاون -6

احممتج املبيحممون لنقممل ا عضمماء بالنصمموز الدالممة عممىل اميثممار 

مةٌ  "والتعاون يف دوله دعاىل ااع صع امْ  خع مانع هبا لعمْو كع ْ  وع ها
ْنُفسا ىلع أع ُقونع عع

ُيْؤثا  وع

ومن ذل  إيثار املقأع البنتها بالتمق الواحدع التمي دصمدب  (9) احلة: "

إن اميثار املحمو  ما كمان يف حمدو   :هبا عليها فتقتها بمل ابنتيها فنقون

                                                                                                                                          

 وال جيا:

ومما  -بعمد الودموف عمىل أ لمتهام -إن الذ، دقكن النفس إليه ممن همذين القمولمل 

 همو مما –اع ع به عىل بعضها، وما أجيب به عن بعىل هذه االع احماذ 

ذهب إليه أاحاب القمون ا ون،ممن جمواز التمداو، بماملحقر يف ا ملمة، إذا 

ثبت أن فيه  واء لداء معمل، و عمت إليمه الرمورع، بمأن مل يوجمد  واء مبماح 

يقور مقامه يف التداو، به من املمقع، ووام  المدواء املحمقر ابيمب مسمل  

حمه إال همذا عدن ثقة حاذب بالطب ، أو كان املقيىل يعلم  أنمه ال ينفمق يف مق

الدواء املحقر، ملعقفته بالطب، أو لتجقبة سابقة له ممق همذا املمقع، ومل يكمن 

يف التدو، به اعتمداء عمىل حيماع معصمور المدر أو امحته، وكمان الاالمب ممن 

استعامن هذا الدواء السالمة ملن يستعمله، وذل  ملا استدن بمه أامحاب همذا 

 املذهب من الكتاب الكقي  والسنة املطهقع

 (.1315/ 6الة امق الفقه امسالمي ) (1)
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ا  كا ها  يف سمبيل اهلل لنرصم  يمن اهلل ، فيصمري املسمل  يف عاملأذون به رش

ايثمارا لعلمو ؛ سملمملمثل هذه املواد  ويفمد   ينمه وعبما  اهلل و بمال  امل

 االسالر و عبا  اهلل و بال  اهلل عىل النفس والنفيس.
ونفممق املسممل  الخيممه املسممل  إنممام هممو يف حممدو  ممما هممو يف ددردممه 

وقملممه، و يف إاممار ممما أذن فيممه التممارع ، أممما أعضمماء امنسممان فليسممت 

 للتربع ، ن التربع فقع امللكية ،
انمة، لمذا فهمو منهمى و اختصاز امنسان بأعضابه اختصاز أم

 رشعا  يؤذ، نفسه ، وبدنه باري ح  .

 دقدي  حفمظ المنفس التمي يعبمد اهلل ال   ونقال  كام أن من املعلور عق

هبا عىل حفظ نريه، بل لعل ذل  من املقاء بيده إىل التهلكة، فمالتحقي  

 يف هذه املسألة عدر جواز اميثار .

فممال ايثممار بممامء  ذ ،يف الققبمما عدممان التمميأ عممز الممدين : ال ايثممار 

،  ن الامقع  الطهارع، وال بس  العمورع وال بالصم  ا ون يف الصمالع

بالعبمما اذ التعظممي  وامجممالن ، فمممن لثممق بممه ، فقممد دممق  إجممالن املممه 

 ودعظميه . 

 : وناقش أصحاب القول األول القائلون باملنع هذا الدليل مبا يلى

 ا    حدو  املأذون رشعاميثار املحمو  والتعاون املطلوب ما كان 

كا همما    سممبيل اهلل لنرصمم  يممن اهلل ، فيفممد   ينممه وعبمما  اهلل وبممال  

ويضحى بمالنفس والنفميس ؛ وممن حم  املسمل  أن جيمو   ا  املسلممل إيثار
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بامله الذ  يملكه وله ح  الترصف فيه حسب دواعد الةيعة ، وام كان 

ان ، أممما أعضمماء فيحجممق عليممه ويمنممق مممن الترصممف   هممذا املمم ا  سممفيه

امنسان فليست للتربع ؛  ن التربع فقع امللكيمة ، واختصماز امنسمان 

أن يعتمد  عمىل نفسمه  ا  بأعضابه اختصاز أمانة ، لمذا فهمو منهمى رشعم

باستقطاع جزء من جسده قت أ  ظقف إال أن يكمون   وجمو ه  ر 

 عليه ، كام ال    له أن يوىص بجسده كله أو بعضه بعد ناده .

أممما اميثممار بتقطيممق امنسممان  عضممابه وإذنممه لاممريه بممذل  لاممري 

مصلحتها فليس من اميثار   شأ بل هو من االعتداء عىل النفس، ودمد 

ينع  "دان دعاىل:
بُّ امْلُْعتعدا

ْعتعُدوا إانن اهللنع الع ُ ا الع دع  وع

واالعتداء منهى عنه سواء كان ممن امنسمان عمىل ذادمه أو عمىل  "

وذا أخممل اميثممار بمقصممد رشعممى وهممو املحافظممة عممىل الممنفس نممريه ، فمم

 املعصومة أو عىل أعضابها   نري الدفاع املةوع فليس بمةوع .

واميثار با سد   نري مما أممق بمه التمارع همو فسموب وعصميان 

، ولمميس دممى امسممالر عقيممدع الفممداء با سممد ،  ا  وإحسممان ا  ولمميس دعاونمم

 وىل من اميثار بجسد ال يملكه ااحبه .واملحافظة عىل ا سد املعصور أ

  ." حيثما وجدت املصلحة  ثم شرع اهلل ": االستدالل بأنه -7 
دان أاحاب هذا القأ، إن الةيعة جماءذ ملصمالا العبما ، ثم  

هذه املقدمة نتيجة خطريع ، وهى أن كل مما فيمه مصملحة للعبما  بنوا عىل 

ة التمى يقيمدون ، أهمى فهو جابز ،  ون أن يعقبوا عن نموع همذه املصملح
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مصلحة بمل التارع دوانينها فهى منه ، وال دقور إال به ، أر همى مصملحة 

  يقاها كل إنسان بنظقه القا  مصلحة ، ولو خالفت دواعد الةع ؟

حتمى  ا  متلون ا  والرورع ليس مفهوم املصلحةونقون: إن مفهور 

بدون دوافقهما ال يتس  كل ذ  نقع وراءه ، بل له حواب  وحدو  ، و

 لن دعترب  ورع   منط  

الةمميعة وإن ا عممى مممدعى مممدع أهنمما هممى ، بممل هممى خمالفممة 

لنصواها بال جدان ، وذلم  همو البامى والعمدوان املمذكوران   ليماذ 

  امحطقر.

فون املصلحة ا عىل دستدعى بقاء ذل  العضمو  ا  وكام ذكقنا مقار

يه ، وعدر االعتداء عليه ونزعه عىل ما هو عل –  جسد املتربع –السلي  

 منه ولو بقحاه ،  ن حفظ 

النفس مقدر عىل حفمظ الامري ، كمام أن ديمار امنسمان بالتكمالي  

الةعية املنواة به عىل وجه التامر ، مقدب  ناية االردباط بسالمة جسمده 

التمارع احلكمي  دمد رفمق  وأعضابه عىل وجمه الكمامن ؛ ولمذل  نمق  أن

ال "عذار ، فقان دعاىل :احلقج عن أااب ا  ٌج وع مقع ىلع اْ عْعممى حع لعْيسع عع

                                                           

(نقل اآلعضاء اآل مية   حوء الةيعة والطب والوادق. إعدا .  /أبمو الوفماء 1)

هجقيممة .النممارش رشكممة الصممفا 1418عبممد اآلخممق . الطبعممة ا وىل رمضممان

 .26للطباعة.ز 

 .79-75(نقل ا عضاء بمل الطب والدين . ز 2)



 

(601)  ايــــــــــةرالد 

 

ٌج  ممقع جا حع ممىلع اْ عْعممقع ( فالعممذر إممما أن يكممون بممأختالن   17)الفممتا :"عع

 العضو أو باختالن   القوع .
وإذا كانمممت المممدالالذ الوظيفيمممة ال دمممدن عمممىل حمممدو  ذلممم  

بمد بعمد امختالن   وظيفة الكليتمل بعمد نمزع أحمدمها ، أو وظماب  الك

نممزع أحممد فصمميه ، فممذل  حكمم  عممىل مبتممدا ا مممق، أممما ممما سمميؤان إليممه 

أو قت أ  ظقف دهق  اارئ ، فالكل يعقف امجابمة ....ا   ا  مستقبلي

وهى اهلال  أو دودعه ال دالة ، فامنسان خمال  للجام اذ بل هو ظاهقع 

ن نري متكقرع والنتابج الطبيمة متامريع ممن شخصموىل لخمق ، وال يمكمن أ

دصل إىل مقحلة ا زر واليقمل ، وسمبحان المذ  خلم  فسمو  ، والمذ  

  ددر فهد  .

كممام إن دواعممد الةمميعة العامممة كقواعممد الرممورع واملصمملحة ال 

يصا االحتجاج هبا   إباحة االستفا ع من جسد امنسان كلمه أو بعضمه 

  بل هو دمقر ومكمقر بمنص القمقلن والسمنة فهمو ال يمدخل  ا  أو ميت ا  حي

ا شياء املحقمة التى يباح استعامهلا عند الرمورع كامليتمة وحلم  اخلنزيمق 

  وال جضق لقواعد الةيعة العامة هذه .

                                                           

 .80. ز  (نقل ا عضاء بمل الطب والدين1)

(نقل اآلعضاء اآل مية   حوء الةيعة والطب والوادق . إعدا .  /أبو الوفماء 2)

هجقيممة .النممارش رشكممة الصممفا 1418عبممد اآلخممق . الطبعممة ا وىل رمضممان

 .28للطباعة.ز 
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  للحرج. اإلستدالل بأن املشقة جتلب التيسري، واألدلة الرا عة -8

الع  "ا ال يف همذه القاعمدع دولمه دعماىل:  م وع يمُد اهللنُ باُكمُ  اْلُيرْسع ُيقا

يمم ممُيقا ممْيُكْ  يفا  "ودولممه دعمماىل : 185البقممقع  "ُد باُكممُ  اْلُعرْسع لع مملع عع عع مما جع مع وع

ج   قع ْن حع
ينا ما  .78احلج "الدص

لع الننبايُّ رو   ىل اهلل عليه وسل اودوله  
: ُسئا انع بنا   دع نا اْبنا عع عع

بُّ إاىلع اهللنا عع  انا أعحع : أع،ُّ اْ عْ يع لن ع سع  وع
ْيها لع ىلن اهللُ عع : اع انع ؟ دع لن جع ينمُة »زن وع

نايفا احْلع

ةُ  ْمحع   .« السن

نْممُه،  ع اهللنُ عع
ِضا  رع

الام   ْعُت أعنعمسع ْبمنع مع مما : سع مانع ، دع و حمديث التنينماحا

 : لن ع سع  وع
ْيها لع ىلن اهللُ عع انع الننبايُّ اع : دع انع الع »دع نُوا وع مكص سع موا، وع ُ الع ُدععرسص موا وع ُ يعرسص

ُقوا   .«ُدنعفص

إن احلقج واملتقة التي نوهت الةيعة االسالمية بقفعمه يق  بأن : 

هو ما فيه متقة عىل هذه ا مة نا ال اادة هلا به ، أمما مما دطيقمه ممن فعمل 

الواجباذ ودق  املحقماذ فهو مدار التكليم  ، ففمى حمان املتمقة أبماح 

يه اىل يف كتابه وعىل لسان نب اهلل جل وعلال دق  بعىل الوجباذ ، وبينه

                                                           

(ا  ب املفق .املؤل : دمد بن إسامعيل بن إبقاهي  بمن املامريع البخمار،، أبمو 1)

(.املحق : دمد فؤا  عبد البادي.النارش:  ار البتمابق هم256عبد اهلل )املتو : 

ُهموا ]دمان التميأ 108بريوذ )ز:  –امسالمية  قا ا فع ُلم ا إاذع ( بعاُب ُحْسمنا اخْلُ

 ا لبال  : حسن لاريه.

ْيممها 30/ 8( اممحيا البخممار، )2) لع ممىلن اهللُ عع  الننبامميص اع
ممْونا مماُب دع . بع

عا ْجممقع
مماُب اهلا (. بع

 : لن ع سع ُ »وع وايعرسص ُ الع ُدععرسص  «.وا وع



 

(603)  ايــــــــــةرالد 

 

اهلل عليه وسل  ، كاالكتفاء بقكعتمل بدال من أربق يف السمفق ، وكما مق 

 بمل الصالدمل يف السفق .

فقد ر  االمار التاابي عىل من احتج هلمذه المدعو  بقولمه امىل 

بأن احلنيفة السمحة إنام أيت بالسامح فيها ":اهلل عليه وسل  وبعثته احلني 

ولميس بتتبمق المقخص واختيمار ا دموان مقيدا  بام هو جار عىل أاموهلا ، 

بالتتممهي ، وال يصمما أن دممق  ا مممور إىل أهممواء النفممو  ، وإنممام دممق  إىل 

الةمميعة و هممي دبمممل الممقاجا مممن ا دمموان فيجممب إدباعممه ال املوافقممة 

 للاقع.

التنظري جبواز إلقاء احد ركاب السـفينة باإلسـتهام إلاإلقـ اع       -8
 . رينعند الضرورة من أجل سالمة ادخ

 فنقون :إن هذا الكالر مق و  لعدع أمور :

دان الققابى عند دون اهلل دعاىل حكاية عن نبيمه يمونس عليمه  -1

ملع  "السالر:
ضا نع امْلُْدحع

انع ما كع اهع ع فع  (.141 :الصافاذ.) "فعسع

لام ع  مانع ذع مامع كع نن
إا موُز. وع ُ يص يفا اْلبعْحمقا الع جيع

ما  اآْل ع
اءا ىلع إاْلقع يفا االف اع عع

موُز ملاعمْن  ُ مُه الع جيع وانن ، فع
نامها يامع

ع  يفا إا ما ع يع زا ، وع
اناها ي ا ُبْقهع

ة  لاتعْحقا مع دص  ُمقع
اناها مع زع ُيوُنسع وع

ْيمها  لع مقع  عع مامع جُتْ نن
إا ، وع  يفا الننمارا أعوا اْلبعْحمقا

مى بامها الع ُيْقمع ْن ُيْقتعملع وع مي ا أع
ااا انع عع كع

ىلع ما  يُق عع التنْعزا ُدوُ  وع ا احْلُ ْعمىُل الننما ا أعنن اْلبعْحمقع إاذع ْد ظعنن بع دع . وع
تاها نعايع ارا جا ْقدع

  ْ مْيها لع مُب عع مةع ُدْرع  أعنن اْلُقْقعع
ينعةا مفا  السن

يم ا فا ْ هان عىل القمور احمطقوا إاىلع رسع
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ْمميا بعْعمىلا القص  ام ُّ باقع عا الع رسع واهنن ٌد، فع
اسا ا فع ذع هع ا، وع يف 

فا ْ ْعُضُهْ  رسع ُح بع ُيْطقع مانا فع جع

ّل. جع زن وع  اهللنا عع
اءا ضع ىلع دع ونع عع ُ ْصربا ننُهْ  يع

لعكا : وع
انا  ع يفا اْ عْموع

لا امع ذع نن
إا   وع

 يفا إاْثبعماذا  -2
مةا  اآْليع

ها مذا ع ماُج هبا جع
ْحتا االا ودان ابن حجق   الفتا : وع

 ْ نعما رشع ْبلع ْن دع عع مع ْ ْونا باأعنن رشع ىلع اْلقع ُ  عع دن تعوع  يع
ةا ْ اْلُقْقعع ما ملع  ع مع

لا مذع ُهموع كع ٌع لعنعما وع

مْ   ها عا ْ مانع يفا رشع ُه كع عنن بايلا  ا ا اْلقع ذع ْن هع
ها امْلعْسأعلعُة ما ذا هع ُفُه وع

الا ا ُجع نعا مع
عا ْ ْ  يفا رشع قا يع

لا ع  لعْيسع ذع  اْلبعْعىلا وع
ةا مع الع سع

 اْلبعْعىلا لا
اءا اُز إاْلقع وع نعا جع عا ْ ُْ   يفا رشع عهنن

  ا
الع ُمْسمممتعُوونع يفا   وع

مممة  ممماُهُهْ  باُقْقعع ممموُز إاْلقع ُ مممالع جيع ةا اْ عْنُفمممسا فع ْصممممع
 عا

ا. هع رْيا   بااع

أ  أن ذل  الفعل فيه خمالفة للنص  ون أن يتهد له نمص لخمق ، 

ة ، إذ القكمماب كلهمم  يممفمخالفتممه للممنص فيممه إزهمماب روح مممن نممري جنا

  مستوون   العصمة .

 القأ  القاجج :

هممو القممون بجممواز نقممل  –وااهلل أعلمم  –ا أر  أن الممقأ  الممقاج

 ا عضاء ، ويويد ذل  ما ذكقه التيأ :

.  

                                                           

 .126/ 15(دفسري الققابي 1)

 (.294/ 5( فتا البار، البن حجق )2)

 .77( نقل ا عضاء بمل الطب والدين . ز 3)



 

(605)  ايــــــــــةرالد 

 

 وهبة الزحيلي: نقل األعضاء من اإلنسان.. جائز بشروط
 
 
 
 
 
 
 

 امللتقى الفقهي
  ز 11:42 - 2013/02/12املواف   1434/04/02 أحي   

 وما هو رأيك  يف القضية بعد ودوفك  عىل لراء الفقيقمل؟

جا ِل دون املجيزين، عممال  بأامون الرمورع أو احلاجمة ي  - 

الرمممموراذ دبمممميا "العامممممة املتعينممممة، والقاعممممدع املتقدمممممة دقممممون: 

؛  ن إنقمماذ حيمماع إنسممان أوىل وأفضممل مممن دقكممه معقحمما  "املحظمموراذ

للممموذ أو فقممد البرصمم، مثممل نقممل دقنيممة العمممل أو إحممد  الممقبتمل عنممد 

ر المدر، أو التأكمد ممن القصماز ممن امرشاف عىل املوذ أو حالة إهمدا

ا ال القادل عمدا ، أو نقل الكليمة ممن احلمي إىل لخمق همو بأشمد احلاجمة 

 منقاذه من املوذ.
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ففي هذه ا حوان وأمثاهلما دتحقم  مصملحة راجحمة، ولميس يف  

النقمل كرسم عظم  وال دتمويه للحمي أو امليمت، لتقمدر العمليماذ الطبيمة 

 الكفيلة باحلفاظ عىل احلديثة، وارساذ امجقاءاذ 

سالمة احلي، وال  ر يلح  بامليت، وال مثيل به، بسبب وجمو  

 مصلحة راجحة يف النقل والزرع.

