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الملخص

امللخص

موضوع البحث :يتـوول اًمبحٌ طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء اإلكسوكقي ،وزراقمتفو ،وإطمقال

اعمتعددة ًمـؼؾ إقمضوء ،وأطمقال اعمتؼمقملم ،وذوط كؼؾ إقمضوء ومو يتعؾؼ سمذًمؽ.

أىداف البحث :هيدف هذا اًمبحٌ إمم سمقون احلؽؿ اًمنمقمل ًمـؼؾ إقمضوء وزراقمتفو،

واعمصوًمح واعمػوؾمد اعمؽمشمبي قمغم ذًمؽ ،وسمقون ظمالف اًمػؼفوء اعمعورصيـ ذم اعمسلًمي.

يمام هيدف ًمبقون أصمور اعمتعؾؼي هبذا احلؽؿ ،ومو يـبغل اًمؼقوم سمف ذم اعمجتؿعوت اإلؾمالمقي

حلؾ هذه اًمؼضقي اًمطبقي مـ مـظقر ذقمل.

منهج البحث :اعمـفٍ اًمقصػل اًمتحؾقكم.

أىم النتائج :اؿمتؿؾ اًمبحٌ قمغم قمدد مـ اًمـتوئٍ ،مـفو :قمـويي اًمشـريعي سمحػظ اًمـػقس،

وضمؾى اعمـػعي هلو ،ودرء اعمػسدة قمـفو ،ومـفو :أن اًمػؼفوء اعمعورصيـ اظمتؾػقا ذم طمؽؿ اًمتؼمع

سمو ٕقمضوء ومجفقرهؿ قمغم اجلقاز سمنموط ،ومـفو :أن اًمراضمح ضمقاز كؼؾ إقمضوء مـ مقً

طمؼقؼي إلكسون طمل إذا أمؽـ آؾمتػودة مـ هذه اًمزراقمي ،ومـفو :أن اعمتقرم دموهمقو ٓ يعد

مقتًو طمؼقؼي ،وسموًمتوزم ٓ يصح أظمذ رء مـ أقمضوئف.

أىم التوصيات :اؿمتؿؾ اًمبحٌ قمغم قمدد مـ اًمتقصقوت ،مـفو :رضورة مراىمبي مرايمز

إقمضوء ،مراىمبي صورمي ،عمـع اعمتوضمرة سموٕقمضوء ،واًمتحؼؼ مـ طمػظ اًمؽرامي اإلكسوكقي
ٕصحوب إقمضوء ،ومـفو :رضورة شمؽثقػ اجلفقد ذم اًمبحقث اًمعؾؿقي ،ذم جموٓت اًمزراقمي

ًمالؾمتعوضي قمـ زراقمي إقمضوء سمعالج قمضق اعمريض كػسف مـ ظمالل اخلاليو اجلذقمقي وكحقهو.

الكلمات ادلفتاحية :كقازل ومؼفقي ،ىمضويو معورصة ،زراقمي إقمضوء ،اًمتؼمع سموٕقمضوء،

اعمقت اًمدموهمل.
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المقدمة

املقمةة

احلؿد هلل اًمذي ظمؾؼ ومسقى ،واًمذي ىمدر ومفدى ،ظمؾؼ اإلكسون ،قمؾؿف اًمبقون ،واًمصالة

يمثػما ،أمو سمعد:
واًمسالم قمغم ؾمقد وًمد قمدكون ،كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ
ً
شمسؾقام ً

ومنن طمػظ اًمـػس مؼصد مـ مؼوصد اًمنميعي ،ورضورة مـ رضوراهتو ،وطمػظفو حيصؾ

سمجؾى اعمصؾحي واًمـػع هلو ،وحيصؾ أيضو سمدومع اًمرضر واعمػسدة قمـفو.

وذم اًمقاىمع اعمعورص اًمققم ،ومع اًمتؼدم اًمطبل اهلوئؾ اؿمتدت احلوضمي ًمؾحديٌ قمـ

آيمتشووموت واًمتؼدم اًمطبل ،وأطمؽومفو ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي ،ويمون مـ أهؿ هذه اعمسوئؾ ذم
كظر اًمبوطمٌ :اًمتؼمع سموٕقمضوء وزراقمتفو ،وإطمؽوم اًمػؼفقي اعمتعؾؼي سمذًمؽ.

ًمذا رهمبً ذم سمقون هذه اعمسلًمي ذم هذا اًمبحٌ ،وضمعؾً قمـقاكف« :األحكام الفقهية لنقل

األعضاء اإلنسانية» سمحثً ومقف طمؽؿ هذه اًمـوزًمي ذم اًمقاىمع اًمطبل اعمعورص ،ومو يؽمشمى قمؾقف
مـ أطمؽوم ومؼفقي ،شمتعؾؼ سموعمتؼمع ،واًمزارع ،واًمطبقى ،واعمجتؿع.
وىمد وىمع اظمتقوري هلذا اعمقضقع ٕؾمبوب يمثػمة مـفو:

 -1أمهقي هذا اعمقضقعً :متعؾؼف سمؿؼصد مـ مؼوصد اًمنميعي ،أٓ وهق طمػظ اًمـػقس

واًمعـويي هبو.

أمر يؽثر اًمسمال قمـف ،وشمشتد طموضمي اعمتؼمقملم واعمرىض وإـمبوء عمعرومي طمؽؿف،
 -2أكف ٌ

ظمصقصو مع يمثرة اعمرىض ذم اعمستشػقوت ،ويمثرة احلقادث اًمتل يـجؿ قمـفو متقوملم دموهمقو
ً
هلؿ أطمؽومفؿ اعمتصؾي سموًمتؼمع.

هيؿ اًمدول طمؽقموت وأومرا ًدا ،وًمذا ىمومً ذم سمعض اًمدول مرايمز متخصصي
أمر ّ
 -3أكف ٌ

ًمزراقمي إقمضوء واًمتؼمع هبو ،ممو حتتوج معف شمؾؽ اعمرايمز ًمضقاسمط وكظؿ ذقمقي شمضبط قمؿؾفو،
وشمقضح آًمقوهتو ،وشمصحح مسورهو ًمقؽقن مضبق ًـمو سمضقاسمط اًمنمع اإلؾمالمل.

مشكلة البحث:

إن كؼؾ إقمضوء اإلكسوكقي شمعؽميف مجؾي مـ اعمسوئؾ وإطمؽوم ،ويؿؽـ اًمؼقل إن مشؽؾي
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ومقضحو طمؽؿ ذًمؽ مـ اعمـظقر
هذه إقمضوء؟ وىمد ضموء اًمبحٌ جمق ًبو قمـ هذا إمر
ً

اًمنمقمل.

أىداف البحث:

هيدف هذا اًمبحٌ جلؿؾي مـ إمقر اعمفؿي أخلصفو ذم أيت:

 -1سمقون أمهقي هذه اًمـوزًمي وأصمرهو قمغم طمػظ اًمـػس واعمجتؿعوت اًمبنميي.
 -2إيضوح طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء اإلكسوكقي ،وأطمقاهلو وذوـمفو.
 -3سمقون طمؽؿ زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ،وأطمقاهلو وذوـمفو.
 -4وضع اعمعويػم اًمنمقمقي ًمـؼؾ إقمضوء.