مق ا خذ بةوط املتربع وهو أن يكون كامل ا هلية، أ، بالاما   

عادال  رشيدا . وأن يت  النقل بقحاه، أو إذنمه الرصميا أو الضممني حمان 

وذ، أو بوذن أوليابه أو دقابته ب ديب العصباذ: احلياع، أو بواية بعد امل

 وأن ال "البنوع، ث  ا بوع، ث  ا خوع، ث  العمومة"

ي دممب عممىل نقممل العضممو  ر دقمم  أو مظنممون، وأال دتعممقع 

حياده للخطق؛  ن التمربع با عضماء بقصمد التعماون والتكافمل مقهمون 

مصلحته من املتمربع بمقاعاع ا ولوياذ، وال ش  أن املتربع أوىل بقعاية 

له؛  ن امنسان مطالب رشعا  بقعاية مصلحته الذاديمة أوال  كمام يف حمان 

 النفقة مثال ، ث  رعاية مصلحة نريه.

وأن يكون القصد ممن النقمل والمزرع ققيم  مصملحة عالجيمة،  

ومن نري بيق أو متاجقع، لعدر جواز املعاوحة  جزاء امنسان، فون با ر 

ي  مبلغ للمتربع عىل سبيل امحسمان والوفماء بماملعقوف املتربع إليه بتقد

 ون متاراة، فيجوز للمتربع ا خذ، عمال  باملبدأ ا خالدي امسالمي، 



 

(607)  ايــــــــــةرالد 

 

كمام  "من أسد  إليك  معقوفا فكافئوه، فون مل جتدوا فما عوا لمه"وهو: 

 ثبت يف السنة النبوية.

 وأال يكون هنا   ر دق  أو مظنون عمىل امحة املتمربع، وأال 

دتعقع حياده للخطق؛  ن التربع با عضاء مقنوب فيه بقصد التعاون 

 والتكافل، عىل أال يكون سببا  يف الرر.

ودد ذكقذ  نة امفتاء يف اململكة هذه الةوط، ونصت عىل ما  

إن نقل عضو حي احيا سمامل بقحما اماحبه، ودربعمه، منقماذ "يأيت: 

و ممن بماب امحسمان مقيىل ميمؤو  ممن شمفابه إال بمزرع ذلم  العضم

 "وعمل اميثار عىل النفس

جيوز نقمل "واشتمل دقار امق الفقه امسالمي يف جدع عىل أنه  

عضو من ميت إىل حي دتود  حياده عىل ذل  العضو أو دتود  وظيفة 

أساسية فيه عمىل ذلم ، بةمط أن يمأذن امليمت دبمل مودمه، أو ورثتمه بعمد 

 إن كان املتو  اهون اهلويمة، أو موده، أو بةط موافقة وِل أمق املسلممل

  ."ال ورثة له

                                                           

ممامل لأل ّلممة  (1) ْقممُه امسممالميُّ وأ لنُتممُه )التن
الفقممه امسممالمي وأ لتممه للممزحي  .الفا

عينة واآلراء املذهبينة وأهّ  الننظقين  مة الةن اذ الفقهينمة وققيم  ا حا يمث الننبوين

، أسمتاذ وربميس دسم   ّ
ْي ا حع ْهبعمة بمن مصمطفى المزُّ ورسقجيهما( ماملؤل : أ.  . وع

يعة.النارش:  ار الفكمق  -الفقه امسالمّي وأاوله بجامعة  مت    -كّلينة الةن



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (608)

وينباممي مالحظممة أن االدفمماب عممىل جممواز نقممل "ودممالوا أيضمما : 

العضو يف احلاالذ التمي دم  بياهنما مةموط بمأال يمت  ذلم  بوسمااة بيمق 

وهذا يتف  مق دمقار  "العضو، إذ ال جيوز إخضاع امنسان للبيق بحان ما

 مكة املكقمة. املجمق الفقهي امسالمي يف

* لكن املالحظ فضيلة التيأ أن املتربع يف نالب ا حموان يقيمد 

 العوع املا ،؟

بذن املان من املستفيد، ابتااء احلصون عمىل العضمو املطلموب  - 

، فمحل اجتها  ونظق. ، أو دكقيام   عند الرورع أو مكافأع 

وأر  أنه دياسا  عىل ما أفتى به مجاعمة معما ون ممن مةموعية  

لتممربع بالممدر أو بةممابه مممن بنمم  الممدر يف الودممت احلمما ، إذا مل جتممز ا

املعاوحة املةواة، فال مانق للمستفيد أن يبا ر إىل منا املتربع مبلاا  من 

املان، عىل سبيل اهلبة أو اهلديمة، ممن نمري دصمد معاوحمة، وال  خمون يف 

ون حيمث ال يمكمن يف الاالمب احلصم -املساومة؛ ففي حان التربع بالمدر

فهذا يكون جمابزا   –عىل الدر يف أثناء العملياذ ا قاحية إال بةاء الدر 

ة، وبه أفتى بعىل املفتمل.  للرورع املتعينة أو احلاجة امللحن

ودد دقر الس املجمق الفقهمي يف مكمة املكقممة أن اسمتدالالذ  

القابلمل با واز هى القاجحة؛ ولذل  انتهى املجلس إىل أن أخمذ عضمو 

                                                                                                                                          

ة  لممة بال5125/ 7 متمم . ) –سممورين ابعممة املنقنحممة املعدن نصسممبة ملمما (الطبعممة: القن

 سبقها )وهي الطبعة الثانية عةع ملا دقدمها من ابعاذ مصورع(.



 

(609)  ايــــــــــةرالد 

 

  إنسان حي، وزرعمه يف جسم  إنسمان لخمق مضمطق إليمه منقماذ من جس

حيادممه أو السممتعا ع وظيفممة مممن وظمماب  أعضممابه ا ساسممية، هممو عمممل 

جابز، ال يتنا  مق الكقامة، بالنسمبة للممأخوذ منمه؛ كمام أن فيمه مصملحة 

ع للمزروع فيه، وهو عمل مةوع ومحيد، إذا دوافقذ  كبريع، وإعانة خريص

ال ير أخمذ العضمو ممن املتمربع بمه  را  جمل بحيادمه  فيه الةاب : أن

الرر ال يزان برر مثله وال بأشمد "العا ية؛  ن القاعدع الةعية أن: 

؛ و ن التربع حينئذ يكمون ممن دبيمل املقماء بمالنفس إىل التهلكمة، "منه

وهو أمق نري جابز رشعما . وأن يكمون إعطماء العضمو اوعما  ممن املتمربع 

ن يكون زرع العضو هو الوسميلة الطبيمة الوحيمدع املمكنمة  ون إكقاه. وأ

 ملعا ة املقيىل املضطق.
وأن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع دققا  يف العا ع أو 

  (1)نالبا .

  جناح زرع األعضاء: نسبة
إن نجاح زراعة ا عضاء رستل  ممن عضمو إىل لخمق، وممن فمق   

 إىل لخق.

املتربع حيا فون نسبة النجاح هي أكثق من فبالنسبة للكىل إذا كان  

%. أمما إذا كمان املتمربع ميتما، 97% ودد دصل يف كثري ممن املقاكمز إىل 95

 % يف السنة ا وىل، ثم  دبمدأ دقمل عمىل ممدار 95فون نسبة النجاح دبدأ من 

                                                           

 (املصدر الساب .1)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (610)

شخص م  100%. فالكىل التي زرعت لم 80سنواذ حتى دصل إىل  5الم 

ممنه  ال دمزان الكمىل املزروعمة  80نجمد أن واملأخوذع ممن متمربع ميمت م 

 فيه  دعمل عمال  جيدا ، وهي نسبة نجاح عالية جدا .

بالنسبة للكبمد فمون النسمبة أدمل بقليمل ممن ذلم . إال أن املقاكمز  

 %.85املتقدمة جدا يف اان زراعة الكبد فقد حققت نجاحا وال إىل 

 بالنسبة للبنكقيا  فون نسبة النجاح أدل من ذل . 

ما بالنسبة للقلب فتعتمد نسبة النجاح عىل املقكمز المذ، جيمق، أ 

وباختصمار يمكمن القمون بمأن زرع الكمىل فقمد أاممبحت  همذه العمليمة.

عملية سهلة ومنتةمع يف مقاكمز متعمد ع جمدا ، ويف معظم  أرجماء العمامل 

  %.95 - 85د اوح نسبة النجاح ما بمل 

                                                           

 (زرع ا عضاء وأخالدياذ الطب من منظور إسالمي. . عبد النا  كعدان.1)



 

(611)  ايــــــــــةرالد 

 

 املطلب الثانى 
 نقل األعضاء البدائل األمنة لعمليات 

 هنا  بدابل أمنة لعملياذ نقل ا عضاء منها :

 األعضاء االصطناعية بديل عن نقل األعضاء الطبيعية: -1
 رأ  ا اباء:

ال دسممتطيق ا عضمماء االاممطناعية أن دقممور بوظيفممة ا عضمماء  

الطبيعية التي خلقها اهلل سبحانه ودعاىل. فكل عضو منها هو معجزع ممن 

التي ال يسمتطيق البةم أن يقومموا بوظابفهما املتعمد ع.  املعجزاذ القبانية

ولكن الكىل مثال  اآلن هنا  عملية الاسيل الكلمو، وهمي دقمور بمأجزاء 

كبريع من وظيفة الكىل، ولكنها ال دقور بكل وظاب  الكىل، وهنا  فمقب 

بمل التخص الذ، يعيق عىل الكىل الصمناعية والاسميل الكلمو، وبممل 

ة مزروعة. وهنا  داوالذ كثمريع لصمنق دلمب التخص الذ، عنده كلي

اناعي ولكنها فتلت همذه املحماوالذ إىل اآلن، وأكثمق دلم  احلماالذ 

  عاأ فيها املقيىل ملدع أسبوع أو أسبوعمل.

 لزراعة األعضاء والتجارب عليها: اًرمصداستخدام األجنة  -2

لألعضممماء  ا  رال جيممموز اسمممتخدار ا جنمممة مصمممدرأ  ا ابممماء:

زرعها يف إنسان لخق أو التجارب عليها إال بضواب  ال بمد ممن  املطلوب

  دوافقها حسب احلاالذ التالية:

                                                           

 . . عبد النا  كعدان( زرع ا عضاء وأخالدياذ الطب من منظور إسالمي .1)



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (612)

ال جيمموز إحممدا  إجهمماع مممن أجممل اسممتخدار ا نمممل لممزرع  

أعضانه يف إنسان لخق بل يقترص عىل امجهاع التلقمابي أو امجهماع 

  للعذر الةعي .

أن يتجمه العمالج  إذا كان ا نممل دمابال السمتمقار احليماع فينبامي 

الطبمممي إىل اسمممتبقاء حيادمممه واملحافظمممة عليهممما ال إىل اسمممتثامره لزراعمممة 

 ا عضاء.

ال جيوز أن رسضق عمليماذ زرع ا عضماء لألنمقاع التجاريمة  

  عىل اماالب.

 ال بد أن يسند امرشاف عىل هذه ا مور إىل هيئة معتربع موثودة.

 نسان ودكقيمه.ويف كافة ا حوان جيب اح ار جس  ام 

 "ما نصه جاء   الة امق الفقه امسالمي 

 استخدار ا جنة يف زرع ا عضاء:

هلذا كله فمون االسمتفا ع ممن همذه ا جنمة التمي مآهلما أن دقممى أو 

ققب أو ددفن )وهو أمق نما ر( أممق يبمدو، يف ظماهقه عمىل ا دمل، عممل 

دم  اسمتخدار  ومما بعمدها( 1960إنسال مثمق. ومنمذ بدايمة السمتيناذ )

( ملعا مة بعمىل ا ممقاع النما رع Bone Marrowخاليا نقي العظار )

 املتميزع بنقص اخلاليا املناعية.

                                                           

 ( املصدر الساب .1)



 

(613)  ايــــــــــةرالد 

 

ومنممذ بدايممة الثامنينمماذ بممدأذ عمليمماذ زرع خاليمما مممن الاممدع 

الكظقية أو من خاليا الدماغ التمي دؤخمذ ممن ا جنمة ودمزرع يف املمقا 

ركنسمممممونزر المممممذين يعمممممانون ممممممن ممممممقع التممممملل القعممممماأ البا

(Parkinsonism ودممممار ا قاحممممون يف مستتممممفى كارولينسممممكا . )

(Karolinska(  يف مدينممة سممتوكهل )Stockholm يف السممويد بممأون )

  " 1982مار   30عملية من هذا النوع يف 

ودضمنت العملية نقل خاليا جنينية من الادع الكظقيمة وزرعهما 

حمق همذه اخلاليما يف  ماغ مقيىل يعال من ممقع الباركنسمونزر ودم  و

( ، ودممد أ   ذلمم  إىل Caudate nucleاملزروعممة يف النممواع الذيليممة )

قسن ملحوظ خالن أسبوع واحد فق . ولكمن التحسمن اختفمى وعما  

 املقيىل إىل حالته ا وىل.

( دمممار ا قاحمممون يف نفمممس 1983ممممايو  5ويف العمممار التممماِل )

 46لمغ ممن العممق املستتفى املذكور بوجقاء عملية ناثلة ملقيىل لخمق يب

عاممما . وقسممنت حالممة املممقيىل بتممكل مممذهل يف اليممور التمماِل مجممقاء 

العملية ولكن التحسن مل يستمق بنفس الصورع. ومق ذلم  كانمت حالمة 

 املقيىل بعد مقور عدع أشهق أفضل بكثري عام كانت عليه دبل العملية.

وانتةذ هذه العملية يف السويد ويف املكسي  ويف بعىل املقاكز 

  الوالياذ املتحدع منذ ذل  احلمل.يف



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (614)

احيا ال دزان العملية دعترب حمن حقل التجارب، إال أهنما دمد 

حققت نجاحا  ايبا  جيعلها دنطل  إىل لفاب أرحب ملعا ة أمقاع أخق  

 Presenileيف ا هممماز العصمممبي مثمممل ممممقع اخلمممقف املبكمممق )
Dementia( املعمممقوف باسممم  الزهمممايمق )Alzheimerة ( أو ملعا ممم

 Huntingtonأممممقاع مزمنمممة عويصمممة مثمممل ردمممص هنتنجتمممون )
chorea.) 

التنظمميامذ والقمموانمل املتعلقممة باسممتخدار ا جنممة يف ا بحمما  

 الطبية:

بام أن استخدار ا جنة يف ا بحا  انتة يف اآلونة ا خمريع، وبمام 

أن امجهمماع املحممد  كممذل  يف از يمما ، دكونممت  ممان ابيممة دانونيممة 

وحوع وإبداء القأ، فيه حتمى ال قمد  جتماوزاذ، ويمت  لدراسة هذا امل

محل خمصوز مجهاحمه واسمتخدامه يف مقحلمة ممن مقاحمل نمموه ممن 

 أجل ا بحا ، أو من أجل زرع ا عضاء.

( يف Clinical Researchودد ذكمقذ المة ا بحما  الطبيمة )

   1988عد ها الصا ر يف أبقيل، 

 نبثقة عنها نوجزها فيام ي :ملخصا  هلذه الدراساذ واللجان امل

( : ممن اململكمة املتحمدع Peelcommitteeدققيق  نة بيل ) -1

 .1972عار 

                                                           

 ، ب دي  التاملة لليا(.1337/ 6الفقه امسالمي ) الة امق (1)



 

(615)  ايــــــــــةرالد 

 

 25دققيق الوكالةالوانية: من الواليماذ املتحمدع الصما ر يف  -2

 .1975يولية 

دققيممق املجلممس االستتممار،  خالديمماذ الطممب عممن دنظممري  -3

 .1 979ايق فرب 23ا نمل: من الوالياذ املتحدع الصا ر يف 

دققيممق اللجنممة ا خالديممة لألبحمما  الطبيممة يف أسمم اليا عممن  -4

اسممتخدار ا جنممة يف ا بحمما  وزراعممة ا عضمماء الصمما ر يف أكتمموبق 

1983. 

مايو  22دققيق اللجنة ا خالدية الوانية الفقنسية الصا ر يف  -5

1984. 

دققيممق املجلممس ا وروِب يف اجممتامع الربملممان بالتواممية ردمم   -6

 .1986سبتمرب  24الصا ر يف  1046

ودممد ظهممقذ عةمماذ املقمماالذ وا بحمما  يف هممذا املوحمموع 

احليو، اهلار. كام امدر باللامة امنجليزيمة كتابمان هاممان يتنماوالن همذا 

 املوحوع مها:

 The Ethics of) "أخالدياذ إجقاء ا بحا  عىل ا نممل "
Fetal Research 1975( ، دممألي  بممون رامممز، )عممار( )The 

Foetus as Transplant Doner. )  



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (616)

( أكثمق ممن مخسممل بحثما  Waltersودد أحي الدكتور وال ز )

و  1 973علميا  يف املجالذ املتخصصمة امدرذ يف الفم ع مما بممل عمار 

 عن موحوع استخدار ا جنة يف ا بحا  وزع ا عضاء.. 1 987

أو  ودممد دقكممز االهممتامر حممون اسممتخدار ا جنممة القابلممة للحيمماع

 ا جنة التي دنزن حية ث  موذ أو يت  دتلها بعد.

ودممد ال يتصممور امنسممان خممارج احلقممل الطبممي هممذه القضممية، 

يمؤ ، إىل  فامجهاع الذ، جيق، يف الثلث الثال والثالث ممن احلممل

إجهاع أجنة حية وبعضها يكون دابال  للحياع. فا نمل بعد سمتة أشمهق 

سممتخدمت الوسممابل احلديثممة منعاشممه. أسممبوع( دابممل للحيمماع إذا ا 24)

ويتودق العلامء أن يتمكنوا من إنقاذ أجنة أااق عمقا  وحجام ووزنما  ممق 

احممطقا  دقممدر الوسممابل الطبيممة احلديثممة.. وربممام مكنمموا مممن إنقمماذ أجنممة 

 عمقها عةين أسبوعا  أو ما حوهلا يف املستقبل الققيب..

ثالمث بتم  المقح  وعا ع ما يمت  امجهماع يف الثلمث الثمال وال

(Hysterotomy واسممممممممتخدار دقحمممممممماذ المممممممموال ع مثممممممممل ، )

 الربوستاجالندين وا وكسيتوسن.

والوادق أن ما يمت  همو عمليمة وال ع دبمل املوعمد، ورنم  أن همذا 

النمموع مممن امجهمماع املتممأخق نمما ر احلممدو  نسممبيا ، إال أن القمموانمل 

دبيحمه. فامجهماع  الوحعية يف كثري من البال  االش اكية. والقأساملية

                                                           

 ، ب دي  التاملة لليا(.1338/ 6(الة امق الفقه امسالمي )1)



 

(617)  ايــــــــــةرالد 

 

يمكممن أن يممت  حتممى ا سممبوع الثممامن والعةممين يف بقيطانيمما وحتممى 

ا سبوع القابمق والعةمين يف الواليماذ املتحمدع.. كمذل  دبميا معظم  

الدون االش اكية إجقاء امجهاع حتى ا سبوع الثامن والعةين من 

 احلمل.

حيماع. ويف هذه احلماالذ ينمزن ا نممل حيما ، بمل ويكمون دمابال  لل

ويعتممرب دتلممه جقيمممة دتممل كاملممة مممق سممب  ام ار وال اممد. ولكممن 

القوانمل الوحعية دقق يف احطقاب كبري عنمدما دبميا إجمقاء امجهماع 

 املتأخق.

هلذا بدأذ اللجمان املختصمة دقاجمق همذه القموانمل. ودم  إامدار 

دوانمل دعدن ما هو موجو ، فعىل سبيل املثان ال يباح امجهاع يف كنمدا 

د ا سبوع العةين من احلمل. وأخذذ بعىل المدون ا خمق  هبمذا بع

املبممدأ. ويف الواليمماذ املتحممدع  عمموع دويممة حاليمما  خلفممىل احلممد ا عممىل 

 املسموح به لإلجهاع إىل عةين أسبوعا .

وحتى لمو دم  خفمىل ا جمل املرموب مجمقاء امجهماع إىل 

ينمزن حيما .  عةين أسبوعا ، فون ذل  لن  ل املتمكلة حيمث إن ا نممل

 ولكنه رسعان ما يموذ.

الوادق أن املتكلة ليست متعلقة بموجقاء ا بحما  أو باسمتخدار 

ا نسجة من هذه ا جنة، ولكن املتمكلة احلقيقيمة همي يف القموانمل التمي 

 دبيا امجهاع.



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (618)

ودنتج املتاكل العويصة بسبب إباحة امجهاع حسب الطلمب 

ي السبب يف دتل هذا ا نمل فهمل أو  سباب اجتامعية، فوذا كانت ا ر ه

    هلا أن دتربع باستخدامه يف حقل ا بحا  الطبية؟

فمموذا كممان ذلمم  ال  مم  لممألر التممي دامممت بقتلممه فمممن هممو الممذ، 

 يستطيق أن يتربع بالنيابة عن ا نمل املقتون؟

يوممما  مممن بدايممة  120وبممام أن امسممالر ال يبمميا امجهمماع بعممد 

ت ا سممباب، )إال يف حالممة دعممقع احلامممل احلمممل )التلقمميا( مهممام كانمم

ويف همذه خلطق املموذ إذا اسمتمق احلممل وهمو أممق نما ر احلمدو  جمدا . 

احلالة يت  دوليد املقأع وإنقاذ ا نمل وهي وال ع دبل املوعد وال دسمبب يف 

الاالممب وفمماع ا نمممل( ، فممون هممذه املتممكلة ال يمكممن أن دقممور يف اتمممق 

 إسالمي يطب  التعالي  وا حكار الةعية.

 120كذل  ال يسما الفقهاء ا جالء بوجقاء امجهماع )دبمل 

ذا كان هنما  سمبب ابمي دمو،، وبعضمه  ال يبميا يوما  من التلقيا إال إ

ذل  إال يف ا ربعمل ا وىل فقم .. وبعضمه  ال يبميا امجهماع مطلقما  

 إال إذا دعقحت حياع احلامل خلطق موذ دق  سببه استمقار احلمل.

وهكذا نجد أن دفل باب امجهاع وحرصه يف ا سباب الطبيمة 

يومما   120ان السبب بعمد البحتة الداعية لذل . ومنق امجهاع مهام ك

مممن التلقمميا، يؤ يممان إىل اختفمماء كثممري مممن املتمماكل املتعلقممة باسممتخدار 

 إىل امنسان.« احليوان»ا جنة. نقل ا عضاء من 



 

(619)  ايــــــــــةرالد 

 

أما إذا كمان امجهماع دلقابيما ، فمون ا ر دسمتطيق أن دتمربع هبمذا 

 ا نمل امليت لألبحا  الطبية  ون وجو  حقج، ونالبا  ما يكون ذلم  يف

 ا شهق الثالثة ا وىل من احلمل.

وال ريمممب أن أامممحاب ا بحممما  والمممذين يقيمممدون اسمممتخدار 

ا نسجة يف زرع ا عضاء يقنبون أن يستخدموا أنسجة حيمة ال أنسمجة 

ميتة، لذل  دقاه   قاون عىل استخدار ا جنمة احليمة أو التمي فاردمت 

 احلياع بلحظاذ فق .

ة التي م  عىل موهتا ودمت ونا ال ش  فيه أن استخدار ا نسج

اويل ال فابدع دقجى منها يف هذا الصد  وخااة يف اان زرع ا عضماء 

 أو زرع ا نسجة.

هلذا ال بمد أن دكمون ا نسمجة حيمة. ويمكمن أن دكمون ا نسمجة 

حية إذا نزن ا نمل حيا  أو أن الفمقب بممل مودمه وأخمذ ا نسمجة املطلوبمة 

ونزان ا نمممل بواسممطة التممف  دممدو  بممدداب  معممدو ع. ويممت  ذلمم  بمم

(Vacuum أو بواسطة ققيىل الوال ع أو بت  القح . ودد أكد دققيق )

اللجنة ا خالدية لألبحا  الطبية يف أس اليا عدر جمواز أخمذ ا نسمجة 

 من ا نمل لاقع زرعها أو مجقاء ا بحا  عليها إال بعد وفاع ا نمل.

فماع ا نسمجة، فمون ذلم  وبام أن وفاع ا نمل ال دعني بالرورع و

يسممما لألابمماء والعلممامء بمموجقاء أبحمماثه  يف فمم ع زمنيممة دممدو ع هممي 

 الفارب الزمني بمل وفاع ا نمل وموذ ا نسجة.



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (620)

ونممادق دققيممق اللجنممة الفقنسممية اسممتخدار ا جنممة املبكممقع )دبممل 

ا سبوع العةين( وا جنة املتقدمة )بعد ا سبوع العةين( لألبحما  

سجة وزرعها، فققر أن استخدار ا جنة املبكمقع مبماح يف كمل ولنقل ا ن

ودت، وأن استخدار ا جنة املتقدمة يف العمق ال يمكن اسمتخدامها هلمذه 

 ا نقاع إال بعد موهتا.

ويف هذه احلماالذ ال يمكمن دعقيم  مموذ المدماغ بمل يسمتخدر 

  دود  القلب والتنفس  ليال  عىل حدو  املوذ.

 : إىل امنسان« احليوان»ن نقل ا عضاء م -3

اهارع احليوان ما  ار حيما  إىل همذا ذهمب  ثبت عن اممار مال 

 باستثناء اخلنزيق وأحاف اممار التافعي وأمحد بمن حنبمل أبو حنيفة

الكلب إذ هو باب عىل نجاسته واحليوان الرب، الذ، يباح أكله يعمد حيما  

أبمو حنيفمة بطهمارع العظم   وهمو ودمانإذا ماذ حت  أنفمه  ون دذكيمة،

 ال والققن والسن وإن ماذ احليوان بمال دذكيمة وإذا ذكمي احليموان المذ،

يؤكممل دثبممت اهاردممه عنممد أِب حنيفممة وهممو عممىل نجاسممته عنممد ا مهممور 

                                                           

 .، ب دي  التاملة لليا(1339/ 6الة امق الفقه امسالمي ) (1)

 .(115القوانمل الفقهية )ز:  (2)

 .(38/ 5بدابق الصنابق يف دقديب الةابق ) (3)

الممقوع املقبممق رشح زا  املسممتقنق )ز: ، (2/ 9رشح املهممذب )املجممموع  (4)

685). 



 

(621)  ايــــــــــةرالد 

 

ويعني بالطهارع اهارع العظ  والققن والسن  ن بادي ا جزاء ال دؤكل 

لعضو عمن احليموان دبمل فال دطهق بالتذكية عند كافة الفقهاء وإذا فصل ا

طعماءا ْبمنا  مْن عع ذكاده كان نجسا  وإن كان احليوان مأكوال  بمقت م دولمه عع

ينعمةع  ملن ع امْلعدا سع  وع
ْيمها لع مىلن اهللنُ عع رع الننباميُّ اع

دا : دع انع ، دع يص
ْيثا اداد  اللن ْن أعِبا وع ، عع ار  يعسع

ْقطعُعمونع  يع ، وع باملا ةع اما مع
بُّونع أعْسنا ُ ُهْ  جيع منع  وع

مقع ما
ما ُدطا : مع مانع قع ، فع منع ا  الاع

ْليعماذا أع

ْيتعٌة. يع مع ها ينٌة فع يع حع
ها  وع
ةا يمع   البعها

وبناء  عىل هذا جيوز اسمتعامن عضمو احليموان املمأكون بعمد دذكيمة 

 ن هذا ااهق بحكم  التمداو، بالمدواء الطماهق، فمون فصمل عنمه بمدون 

ارع احليمموان نممري دذكيممة فممال جيمموز ذلمم  وحيممث إن أبمما حنيفممة دممان بطهمم

املأكون بعد التذكية فيجوز استعامن أعضابه بعمد دذكيمة وبنماء عمىل همذا 

فال جيوز استعامن عضو احليوان نري الطاهق عند الفقهاء ا خقين إال إذا 

كحكممم  التمممداو، "ادتضمممت الرمممورع اذ احلكممم  يكمممون بعمممد ذلممم  

                                                           

ْورع بمن موسمى  -ا امق الكبري (1) سنن ال مذ، .املؤل : دمد بن عيسى بن سع

همم( املحقم : بتمار عموا  279بن الضحا ، ال ممذ،، أبمو عيسمى )املتمو : 

منع  (126/ 3معقوف. )
مقع ما
ما ُدطا ماُب مع . بع

مةا مع
اُب ا عْاعا ْبموع يصمٌت. أع ُهموع مع ميص فع احلع

  .بريوذ –النارش:  ار الاقب امسالمي 

مىلع  مُل عع مع العع  ْبمنا أعْسملع ع وع
ْيمدا يثا زع مدا ْن حع

ُفُه إاالن ما ْعقا يٌب، الع نع قا ٌن نع سع يٌث حع
دا ا حع ذع هع وع

. ْوف  ُ  ْبُن عع ارا يُّ اْسُمُه احلع
ْيثا اداد  اللن أعُبو وع ، وع ْل ا

نْدع أعْهلا العا
ا عا ذع  هع



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (622)

لفقيممه باملحقممماذ إذ ال جيمموز إال إذا ادتضممت الرممورع واحلاجممة، دممان ا

  النوو، رمحه اهلل: )إذا انكرس عظمه فينباي أن جيربه بعظ  ااهق(

دان أاحابنا: وال جيموز أن جيمربه بمنجس ممق ددردمه عمىل اماهق 

يقور مقامه، فون جمرب بمنجس ينظمق، فمون كمان دتاجما  إىل ا مرب ومل جيمد 

ااهقا  يقمور مقاممه فهمو معمذور وان مل  متج إليمه أو وجمد اماهقا  يقمور 

قامه أث  ووجب دقكه إن مل ج  دل  نفسمه وال دلم  عضمو وال سمببا  م

من ا عذار املذكورع يف التيم ، فون مل يفعمل أجمربه السملطان وال دصما 

االده معه وال يعذر بما مل المذ،  دثمه إن مل جم  منمه وسمواء اكتسمى 

العظمم  حلممام أر ال وهممذا هممو املممذهب وبممه دطممق ا مهممور،  هنمما نجاسممة 

حصلت من نري معددمه ومنمه وجمه حمعي  شماذ أنمه إذا اكتسمى أجنبية 

إليممه إمممار  اللحمم  ال ينتممزع وإن مل جمم  اهلممال  حكاهمما القافعممي ومممان

احلقممل والامزاِل وهمو ممذهب أِب حنيفمة ومالم ، فمون خماف يف النمزع 

هال  النفس أو هال  العضو أو فواذ منفعة مل جيب النزع عىل الصحيا 

 يف الوجهمل.

لفقيه الترياز، حك  جواز استعامن العضمو المنجس ودد دا  ا

بسبب اخلموف ممن التلم  الرمر وأجزأدمه امالده  هنما نجاسمة باانمة 

يتعممزر بوزالتهمما فأشممبهت  ممماء العممقوب وديممل: يلزمممه دلعممه ممما مل جمم  

                                                           

، 1609/ 6الة اممق الفقمه امسمالمي ) ،145/ 3انظق املجموع للنوو،:  (1)

 .ب دي  التاملة لليا(



 

(623)  ايــــــــــةرالد 

 

واستعامن همذه ا عضماء مقمقون بالرمورع إذ لمو وجمد عمىل  التل (

ة واخلنزيممق القمما  العلممة. ومممن حكمم  جممواز أكممل املضممطق مممن حلمم  امليتمم

احلنابلة دان الفقيه ابن ددامة رمحه اهلل: إذا أجرب عظمه بعظ  نجس فجرب 

مل يلزمه دلعه إذا خاف البديل الطاهق لكمان أوىل ولكمن استئصماله لميس 

بواجب عىل ا رجا إذا كان االستئصان نري نكمن إال بعمليمة جقاحيمة 

نموو، يف استئصمان الوشمب : )املوحمق فيها احتامن الفتل، دان اممار ال

الذ، وش  يصري نجسا ، فوذا أمكن إزالته بمالعالج وجبمت ازالتمه وإن مل 

يمكن إال با قح، فون خاف منه التل  أو فواذ عضمو أو منفعمة عضمو 

أو شيئا  فاحتا يف عضو ظاهق مل جتب إزالتمه، فموذا دماب مل يبم  عليمه إثم  

وبنماء عمىل همذا جيموز  متمه إزالتمه(وإن مل ج  شيئا  من ذل  ونحوه لز

أو استئصمان أمعابمه أو ،  استعامن أجزاء احليموان يف عمليمة دقديمق ا لمد

استئصان أجزابه يف رسمي  العمليماذ ا قاحيمة  ح النموو، بمأن ذلم  

                                                           

رشح منتهى امرا اذ =  داب  أوِل النهى  (209/ 1انظق املاني البن ددامة ) (1)

 .(65/ 1لةح املنتهى )

منهاج رشح احيا مسل  بن احلجاج،املؤل : أبو زكقيما ديمي المدين  يمى  (2)

،النمارش:  ار إحيماء الم ا  14/106همم( 676رشف النموو، )املتمو :  بن

 .1392بريوذ.الطبعة: الثانية،  –العقِب 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (624)

كحكم  التجبمري بعظم  احليموان نمري الطماهق والفيصمل يف ذلم  احلاجممة 

  ون باالستقامة.والرورع التي يقدرها ا اباء املتهور

 إىل امنسان جابز رشعا  « احليوان»املفتى: نقل ا عضاء من 

 مجعة  ٢٠٠٩ /٣ /١٢ أمحد البحري  

أباح المدكتور عمىل مجعمة، مفتمى ا مهوريمة، نقمل ا عضماء ممن 

احليوان إىل امنسان والتداو  بأجزابه، بةمط اهمارع همذا احليموان وأال 

 يكون نجسا .
ه ا ديد الذ  ادر عن  ار امفتماء وحصملت ودان مجعة   بحث

يقممور نقممل ا عضمماء عممىل االنتفمماع مممن »عممىل نسممخته: « املرصمم  اليممور»

احليمموان مممن سممنه أو عظمممه أو سممابق أعضمماء احليمموان كالقلممب والكبممد 

والكممىل ونممري ذلمم ، واالنتفمماع بالسممن والعظمم  ونحومهمما نكممن ووادممق 

والكبد، فونه وإن مل يكتب له  بالفعل، وأما نقل ا عضاء احليوية كالقلب

 «.النجاح حتى اآلن، إال أنه متصور ودد ينجا مستقبال  

ينباى   هذا املقار أن نفمقب بممل اموردمل مهما: »وأحاف مجعة: 

ا وىل االنتفاع بأعضاء احليوان الطاهق، وهو مأكون اللح  املذكى، فمال 

وعية التمداو ، مانق من التداو  بأجزابه، لعمور ا  لة الدالة عمىل مةم

ويعترب التداو  بأعضاء احليوان عمىل همذا الرمب مباحما   والندب إليه،

                                                           

 .، ب دي  التاملة لليا(.1608/ 6الة امق الفقه امسالمي ) (1)



 

(625)  ايــــــــــةرالد 

 

كالتداو  بسابق املباحاذ، بجامق اهارع الكل، و نه كام جماز االنتفماع 

بأجزابه مق إدالفها با كمل وكرسم العظمار فجمواز االنتفماع هبما باقسمها 

 وبقابها أوىل وأحق ..