منهج البحث وحدوده:

وىمد رست ذم هذا اًمبحٌ قمغم اعمـفٍ اًمقصػل اًمتحؾقكم ذم دراؾمي هذا اعمقضقع  ،وهق

يتـوول كؼؾ إقمضوء اإلكسوكقي ومؼط دون إقمضوء احلققاكقي أو اًمصـوقمقي ومفل همػم داظمؾي ذم

طمدود مقضققمف ،يمام أن هذا اًمبحٌ ؿمؿؾ ذم دراؾمتف وحتؾقؾف ومسوئؾف مجقع اًمؼرارات ذات

اًمعالىمي اًمصودرة مـ اهلقئوت اًمنمقمقي اًمعؾؿقي اًمعوعمقي داظمؾ اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي دون

همػمهو مـ اهلقئوت إظمرى ومفل همػم داظمؾي ذم كطوق اًمبحٌ.

إجراءات البحث:

اشمبعً ذم هذا اًمبحٌ قمد ًدا مـ اإلضمراءات اًمعؾؿقي اعمعروومي ،مـفو:

 -1قمزو أيوت اًمؼرآكقي إمم ؾمقرهو.

 -2ختريٍ إطموديٌ وأصمور واحلؽؿ قمغم مو يمون مـفو ذم همػم اًمصحقحلم.
 -3شمقصمقؼ اًمـصقص وإىمقال واًمـؼقل مـ مصودره اعمعتؿدة.

 -4اًمتزمً ذيمر اًمؼرارات اًمصودرة مـ هقئي يمبور اًمعؾامء ،واعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل

اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل ،وجمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون

اإلؾمالمل ،وومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي

هبذا اًمشلن.
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وأمو خطة البحث ومفل شمشتؿؾ قمغم هذه اعمؼدمي ،ومتفقد ،ومخسي مبوطمٌ ،وشمػصقؾفو

يموًمتوزم:

التمهيد :ويشتؿؾ قمغم اًمتعريػ سمؿعـك كؼؾ إقمضوء وكشلشمف ،وومقف مطؾبون:

اعمطؾى إول :معـك اًمعضق.

اعمطؾى اًمثوين :كشلة كؼؾ إقمضوء.

وأمو اعمبوطمٌ ومفل قمغم اًمـحق اًمتوزم:

ادلبحث األول :مدى منموقمقي اًمتؼمع سموٕقمضوء اإلكسوكقي.
ادلبحث الثاين :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء مـ ضمسؿ إكسون وإًمقف.

ادلبحث الثالث :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء مـ إكسون طمل إمم همػمه ،وذوط اًمـؼؾ ،وومقف

مطؾبون:

اعمطؾى إول :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء مـ إكسون طمل إمم همػمه.

اعمطؾى اًمثوين :ذوط كؼؾ إقمضوء.

ادلبحث الرابع :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء مـ اعمتقرم طمؼقؼي ،وومقف مطؾبون:

اعمطؾى إول :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء مـ متقرم طمؼقؼي إذا أذن سمذًمؽ ىمبؾ ووموشمف.

اعمطؾى اًمثوين :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء مـ متقرم طمؼقؼي سمنذن ورصمتف أو إذن وزم إمر.

ادلبحث اخلامس :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء مـ اعمتقرم دموهمقو ،وومقف صمالصمي مطوًمى:
اعمطؾى إول :شمعريػ اًمقوموة اًمدموهمقي وأؾمبوهبو.

اعمطؾى اًمثوين :احلؽؿ قمغم اًمقوموة اًمدموهمقي قمـد إـمبوء وأصمر ذًمؽ قمغم اًمتؼمع سموٕقمضوء.

اعمطؾى اًمثوًمٌ :احلؽؿ قمغم اًمقوموة اًمدموهمقي قمـد اًمػؼفوء وأصمر ذًمؽ قمغم اًمتؼمع سموٕقمضوء.
صمؿ اخلومتي ،وومفرس اعمصودر واعمراضمع ،يؾقف ومفرس اعمقضققموت.

الدراسات السابقة:

وضمدت قمد ًدا مـ اًمدراؾموت اًمسوسمؼي ذم هذا اعمقضقع ًمعؾ أمهفو إسمحوث اًمصودرة مـ

قمدد مـ أصحوب اًمػضقؾي أقمضوء اعمجؿع اًمػؼفل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل ،مـفو سمحٌ
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معوزم اًمشقخ اًمديمتقر قمبد اًمسالم اًمعبودي وقمـقاكف« :اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون

آظمر طمقو أو مقتًو» ،وسمحٌ معوزم اًمشقخ قمبد اهلل اًمبسوم

وقمـقاكف «زراقمي إقمضوء

اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون» ،وسمحٌ اًمعالمي اًمشقخ أمحد ومفؿل أسمق ؾمـي

«طمؽؿ اًمعالج سمـؼؾ دم اإلكسون أو كؼؾ أقمضوء أو أضمزاء مـفو».

وقمـقاكف

إضوومي إمم مو يمتبف قمدد مـ اًمبوطمثلم ذم أسمحوث ورؾموئؾ قمؾؿقي مـفو :رؾموًمي اًمديمتقر

يقؾمػ إمحد ،وقمـقاهنو « :أطمؽوم كؼؾ أقمضوء اإلكسون ذم اًمػؼف اإلؾمالمل» وهمػمهو.

وىمد ىمؿً سمدراؾمي هذه اعمسلًمي وشملصقؾفو قمغم ضقء إدًمي اًمنمقمقي ،واًمؼقاقمد وإصقل

ً
مـوىمشو
اعمرقمقي ومقفو ،مستػقدً ا ممـ ؾمبؼ ،مضق ًػو إمم شمؾؽ إدًمي مو فمفر زم مـ أدًمي أظمرى،
إىمقال وإدًمي سمام فمفر زم مـ أوضمف اعمـوىمشي .يمام أوردت مجؾي مـ اًمضقاسمط اًمنمقمقي ًمـؼؾ

إقمضوء وزراقمتفو.

واضمتفدت ذم إيضوح اعمسلًمي قمغم كحق جيؿع ؿمتوهتو ،ويزيؾ إؿمؽوٓهتو ،ويضبط أطمؽومفو،

وضموءت ظمومتي اًمبحٌ مشتؿؾي قمغم أهؿ كتوئجف شمؾتفو مجؾي مـ اًمتقصقوت اًمتل شمضبط كؼؾ

إقمضوء وحتقطف سمسقوج مقاومؼ ًمضقاسمط اًمنميعي.

ظموًمصو ًمقضمفف اًمؽريؿ ،وصغم اهلل وؾمؾؿ
وظمتو ًمو ،أؾملل اعمقمم  أن جيعؾ هذا اًمعؿؾ
ً

قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف.
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التمهيد :
التمهًم
ونشأته
األعضاء
بمعنى
التعريف
ونصأته
نقلاألعضاء
مبعهى نقل
التعريف

وومقف مطؾبون:

ادلطلب األول :معىن العضو
()1
العضو
معنى
األول :
حلؿ واومر سمعظؿف .
واًمؽرس :يمؾ
سموًمضؿ
المطلب لغة:
العضو
()2
اصطالحا :قمـد اًمػؼفوء :هق اجلزء اًمذي اؾمتؼؾ سمعؿؾ معلم ذم اًمبدن .
العضو
ً

وقمـد إـمبوء :هق يمؾ ضمزء مـ ضمسؿ اإلكسون يتؿقز قمـ همػمه مـ إضمزاء وشمؽقن ًمف
()3

وفمقػي حمددة .