وان النجس وهو ميتمة ممأكون اللحم ، ثانيا  االنتفاع بأعضاء احلي

أو نري مأكون اللح  ذكى أو مل ُيذ ، وا ال   هذا الرمب التحمقي  

ملكان النجاسة التى يوجب وحعها   البدن بطالن الصالع ونريهما ممن 

العبمما اذ التممى دتممم ط هلمما الطهممارع، لكمممن يبقممى النظممق   حممماالذ 

 «.الرورع.. هل جيوز فيها النقل أر ال؟

املتأمل لنصوز الفقهاء جيد أهنا  المة عمىل أن »ا مجعة أن وأوح

ا ال ققي  االنتفاع والتداو  بالنجس، بل ينبامى أن يعتممد   ذلم  

عىل ما هو ااهق، فمون مل جيمد و مأ إىل التمداو  بمالنجس فالبمد فيمه ممن 

 قق  رشامل:

ا ون الرورع أو احلاجة التى دنزن منزلتها، ودقدر بقمدرها، إىل 

تداو  هبذا النجس، ويتحق  هذا بتها ع ا ابماء املختصممل، والثمانى ال

 «.أال يوجد ما يقور مقامه من عضو ااهق أو نريه

ا ون الرورع أو احلاجة التى دنزن منزلتها، ودقدر بقمدرها، إىل 

 التداو  هبذا النجس،
 [14عدد التعليقات ]

عممىل  خيممان علمممي... حلمم  اخلنزيممق دممد يكممون يف يممور ممما حقاممما 

املسممل  ونممري املسممل  حلاجممة االنسممان اىل اخلنزيممق يف اسممتزراع االعضمماء 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (626)

البةية النه افضل وس  استزراعي ولمو اكلمه االنسمان لمن يسمتفيد ممن 

 االعضاء املنزرعة عليه 
 تعليق

  . رشي  سامل
 تـاريخ
13/3/2009 20:7 

أنحني ل  إح اما يافضيلة املفتي  . عم  مجعمة وبمار  اهلل فيم  

هذه الفتو  يا سيد، دسب  عرصها. وأدون لألخوع الذين يقوممون  فان

بممالتهك  هنمما بممدون علمم  وكتابممة رسممابل نممري البقممة ان عنممدك  مفتممي مل 

يتواجد مثله ممن دبمل وهمذا بتمها ع العمامل أمجمق فهمو ممن جيمل العظمامء 

الذين نمدر وجمو ه  يف همذا الزممان. علمامء زراعمة ا عضماء واهلندسمة 

ن االن عمىل  راسمة إسمتزراع أنسمجة بةمية ممن اخلاليما الوراثية يعكفمو

ا ذعية ودقيبما سميكون لكمل مولمو  بنم  خممزون ممن خاليماه ا ذعيمه 

الذاديممة سممتحفظ لممه يف بنممو  امممدع السممتزراع ممما شمماء مممن اعضمماءه يف 

املستقبل إذا ماأايبت بمقع بدال من نقل اعضماء ممن متربعممل. وممن 

اط معمليمة ال يكتمب لمه النجماح يف املعقوف ان اسمتزراع عضمو يف أوسم

النهاية اال اذا نقل إىل  اخل كابن حي لخمق ، ودقيبما دمد دنمتج حيوانماذ 

معدلة وراثيا حسب احلاجة قمل أعضاءنا البةية وهنا البد أن نطممئن 

أن نقلها لالنسان حالن ار حقار وهذا سيحد  بتعماون العلمامء اوال ثم  

مثل  . ع  مجعة. بار  اهلل فيه. مهام االاباء يف وجو  مفتي ساب  عرصه 

استحد  يف العرص من علور نجد االسالر دتوهيما وسمابقها وهمذا همو 
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 ور االزهق العظي  عىل ممق التماريأ يف اظهمار عظممة االسمالر وسميبقى 

 االزهق لالبد بعظمته فدعوا التهك  وادقكوا القجان يعملون.
نى أال يوجمد مما ويتحق  همذا بتمها ع ا ابماء املختصممل، والثما

 «.يقور مقامه من عضو ااهق أو نريه

خيممان علمممي... حلمم  اخلنزيممق دممد يكممون يف يممور ممما حقاممما عممىل  

املسممل  ونممري املسممل  حلاجممة االنسممان اىل اخلنزيممق يف اسممتزراع االعضمماء 

البةية النه افضل وس  استزراعي ولمو اكلمه االنسمان لمن يسمتفيد ممن 

 االعضاء املنزرعة عليه 
 دعلي 

  . رشي  سامل
 دماريأ
13/3/2009 20:7 

أنحني ل  إح اما يافضيلة املفتي  . عم  مجعمة وبمار  اهلل فيم  

فان هذه الفتو  يا سيد، دسب  عرصها. وأدون لألخوع الذين يقوممون 

بممالتهك  هنمما بممدون علمم  وكتابممة رسممابل نممري البقممة ان عنممدك  مفتممي مل 

ق فهمو ممن جيمل العظمامء يتواجد مثله ممن دبمل وهمذا بتمها ع العمامل أمجم

الذين نمدر وجمو ه  يف همذا الزممان. علمامء زراعمة ا عضماء واهلندسمة 

الوراثية يعكفمون االن عمىل  راسمة إسمتزراع أنسمجة بةمية ممن اخلاليما 

ا ذعية ودقيبما سميكون لكمل مولمو  بنم  خممزون ممن خاليماه ا ذعيمه 

ضمماءه يف الذاديممة سممتحفظ لممه يف بنممو  امممدع السممتزراع ممما شمماء مممن اع

املستقبل إذا ماأايبت بمقع بدال من نقل اعضماء ممن متربعممل. وممن 

املعقوف ان اسمتزراع عضمو يف أوسماط معمليمة ال يكتمب لمه النجماح يف 
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النهاية اال اذا نقل إىل  اخل كابن حي لخمق ، ودقيبما دمد دنمتج حيوانماذ 

ن معدلة وراثيا حسب احلاجة قمل أعضاءنا البةية وهنا البد أن نطممئ

أن نقلها لالنسان حالن ار حقار وهذا سيحد  بتعماون العلمامء اوال ثم  

االاباء يف وجو  مفتي ساب  عرصه مثل  . ع  مجعة. بار  اهلل فيه. مهام 

استحد  يف العرص من علور نجد االسالر دتوهيما وسمابقها وهمذا همو 

 ور االزهق العظي  عىل ممق التماريأ يف اظهمار عظممة االسمالر وسميبقى 

 .االزهق لالبد بعظمته فدعوا التهك  وادقكوا القجان يعملون

  زرع األعضاء احليوانية:
دواجه عملياذ زرع ا عضاء احليوانية بالقفىل التديد من دبل  

جسمم  امنسممان. إال أنممه مممق دطممور هندسممة ا ينمماذ فممقبام يف املسممتقبل 

ان سنواذ( يتودق أن يكون زرع أعضاء احليو 10الققيب )أ، يف حدو  

لإلنسممان أكثممق نجاحمما. وهممذا ا مممق ينطممو، عممىل كثممري مممن ا مهيممة، 

خصواا أنه دواجه اعوباذ بالاة يف دأممل متربعممل بةم سمواء كمانوا 

من ا حيماء أو ممن ا ممواذ. فعمد  املتربعممل همو أدمل بكثمري ممن عمد  

املحتاجمل هلذه ا عضاء. واملتكلة الثانية يف نقل أعضاء احليوان همي أن 

حليواناذ دصاب بأمقاع فريوسية إذا انتقلمت إىل امنسمان فوهنما بعىل ا

دكممون خطممريع، ودممد دنتقممل مممن هممذا امنسممان إىل اآلخممقين عممن اقيمم  

زع بتكل مكث  للتالب عىل هذين  العدو . إال أن ا بحا  حاليا  ُمقكن

  العابقمل ومها متكلة القفىل التديد  س  امنسان وأمن العدو .

 

                                                           

 . . عبد النا  كعدان(زرع ا عضاء وأخالدياذ الطب من منظور إسالمي .1)
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 حكم القانون يف زراعة األعضاء البشرية : لثااملطلب الث
 مقدمة : 

من مهار الدولمة احلفماظ عمىل سمالمة مواانيهما وأجسمامه  ممن  

التعقع لإليذاء عن اقي  سمن التةميعاذ الالزممة لتجمقي  االعتمداء 

ا سد، أيا كان اورده و ابيعتمه ودلمه يف ا سمد ، وهمو مما يعمرب عنمه 

فماملواان يف الدولمة لمه احلم  يف دلم  احلاميمة بصفه عامة باميذاء البدل. 

ا سمممدية ممممن ثممم  احلفممماظ عمممىل سمممالمته ا سمممدية وسمممالمه أعضمممابه 

واالحتفاظ هبا  ون أمل . دقمور بوظابفهما املخلودمة هلما ، اللهم  إال ممقع 

أااهبا ، فال مسئولية عمىل الدولمه يف ذلم  ، إال إذا كمان السمبب املمقا 

بواجباهتمما واالحممطالع بمسممئولياهتا بسممبب دصممور الدولممة عممن القيممار 

بخالف ذل ، فال جقيمة وال محاية للح  يف سمالمة ا سم  ممن جانمب 

 القانون.

دد يت  التعد، عىل سالمة ا سد يف بعىل احلاالذ مق نا  بسبب 

إباحة كالعملياذ ا قاحية ، وهنا ال يعد املسما  اعتمداء يمثمل جقيممة 

 يعادب عليها القانون.

ديق بالمذكق أن املسما  دمد يكمون ما يما  أونفسميا  يبد أنه ممن ا م

بجسممد امنسممان فمفهممور املسمما  دممد يتمثممل يف الصممور املا يممة كمما قح 

والقطق ، ودد يتمثل كذل  يف اور أخق  كواالب أعريع نارية بجموار 

، فمذل  يعمد ممن املسما   التخص فريهبه و يتود  دلبه نتيجمة لمذل 
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ر املسمما  با سممد أو أحممد أعضممابه يف املجممقر ، ااملمما كممان املعيممار العمما

 سالمتها ، أواملسا  بوظابفها .

 :األ عال املباحة يف االعتداء على سالمة اجلسد 
ا ال أن الفعل مباح ما مل جيقمه القانون، أما الفعل الذ، جضق 

ابتداء لقاعدع التجقي  ، ويستثنى التارع منه سلوكا ، فهمو يكمون مباحما  

ظقوف نص عليهما التمارع ، وجعمل ممن لثارهما  استثنابية بسبب ةبصف

وامباحمة  ،بممل امباحمة ا املية ةو معيمار التفقدم ،إباحة الفعل املجمقر 

جقامممي للجقيمممة ماالسممتثنابية هممو مممد  مطابقممة السمملو  للنممموذج ا

 .املنصوز عليها، كسلو  اقر بالقانون

و السمملو  الممذ، اسممتثناه التممارع مممن السمملو  املجممقر اخلمماز 

املسا  بسالمة ا سد واالعتداء عليه أو احد أعضاء ما يا  أو معنويما  ، ب

ىل العمالج و إأو بسالمة وظابفه، االعامن الطبية و ا قاحيمة التمي هتمدف 

عضاء ا سد وإزاله اآلالر ، بام  ق  أحد أااب ألذ، اااالح العطب 

 .ةاجتامعي ةىل مصلحإاالمق  ةسالمة ا سد ، نا يؤ ، يف هناي

 باحة هنا اىل سببمل : مويستند معيار ا 

أن القانون دد نظ  كيفية مبارشع هذه املهنمة ، واعم ف بكمل  -1

 ا عامن الرورية و الالزمه ملبارشهتا والتي دستهدف العالج .

                                                           

راعة ا عضاء البةمية بممل الةميعة والقمانون املقمارن (احلامية ا نابية لنقل وز1)

 .25ز املستتار الدكتور هيث  عبد القمحن .  ار العلور
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وسمري وظابفمه ، أن السلو  ينطو  عىل املحافظة عىل ا سمد -2

سمان يف التكامممل نموحم  ا بصمورع سمليمة  ون االعتمداء عمىل سمالمته،

  برصف النظق عن ا سد،،

، والتممزر  نتيجممة التطبيممب ، ااملمما بممذن الطبيممب العنايممة الالزمممة

 باالاون الطبية العلمية والفنية.

أن يكممون : لممذل  اشمم ات دمموانمل دنظممي  مزاولممة مهنممة الطممب

، و أن  صمل عمىل موافقمة املمقيىل  الطبيب مقخص له   مزاولمة املهنمة

جقابهما العمالج حتمى يتسم  السملو  إيكون الامقع ممن  للعالج ، وأن

 املستثناع من املسا  بسالمة ا سد . ةباحمبا

 -، أو رحما املمقيىل بمالعالج  ذا انتهت رخصة الطبيبإولذل  

وكمان السملو  الطبمي بامقع العمالج ،  -سواء كان حمنيا  أو  احة 

 سملو يف اسمتعامن احلم  كسمبب إباحمة ، بماذ ال ةوهو رشط حسن النيم

يف املسا  بسالمة  ةخاحعا  لنموذج إجقامي، وانتفى عنه استثناء االباح

  ا سد.

 

                                                           

(احلامية ا نابية لنقل وزراعة ا عضاء البةمية بممل الةميعة والقمانون املقمارن 1)

 .26ز املستتار الدكتور هيث  عبد القمحن .  ار العلور

راعة ا عضاء البةمية بممل الةميعة والقمانون املقمارن (احلامية ا نابية لنقل وز2)

 .26ز املستتار الدكتور هيث  عبد القمحن .  ار العلور
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 عضاءاألاالساس القانونى إلباحة نقل : الرابعاملطلب 
 متهيد:

ن لسالمية مل دنص  احة يف الققمرأينا يف مرص كانت الةيعة ا 

أو إبا ، ضاءع حا يث النبوية الةيفة عىل ققي  نقل ا أو ا ،الكقي 

إىل  :ال أن الفقهاء أستندوا يف امباحة بعد دققيقها بةوط دد عإحته 

واملصلحة االجتامعية و التضامن االجتامعي،  ،حالة الرورع الةعية

واستندوا إىل ذل  االسا  اىل اال لة الةعية. كذل  فعل القانون ، 

 حالة الرورع واستمق ا سا  القانون الذ، يستند عليه إىل امباحة يف

 جتامعي .موالتضامن ا، وققي  املصلحة االجتامعية، 

 :ول: حالة الضرورةألالفرع ا
حالة التخص الذ، يوجد أمار خطق وشي   :يقصد بحالة الرورع 

الودوع، وال سبيل إِل دفا يه إال باردكاب فعل دظور ابقا   حكار 

 العقوباذ.

دبممل لمه بوحموح أن حالة التخص المذ،  :ويعقف كذل  بأهنا 

الوسيلة الوحيدع لتفا ،  ر أكرب دددا  به أو باريه أن يسبب لمه  را  

 أدل له أو للاري.

ودد نصت كافمة التةميعاذ العقابيمة عمىل ذلم  املبمدأ الموار  يف 

وهى دققيق ميزان املسا  با سد بممل النجماح ، كقاعدع عامة ، التعقي 
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الطبيمة، و دكمون دلم  املوازنمة بيمد  أو الفتل مجقاء العالج أو ا قاحة

 الطبيب العامل بحالة املقيىل، فال يفوده أن الاقع الذ، منا له امباحمة

هو العالج ، فون ددر فتله أو عدر جمدواه يف إامالح العضمو املتمأذ  و 

 . السلو  الطبي املا  بجسد املقيىل رسفي  ا مل فيمتنق عليه إجقاء

فيوازن الطبيب يف حالمة نقمل ، ضاء أما يف حالة نقل وزراعة ا ع

عضو أو جزء منمه إىل ذاذ التمخص إىل جمزء لخمق يف ذاذ ا سمد بممل 

 ر ا زء املانا والفابدع للجمزء املمنموح لمه .و كمذل  إذا مما دم  نقمل 

عضو من شخص حي إىل لخق مقيىل، فهو يوازن بمل ا  ار التي دمد 

و الفابمدع ، و ممن جسمده أو املانق من أثق نزع ذلم  العمد، دلح  باملعطى

  العابدع عىل التخص املمنوح له املقيىل .
 عمن احمتامن دعمقع ال  املثىل والفعالة كمن يقور به عضموان فضم

و ، فهنا يكون املانق دد دعقع خلطمق   العضو املتبقي إىل مقع وخالفه،

                                                           

(احلامية ا نابية لنقل وزراعة ا عضاء البةمية بممل الةميعة والقمانون املقمارن 1)

،القمانون ا نمابى و 27ز املستتار الدكتور هيث  عبمد المقمحن .  ار العلمور

ث . راسة قليلية مقارنة ملةوعية نقل وزرع ا عضماء البةمية الطب احلدي

. /امحممد شممودى عمممق أبممو خطمموع  كتمموراع الدولممة   القممانون مممن جامعممة 

جامعمة املنصمورع ز –فقنسا .دس  القمانون ا نمابى كليمة احلقموب  -ليموج

 .1986 ار النهضة العقبية  32-35

بةمية بممل الةميعة والقمانون املقمارن (احلامية ا نابية لنقل وزراعة ا عضاء ال2)

 .28ز املستتار الدكتور هيث  عبد القمحن .  ار العلور
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أ ار أكممرب مممن دعقحممه للوفمماع بممام ال يتناسممب مممق مصمملحة التممخص 

من جانب ، ومن ا انب اآلخق، فون التمخص املمنموح  املمنوح له. هذا

ليه هذا العضو ويمكث به أيار أوشهور دليلة ث  يلفظ ا سمد إدد ينتقل 

العضو الاقيب عليه، فهنا مل دتحق  إال مصملحة امورية مؤدتمة و ققم  

، لمذل  نمق  أن يمدخل يف دققيمق الطبيمب عنمد  الرر للامنا واملمنموح

و أن يكون الرر مقبوال ، و أن دكون املصلحة  والرر، دقديق املصلحة

أكرب من الرر، وأن دكمون مسمتمقع عمىل دقمديق أامون املهنمة الطبيمة و 

الفنية والعملية، حتى دتحق  االعناية من سبب امباحة يف نقل ا عضماء 

 البةية.

 لذل  جيب عىل الطبيب ا قاح أن يقاعى يف هذه املوازنة:

أن عممدر نقممل عضممو  ، د  املممقيىلأن هنمما  خطممق جسممي  هيمم -1

 سلي  له يؤ ، إىل الوفاع ال دالة.

 الرر امل دب للامنا. مندناسب اخلطق املقا  دفا يه  -2

و دفمما ، اخلطممق املحممدب ، اسممتمقار املصمملحة املممقا  ققيقهمما  -3

 للتخص املمنوح له . 