وٓ شمعورض سملم اًمتعريػلم ،وموًمعضق قمـد اجلؿقع ًمف قمؿؾ ووفمقػي حمددة ،يستؼؾ هبو
()4

ويتؿقز قمـ همػمه مـ إقمضوء .

وىمد قمرومف جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون اإلؾمالمل قمـد سمحثف

مسلًمي اًمتؼمع سموٕقمضوء سمؼقًمف« :يؼصد هـو سموًمعضق :أي ضمزء مـ اإلكسون مـ أكسجي وظماليو
()5

ً
ودموء وكحقهو يمؼركقي اًمعلم ،ؾمقاء أيمون
متصال سمف أم اكػصؾ قمـف» .

نقل األعضاء
نشأة
المطلب
األعضاء
الثاني :نقل
الثاين :نشأة
ادلطلب

يرى إـمبوء أن زراقمي إقمضوء أمر ىمديؿ قمرومتف اًمبنميي سمشؽؾ مـ إؿمؽول اًمبدائقي ،صمؿ

سمدأ يتطقر طمتك شمؿ سمـجوح ظمالل اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم اعمقالدي قمؿؾقوت شمرىمقع اجلؾد ،صمؿ ذم

اًمؼرن اًمعنميـ شمؿ زرع ىمركقي اًمعلم ،واكتنم يمذًمؽ كؼؾ اًمدم سمصقرة واؾمعي ،وسمدأت
حمووٓت ًمزرع اًمؽؾقي ،ويموكً شمؾؽ اعمحووٓت شمبقء سموًمػشؾ ،سمسبى رومض اجلسؿ ًمؾعضق

اعمزروع ومقف ،طمتك فمفر قموم 1968م قمؼور ـمبل يعرف سموؾمؿ (ؾمقؽؾقؾمبقريـ) واًمذي ومتح
( )1اًمؼومقس اعمحقطً ،مؾػػموز آسمودي (ص ، )1692واكظر :اعمصبوح اعمـػمً ،مؾػققمل (ص ( ،)158قمضق).

( )2معجؿ ًمغي اًمػؼفوءً ،مؼؾعي ضمل (ص.)284

( )3اعمقؾمققمي اًمطبقي اًمػؼفقيٕ ،محد يمـعون (ص.)711

( )4وًمذا ضموء ذم اعمقؾمققمي اًمػؼفقي (اًمؽقيتقي) سمعد ذيمر اًمتعريػ اًمؾغقي اعمتؼدم« :وٓ خيرج اعمعـك آصطالطمل قمـ
اعمعـك اًمؾغقي» (.)146/33
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العدد ()2

آومو ًىمو رطمب ًي أموم زراقمي إقمضوء ،وطمؼؼ كجو ًطمو ـمبقو ذم مشؽؾي رومض اجلسؿ ًمؾعضق اعمزروع،

يمبػما
راومؼ ذًمؽ حتسـ وشمطقر اًمقؾموئؾ اًمطبقي إظمرى ،ممو ضمعؾ زراقمي اًمؽغم حتؼؼ
ً
كجوطمو ً

ومطر ًدا ذم خمتؾػ أكحوء اًمعومل ،وومتحً مرايمز متعددة ًمزراقمي اًمؽغم ذم أمويمـ متػرىمي مـ
()1

اًمعومل .

ًمؼد شمطقرت قمؿؾقوت زراقمي إقمضوء ًمتشؿؾ يمؾ إقمضوء شمؼري ًبو مو قمدا اًمدموغ ،وممو

ؾموقمد قمغم شمطقر قمؿؾقوت اًمزراقمي فمفقر مػفقم (مقت اًمدموغ) وشمؼبؾ اًمدوائر اًمطبقي ،صمؿ
اًمنمقمقي واًمؼوكقكقي ًمف ،واقمتبور سمعض اًمػؼفوء اًمقوموة اًمدموهمقي هل ووموة طمؼقؼقي جيقز معفو كؼؾ
()2

إقمضوء ًمؾؿحتوضملم ،ممو ؾموقمد قمغم يمثرة قمؿؾقوت اًمزراقمي وشمعددهو .

وًمؼد قمرف اإلؾمالم زراقمي إقمضوء ذم قمفد اًمـبل × ومػل طمديٌ قمرومجي سمـ أؾمعد
()3
ِ
قمكم،
 ىمول« :أصقبً أكػل يقم اًمؽالب ذم اجلوهؾقي وموختذت أك ًػو مـ َورق ،وملكتـ َّ
()4
وملمرين اًمـبل × أن أختذ أك ًػو مـ ذهى» .
ومػل هذا احلديٌ دًٓمي قمغم منموقمقي اؾمتبدال اًمعضق اعمؼطقع سمعضق صـوقمل ،وهق

أيضو مو حيصؾ ذم قمؿؾقوت اًمتجؿقؾً ،مؽـ ًمقس ومقف مو يدل قمغم منموقمقي زراقمي قمضق مـ
ً
()5

إكسون ٔظمر ،ظمال ًومو عمو ومفؿف سمعض اًمػؼفوء وإـمبوء .

وحمؾ اًمبحٌ هـو هق ذم كؼؾ إقمضوء مـ مؽون ٔظمر ذم ضمسؿ اإلكسون كػسف ،أو مـ

إكسون ٔظمر ،دون اًمؽالم قمغم إقمضوء اًمصـوقمقي أو احلققاكقي.

( )1اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبور (ص ،)93واكظر :اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ
إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد صوذم (ص.)127

( )2اعمصدر كػسف.

( )3اًمؽالب سموًمضؿ واًمتخػقػ  :اؾمؿ موء ،ويمون سمف يقم معروف مـ أيوم اًمعرب سملم اًمبٍمة واًمؽقومي .اكظر :اًمـفويي ذم
همريى احلديٌٓ ،سمـ إصمػم (ً ،)196/4مسون اًمعربٓ ،سمـ مـظقر (.)727/1

( ) 4رواه اًمؽممذي ذم ؾمــف ،يمتوب اًمؾبوس ،سموب :مو ضموء ذم ؿمد إؾمـون سموًمذهى ،رىمؿ ( ،)1773واًمـسوئل ذم ؾمــف،
يمتوب اًمزيـي ،سموب :مـ أصقى أكػف هؾ يتخذ أك ًػو مـ ذهى ،رىمؿ ( ،)5161وأسمق داود ذم ؾمــف ،يمتوب اخلوشمؿ ،سموب:
مو ضموء ذم رسمط إؾمـون سموًمذهى ،رىمؿ ( .)4232وطمسـف إًمبوين ذم :صحقح وضعقػ ؾمــ أيب داود (.)232/ 9

( )5اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د حمؿد اًمبور (ص  ،)94واكظر :اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ
إكسون آظمر طمقو أو مقتًو د .حمؿد صوذم (ص.)126
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األول :
المبحث
األول
املبحث
مدى مشروعية التبرع باألعضاء اإلنسانية

ةمى ةصروعًة التربع باألعضاء اإلنسانًة

اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء اإلكسوكقي قمغم ىمقًملم:

القووول األول :عوودم جووواز التوومع بشوواء موون األعضوواء .وممـــ ىمــول هبــذا اًمؼــقل ؾمــامطمي
()2

()1

اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ آل اًمشقخ  ،وؾمامطمي اًمشقخ قمبد اًمعزيز سمـ سموز  ،وؾمـامطمي اًمشـقخ
()3

حمؿد سمـ قمثقؿلم رمحفؿ اهلل مجق ًعو.

ويستدل أصحوب هذا اًمؼقل سملدًمي ،مـفو:

()4

 – 7أن كؼؾ اًمعضق مـ ضمسؿ اإلكسون ومقف متثقؾ سموًمبدن ،وهق مـفل قمـف ذ ًقمو .

ونوقش ٓ :كسؾؿ أن كؼؾ اًمعضق ومقف متثقؾ اًمبدنٕ :ن اًمبدن ذم فموهره يعقد سمعد اًمعؿؾقي

يمام يمون ومال شمشقيف وٓ شمغقػم ،صمؿ ًمق ُىمدِّ ر طمصقل رء مـ ذًمؽ ومنكف ٓ يدظمؾ ذم اًمتؿثقؾ

اعمـفل قمـف ،إذ أن ذًمؽ اًمتؿثقؾ ومقف ضمدع ًمألكقف ،وؿمؼ ًمؾبطقن ،وشمشقيف ًمؾجثٌ يبؼك ذم

اًمبدن وهق حيصؾ ذم احلروب هموًم ًبو ،واعمؼصقد مـف اًمتشػل وآكتؼوم.

أمو قمؿؾقوت اًمزراقمي ًمألقمضوء وأظمذهو مـ اعمتؼمع ومنهنو ًمقسً مـ ذًمؽٕ ،هنو مبـقي قمغم
()5

اًمرمحي واًمشػؼي .

صمؿ إن اًمػؼفوء ىمد كصقا قمغم ضمقاز ؿمؼ سمطــ اعمقـً اًمـذي أيمـؾ ً
مـوٓ ًمغـػمه ،إذا يمـون اعمـول
()6

يمثػما ،دوم ًعو ًمؾرضر قمـ صوطمى اعمول  ،مع يمقن هذا اًمشؼ ومقـف متثقـؾ ،صمـؿ إن شمطـقر وؾمـوئؾ
ً
( )1اًمػتووى اعمتعؾؼي سموًمطى وأطمؽوم اعمرىض ،إذاف ومضقؾي اًمشقخ صوًمح اًمػقازان (ص .)338
( )2جمؿقع ومتووى ومؼوٓت متـققمي ،قمبد اًمعزيز سمـ سموز (.)364/13
( )3جمؿقع ومتووى ورؾموئؾ ومضقؾي اًمشقخ حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم (.)45/17
(ص  ،)19اكتػـوع اإلكسـون سملقمضـوء
( )4اكظر :زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم
ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .قمبد اًمسـالم اًمعبـودي (ص  ،)438اًمتنمـيح اجلـثامين واًمـؼـؾ واًمتعـقيض اإلكسـوين،

د.سمؽر أسمق زيد (ص .)163
(ص  ،)23اًمتشــريح اجلـثامين واًمـؼـؾ
( )5زراقمي إقمضوء اإلكسـوكقي ذم ضمسـؿ اإلكسـون ،اًمشـقخ قمبـد اهلل سمــ سمسـوم
واًمتعقيض اإلكسوين د .سمؽر أسمق زيد (ص ،)165طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ،د .حمؿد كعقؿ يوؾملم (ص.)176
( )6اعمغـلٓ ،سمـ ىمدامي ( ،)498/3ىمقاقمد إطمؽوم ،اًمعز سمـ قمبد اًمسالم ( ،)77/1واكظر :زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم
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اًمطى احلديثي اًمققم ،وقمؿؾقوت اًمتجؿقؾ ،يؿؽـ أن شمعقد فموهر اًمبدن إمم مو يمون قمؾقف أو ىمري ًبو

مـ ذًمؽ سمنذن اهلل.
 – 2أن اهلل

ىمد ظمؾؼ اإلكسون ذم أطمسـ شمؼقيؿ ،وومضؾف قمغم يمثػم ممـ ظمؾـؼ ،يمـام ىمـول

شمعومم﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ[ ﴾ ...اإلرساء ،]73:وىمـد ضمعـؾ اًمـبـل × يمســر قمظـؿ اإلكسـون
()1

مقتًو يمؽرسه طمقو  .وذم كؼؾ إقمضـوء مــف وزراقمتفـو ذم همـػمه شمغقـػم ًمـذًمؽ اخلؾـؼ ،واكتفـوك

حلرمتف ،وىمد سملم اهلل  أن مـ وؾمقؾمي اًمشقطون ًمؾـوس أمره هلؿ سمتغقػم ظمؾـؼ اهلل﴿ :ﯗ
()2

ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [اًمـسوء. ]119:

شمغقػما ومفق همػم داظمؾ ذم
نوقش ٓ :كسؾؿ أن هذا مـ شمغقػم ظمؾؼ اهلل ،وًمق ؾمؾؿ أن ومقف
ً

اًمـفلٕ :ن اعمـفل قمـف ذم اًمؼرآن هق ومعؾ أهؾ اجلوهؾقي سملكعومفؿ ،وأمو قمؿؾقوت اًمزراقمي ومػقفو
()3

مصؾحي قمظقؿي هل طمػظ اًمـػقس وإسمدان  ،ومؾقسً مـ اعمـفل قمـف.

وأمو يمرس قمظؿ اعمقً ومفق همػم ضموئز إذا مل يؽـ هـوك طموضمي سمخالف كؼؾ إقمضوء ومال

يؼصد سمف اإلهوكي ،وإكام يؼصد سمف إكؼوذ طمقوة إكسون أو ؾمالمي قمضقه ،وهذا اعمؼصقد حيؿؾ
()4

معـك شمؽريؿ اإلكسون ٓ إهوكتف .

 – 4أن اإلؾمالم ىمد هنك قمـ اًمتعذيى ،وذم كؼؾ إقمضوء وزراقمتفو شمعذيى ًمؾؿلظمقذ
()5

مـف واعمعطك ًمف ،ويمؾ شمٍمف ذم إسمدان يمذي ويممل ومنكف مـ إمقر اعمـفل قمـفو .