أن دممؤ ، عمليممه النقممل إىل وفمماع املممانا أو اخممتالن خطممري  -4

  سد ووظاب  أعضاءه.ا  باجهزع

                                                           

 .28ز (املصدر الساب  .1)
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 :جتماعيةإلالفرع الثانى : املصلحة ا

املعيممار الثممانى الممذ، اسممتثنى فيممه التممارع امباحممة يف السمملو  

االجتامعية فالتخص يضطلق بقسمالة يف  هو ققي  املصلحة امجقامي ،

احلياع يسري هبا ليحققها ، ومن أ واذ ققي  أهدافها سري أعضاء ا سمد 

قيقممة اممحيحة  ون علممة . فالعلممة دممد دصمميبه يف أعضمماءه يف وظابفهمما بط

فتنان منه جسديا  ونفسيا  جتعله يف حالة سلبية ال يتمكن معهما ممن القيمار 

 بالدور االجتامعي بام ير معه املجتمق يف دعد ها .
لذل  فون معيار املصلحة االجتامعية يف اان عملياذ نقل وزرع 

ي دعو  عىل املجتمق من نقل عضو ا عضاء، دقا  من جانب املنفعة الت

 الاقاف عملية النقل. ةوليست املنفعه التخصي ،إىل شخص لخق

وإذا ما حد نا ذل  اهلدف كان الواجمب التحقم  يف عمليمة نقمل 

نا بعد عملية النقل جيب أن اا عضاء من شخص آلخق أن التخص امل

بمدور ال ينقص من االحيته   اء المدور االجتامعمي لمه، وبمام ال يممس 

ىل املمنوح إاحة ا سد يف ذل  الدور ، فضال  عن منفعة العضو املنقون 

له الستفا ع الصحة ا سدية التي مكنه ممن ديامهما بمدورها االجتامعمي، 

أما خالف ذل  فال قق  املصلحة االجتامعية املقجوه ، و التي من أجلها 

  أبيحت عملية النقل.
                                                           

(احلامية ا نابية لنقل وزراعة ا عضاء البةمية بممل الةميعة والقمانون املقمارن 1)

، القمانون ا نمابى و 29ز املستتار الدكتور هيث  عبد المقمحن .  ار العلمور



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (636)

ضاء: جيب أن يكون نصب أعيننا ع و يف املجمل يف عملية نقل ا

املصلحة االجتامعية فليست مصملحة شخصمية للامنما أو املمنموح لمه أو 

عىل املجتمق ممن اعمارع أعضماء  العابدع الطبيب ، بل دكون الااية الفابدع

يف حالة سلبية إىل حالة اجيابية انتاجية دضطلق بالدور االجتامعمي املنموط 

د يتعقع ملخااق من جمقاء عمليمة النقمل، به القيار به ، وان كان املانا د

  إن ذل  اخلطق يقابله مصلحة و دضامن اجتامعي و انسانى. إال

                                                                                                                                          

الطب احلديث . راسة قليلية مقارنة ملةوعية نقل وزرع ا عضماء البةمية 

. /امحممد شممودى عمممق أبممو خطمموع  كتمموراع الدولممة   القممانون مممن جامعممة 

جامعمة املنصمورع ز –فقنسا .دس  القمانون ا نمابى كليمة احلقموب  -ليموج
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عضاء البةمية بممل الةميعة والقمانون املقمارن (احلامية ا نابية لنقل وزراعة ا 1)

 .30ز املستتار الدكتور هيث  عبد القمحن .  ار العلور



 

(637)  ايــــــــــةرالد 

 

 الشروط القانونية لعملية نقل األعضاء البشرية اخلام :املطلب 
 تقديم :

توافق يف املتربع، أو املتربع له ، أو القاب  بالعملية هنا  رشوط جيب أن د 

واحلي ، أو املتويف واحلي حتى ال يقق أ، منه  سواء كانت بمل احلي 

قت اابلة املسؤولية ا نابية واملدنية ، وربام يكون معه السلو  مطابقا  

 للنموذج امجقامي  قيمة نقل ا عضاء البةية.

 ون: الفقع ا

 الشروط القانونية الواجب توا رها يف املتربع:

بممه ، منهمما حمم   إن املتممربع إنسممان حممق لممه حقمموب ابيعيممة لصمميقة

ومحاية جسده بام يتمله من أعضاء، و هو أمق دقتضيه املصلحة ، احلفاظ 

 لذل  جيب أن يتوافق يف املتربع اآلدى : االجتامعية ،

  : رضا املتربع:اًلأو
لقد اش ات كافة التةيعاذ رحا املتمربع يف عمليمة النقمل، إال 

ون حمممنيا  أن يكمم فاجمماز أن بعممىل منهمما مل يتمم ط القحمما الرصمميا ،

كالقانون الفقنع، والبعىل اش ط أن دكون  احة مكتوبة ددن بذاهتا 

عممىل رحمما عمليممة نقممل عضممو دممد  إىل لخممق مققونمما  بممالتوديق كاالممب 

 التةيعاذ .



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (638)

من شانه أن يكون حامنا  لقحما املعطمي دبمل  ةفتحقيق القحا كتاب

  أن يكون إخالء ملسؤولية ما كالطبيب.

املخمااق ن القحا اما را  بعمد االحاامة بكافمة وهنا جيب أن يكو

املؤكدع التي دد دصيب جسده أو أعضاءه، وكذا املخمااق املحتملمة بعمد 

إجقاء العملية حتمى يكمون القحما اما را  عمن برصم وبصمريع باملخمااق 

  والفوابد املتحققة من دل  العملية.

 و االلتزار بالتبصري هنما ال يقترصم عمىل املخمااق الطبيمة فقم  بمل

دتممممل كمممذل  املخمممااق االجتامعيمممة واالدتصممما ية امل دبمممة عمممىل همممذا 

 االستئصان.

كممام يتمم ط أن يكممون القحمما حممق امما ر مممن شممخص يتمتممق 

السليمة، دا را  عىل أن يكمون رأيمه عمىل سمند  ةبامللكاذ العقلية و النفسي

دبمل بحيمث جيموز لمه حتمى  احيا، ويستمق هذا القحما حتمى العمليمة

  .التةيعاذ ةكام دقرذ كاف، القحا ون ذل  دالع ةاجقاء العملي

                                                           

زراعة ا عضماء ،  34-33احلامية ا نابية لنقل وزراعة ا عضاء البةية ز (1)

البةممية بمممل املمنمموع واملسممموح ،إعممدا  / الممدكتور اممد، دمممد احللمموال 

ب احلمديث . راسمة قليليمة مقارنمة ملةموعية القانون ا نابى و الط، 39ز

نقل وزرع ا عضاء البةية . /امحد شودى عمق أبو خطموع  كتموراع الدولمة 

–فقنسا .دس  القمانون ا نمابى كليمة احلقموب  -  القانون من جامعة ليموج

 .1986 ار النهضة العقبية  68جامعة املنصورع ز 



 

(639)  ايــــــــــةرالد 

 

رحما صمدر ن يأ ةفمادتم ط التةميعاذ ك:  : أهلية املعطـى ثانيًا 

 بادمتوممن ثم   قحماه،يعتمد ب ةدانونيم  أهليمة ممن ذ اهو املانأواملعطي 

أو ممن يمثلمه إذا كمان  قما الرحا  ةنلب التةيعاذ قج  عن دانونيأ

سمى أجمازه إذا كمان لعمالج شمقي  أو هو املمانا ، وإن كمان املةمع الفقن

شممقيقة بموافقممة املمثممل القممانونى  احممة أو كتابممة ، وبعممد موافقممة  نممة 

ثالثية من خرباء متخصصممل لفحمص كافمة النتمابج امل دبمة عمىل عمليمة 

 النقل .

: ادفقت كافمة التةميعاذ عمىل أن  : أن يكون املنح بال مقابل ًاثالث

،  ا  و من أعضابه وليس سملعة دقمور ما يما سد ال يقور باملان أو أ  عض

لذل  اش ات أن دكون عمليمة النقمل أو القحما الصما رع عمن املعطمى 

بمجانيممة العمليممة ، بحيممث يممدر  وهممو مقحلممة موازنممة ا  ار  ا  امما ر

واملصلحة والفابدع املحققة إهنما رسلمو ممن املصملحة املا يمة املقوممة باملمان 

  حتى يدر  الققار الصابب.

                                                           

، زراعممة ا عضمماء  34ء البةممية زاحلاميممة ا نابيممة لنقممل وزراعممة ا عضمما(1)

البةممية بمممل املمنمموع واملسممموح ،إعممدا  / الممدكتور اممد، دمممد احللمموال 

القانون ا نابى و الطب احلمديث . راسمة قليليمة مقارنمة ملةموعية ، 39ز

نقل وزرع ا عضاء البةية . /امحد شودى عمق أبو خطموع  كتموراع الدولمة 

–نسا .دس  القمانون ا نمابى كليمة احلقموب فق -  القانون من جامعة ليموج

 .1986 ار النهضة العقبية 53- 78جامعة املنصورع ز 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (640)

ن كانممت أيضمما دلمم  التةمميعاذ مل مممانق   دبممون التعممويىل وإ

املا   امل دب عىل ا  ار التمى حلقمت باملمانا كالايماب عمن العممل ، 

وا  ار املا ية من جقاء رشاء العالج االزر ، وما أاابه من حمع    

كالتكق، والعقفان والتكقي   ا  دواه وجسده ،ودد يكون التعويىل معنوي

 . 

عويىل املمانا بمابقار وثيقمة دمأممل لصماحله أو لصملا كام يمكن د

 أرسده .

 :املانح املتو ىالقانونية الواجب توا رها يف الشروط : الفرع الثانى
ا ال   مسألة إستقطاع أعضاء من ا ثة باقع نقلها إىل لخق 

، ال دنفق  بةوط خااة رستل  عن رشوط إباحة امستقطاع من جس  

خصموز إثبماذ وادعمة املموذ ، فهمى ذاهتما حالمة  امنسان احلى ، ام  

الرورع واملصلحة امجتامعية،أنفة البيمان بحيمث جيمب ا  ي دمب عمىل 

 امستقطاع من ا ثة التمثيل هبا فيام ال  ورع له .

 ودنحرص الةوط العامة   كافة التةيعاذ   اآلدى :

 .اأهلية بدون إكراه : رضا املانح قبل و اته ، ويكون الرضا حرا من اى أواًل
 : أال يكون الرضا مبقابل نقدى كالتصرف من األحياء . ًاثاني

،أو باللفظ  املنح  ى حالة وجود وصية للمانح باملنح مكتوبة : جوازًاثالث 

لكن هنا البد أن دثبت بالبينة الةعية ، أ  بتها ع رجلمل أو رجل 

تأن ،  ن الواية وامقأدمل ،ودرس  الواية حتى إذا رفىل الورثة ذو ال



 

(641)  ايــــــــــةرالد 

 

ملا فاذ امنسان من أعامن  ا  رشعت للتققب من املوىل عز وجل وددراك

اخلري والرب ، أو بقصد دقسيأ الة املحبة واملو ع بمل النا  وذل  

بةط ا هلية واميامء بورا ع حقع . ودد اجته التارع املرص  إىل 

و  الواية امعتداء بالواية بتأن ذل  وإن اش ط الكتابة لسامع  ع

  (:3، املا ع 1962لسنة103)القانون 

اش ط احلصمون عمىل 1983لسنة 7أما املةع الكويتى بالقانون 

 إدقار كتابى من املوىص .

، باستئصمان 7/7/1949و  فقنسا يسما القمانون الصما ر   

 دقنية العمل بةط اميامء دبل الوفاع. 

مةموع القمانون املوحمد  أما   الوالياذ املتحدع ا مقيكية ، فأن

 مل ينص عىل التكل

اميامبممى كةممط إلزامممى،  ن مممن شممأنه أن يممنقص مممن عممد   

 املتربعمل با عضاء.

                                                           

،زراعممة ا عضمماء  36احلاميممة ا نابيممة لنقممل وزراعممة ا عضمماء البةممية ز(1)

 39البةية بمل املمنوع واملسموح ،إعدا  / الدكتور اد، دمد احللوال ز

 .1986 ار النهضة العقبية  82القانون ا نابى و الطب احلديث . ز 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (642)

، دمقر كتابمة املموىص  1961و  القانون امنجليز  الصا ر عن 

لواية املتربع أو شفاهة   حضور شاهدين أو أكثق أثنماء املمقع المذ  

 سبب الوفاع .

، ون املتو ى قد أوصى بعدم التربع بأى جزء من جسـده : أأل يك ًارابع

وإن كان   دل  احلالة أجازذ بعىل أراء الفقه امسمالمى إنمه إذا وافم  

ملصملحة راجحمة ، وهمى بقماء نفمس  ا  الورثة فريجا جانب الورثة ققيق

 إنسانية حية ، وانتفاء الرر الوادق عىل املتو  .

، ومنهمما دممانون  ولممة إال أن القمموانمل الوحممعية رفضممت ذلمم  

  1993لسمنة  15امماراذ العقبية املتحمدع فقمد اشم ات   القمانون 

جواز نقل ا عضاء من جثمة املتمو  رشط احلصمون عمىل موافقمة أدمقب 

ا شخاز إليه حتى الدرجة الثانية ، فوذا دعد وا وجب موافقة ا نلبية 

بى بةمط التحقم  ، و  مجيق ا حوان جيب أن دصدر املوافقة بادقار كتا

من الوفاع بلجنة ثالثيمة ابيمة متخصصمة ، وأال يكمون املتمو  دمد أوىص 

حان حياده بعدر إستئصان أ  عضو من جسممه بموجمب إدمقار كتمابى 

  يتهد عليه شاهدان كامالن ا هلية.

                                                           

، زراعممة ا عضمماء 37احلاميممة ا نابيممة لنقممل وزراعممة ا عضمماء البةممية ز(1)

البةممية بمممل املمنمموع واملسممموح ،إعممدا  / الممدكتور اممد، دمممد احللمموال 

 .39ز



 

(643)  ايــــــــــةرالد 

 

 املريض :القانونية الواجب توا رها يف الفرع الثالث : الشروط 

ينباى دوافقها   املقيىل دانونية  ا  وااش ات كافة التةيعاذ رش 

 باحة عملية نقل ا عضاء البةية ، سواء كانت من احلى أو املتو ، 

 وهى كاآلدى :

 : رضا املريض :أواًل 

ينص دانون العقوباذ عىل جقاب  معينة يكون فيها رحا املجنى عليه  

أو  سبب من أسباب امباحة ، وإن كان القانون املرص  أو امماردى

لإلباحة ، بخالف  ا  الفقنسى مل يضق نص عاما يعترب فيه القحا سبب

املةع اميطاىل من دانون العقوباذ ، من القانون السو انى ، من دانون 

العقوباذ البكستانى . فالقاعدع العامة: أن رحا املجنى عليه با قيمة ال 

 ر ا قيمة .يمنق ن ديامها وال ون  ون مسألة ا انى. فال يؤثق   ديا

رحا املجنى عليه بالعملياذ ا قاحية إذا كان القصد منها إجقاء 

جتارب ابية ،أما إذا كان الاقع منها عالج املقيىل فقحا املمقيىل يعمد 

مباحممة السمملو  الطبممى ، وادفقممت عليممه نالبيممة التةمميعاذ ،  ا  رشامم

 كالفقنسى واملرص  ، وباذ من املبا ئ املستققع   القانون الطبى .

 جسميام   ا  وإن كان للطبيب التدخل ا قاحى إذا كمان هنما  خطمق

هيد  حياع املقيىل ومل يكن هنا  سبيل لدفعه سو  التمدخل ا قاحمى ، 



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (644)

ومل يكن هنا  إرا ع من املقيىل مبمداء املوافقمة ونماب عنمه ا دمارب أو 

، حتمى   حالمة نقمل ا عضماء يطبم  ذاذ املبمدأ لمذاذ  ا  من يمثله دانون

  سند الااية من التدخل ا قاحى ونقل العضو إليه. العلة عىل

واشمم ات التةمميعاذ أن دكممون املوافقممة كتابيممة، أن دممت  أمممار 

 . ا  شهو  سواء كان من املقيىل أو من يمثله دانون

اذا مل دسمما حالتمه بابمدابها  ا  أو حممني ا  ودد يكون القحما   م

الصمحية التمدخل  احة ومل يتواجد املمثل القانونى ودستدعى ظقوفمه 

 العالجى .

 : اإللتزام بتبصري املريض : ًاثاني

جيب عىل الطبيب دبصري املقيىل بطبيعة عملية الزرع التى ستجق  له  

 وخمااقها ونتابجها املختلفة ، وأنه ال سبيل لخق بالعالج لعدر فاعليتها ،

والبد من إجقاء الزرع ، وأن حياده أيضا معقحة للخطق   حالة 

 .   للعضو املزروعلفظ ا س

املقيىل هنا له سلطة االختيار بورا ده احلقع ، فون كان يف مواجهمة 

ا اباء شخص نري دا ر عىل دقديق ا مور دقمديقا  سمليام  ، إال أنمه يظمل 

دانونا  التخص الوحيد الذ، له ح  االختيار والقحا واملسا  بسمالمة 

 بجسده ، ااملا كان التخص دا ر 
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(645)  ايــــــــــةرالد 

 

دانونية . فموافقة املقيىل دق  املتاركة يف  عن إرا عىل التعبري ع

خمممااق التممدخل ا قاحممي ودلمم  املتمماركة دقت مم ا هليممة القانونيممة 

 الكاملة.
مما اذا أفوذا كان دا ا  أخذذ موافقة من له سلطة دانونية عليمه، 

 كان مصابا  بجنون فالقحا املعتد به دانونا  هو رحا املمثل القانول .