( )1احلديٌ رواه أسمق داود ذم ؾمــف ،يمتوب اجلـوئز ،سموب ذم احلػور جيد اًمعظؿ هؾ يتـؽى ذًمؽ اعمؽون ،رىمؿ ( ،)3237واسمـ

موضمف ذم ؾمــف ،يمتوب مو ضموء ذم اجلـوئز ،سموب ذم اًمـفل قمـ يمرس قمظوم اعمقً ،رىمؿ ( .)1616ىمول اسمـ طمجر ذم سمؾقغ
اعمرام« :)237 /1( ،رواه أسمق داود سمنؾمـود قمغم ذط مسؾؿ» .وصححف إًمبوين ذم صحقح اجلومع (.)429/ 1

( )2زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم
متـققمي ،ؾمامطمي اًمشقخ اسمـ سموز

(ص ،)19جمؿقع ومتووى ومؼوٓت

( ،)364/13اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د.قمبداًمسالم

اًمعبودي (ص ،)438اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين د .سمؽر أسمق زيد (ص ،)163قمؿؾقوت كؼؾ وزرع

إقمضوء اًمبنميي ،د .ؾمؿػمة اًمديوت (ص.)94

( )3زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم

(ص.)21

( )4أطمؽوم اجلراطمي اًمطبقي ،د .حمؿد اًمشـؼقطل (ص ،)385اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو،
د.قمبداًمسالم اًمعبودي (ص.)412

( )5زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم
واًمتعقيض اإلكسوين د .سمؽر أسمق زيد (ص .)163

9
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وميكن اجلواب على ىذا ابلقوول ٓ :كسؾؿ أن يمؾ شمٍمف ذم اًمبدن يمذي ويممل ومفق مـفـل

قمـفٕ :ن اإلؾمالم أضموز اًمتداوي سموًمؽل ،وومقف كـقع شمعـذيى ،صمـؿ ًمـق ُؾمـ ِّؾؿ ومـنن كؼـؾ إقمضـوء

ًمقس ومقف شمعذيى اًمققم ،مع وضمقد اعمخدر (اًمبـٍ) ومنن اعمريض ٓ يشعر سمٌمء مـ إمل سمنذن اهلل.

 – 3أن مـ اًمعؾامء مـ يرى كجوؾمي مقتي أدمل ،ومو أسملم مـ طمـل ومفـق يمؿقتتـف ،ومؽقـػ

يسقغ وضع قمضق كجس ذم سمدن اعمسؾؿ اًمذي يمدي قمبودات مـ ذط أدائفو اًمطفورة ،صمؿ ًمـق

يموومرا ومفق قمـد سمعض اًمعؾامء كجس كجوؾمي قمقـقـيً :مؼقًمـف شمعـومم﴿ :ﭢ ﭣ
يمون اعمتؼمع ً
()1

ﭤ ﴾ [اًمتقسمي. ]28:

نوقش ٓ :كسؾؿ كجوؾمي مقتي أدملٕ :ن اعمسؾؿ ًمقس سمـجس ،وٓ يـجس ٓ طمقو وٓ
()2

مقتًو :عمو صمبً ذم اًمصحقحلم مـ ىمقًمف ×« :إن ادلؤمن ال ينجس» .

()3

وأمو اؾمتدًٓمؽؿ سملن «مو أسملم مـ طمل ومفق يمؿقتتف» ومفذا ذم اًمبفوئؿ ٓ ذم اعمسؾؿ  .وأمو

اًمؽوومر ومـجوؾمتف معـقيي ،أٓ شمرى أكف جيقز ًمؾؿسؾؿ أن يـؽح اًمؽتوسمقي ،مع يمقكف خيوًمطفو،
()4

ويبوذ أمقرهو .

 – 5أن سمدن اإلكسون ًمقس مؾؽًو ًمف ،وإكام هق مؾؽ خلوًمؼف ،واإلكسون إكام هـق أمـلم
()5

وويص قمؾقف ،ومؾقس ًمف طمؼ اًمتٍمف ومقام ٓ يؿؾؽ .

وميكن اجلواب على ىذا ابلقول :كسؾؿ أن اإلكسون مؾؽ خلوًمؼف ،وكزيد اًمؼقل

أن يمؾ مو ذم اًمسؿقات وإرض مؾؽ ًمف  ،يمام ىمول ضمؾ ؿملكف ﴿ :ﰘ ﰙ ﰚ

ﰛ ﰜ ﰝﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﴾ [اعموئدة.]123:

( )1زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم
واًمتعقيض اإلكسوين د .سمؽر أسمق زيد (ص .)158

(ص  ،)21اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ

( )2رواه اًمبخوري ذم صحقحف ،يمتوب اًمغسؾ ،سموب اجلـى خيرج ويؿٌم ذم اًمسقق وهمػمه ،رىمؿ ( ،)285ومسؾؿ ذم
صحقحف ،يمتوب احلقض ،سموب اًمدًمقؾ قمغم أن اعمممـ ٓ يـجس ،رىمؿ (.)371

( )3اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص .)159

( )4زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم (ص .)22

( )5جمؿقع ومتووى ورؾموئؾ ومضقؾي اًمشقخ حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم ( ،)45/17اًمتنميع اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض
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ًمؽـ قمؾؿـو مـ اًمنميعي إسموطمي شمٍمف اإلكسون واكتػوقمف سمام ظمؾؼ اهلل  ،يمام ذم ىمقًمف

شمعومم ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [اًمبؼرة.]29:

صمؿ إن شمٍمف اإلكسون ذم سمدكف مبوح إذا مل يرض شمٍمومف ذم اًمغويي اًمتل ظمؾؼ ٕضمؾفو ،وهل
()1

قمبودة اهلل  . وذم ىمقل اهلل  ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [اًمتقسمي ،]111:إؿمورة إمم أن ًمإلكسون مؾ ًؽو وشمٍم ًومو ذم سمدكف.

 –6أن طمػظ اًمـػس يعد إطمدى اًمرضوريوت اخلؿس اًمتل أمر اإلؾمالم سمحػظفو ،ىمول

شمعومم ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [اًمبؼرة ،]125:واًمتؼمع سموٕقمضوء ومقف إضعوف ًمؾبدن
()2

واًمـػس أو إزهوق هلو .

وميكن اجلواب على ىذا ابلقول :إذا يمون اًمتؼمع يػيض إمم إزهوق اًمـػس ،ومال يؼقل

يسػما ومفذا ممو يعػك قمـف
سمجقازه أطمد ،وأمو يمقكف يضعػ اًمبدن ومنن يمون اًمضعػ واًمرضر ً

قمظقام ومحقـئذ يؼول سموعمـع.
سموًمـظر إمم اعمصؾحي اًمعظقؿي احلوصؾي ًمؾزارع ،وإن يمون اًمرضر ً
صمؿ إن اًمتؼمع ٓ يؽقن دو ًمو مـ إطمقوء ،سمؾ إن هموًمبف حيصؾ مـ اعمتقوملم دموهمقو.

رضرا حيصؾ قمغم اعمتؼمع ،وىمد قمؾؿ
 –7أن زراقمي إقمضوء وإن يمون ومقفو كػع إٓ أن ومقفو
ً
()3

مـ ىمقاقمد اًمنميعي أن (درء اعمػوؾمد مؼدم قمغم ضمؾى اعمصوًمح) .

وميكن اجلواب على ىذا ابلقول ٓ :كسؾؿ أن درء اعمػوؾمد مؼدم قمغم ضمؾى اعمصوًمح

مطؾ ًؼو ،إذ أن درء اعمػسدة مؼدم إذا شمسووى ذم اًمدرضمي مع ضمؾى اعمصؾحي ،أمو إذا شمرضمح

أطمدمهو وموًمراضمح مؼدم ،وهـو رضمحً اعمصؾحي اًمؽبػمة (وهل اًمتؼمع) ،ومتؼدم قمغم اعمػسدة

اًمؼؾقؾي.