 بع : الشروط القانونية اليت جيب توا رها يف الطبيب :الفرع الرا

سب  وأن ذكقنا أن عملية نقل ا عضاء من االستثناءاذ الوار ع عىل  

وكانت دل  العملياذ دت  بمعقفة  عدر مةوعية املسا  با سد ،

ابيب، لذا كان جيب دوافق عدع رشوط دانونية يف ذل  الطبيب و 

سبب امباحة ودتحق  املسؤولية ا نابية إجقاءاذ يقور هبا حتى دتحق  

 _لذل  الطبيب ، وهي:

 : أن يكممون الطبيممب مممن ا ابمماء املتختصصمممل يف إجممقاء ال  أو 

زرعهما  -حيما  أو ميتما   -من جس  شخص  عملياذ استئصان ا عضاء

يف جس  لخق حي، والتخصص هنا هو التخصص الفني الطبمي المددي  

 .يف اان دل  العملياذ ا قاحية

 ةاملحافظم، و اقع العمالج ب ةجقاء دل  العمليإكون دن : أثانيا  

 .له العضو البة،املنوح التخص  ععىل حيا

لممدفق اخلطممق يممة خممق  عالجأ ةيكممون هنمما  وسمميلال  نأ :ثالثمما   

 .املحدب الذ، نان املمنوح له
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امون ألوفقما ل ةدديقمال ةالفنيم ةجمقاءاذ الطبيمماجتامع ا: رابعا   

 ة. يف دل  العملياذ ا قاحي ةعاملتب ةاملهني

 عثممار املؤكممدآلالتممخص املممانا بالعوادممب وادبصممري  :ا  خامسمم 

عضمو الممن جمقاء نمزع  ةجتامعيموا ةوالصحي ةواملعنوي ةاملا ي ةواملحتمل

 بذل  .الرصيا  هواحلصون ع  رحاء، من جسده 

 ةثار الصحي، و اآلالتخص املمنوح له بالعوادب دبصري  :سا سا  

 ه.الزرع يف جسد ةجقاء عمليإبعد  ةواملحتمل عاملؤكد

 ةالصمح عاختيمار املحمل املالبم  و املحمد  سملفا  ممن وزار: ا  سابع

 واذ  التممي دتمموافق هبمما املعممداذ وا ة وا قاحيمم ةاء دلمم  العمليمممجممق

 . ةاملهني ةوفقا لالاون الفني هاجقاءم ةالالزم

وفقمما  ا  ابيممه نا و املمنمموح لممارشاف عممىل املممام ةمتابعمم : ا  ثامنمم

 ةللحفماظ عمىل امحته  ا سمدي ةالالزمم ةن العنايبذو ة، لالاون املتبع

 .وعدر دعقحه  للخطق 

 عثارهمما وفممالذا كممان مممن إ ةجممقاء العمليممإمتنمماع عممن ما :ا  داسممع

و قق  الرمر ا سمي  بمام ال يمواز،  ة،باحمنتفاء السبب يف االحدمها أ

 ة.املحتمل ةويناسب املصلح
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ت  هنا دوالتخهل ب هعلم حان ةجقاء العمليإتناع عن مما :عارشا  

  .و مقابل مبلغ نقد، دد  سلفا  ا   بحت اقع مب

ن الطبيمب يكمون دمد اردكمب وفم،  وبخالف دوافق دل  الةموط

عمىل  ةامل دبم ةا نابيم ةمسمؤوليلليعقحه  أو خطمد  أجقامي عإسلو  

 ة.الطبي ةاملسؤولي

 :النقل ةيمعل ةالواجب توا رها يف حال ةنيالشروط القانو :فرع اخلام ال
 ةيف املقاكز الطبي ةعضاء البةي ا ةستئصان وزراعإجقاء عملياذ إيت  

 ةالصح عن وزارومن ث  ف، هلذا الاقع  ةالصح عالتي رسصصها وزار

ن أللقانون الوحعي جيب عليها دانونا   ةالتنفيذي ةعندما دصدر الالبح

 :ن يتوافق هبا أو ، اذ جقاء دل  العمليإدقاعي دل 

للحفمماظ عممىل  عاملتميممزة واآلحقممة السممابق: العنايممة الطبيممة ال  وأ

خطمماء لألوعممدر دعقحممه  ، و املمنمموح لممه ا أاملممقيىل سممواء كممان املممان

 . ةعن العمليئة شالنا

، نااعدا  مل  كامل عن املمقيىل واملمبوالزار املقكز الطبي  :ثانيا  

لبيمان ممد   ةء عن املخااق املحتملمابا كليهام ودققيق ا ةيتضمن موافق

                                                           

، زراعممة ا عضمماء 39ء البةممية زاحلاميممة ا نابيممة لنقممل وزراعممة ا عضمما(1)

 39البةية بمل املمنوع واملسموح ،إعدا  / الدكتور اد، دمد احللوال ز

 .44القانون ا نابى و الطب احلديث. ز 
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جقابها مالعالج الساب  والالح   ها ، وجقاءإ ةو كيفي ، جقابهاإ مالبمة

 طبى .السلو  املهني ال ةحتى يمكن مقادب

ممن حيمث  ةفنيم عكفماء ة وعاليم ةن يكون املقكز عمىل  رجمأ :ثالثا  

حفماظ لل ةجقاء مثل دل  العملياذ و املعداذ الالزمم ةزمآلاملعداذ ال

 .نا واملقيىلاامل ةعىل سالم

ال بعمد إو املمقيىل ممن املقكمز انا أعدر السامح بخقوج امل : ا  رابع

  .لخطق له خقوجه حمار التفاء و بام ال يعق
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  تاوى املطلب السادس: 
 إل تاء املصرية   تاوى دار ا -1

 نقل األعضاء
 1997عطية صقر.مايو  :املفيت

 .الققلن والسنة: املبا ئ

 هل جيوز نقل عضو من شخص إىل لخق؟: لسؤانا

 :ا واب

اختلفت لراء الفقهماء ورجمان القمانون   همذا املوحموع، وبعمد  

 استعقاع أ لته  وما جاء   كتب الفقه نق  ما يأدى:

، فمون كمان دمد أوىص أو أذن دبمل ا  أوال: إذا كان املنقمون منمه ميتم

 ليمل يعتممد عليمه    وفاده هبذا النقل فال مانق من ذل  حيمث ال يوجمد

التحقي  وكقامة أجزاء امليت ال منق من انتفماع احلمى هبما، دقمديام لألهم  

  عىل امله ، والروراذ دبيا املحظوراذ كام هو مققر.

وإن مل يوز أو مل يأذن دبمل مودمه، فمون أذن أوليماهه جماز، وإن مل 

 إنقماذ احلمى وديل بما واز، وال شم  أن الرمورع   ، يأذنوا: ديل باملنق

 دبيا املحظور. وهذا النقل ال يصار إليه إال للرورع.

، فون كمان ا مزء املنقمون يف م إىل ا  ثانيا: إذا كان املنقون منه حي

، أ  سمواء أذن فيمه أر مل يمأذن، ا  موده مثل القلب كان النقل حقاما مطلقم
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وكالمهما ، وإن مل يأذن كان دتال لنفس باري ح ، ا   نه إن أذن كان انتحار

 دقر كام هو معقوف.

إىل موده، عىل معنى أنه يمكن أن  ا  وإن مل يكن ا زء املنقون مفضي

ر  يعيق بدونه فينظق: إن كان فيه دعطيل له عن واجب، أو إعانة عىل دمقن

أو الممقجلمل معمما، بحيممث يعجممز عممن  ا  ، وذلمم  كاليممدين معمما  كممان حقاممم

ه احلالمة يسمتو    نمري مةموعة و  همذ كسب عيتمه أو يسمل  سمبال  

 احلقمة امذن وعدر امذن.

وإن مل يكن فيه ذل  كنقل إحد  الكليتمل أو العينمل أو ا سمنان 

أو بعىل الدر، فون كان النقل باري إذنه حقر، ووجب فيه العموع، عمىل 

عمىل المنفس وا عضماء، وإن كمان  ما هو مفصل   كتب الفقه   ا ناية

حمتج بعضمه  عليمه بكقاممة اآل ممى التمى بوذنه دان مجاعمة بمالتحقي ، وا

 دتنا  مق انتفاع الاري بأجزابه، وبأن ما يقطق منه جيب  فنه. 

يقون النوو    حقممة وامل التمعق بتمعق اآل ممى:  نمه  مقر 

االنتفاع بتعق اآل مى وسابق أجزابمه لكقامتمه، بمل يمدفن شمعقه وظفمقه 

  .وسابق أجزابه

                                                           

ل  بن احلجاج.املؤل : أبو زكقيا ديمي المدين  يمى املنهاج رشح احيا مس (1)

 –هممم(.النارش:  ار إحيمماء المم ا  العممقِب 676بممن رشف النمموو، )املتممو : 

 .1392(الطبعة: الثانية، 103/ 14بريوذ. )



 

(651)  ايــــــــــةرالد 

 

التممعق بالتممعق خمتلمم    بممأن واممل  :ويمكممن الممق  عممىل ذلمم 

حقمته إذا كان لاري الاق والتدليس أو الفتنة. وبأن وجموب  فنمه لميس 

عليه  ليل احيا. دان ابن حجق: و  حديث جواز إبقاء التعق وعمدر 

( ، وبمأن الرموراذ دبميا 497ز  12ج  ئ)فتا البمار، وجوب  فنه 

 املحظوراذ.

ان لميس واحتج بعمىل همؤالء املحمقممل أيضما بمأن جسم  امنسم

له فال جيوز الترصف فيه. وهذا كالر نري دمقر، ولميس عليمه  ليمل  ا  ملك

مسل  فون الذ  ال يملكه امنسان هو حياده وروحه، فال جيوز االنتحمار 

وال إلقاء النفس   التهلكة إال للرورع القصو  وهى ا هما  والمدفاع 

املا ية فهمو  عن النفس فقد أمق به امسالر، أما امنسان من حيث أجزاهه

مالكها، لمه أن يترصمف فيهما بمام ال يرمه  را ال  تممل، فامسمالر ال 

  ر فيه وال  ار.

هممذا هممو ملخممص احلكمم    املوحمموع. عممىل أن احلكمم    بقمماء 

 ا س  وعدمه بعد نقل العضو منه يقجق فيه إىل الثقاذ املختصمل.

إليمه هبمذه وعىل أن يكون هنا  يقمل أو ظن نالب بانتفاع املنقون 

 ا جزاء، وإال كان النقل عبثا وإيالما لاري حاجة، ونحن نعل  أن.

بعىل ا جسار دقفىل ا جزاء املنقولة إليهما، و ماون العلم  أن 

  يتالب عىل هذا القفىل، باملنق أو احلد منه.
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وإذا كنا نختار جواز النقل لألعضاء فهل جيوز أن يؤخذ عموع 

در جموازه، دتجممل بحقممة بيمق اآل ممى للعضو املنقون؟ يق  مجاعمة عم

منا رو   "، حلديث  احلق، كله أو بعضه نْمُه، عع ع اهللنُ عع
ِضا عع رع ْيمقع مْن أعِبا ُهقع عع

 : ممانع ، دع مملن ع سع  وع
ْيممها لع ممىلن اهللُ عع ممانع  "الننبامميص اع مماا دع نع ممٌة أع ممْورع  هللنُ: ثعالعثع ْصممُمُهْ  يع خع

ُجٌل أعْعطعى ِبا ُث ن  : رع
ةا يعامع

ُجمٌل القا رع نعمُه، وع مع ملع ثع أعكع ا فع ماعع ُحمقا ُجمٌل بع رع ، وع رع مدع نع

ُه   أعْجمقع
ْ ُيْعم ا ملع نْمُه وع

اْسمتعْو ع ما ا فع مري 
قع أعجا 82/ 3)رواه البخمار، ) "اْستعْأجع

اكتاب البيوع .  اعع ُحقا ْن بع اُب إاْث ا مع  (.بع

عمىل بيمق  ا  ويق  لخقون جواز أخذ العوع كثمن أو هبة، دياسم

ها، ولعدر ورو   ليل  قمه، واحلديث املذكور هو للنهى عن املقحق لبن

 ب الممقب عممىل نممري القديمم  واالجتممار فيممه بممالبيق كممام كممان  صممل   

ا اهلية من خط  ا حقار وبيعه . وهل لو كان املنقون منه عبدا وباع 

عضمموا منممه آلخممق هممل يأخممذ سمميده ثمنممه بنمماء عممىل أنممه يملمم  ردبتممه؟ 

ل ثمن احلق هو  واحلديث   بيق احلق وليس   بيق العبد، كام أن الذ  يأكع

من اعتبده وباعه وليس همو احلمق نفسمه المذ  يأكمل ثمنمه، فاالسمتدالن 

  باحلديث املذكور نري مسل .

ومهام يكمن ممن شمىء فمون ا فضمل عمدر املسماومة عمىل العضمو 

نق من املنقون، فون إنقاذ حياع املحتاج إليه ال يعدله أ  عوع، لكن ال ما

 .دبون اهلدية التى دعطى بسخاء نفس  ون رشوط ساب  
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 حكم نقل عضو من إنسان إىل آخر -2
احلمد هلل، والصمالع والسمالر عمىل عبمد اهلل ورسموله نبينما دممد، 

 وعىل لله واحبه وبعد:

فون الس هيئة كبار العلمامء يف  وردمه العةمين املنعقمدع بمدينمة 

ين من شهق شوان حتى السا   من الطاب ، ابتداء من اخلامس والعة

هم بحث )حك  نقل عضو من إنسمان إىل لخمق(  1402شهق ذ، القعدع 

بناء عىل ا سئلة الوار ع فيه إىل القباسة العامة م اراذ البحو  العلمية 

وامفتاء والدعوع وامرشا ، وكان منها السؤان الوار  من الدكتور/نزار 

املستتممار واملةممف عممىل أعممامن ام ارع فتمميا املممديق التنفيممذ، بالنيابممة و

 \ 8 \ 15بمستتفى املل  فيصل التخصهل بالقياع بكتابمه املمؤر  يف 

هم، والسؤان الوار  من التيأ عبد املل  بن دمو  ربيس دكمة  1401

االستئناف يف نيجرييا املحاالن إىل ا مانمة العاممة هليئمة كبمار العلمامء ممن 

البحممو  العلميممة وامفتمماء والممدعوع  سممامحة الممقبيس العممار م اراذ

، وردممم  1402\ 6\ 16( ودممماريأ 1427بكتابيمممه ردممم  ) وامرشممما 

 هم لعقحهام عىل املجلس. 1402\ 5\ 1/ب( وداريأ 590)

 1396\ 8\ 20( ودماريأ 47ودد رجق املجلس إىل دقاره ردم  )

( 62هم، الصا ر يف حك  دةيا جثة امنسمان امليمت، وإىل دمقاره ردم  )

همم الصما ر يف حكم  نمزع الققنيمة، وإىل دمقاره  1398\ 10\ 25 أوداري

هممم الصمما ر يف حكمم  التممربع بالممدر  1399\ 2\ 7( ودمماريأ 65ردمم  )

وإنتاء بن  حلفظه، ث  استمق إىل البحمث المذ، أعددمه اللجنمة الدابممة 
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للبحو  العلمية وامفتاء من دبمل يف )حكم  نقمل  ر أو عضمو أو جزبمه 

 من إنسان إىل لخق( .

وبعد املنادتة ودداون اآلراء دمقر املجلمس باممجماع: جمواز نقمل 

عضو أو جزبه من إنسان حي مسل  أو ذمي إىل نفسه، إذا  عمت احلاجمة 

إليممه. وأمممن اخلطممق يف نزعممه، ونلممب عممىل الظممن نجمماح زرعممه، كممام دممقر 

 با كثقية ما ي :

جممواز نقممل عضممو أو جزبممه مممن إنسممان ميممت إىل مسممل  إذا  - 1

ذل  وأمنت الفتنة يف نزعه نمن أخمذ منمه، ونلمب عمىل الظمن  احطق إىل

 نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

جواز دربع امنسان احلي بنقل عضو منه أو جزبمه إىل مسمل   - 2

 مضطق إىل ذل .

  وباهلل التوفي ، واىل اهلل عىل دمد، ولله واحبه وسل .

 .هم 1402\ 11\ 6( وداريأ 99]دقار هيئة كبار العلامء  رد  )

 

                                                           

  مجعه من: فتاو  دمد بمن إبمقاهي  لن التميأ رمحمه (فتاو  الطب واملقا.د1)

اهلل، وابمممن بممماز رمحمممه اهلل، ومتمممايأ اللجنمممة الدابممممة للبحمممو  العلميمممة 

وامفتاء.أرشف عىل مجعه: االا بن فوزان الفوزان.ددر له: عبمد العزيمز بمن 

عبممد اهلل بممن دمممد لن التمميأ.ابق: رباسممة إ ارع البحممو  العلميممة وامفتمماء. 

 (.337ز: ( )336)ز: 
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  :اليور السابقجقيدع  أخبار

امسمبانية إن أون عمليمة زراعمة  "البانجور يما"دالت امحيفة 

، حيث دامما كمل ممن المدكتور 1984  إسبانيا عار  كانتكبد   العامل 

إ وار و جوريتا وكارلو  مارجقيت بعملية زراعة الكبمد  ون ممقع   

دربع رجل يبلغ من العممق مستتفى بيلفيتج   بقشلونة، وكانت بعد أن 

عاما دو    حا   مقور ، بالكبمد والكمىل، خلموان كويسمتا المذ   25

 عاما. 50يبلغ من العمق 
وأشارذ الصحيفة إىل أن ا مزء ا ون ممن ا قاحمة يتكمون ممن 

اسممتخقاج الكبممد املقيضممة ثمم  ينتقممل إىل نممق  كبممد املتممربع واسممتمقذ 

 ها استاقدت أربق ساعاذ.العملية أربق ساعاذ، وعملية الزرع نفس

وأثارذ عملية الزرع اهتامما كبريا   مجيق أنحاء إسمبانيا، ووفقما 

للصحيفة فون املقيىل حافظ عىل عالمته احليويمة   هنايمة العمليمة، ودم  

 نقله إىل وحدع العناية املقكزع.

بعمليمة زراعمة الكبمد  1988ودقور مستتمفى بيلفيمتج منمذ عمار 

رابمدع   زراعمة الكبمد،  1999أامبحت   عمار والكىل، أمما كتالونيما ف

د  إجقاء عملية الزرع ملمقيىل مصماب بفمريو  نقمص  2002و  عار 

 املناعة البةية مق دلي  الكبد.

إىل  2018ووال عد  عملياذ زرع ا عضماء   كتالونيما عمار 

 %.4سنواذ  5، ونمو دقاكمى ملدع 1149
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 ألعضاء إلنص كامل تعديالت جديدة بالربملان على قانون زراعة ا
 | دمد عبد القا ر كتب: | 12:41 2019-01-07امثنمل 

عمىل مةموع دمانون ددمتمه الممدكتورع « املرصم، اليمور»حصملت 

شممريين فممقاج، عضممو الممس النممواب، للممدكتور عممىل عبممدالعان، ربمميس 

اخلمماز  2010لسممنة  5عممىل أحكممار القممانون ردمم  الربملممان، بتعممديل ب

 ناببا. 60بتنظي  زرع ا عضاء البةية، وودق عليه أكثق من 
، 14، و8، و7، و5ونص القانون عىل استبدان نصموز املموا  )

بتممأن زرع ا عضمماء البةممية،  2010لسممنة  5( مممن القممانون ردمم  26و

ون التربع ا ديدع عىل وجوب أن يك« 5»بنصوز أخق ، ودنص املا ع 

ا عن إرا ع حقع خالية من عيوب القحا، وثابتمم ا بالكتابمة وموثقمة،  اا ر 

وال يعتد بأ، موافقة نري موثقة، وذل  عىل النحو المذ، قمد ه الالبحمة 

التنفيذية هلمذا القمانون. وال يقبمل التمربع ممن الطفمل، وال يعتمد بموافقمة 

يقبمل التمربع ممن عمدي  أبويه أو من له الوالية أو الواماية عليمه، كمام ال 

ا.  ا هلية أو نادصها، وال يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله دانون 

وجيوز نقل وزرع اخلاليا ا ر من الطفل، وممن عمدي  ا هليمة أو 

نادصها إىل ا بوين أو ا بناء أو فيام بمل امخوع، ما مل يوجمد متمربع لخمق 

 من نري هؤالء، وبةط ادور موافقة 

ة موثقة من أبو، الطفل إذا كمان كالمهما عمىل ديمد احليماع أو كتابي

أحممدمها يف حالممة وفمماع الثممال أو مممن لممه الواليممة أو الوامماية عليممه، ومممن 

النابب أو املمثل القانول لعدي  ا هليمة أو نادصمها. ويف مجيمق ا حموان 

https://www.almasryalyoum.com/editor/details/1232
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جيوز للمتربع أو ممن اسمتلزر القمانون موافقتمه عمىل التمربع العمدون عمن 

ع وإلااء التوثي  حتى ما دبل البمدء يف إجمقاء عمليمة النقمل. وقمد  الترب

الالبحممة التنفيذيمممة هلممذا القمممانون حمممواب  التممربع وإجمممقاءاذ دوثيقمممه 

 وإجقاءاذ دسجيله بالتهق العقار،.