وًمذا ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

« :مــ أصـقل اًمــنمع :أكـف إذا شمعـورض اعمصـؾحي

( )1اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص ،)161واكظر :اًمتؼمع سموًمؽغم ذم ضقء ىمقاقمد اًمػؼف
اإلؾمالمل ،د .مـوع اًمؼطون (ص.)55

( )2اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين د .سمؽر أسمق زيد (ص ،)162واكظر :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء ،د .قمؼقؾ
اًمعؼقكم (ص ،)62قمؿؾقوت كؼؾ وزرع إقمضوء اًمبنميي ،د .ؾمؿػمة اًمديوت (ص ،)95كؼؾ دم أو قمضق أو ضمزئف مـ
إكسون إمم آظمر ،اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء (ص.)43

( )3جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقي ،م ( ،)33اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ،اًمزطمقكم (ص .)218
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األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية
()1

واعمػسدة ىمدم أرضمحفام » .
وىمول اسمـ اًمسبؽل

()2

« :إن درء اعمػوؾمد إكام يؽمضمح قمغم ضمؾى اعمصوًمح إذا اؾمتقيو» .

 – 8أن ذم كصقص سمعض اًمػؼفوء اعمتؼدملم مو يػفؿ مــف طمؽـؿ هـذه اعمسـلًمي ،وهـق قمـدم

اجلقاز ،ومـ شمؾؽ اًمـصقص:

 «أدمل سمجؿقـع أضمزائـف حمـؽمم مؽـرم ،وًمـقس مــ اًمؽرامـي وآطمـؽمام اسمتذاًمـف سمـوًمبقع()3

واًمنماء» .

()4

« -أدمل حيرم آكتػوع سمف وسمسوئر أضمزائفً :مؽرامتف» .

 «إن ىمول ًمف آظمر :اىمطع يدي ويمؾفو ٓ ،حيـؾٕ :ن حلـؿ اإلكسـون ٓ يبـوح ذم آضـطرار:()5

ًمؽرامتف» .

()6

 -اًمؼوقمدة اًمػؼفقي« :مو ضموز سمقعف ضموزت هبتف ومو ٓ ،ومال» .

ويظهر يل يف اجلواب على ىذا أن يقوال :إن هـذه اًمـصـقص يؼوسمؾفـو كصـقص أظمـرى،

شمدل قمغم ظمالف ذًمؽ (يمام ؾمقليت ذم اًمؼقل اًمثوين) صمؿ إن اًمــص إول ذم طمؽـؿ سمقـع أقمضـوئف،

واعمسلًمي هـو ذم شمؼمقمف ،ومفق اؾمتدٓل ذم همػم حمؾ اًمــزاع.

وأمو اًمـص اًمثوين واًمثوًمٌ ،ومقحؿؾ قمغم آكتػوع اًمذي يـوذم اًمؽرامـي ،واًمتـؼمع سموٕقمضـوء

إلكؼوذ احلقوة ًمقس مـ هذا اًمؼبقؾ.

وأمو اًمـص اًمراسمع ،ومؼـد أورد ىموئؾـف اؾمـتثـوءات قمؾقـف ،ويؿؽــ أن شمـدظمؾ هـذه اعمسـلًمي ذم

شمؾؽ اعمستثـقوت قمغم ومرض اًمتسؾقؿ سمصحي اًمؼوقمدة.

صمؿ إن هذه اًمـصـقص يـبغـل اًمـظـر إًمقفـو ذم ضـقء اًمـزمـ واعمعطقـوت اعمقضمـقدة ذم ذًمـؽ

( )1جمؿقع اًمػتووىٓ ،سمـ شمقؿقي (.)538/23
( )2إؿمبوه واًمـظوئرً ،مؾسبؽل (.)135/1

( )3سمدائع اًمصـوئعً ،مؾؽوؾموين (.)145/5

( )4مغـل اعمحتوجً ،مؾخطقى اًمنمسمقـل (.)436/1
( )5طموؿمقي رد اعمحتورٓ ،سمـ قموسمديـ (.)338/6
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( )6اعمـثقر ذم اًمؼقاقمدً ،مؾزريمٌم (.)138/3

72

جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

ذو احلجة 7347ى

العدد ()2

ً
ومضـال قمــ
اًمعٍم :طمقٌ مل يؽـ اًمػؼفوء ذم ذًمؽ اًمعٍم يتصقرون إمؽـون زراقمـي إقمضـوء،
إمؽون اعمحوومظي قمغم يمرامتـف قمــد كؼـؾ إقمضـوء ،وًمـذا «ومنكـف ٓ يصـح إظمضـوع آضمتفـود ذم

مسلًمي اًمتؼمع سموٕقمضوء ذم هذا اًمزمون عمو أصمر قمــ اًمػؼفـوء اًمؼـدامك مــ أطمؽـوم ًمـبعض صـقر

آكتػوع واًمتصـرف سمـلضمزاء اإلكسـون ،طمتـك وإن صـقغً ذم سمعـض قمبـوراهتؿ سمصـقغ اًمعؿـقم

واًمشؿقل :طمقٌ ضمدت ذم قمصـركو هذا صقر مــ آكتػـوع ختتؾـػ قمــ اًمصـقر اًمتـل سمحثفـو
()1

اًمػؼفوء ذم اًمـققمقي واًمؽقػقي ،مع مو ـمرأ مـ شمغقػم قمظقؿ ذم اًمؼدرات اًمطبقي» .

القول الثاين :جواز التمع ابألعضاء من حيث األصل ،وإن اظمتؾػ اًمؼوئؾقن سموجلقاز

ذم سمعض صقر اًمتؼمع ومسوئؾف ،وشمعددت اًمنموط قمـدهؿ ومقف ،وؾمقليت شمػصقؾ شمؾؽ اًمنموط

إن ؿموء اهلل .ومـ اًمؼوئؾلم سموجلقاز:

()2

أ – هقئي يمبور اًمعؾامء سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي يمام ذم ىمرارهو رىمؿ . 99

ب – اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمـالمل اًمتـوسمع ًمراسمطـي اًمعـومل اإلؾمـالمل ،طمقـٌ رضمـح اعمجؾـس
()3

اًمؼقل سموجلقاز .

()4

ج – جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون اإلؾمالمل .

وهق ىمقل مجفقر اًمػؼفوء واًمبوطمثلم اعمعورصيـ ذم هذه اعمسلًمي.

وأدلة ىذا القول:
 – 7أن ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي شمرهمق ًبو وطمثو قمغم كػع اًمـوس وإيثورهؿ ،يمام ذم ىمقًمف شمعومم:

﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [احلـنم ،]9:وىمقًمف ﴿ :ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [اعموئدة ،]32:ويمام ذم ىمقًمف × « :من نفس عن مؤمن كربة
()5
من كرب الدنيا نفس هللا عنو كربة من كرب يوم القيامة» .