فيام دنص املا ع السابعة املستحدثة عىل أنه ال جيوز البدء يف عمليمة 

إذا كمان  –املتمربع واملتلقمي النقل بقصد المزرع إال بعمد إحاامة كمل ممن 

ا  ( من هذا 13بواسطة اللجنة الثالثية املنصوز عليها يف املا ع ) –مدرك 

القانون بطبيعمة عمليتمي النقمل والمزرع وخمااقمهما املحتملمة عمىل املمد  

الققيممب أو البعيممد، واحلصممون عممىل املوافقممة املوثقممة للمتممربع، وكممذل  

ا بذل  يودق عليه املتربع، ويقفم  بمه  موافقة املتلقي. وققر اللجنة در 

 املوافقة املوثقة الدالة عىل التربع.

( فأكدذ أنه جيموز لرمورع دقتضميها املحافظمة عمىل 8أما املا ع )

حياع إنسان حي أو عالجه من مقع جسي  أو استكامن نقص حيو، يف 

جسده، أن يزرع فيه عضو أوجزء من عضو أو نسميج ممن جسمد إنسمان 

التممربع  بمممل املرصمميمل، ويكممون لكممل إنسممان احلمم  يف ميممت، وذلمم  فمميام

بأعضاء جسده أثناء حياده أو بعد ناده بموجب موافقة أو واية موثقة، 

وقد  الالبحمة التنفيذيمة امقب وإجمقاءاذ التوثيم  ممن خمالن مكادمب 

 التهق العقار،.
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( نقل أ، عضو أو جزء من عضو أو نسميج 14فيام منعت املا ع )

ا يقيني ا يستحيل بعده عو دمه إىل من جسد ميت إال ب عد ثبوذ املوذ ثبود 

( عىل إلااء الفققدمل الثالثمة والقابعمة ممن املما ع 26احلياع. ونصت املا ع )

 1962لسمنة  103( من دمانون العقوبماذ، وإلاماء القمانون ردم  240)

يف شأن إعما ع دنظمي  بنمو  العيمون، وإلاماء  2003لسنة  79ودعديالده 

ل  أحكمار همذا القمانون فميام عمدا ا حكمار اخلاامة كل حك  لخمق جما

بتممأن دنظممي  عمليمماذ مجممق ورسممزين  1960لسممنة  178بالقممانون ردمم  

 ودوزيق الدر ومقكباده، والتي دظل سارية املفعون.

وأحافت التعديالذ التمي دقمدمت هبما الناببمة مما دمل جديمددمل 

ا(، و) 16بقدمي )  2010لسمنة  5إىل القانون رد  «( أ»مكقُرا  16مكقر 

ا( عممىل أن  16بتممأن زرع ا عضمماء البةممية، حيممث دممنص املمما ع ) مكممقر 

يممقخص  دسممار الطممب وجقاحمماذ العيممون بجامعمماذ مجهوريممة مرصمم 

العقبية إنتاء بنو  حلفظ دقنياذ العيمون لإلفما ع منهما يف دقديمق الققنيمة 

مما  حكممار هممذا القممانون. وجيمموز إنتمماء هممذه البنممو  يف املستتممفياذ  وفق 

 خق  أو اهليئاذ أو املقاكز أو املعاهد بققار من وزيق الصحة.ا 

ا  16أممما املمما ع ) فنصممت عممىل أن قصممل بنممو  حفممظ «( أ»مكممقر 

ا( ممن همذا القمانون عمىل  16دقنياذ العيون املنتأع بحكم  املما ع ) مكمقر 

دقنياذ العيون من دقنيماذ عيمون ا شمخاز المذين يوافقمون بموافقمة 
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ربع هبا بعد وفاهت  باري مقابل، ودقنياذ عيمون دمتىل كتابية موثقة عىل الت

 احلوا   الذين دأمق النيابة العامة بوجقاء الصفة التة ية هل .

مممن  60ودالممت الناببممة يف املممذكقع اميضمماحية للقممانون إن املمما ع 

الدستور أكدذ أن  سد امنسان حقمة، واالعتداء عليه، أو دتوهيه، أو 

دب عليها القمانون. و ظمق االجتمار بأعضمابه، وال التمثيل به، جقيمة يعا

ا  جيوز إجقاء أ، جتقبة ابية، أو علمية عليه باري رحاه احلق املوث ، ووفق 

 لألسس املستققع يف اان العلور الطبية، عىل النحو الذ، ينظمه القانون.

مممن الدسممتور عممىل أن التممربع با نسممجة  61فمميام أشممارذ املمما ع 

ع، ولكل إنسان احل  يف التربع بأعضاء جسده أثنماء وا عضاء هبة للحيا

حياده أو بعد ناده بموجب موافقة أو واية موثقة، ودلتزر الدولة بونتاء 

ا للقانون.  للية لتنظي  دواعد التربع با عضاء وزراعتها وفق 

أنه يف إاار حمقز الربملمان عمىل دأكيمد االلتمزار « فقاج»وذكقذ 

ي ظماهقع االجتمار با عضماء البةمية  ون بأحكمار الدسمتور، وإزاء دنمام

 5را ع، فكان البد أن يتدخل املةع بوجقاء دعديالذ عىل القانون رد  

ا مرا ع  2010لسمنة  بتمأن دنظممي  زرع ا عضماء البةممية، وذلم  إنفمماذ 

( ممن  سمتور 61، و60املةع الدستور،، والمذ، حممنها يف املما دمل )

 .2014مرص الصا ر يف 

، 5  يف التعمديل املقمدر اسمتبدان نصموز املموا  )وأحافت أنه د

( بالنصمموز املقفقممة بالتأكيممد عممىل أن يكممون التممربع بموجممب 8، و7و
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موافقمة أو واممية موثقممة بالتمهق العقممار،، سممواء امدرذ املوافقممة مممن 

ما التحقم  ممن ثبموذ  املتربع أثناء حيادمه، أو بعمد نادمه. ممق التأكيمد أيض 

ا يقيني ا يستحيل  م ن كمان البمد ممن املوذ ثبود  بعده عو ده إىل احلياع ومن ثع

( ممن ذاذ القمانون، حيمث دم  إلاماء 14إجقاء دعديل عىل نمص املما ع )

اللجنة الثالثية حيث يتوهبا عوار  سمتور، بحسم  املةمع الدسمتور، 

دضية نقل ا عضاء من املتويف، حيث أكد عىل أن يمت  النقمل ممن إنسمان 

ا حقيقي ا يقيني ا، وم ا للنص ماذ مود  ن ثع ن أابا  ور اللجنة الثالثية خمالف 

( من همذا 14الدستور،، وبالتاِل د  إلااء نص اللجنة الثالثية يف املا ع )

 القانون حيث قور حوله التبهاذ بتأن إدقار الوفاع.

كمان دمد اسمتثنى يف املما ع  2010لسنة  5القانون رد  »ودابعت: 

بتمأن بنمو  دقنيماذ العيمون،  1962لسنة  103( منه القانون رد  26)

بتان إعا ع دنظي  بنو  دقنياذ العيون  2003لسنة  79وخمالفة القانون 

من الدستور، وحيث إن دقنياذ العيون دعد ممن أعضماء  61و 60املا ع 

وأنسجة ا س  البةم،، فكمان البمد أن يتضممنها دمانون دنظمي  زراعمة 

مل جديدين إىل القانون ا عضاء البةية، وعىل هذا فقد ُربى إحافة ما د

ا(، و) 16قت ردمي ) 2010لسنة  5رد   ا  16مكقر  بتمأن «( أ»مكمقر 

لسمنة  103إنتاء بنو  دقنيماذ العيمون، وبالتماِل يقم ح إلاماء القمانون 

( يف مةموع القمانون 26كام هو وار  يف التعديل املقم ح للمام ع ) 1962

 «.املقاف 
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 ز 01:12 - 2018/ينايق/12ا معة 
وات وضعتها وزارة الصحة لقبول التربع باألعضاء البشريةخط 7  

ُيعممد ملمم  زراعممة ونقممل ا عضمماء البةممية، مممن أخطممق وأهمم  

امللفاذ، التي دواجهها مرص، ملا يسمببه نقمل ا عضماء ممن خممااق كبمريع 

عىل حياع كل ممن املتمربع واملتمربع لمه، همذا إىل جانمب مواجهمة الدولمة، 

 ء البةية، دل  التجارع التي أابحت قتللعصاباذ امجتار يف ا عضا

 املقاكز ا وىل عىل مستو  العامل.

ا مق الذ،  فق وزارع الصمحة إىل ارسماذ اموعمة ممن اخلطمواذ، 

جتاه دبون التربع من ا شخاز املتوفمل حديث ا، للقضماء عمىل السمرسمع 

 وجقاب  نقل ا عضاء من ا شخاز احلية.

ذ ارسممذهتا وزارع الصممحة، خطمموا 7أبممقز « الدسممتور»ودقاممد 

 للقضاء عىل السمرسع يف جتارع ا عضاء البةية.

إنتاء امندوب لتحممل دكمالي  زراعمة ا عضماء عمن نمري  -1

 القا رين.

  ان فنية منا موافقماذ المزرع. 6دايري املوظفمل العاململ بم -2
مستتمفى مقخصممة، وذلم  للتأكمد مممن  42مقاجعمة نظم  الممزرع بمم  -3

اافاذ، حيث يت  إجقاء العملية بعد أخذ عينة ممن المدر مطابقتها للمو

وا نسممجة لتحليلهمما ودقيممي  دطابقهمما بمممل املممقيىل واملتممربع، وذلمم  أن 

 جهاز املناعة هياج  أ، جس  نقيب.
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فتا باب التربع بعد الوفماع، بةمط وامايا موثقمة يف التمهق  -4

قلب والقبة العقار،، وأن ا عضاء املتاحة للتربع، هي الكىل والكبد وال

 والبنكقيا  ودقنية العمل.

دتممكيل  نممة لتحديممد وفمماع جممذع املممأ بعممد دودمم  نتممااه  -5

مقاذ منفصلة كل سماعتمل،  3ساعاذ، واختباره  6باملتويف، وذل  ملدع 

لقبون التربع ممن املتموفمل حمديث ا، وممنا موافقماذ المزرع بالتعماون ممق 

 .ا زهق، وذل  لتايري ثقافة التعب جتاع القضية

داليظ العقوبة عىل جقاب  زراعة ا عضاء البةمية، بممدع ال  -6

أل  جنيه وال دزيد عن مليون جنيه،  500سنواذ ونقامة  10دزيد عن 

 ويف حالة دويف املتربع دصل العقوبة للمؤبد 

والاقامممة ال دزيممد عممن مليممول جنيممه، وأن الطبيممب الممذ، يثبممت 

إىل املحاكمممة التأ يبيممة، دوراممه يف مثممل هممذه العمليمماذ، يممت  قممويله  

 ويمكن أن دصل العقوبة إىل التطب من جداون نقابة ا اباء.

ال دت  عملياذ نقل ا عضاء من املتوفمل، إال يف املستتفياذ  -7

احلكومية واملقاكز التي دعتمدها وزارع الصحة من املستتفياذ ا امعيمة 

 ومستتفياذ ا يق والةاة.

معلومادى حمون اخلطمواذ التمى  يستعقع قليل "اليور السابق

ارسذهتا وزارع الصحة لإلجتاع إىل دبون التربع من املتوفمل حمديثا  للقضماء 

 عىل السمرسع وجقاب  نقل ا عضاء البةية.
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 داليظ العقوباذ عىل ا قاب  زراعة ونقل ا عضاء البةية .

مستتفى مقخص للتأكد من مطابقتها  42مقاجعة نظ  الزرع بم 

 .للمواافاذ
انتمماء اممندوب لتحمممل دكممالي  زراعممة ا عضمماء عممن نممري 

 القا رين.
  ان فنية منا موافقاذ الزرع. 6داري املوظفمل العاململ بم 

دتكيل  نة لتحديد وفاع جمذع املمأ لقبمون التمربع ممن املتموفمل 

 حديثا.
 فتا التربع بعد الوفاع بوايايا موثقة بالتهق العقار .
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 البحث توصيات
ة من التواياذ إذا ما د  دفعيلها وا خذ هبا يمكمن اموعهنا  

ودنظي  ودقنمل عملية ، ااهبة ظاهقع االجتار با عضاء البةية من ناحية 

نقممل وزراعممة ا عضمماء مممن ناحيممة أخممق  بصممفة عامممة، ومحايممة الفئمماذ 

الضعيفة التي دمأيت عليهما همذه العمليمة بالرمر البمدل والنفعم كماملقأع 

 ،وهى :ثالثة  والطفل من ناحية

القمانون فميام جمص نقمل ا عضماء ممن املمودى  دفعيل دطبيم  -1

لألحياء، وذل  من خمالن إجمقاء  ور اتمعمى يسمتهدف دمقويج ثقافمة 

النقل من املودى وكذل  للواون إىل ايانة حواب  اارمة قك  همذا 

  النتاط   حالة دفعيله.

املعنيممة  إجيمما  لليممة منظمممة لتبمما ن املعلوممماذ بمممل ا همماذ-2

بالتصد  لألنتطة نري املةوعة   جتارع ا عضاء واوال لبنماء داعمدع 

بياناذ موحدع لد  هذه ا هاذ، ومنق وجو  عالدة مبارشع بمل التمربع 

 واملتربع .

إنتاء  نمة  اخمل كمل دافظمة دكمون دابعمة لموزارع البحمث  -3

ممن العلمى ويكمون  ورهما متابعمة حماالذ نقمل ا عضماء والتمربع هبما 

خممالن التممكل القممانونى وا خالدممى، وإاممدار دممانون يق مم بتممطب 

الطبيممب الممذ  جيممق  جقاحممة رسدممة أعضمماء مممن أافممان  ون التممكل 

القسمممى، بامحممافة إىل أن ال يقممور أ  ابيممب بمامرسممة عمليمماذ نقممل 

وزراعمممة ا عضممماء إال بعمممد احلصمممون عمممىل  ورع خاامممة بأخالديممماذ 
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أسوع بام جيق    كلياذ الطب وحواب  عملياذ نقل وزراعة ا عضاء 

    ون كثريع   العامل .

 ورع دوعية املتربع بحقوده كاملة ولثار عمليمة النقمل عمىل  -3

 .احته العامة التى دد متد لطون حياده

والتوعية بممل العاممة بقموانمل المزرع ونقمل ا عضماء وذلم  ممن 

يمم  خممالن االعممالر، بحيممث دصممل املعلومممة إىل بسممطاء النمما  عممن اق

  .إعالنممممممماذ دليفونيمممممممة   امممممممورع فيمممممممديو أو أفمممممممالر دصمممممممريع
التعامل مق موحوع زراعة ا عضماء ونقلهما عمىل أنمه عمالج و ورع،  

ولميس عمىل أن امنسمان دطمق نيممار دبماع ودتم  ،  مقر احلصمون عممىل 

 . ن املتربع ال يملكه حتى يبعه لاريه ،مقابل عند التربع 

مية، عممىل أن دوجممد حممواب  ادفمماب املجممامق الفقهيممة امسممال -4

وديو  مباحة نقل ا عضاء وزراعتها منها: ال ير النقمل بماملتربع، وأن 

يكون املنقون إليه دتاجا حاجة أكيمدع للعضمو املنقمون ممق ثبموذ النفمق 

 املؤكد من النقل.

 ورع وحممق دمموانمل واحممحة لنقممل ا عضمماء مممن املممودى  -5

عايمة وزارع الصمحة ودوعيمة إكلينيكيا وأيضا عمل بنو  أعضماء قمت ر

 .النا  عىل إمكانية التربع بعد الوفاع وكتابة الواية

سن دوانمل واححة بخصوز نارسمة مهنمة الطمب عمىل أن  -6

دكون العقوبة فيها مالظة ملن يقدكب مثل هذه ا مقاب  ممق الودم  عمن 
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نارسمة املهنممة ووحممق محايمة اتمعيممة للفقممقاء والضمعفاء ومممن يتعممقع 

اجممة فيلجممأ إىل التممربع اممربا ووجمموب نممقء ثقافممة التممربع للعمموز واحل

با عضاء البةية بمل أفقا  املجتمق من خالن وسابل امعمالر املختلفمة 

لكى نتجعه  عمىل فكمقع التمربع با عضماء البةمية سمواء أثنماء احليماع 

 أوبعد الوفاع.

بتممأن  2010لسممنة  5 ورع إعمما ع النظممق   القممانون ردمم   -7

أشم ات  مواز  2فقمقع  4عضاء بةمية، كمام أدمقذ املما ع دنظي  زرع أ

التممربع لاممري ا دممارب إذا كممان املممقيىل   حاجممة ماسممة وعا لممة لعمليممة 

ولكن هذا املعيار هو معيار واسق وفضفاع من الناحية الطبيمة  "الزرع 

وكل مقيىل عجزذ عن شمفابه أو رسفيم  لالممه الوسمابل التقليديمة   

حاجة ماسة وعاجلة مجمقاء عمليمة زرع عضمو العالج بال ش  فهو   

 4بة ، مل  د  القانون  رجة الققابمه لمذل  يتعممل دعمديل نمص املما ع 

والممذ  يممنص عممىل وجمموب عقممد  2010لسممنة  5فقممقع أوىل   القممانون 

ندواذ و وراذ ددريبيمة لألابماء املتخصصممل بعمليماذ نقمل وزراعمة 

بتأن دنظمي  زرع  2010ة لسن 5ا عضاء لتعقفه  بأحكار القانون رد  

بتأن مكافحه  2010( لسنة  61ا عضاء البةية وأيضا  القانون رد  ) 

 .امجتار بالبة
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 اخلامتة
 من خالن هذا البحث دوالت إىل النتابج اآلدية :

ر العلمممي امُلنمماط بممه املسمملمون اليممور.. هممو لتحقيمم  أهممداف   -1 التقممدُّ

ا وهو اخل ا كبري   رسُدر هدف 
 .الفة يف ا رعأساسية 

 أن رسون اهلل اىل اهلل عليه ولله وسل  دد دداو  وأمق بالتداو،. - 2

ذهممب مجهممور أهممل العلمم  مممن احلنفينممة ، واملالكيممة ، والتممافعية ،  -3

 واحلنابلة إىل عدر وجوب التداو،.

هنا  بعىل احلاالذ التي جيب فيها التداو، وذل : مثان ا ممقاع  -4

رهمما إىل اآلخممقين والتممداو، منهمما نكممن املعديممة التممي ينتقممل  

 متيقن، أو يالب الظن عىل حصون الربء والتفاء.

عضمو ممن جسم  إىل لخمق، أو  هي عبارع عن نقمل زراعة ا عضاء: -5

نقل جزء من جسد املمقيىل إىل ا مزء املصماب يف ا سمد نفسمه، 

ا يف جسد املتلقي.  هبدف استبدان العضو التال  أو الاابب مام 

يعة امسالمية ال جتيمز التالعمب بأعضماء ا سمد امنسمال، وال الة -6

 جتيز معاملته بحيث دعء إىل كقامته.

ال جيوز بيق أعضاء امنسان ، ودد دتابق العلامء املعا ون عمىل همذا  -7

  احلك  .

االسا  القانونى مباحة نقل ا عضماء، حالمة الرمورع، املصملحة  -8

 االجتامعية.
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ونية لعملية نقل ا عضاء البةية:هنا  رشوط دانونية الةوط القان -9

واجممب دوافقهمما يف املتممربع ، ورشوط واجممب دوافقهمما يف املممانا 

املتمممو  ،ورشوط واجمممب دوافقهممما يف املمممقيىل، ورشوط جيمممب 

 دوافقها يف الطبيب .

مل يكممن مفهممور ممموذ الممدماغ واحممحا  يف كثممري مممن املقاجممق التممي -

 أر املعارع. نادتته، سواء املؤيد منها

بعد منادتة أ لة املؤيدين واملعارحمل ملفهور موذ الدماغ، دمقجا  -11

 فتو  الس املجمق الفقهي امسالمي يف أن موذ الدماغ موذ.

 ممقر نقممل اخلصمميتمل واملبيضمممل قممقيام  دطعيمما  ، منعمما  الخممتالط  -12

 ا نساب إذا نقلت هذه ا عضاء من شخص آلخق.

قممقيام  التكمماثق   امنسممان كاخلصممية واملبمميىل قممل أعضمماء  ممقر ن -13

خممتالط ا نسمماب إذا نقلممت هممذه ا عضمماء مممن ال ا  ، منعمم دطعيمما  

 . شخص آلخق

ا عضاء االاطناعية البدابل ا منة لعملياذ النقل املمنوعة منها:  -14

لزراعة  ا  استخدار ا جنة مصدر،بديل عن نقل ا عضاء الطبيعية

إىل « احليموان»نقمل ا عضماء ممن ، وا عضاء والتجمارب عليهما

 .امنسان
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 الفهارس
  هرس املراجع  

 أوال :القرآن الكريم :
 ثانيا : كتب األحاديث :

ْورع بن  -ا امق الكبري  -1 سنن ال مذ، املؤل : دمد بن عيسى بن سع

هممم( 279موسممى بممن الضممحا ، ال مممذ،، أبممو عيسممى )املتممو : 

 –رش:  ار الاممقب امسممالمي املحقمم : بتممار عمموا  معممقوف النمما

 . ر 1998سنة النة:  بريوذ

املؤلمم : أمحممد بممن احلسمممل بممن عمم  بممن موسممى السممنن الكممرب   -2

ق ، اخلقاسممممال، أبممممو بكممممق البيهقممممي )املتممممو :  ممممْوجا اخُلرْسع

النممارش:  ار الكتممب . املحقمم : دمممد عبممد القمما ر عطمما.هممم(458

 .2003 -هم  1424الطبعة: الثالثة، ن.لبنا –العلمية، بريوذ 

املؤلم : أبمو احلسمن عم  بمن عممق بمن أمحمد بمن  سنن المداردطنيٌ . -3

مهممد، بممن مسممعو  بممن الممنعامن بممن  ينممار الباممدا ، الممداردطني 

حققممه وحممب  نصممه وعلمم  عليممه: شممعيب .هممم(385)املتممو : 

االرنؤوط، حسن عبد املنع  شلبي، عبد اللطي  حقز اهلل، أمحمد 

الطبعة: ا وىل، .لبنان –، بريوذ النارش: مؤسسة القسالة.بقهور

 .ر 2004 -هم  1424

وماجة اسم  أبيمه  -املؤل : ابن ماجة .ذ ا رنؤوط ةسنن ابن ماج -4 

أبمممو عبمممد اهلل دممممد بمممن يزيمممد القزوينمممي )املتمممو :  -يزيمممد 
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ممد  -عمما ن مقشممد  -املحقمم : شممعيب ا رنممؤوط .هممم(273 دمن

بممد الّلطيمم  حممقز اهلل -كامممل دممقه بلمم   رش: ار القسممالة النمما.عع

 .ر 2009 -هم  1430الطبعة:ا وىل،.العاملية

املؤل : دمد بن إسمامعيل أبمو عبمداهلل البخمار،  احيا البخار، -5 

النارش:  ار اموب  املحق : دمد زهري بن نا  النا .  ا عفي

النجاع )مصورع عن السملطانية بوحمافة دمقدي  دمقدي  دممد فمؤا  

 . هم1422، الطبعة: ا وىل عبد البادي(

امحسان يف دققيب احيا ابن حبمان.املؤل : دممد بمن حبمان بمن  -6

، التميمي، أبمو حماد ، المدارمي،  ْعبدع أمحد بن حبان بن معاذ بن مع

همم(.دقديب: ا ممري عمالء المدين عم  بمن 354الُبستي )املتمو : 

همم(.حققه وخمقج أحا يثمه وعلم   739بلبان لفماريس )املتمو : 

 رنؤوط.النممارش: مؤسسممة القسممالة، بممريوذعليممه: شممعيب ا 

 1414لطبعمة: الثانيمة، . ار  1988 -همم  1408الطبعة: ا وىل، 

– 1993. 

املسند الصحيا املخترص بنقل العدن عن العدن إىل رسون اهلل امىل  -7

اهلل عليه وسل (.املؤل : مسل  بن احلجاج أبو احلسن القتمري، 

دممممد فمممؤا  عبمممد  همممم(. املحقممم :261النيسمممابور، )املتمممو : 

 بريوذ.  –البادي.النارش:  ار إحياء ال ا  العقِب 
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 ثالثا : كتب شروح األحاديث:
رشح سمنن أِب  او ، ومعمه حاشمية ابمن القمي : هتمذيب  عون املعبو  -1

املؤل : دمد أرشف بن .سنن أِب  او  وإيضاح علله ومتكالده

لصمديقي، أمري بن ع  بن حيدر، أبو عبد القمحن، رشف احلم ، ا

 –النارش:  ار الكتمب العلميمة .هم(1329العظي  لبا ، )املتو : 

 .هم 1415الطبعة: الثانية، .بريوذ

املؤلم : أمحمد بمن .فتما البار، فتا البار، رشح امحيا البخمار، -2

النارش:  ار املعقفمة .ع  بن حجق أبو الفضل العسقالل التافعي

: دممد فمؤا  عبمد رد  كتبه وأبوابه وأحا يثمه.1379بريوذ،  -

دار بوخقاجه وامححه وأرشف عمىل ابعمه: دمب المدين .البادي

 .عليه دعليقاذ العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.اخلطيب

نيل ا واار .املؤل : دمد بن ع  بن دممد بمن عبمد اهلل التموكال  -3

ققيممممم : عصمممممار المممممدين  همممممم(1250اليمنمممممي )املتمممممو : 

الطبعممممة: ا وىل،  .احلممممديث، مرصمممم الصممممبابطي.النارش:  ار 

 .ر1993 -هم 1413

 مراجع اللغة: 
لسان العقب. املؤل : دمد بن مكمقر بمن عمىل، أبمو الفضمل، مجمان  -1

الممدين ابممن منظممور ا نصممار، القويفعممى امفقيقممى )املتممو : 

 -الثالثمممة  بمممريوذ .الطبعمممة: -همممم(. النمممارش:  ار اممما ر 711

 .  هم1414
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املؤل : أمحد بن دمد بن ع  ،نقيب الةح الكبرياملصباح املنري يف  -2

النارش:  هم(770الفيومي ث  احلمو،، أبو العبا  )املتو : نحو 

 .بريوذ –املكتبة العلمية 

 املؤلم : اممق اللامة العقبيمة بالقماهقع( 892/ 2املعج  الوسي  ) -3 

)إبقاهي  مصطفى / أمحد الزيماذ / حاممد عبمد القما ر / دممد 

املؤلمم : زيممن  خمتممار الصممحاح -4 ، نممارش:  ار الممدعوعالنجار(ال

الدين أبو عبد اهلل دمد بن أِب بكق بن عبد القا ر احلنفي المقاز، 

النمارش: املكتبمة  املحق : يوسم  التميأ دممد هم(666)املتو : 

الطبعمة: اخلامسمة،  اميدا –الدار النموذجية، بريوذ  -العرصية 

 .ر1999هم / 1420

 :  كتب الفقه احلنفى
بدابق الصنابق يف دقديب الةابق املؤل : عالء الدين، أبمو بكمق بمن  -1 

همم( النمارش:  ار 587مسعو  بن أمحد الكاسال احلنفي )املتمو : 

 .ر1986 -هم 1406الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 

دبيمل احلقاب  رشح كنز الدداب  وحاشية التلبي املؤل : عمثامن بمن  -2 

ارعي، فخمق المدين الزيلعمي احلنفمي )املتمو : ع  بمن دجمن البم

احلاشممية: شممهاب الممدين أمحممد بممن دمممد بممن أمحممد بممن  هممم( 743

ممْلبايُّ )املتممو :   هممم( 1021يممونس بممن إسممامعيل بممن يممونس التص

لطبعممة: ا بمموالب، القمماهقع -النممارش: املطبعممة الكممرب  ا مرييممة 

 .هم 1313ا وىل، 
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ملؤلم : ابمن عابمدين، دممد أمممل بمن ا. ر  املحتار عىل الدر املختمار -3

 هم(1252عمق بن عبد العزيز عابدين الدمتقي احلنفي )املتو : 

 -همممم 1412الطبعمممة: الثانيمممة، ، بمممريوذ-النمممارش:  ار الفكمممق

 .ر1992

املؤل : دممد بمن فقاممقز بمن عم  . رر احلكار رشح نقر ا حكار -4 

: خرسمممممو )املتمممممو  -أو ممممممنال أو املممممموىل  -التمممممهري بممممممال 

 .هم(النارش:  ار إحياء الكتب العقبية885

امممق ا هنممق يف رشح ملتقممى  امممق ا هنممق يف رشح ملتقممى ا بحممق . -5

املؤل : عبد القمحن بن دمد بن سليامن املمدعو بتميخي .ا بحق

النارش:  ار إحيماء  هم(1078زا ه، يعقف بداما  أفند، )املتو : 

 .ال ا  العقِب

ية املبتد، املؤل : ع  بن أِب بكق بن عبد ا ليمل اهلداية يف رشح بدا -6

الفقنمممال املقنينمممال، أبمممو احلسمممن بقهمممان المممدين )املتمممو : 

هم(املحق : االن يوس  النارش:  ار احياء الم ا  العمقِب 593

  .لبنان –بريوذ  -

املؤلم : عبمد اهلل بمن دممو  بمن .االختيار االختيمار لتعليمل املختمار -7

بلدحي، اد الدين أبو الفضل احلنفي )املتمو : مو و  املوا  ال

عليها دعليقاذ: التميأ دممو  أبمو  ديقمة )ممن علمامء . هم(683

النممارش: مطبعممة  احلنفيممة ومممدر  بكليممة أاممون الممدين سممابقا(



 

  الفقه والطب والقانونالبشرية بني عضاءاألنقل  (674)

بممريوذ،  -القمماهقع )واممورهتا  ار الكتممب العلميممة  -احللبممي 

 .ر1937 -هم  1356ونريها(داريأ النة: 

 كى :كتب الفقه املال
 «رشح إرشا  السال  يف ممذهب إممار ا بممة مالم »أسهل املدار   -1

املؤلمم : أبممو بكممق بممن حسممن بممن عبممد اهلل الكتممناو، )املتممو : 

 .الطبعة: الثانية.  لبنان –النارش:  ار الفكق، بريوذ  هم( 1397

بلاة السال   دقب املسال  املعقوف بحاشية الصاو، عىل الةمح  -2

لصاري هو رشح التيأ الدر يق لكتابه املسممى الصاري )الةح ا

(املؤل :  الا   ارا مع مع با اْما عْذهع
 أدقب املسال  ملا

أبو العبما  أمحمد بمن دممد اخللمويت، التمهري بالصماو، املمالكي 

 .هم( النارش:  ار املعارف1241)املتو : 

املؤلمم : دمممد بممن يوسمم  بممن أِب  التمماج وامكليممل ملخترصمم خليممل -3

يوس  العبدر، الاقنااي، أبو عبد اهلل املواب املالكي القاس  بن 

الطبعممة: ا وىل،  هممم( النممارش:  ار الكتممب العلميممة897)املتممو : 

 .ر1994-هم1416

التفقيق يف فقه اممار مال  بن أنس . التفقيق يف فقه اممار مال  بمن  -4

املؤلم : عبيمد اهلل بمن احلسممل بمن احلسمن أبمو -رمحه اهلل  -أنس 

ب املممالكي )املتممو : القاسمم ممالن هممم(املحق : سمميد 378  ابممن ا ع

 –النمممارش:  ار الكتمممب العلميمممة، بممممريوذ .كرسمممو، حسمممن

 .ر 2007 -هم  1428الطبعة: ا وىل، .لبنان



 

(675)  ايــــــــــةرالد 

 

حاشية الدسودي عىل الةح الكبري املؤل : دمد بن أمحد بن عقفمة  -5

 .النارش:  ار الفكق هم(1230الدسودي املالكي )املتو : 

الفواكه الدوال عىل رسالة ابن أِب زيمد القمريوال . الفواكمه المدوال  -6

املؤلم : أمحمد بمن نمان  )أو . عمىل رسمالة ابمن أِب زيمد القمريوال

ننممي ( بممن سممامل ابممن مهنمما، شممهاب الممدين النفممقاو، ا زهممق، 

 هم(1126املالكي )املتو : 

ن ابعمة.داريأ كفاية الطالب القبال.النارش:  ار الفكق. الطبعة: بدو -7

 .ر1995 -هم 1415النة: 

املؤل : إبقاهي  بن موسى بن دممد اللخممي الاقنمااي . املوافقاذ -8

املحقم : أبمو عبيمدع متمهور  هم(790التهري بالتاابي )املتو : 

الطبعة: الطبعة ا وىل .النارش:  ار ابن عفان. بن حسن لن سلامن

 .ر1997هم/ 1417

املؤل : شمس الدين أبو عبمد   خليلمواهب ا ليل يف رشح خمترص-9

اهلل دمد بن دمد بن عبمد المقمحن الطقابلعم املامقِب، املعمقوف 

عيني املمالكي )املتمو :   النمارش:  ار الفكمق همم(954باحلطاب القُّ

 .ر1992 -هم 1412الطبعة: الثالثة 

 كتب الفقه شا عى :
ترص املزل احلاو، الكبري يف فقه مذهب اممار التافعي وهو رشح خم -1

املؤل : أبو احلسن ع  بن دممد بمن دممد بمن حبيمب البرصم، 
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همم( املحقم : التميأ 450البادا ،، التهري باملاور ، )املتمو : 

التيأ عا ن أمحد عبد املوجمو  النمارش:  ار  -ع  دمد معوع 

-هممم  1419لبنممان الطبعممة: ا وىل،  –الكتممب العلميممة، بممريوذ 

  .ر  1999

الوجيز املعقوف بالةح الكبري،املؤل : عبد الكقي  بن العزيز رشح -2

دمد بن عبمد الكمقي ، أبمو القاسم  القافعمي القزوينمي )املتمو : 

 .عا ن أمحمد عبمد املوجمو  -هم(.املحق : ع  دمد عوع 623

الطبعممة: ا وىل،  لبنممان ، –النممارش:  ار الكتممب العلميممة، بممريوذ 

 .ر 1997 -هم  1417

 : كتب الفقه احلنبلى
 دمماب  أوِل النهممى لةممح املنتهممى املعممقوف بةممح منتهممى امرا اذ  -1

املؤل : منصور بن يونس بن االح الدين ابن حسن بن إ ريس 

الطبعمة:  .هم( النارش: عامل الكتب1051البهودى احلنبىل )املتو : 

 .ر1993 -هم 1414ا وىل، 

بممن  املؤلمم : منصممور بممن يممونس .كتمماف القنمماع عممن مممتن امدنمماع  -2

امالح المدين ابمن حسمن بمن إ ريمس البهمودى احلنمبىل )املتمو : 

 .النارش:  ار الكتب العلمية هم(1051

املؤلم :  .رشح منتهى امرا اذ =  داب  أوِل النهمى لةمح املنتهمى -3

منصور بن يونس بن االح الدين ابن حسن بن إ ريس البهودى 



 

(677)  ايــــــــــةرالد 

 

طبعمة: ا وىل، ال.النارش: عمامل الكتمب هم(1051احلنبىل )املتو : 

 .ر1993 -هم 1414

املاني البن ددامة املؤل : أبمو دممد موفم  المدين  املاني البن ددامة -4

عبممد اهلل بممن أمحممد بممن دمممد بممن ددامممة ا امعممي  املقممديس ثمم  

 همم(620الدمتقي احلنب ، التهري بابن ددامة املقمديس )املتمو : 

  . النارش: مكتبة القاهقع

 
 
 

 