( )1طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ،د .حمؿد كعقؿ يوؾملم (ص .)148

( )2اًمػتووى اعمتعؾؼي سموًمطى وأطمؽوم اعمرىض ،إذاف ومضقؾي اًمشقخ صوًمح اًمػقزان (ص .)336

( )3ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص .)157
( )4ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص .)57

( )5رواه مسؾؿ ذم صحقحف ،يمتوب اًمذيمر واًمدقموء واًمتقسمي وآؾمتغػور ،سموب ومضؾ آضمتامع قمغم شمالوة اًمؼرآن ،رىمؿ
(.)2699
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ويمام ذم ىمصي اًمـػر اًمثالصمي مـ صحوسمي رؾمقل اهلل × طملم أصقى يمؾ واطمد مـفؿ ذم

معريمي اًمػممقك سمجراح ؿمديدة ،ومجلء إًمقفؿ سمنمسمي موء شمدومع مو هبؿ مـ ؿمدة اًمظؿل ،ومام زاًمقا
()1

يتداومعقهنو يمؾ واطمد مـفؿ يمصمر هبو صوطمبف ،طمتك موشمقا مجق ًعو . 
()2

وأيوت وإطموديٌ وأصمور ذم هذا اعمعـك يمثػمة .

نوقش :أن هذا اإليثور داظمؾ حتً اإليثور اعمحؿقد ،أمو اإليثور سموٕقمضوء ومفق مـ
()3

آقمتداء قمغم اًمـػس  ،ومال يصؾح آؾمتدٓل هبذه إدًمي ًمف.

وأمو ىمصي اًمـػر اًمثالصمي ،ومؼد ذيمرهو سمعض اًمعؾامء سمال إؾمـود ،ومال طمجي ومقفو ،وسمعضفؿ
()4

ذيمرهو سمنؾمـود همػم متصؾ مع مو ذم سمعض رواشمف مـ اًمطعـ اًمذي ٓ يؼبؾ معف كؼؾف .

ويظهر يل يف اجلواب على ىذا أن يقال ٓ :كسؾؿ أن اًمتؼمع سموٕقمضوء ًمقس مـ اإليثور

اعمحؿقد ،سمؾ هق داظمؾ حتً قمؿقم اإليثور ،وٓ دًمقؾ ظموص خيرضمف ،وأمو ىمصي اًمـػر اًمثالصمي

ومنن ؾمؾؿ ًمؽؿ قمدم صحي آطمتجوج هبو ،ومؼد دل مو ؾمبؼفو مـ إدًمي قمغم مو ذيمر ،ىمول اسمـ

اًمؼقؿ

« :إذا اؿمتد اًمعطش سمجامقمي وقمويـقا اًمتؾػ ،ومع سمعضفؿ موء ،ومآصمر قمغم كػسف،

ضموئزا ،ومل يؼؾ إكف ىموشمؾ ًمـػسف ،وٓ أكف ومعؾ حمر ًمو ،سمؾ هذا همويي
واؾمتسؾؿ ًمؾؿقت ،يمون ذًمؽ ً
()5

اجلقد واًمسخوء ،يمام ىمول شمعومم﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [احلـنم. »]9:
()6

 – 2أكف قمؿؾ منموع ومحقد عمو ومقف مـ مصؾحي يمبػمة،وإقموكي ظمػمة ًمؾؿزروع ومقف .
أيضو ،وإرضار سموعمتؼمع.
نوقش :أكف قمؿؾ ومقف مػوؾمد ً

وأجيب :أن اعمصوًمح ومقف راضمحي ،واًمرضر سموعمتؼمع يسػم ،ورسمام يمون اعمتؼمع متقرم.
( )1شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿٓ ،سمـ يمثػم ( ،)357/4جمؿع اًمزوائدً ،مؾفقثؿل (.)213/6

( )2اكظر :زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم

(ص ،)17اًمتؼمع سموًمؽغم ذم ضقء

ىمقاقمد اًمػؼف اإلؾمالمل ،د .مـوع اًمؼطون (ص ،)51طمؽؿ كؼؾ إقمضوء ،د .قمؼقؾ اًمعؼقكم (ص ،)77قمؿؾقوت كؼؾ

وزرع إقمضوء اًمبنميي ،د .ؾمؿػمة اًمديوت (ص.)99

( )3طمؽؿ كؼؾ إقمضوء ،د .قمؼقؾ اًمعؼقكم (ص.)122

( )4جمؿع اًمزوائدً ،مؾفقثؿل ( ، )213/6واكظر :كؼؾ دم أو قمضق أو ضمزئف مـ إكسون إمم آظمر ،اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث
اًمعؾؿقي واإلومتوء (ص.)38

( )5زاد اعمعودٓ ،سمـ اًمؼقؿ (.)536-535/3
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العدد ()2

 – 4أن اًمنميعي اإلؾمالمقي ىمد دًمً قمغم إسموطمي سمعض اعمحظقرات حلػظ اًمـػس وصقوكتفو

قمـ اًمتؾػ قمـد اًمرضورة ،يمام ذم ىمقًمف شمعومم﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾

[اًمبؼرة ،]173:ومفذه اعمحرموت أسمقحً حلػظ اًمـػس ،وطمػظفو أطمد اًمرضوريوت اخلؿس،
()1

ضموئزا يمذًمؽ .
ومؽون إسموطمي اًمتؼمع حلػظ هذه اًمـػس ً

نوقش :أن اًمرضورات اًمتل شمبقح اعمحظقرات حلػظ اًمـػس مؼقدة سمام رظمص سمف
()2

اًمشورع .

وأجيب :أن إصؾ ذم هذه إدًمي واًمؼقاقمد حيؿؾ قمغم قمؿقمفً :مقشؿؾ مجقع اًمصقر وٓ

خيرج مـف إٓ مو دل قمؾقف اًمدًمقؾ.

 – 3أن اًمنميعي اإلؾمالمقي ضموءت ًمتحؼقؼ اعمصوًمح وضمؾبفو ،ودرء اعمػوؾمد ودومعفو،

ومؿتك حتؼؼً اعمصؾحي ظموًمصي أو رضمحً قمغم اعمػسدة ،ومفـوك اإلسموطمي واجلقاز يمام ضموءت

سمذًمؽ اًمؼقاقمد اًمنمقمقي اًمؽثػمة ،مـفو:

()3

رضرا سمورشمؽوب أظمػفام .
 إذا شمعورضً مػسدشمون روقمل أقمظؿفام ً()4

 يدومع اًمرضر إؿمد سموًمرضر إظمػ .()6( )5

 -اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات

.

 -يمؾ مو يمون مـ طمؼ اإلكسون أو شمغؾى طمؼ اإلكسون ومقف قمغم طمؼ اهلل

( )1زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم

ضموز اًمتصــرف

(ص ،)17اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ

واًمتعقيض اإلكسوين د .سمؽر أسمق زيد (ص.)173

( )2طمؽؿ كؼؾ إقمضوء ،د .قمؼقؾ اًمعؼقكم (ص.)134

( )3إؿمبوه واًمـظوئر ،اًمسققـمل( ،ص  ،)178إؿمبوه واًمـظوئر ،اسمـ كجقؿ (ص .)98

( )4إؿمبوه واًمـظوئر ،اسمـ كجقؿ (ص.)96

( )5إؿمبوه واًمـظوئر ،اًمسققـمل (ص ،)173إؿمبوه واًمـظوئر ،اسمـ كجقؿ (ص.)94

( )6زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل سمـ سمسوم

(ص ،)18اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ

إكسون آظمر طمقو أو مق ًتو ،د .قمبد اًمسالم اًمعبودي (ص ،)411اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د.سمؽر أسمق

زيد (ص.)167
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األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية
()1

ومقف ؾمقاء يمون مصدر صمبقت هذا احلؼ متؾقؽًو أو متتق ًعو .

()2

 -يمؾ مو صمبً ًمإلكسون طمؼ اًمتٍمف ومقف يمون ًمف طمؼ اإليثور سمف .

نوقش :سمام كقىمش سمف اًمدًمقؾ اًمسوسمؼ.

أيضو.
وأجيب :سمام أضمقى سمف اًمدًمقؾ اًمسوسمؼ ً

 – 5مو يستشفد سمف مـ كصقص اًمػؼفوء اعمتؼدملم اًمتل يػفؿ مـفو ضمقاز ذًمؽ قمـدهؿ

جيو ،ومـ شمؾؽ اًمـصقص:
رصاطمي أو ختر ً

ىمول اسمـ ىمدامي ذم اعمغـل ذم يمالمف قمـ اعمضطر:

مسؾام
«ومصؾ :وإن مل جيد إٓ آدمقو حمؼقن اًمدم مل يبح ًمف ىمتؾف إمجو ًقمو ،وٓ إشمالف قمضق مـف
ً

يموومرإ :كف مثؾف ،ومال جيقز أن يؼل كػسف سمنشمالومف ،وهذا ٓ ظمالف ومقف.
يمون أو ً

وإن يمون مبوح اًمدم يموحلريب واعمرشمد ،ومذيمر اًمؼويض أن ًمف ىمتؾف وأيمؾفٕ :ن ىمتؾف مبوح،

وهؽذا ىمول أصحوب اًمشوومعلٕ :كف ٓ طمرمي ًمف ،ومفق سمؿــزًمي اًمسبوع.

وإن وضمده مقتًو أسمقح أيمؾفٕ :ن أيمؾف مبوح سمعد ىمتؾف ،ومؽذًمؽ سمعد مقشمف.
وإن وضمد معصق ًمو مقتًو مل يبح ًمف أيمؾف ذم ىمقل أصحوسمـو.

()3

وىمول اًمشوومعل وسمعض احلـػقي :يبوح ،وهق أوممٕ :ن طمرمي احلل أقمظؿ» .

وىمول اًمعز سمـ قمبد اًمسالم« :إذا وضمد اعمضطر إكسوكًو مقتًو أيمؾ حلؿفٕ :ن اعمػسدة ذم أيمؾ
()4

حلؿ مقً اإلكسون أىمؾ مـ اعمػسدة ذم ومقت طمقوة اإلكسون» .

أيضوً« :مق وضمد اعمضطر مـ حيؾ ىمتؾف يموحلريب واًمزاين اعمحصـ وىموـمع اًمطريؼ
وىمول ً

اًمذي حتتؿ ىمتؾف واًمالئط واعمٍم قمغم شمرك اًمصالة ،ضموز ًمف ذسمحفؿ وأيمؾفؿ إذ ٓ طمرمي

حلقوهتؿٕ :هنو مستحؼي اإلزاًمي ،ومؽوكً اعمػسدة ذم زواهلو أىمؾ مـ اعمػسدة ذم ومقات طمقوة

ً
حتصقال ٕقمغم اعمصؾحتلم ،أو دوم ًعو
اعمعصقم ،وًمؽ أن شمؼقل ذم هذا ومو ؿموهبف :ضموز ذًمؽ
( )1اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبقـمل (ص.)199
( )2اعمصدر كػسف.

(.)339-338/13( )3
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( )4ىمقاقمد إطمؽومً ،مؾعز سمـ قمبد اًمسالم (.)72/1
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()1

ٕقمظؿ اعمػسدشملم» .

ومفذه اًمـصقص وهمػمهو

ضمقاز اًمتؼمع سموٕقمضوء.

()2

شمدل قمغم مو ذهى إًمقف أصحوب اًمؼـقل اًمثـوين مــ أن إصـؾ

نوقش :إن هذه اًمـصقص يؼوسمؾفو كصقص أظمرى شمدل قمغم ظمالف ذًمؽ.

وأجيب :أن هذه مسلًمي اضمتفوديي ،ويمؾ جمتفد يعؿؾ سموضمتفوده.

الرتجيح:

اًمظوهر -واهلل أقمؾؿ -أن اًمراضمح مـ هذيـ اًمؼقًملم هق اًمؼقل اًمثوين اًمؼوئؾ سمجقاز اًمتؼمع

سموٕقمضوء عمو ومقف مـ مصؾحي قمظقؿي وهل إسمؼوء كػس اًمزارع وطمػظفو ،وهق اعمقاومؼ عمو طمثً
قمؾقف اًمنميعي وكدسمً إًمقف مـ كػع اعمسؾؿ ٕظمقف اعمسؾؿ ،وأن مو حيصؾ سمسبى اًمتؼمع مـ

مػوؾمد ىمؾقؾي ٓ شمعودل اعمصوًمح اًمؽثػمة.

واًمؼقل سموجلقاز ًمقس قمغم إـمالىمف وإكام ًمف ذوط وضقاسمط إذا حتؼؼً يؼول سموجلقاز وإٓ

ىمقؾ سموعمـع ،وؾمقليت اًمؽالم قمؾقفو ذم اعمبوطمٌ اًمتوًمقي إن ؿموء اهلل.

وٓ ؿمؽ أكف إذا أمؽـ أظمذ هذه إقمضوء مـ همػم اعمعصقم ومفق أومم مـ أظمذهو مـ
()3

أيضو.ويمذا إذا
اعمعصقمٕ :ن اًمضـرورة شمـدومع سمغػم اعمعصقم  ،وإٓ ومتمظمذ مـ اعمعصقم ً
ظمصقصو مع اًمتؼدم
أمؽـ أظمذهو مـ متقوملم طمؼقؼي ،ومفق أومم مـ أظمذهو مـ إطمقوء،
ً

اًمطبل اهلوئؾ واعمتسورع ذم هذا اًمعـٍم ،ومرسمام متؽـ إـمبوء سمتقومقؼ اهلل مـ آكتػوع سملقمضوء
اعمقً طمؼقؼي ًمتبؼك سمعد ووموشمف وىمتو أـمقل يؿؽـ معف آكتػوع هبو ذم زراقمي إقمضوء.

قمغم اًمؼقل سموجلقاز ضمرى اًمؽالم قمغم ذوط اًمتؼمع وطموٓشمف وصقره ،وهق مو يليت اًمؽالم

قمؾقف إن ؿموء اهلل شمعومم ذم اعمبوطمٌ اًمتوًمقي.

( )1ىمقاقمد إطمؽومً ،مؾعز سمـ قمبد اًمسالم (.)72/1

( )2اكظر :طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ذم ضقء اًمؼقاقمد اًمنمقمقي واعمعطقوت اًمطبقي ،د .حمؿد كعقؿ يوؾملم (ص.)138
( )3اكظر :أطمؽوم اجلراطمي اًمطبقي ،د .حمؿد اًمشـؼقطل (ص.)389
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المبحث الثاني :
املبحث الثانٌ
حكم نقل األعضاء من جسم اإلنسان وإليه

حكم نقل األعضاء ةو جسم اإلنساى وإلًه

اعمؼصقد هبذا اعمبحٌ اًمؽالم قمغم طمؽؿ كؼؾ قمضق مـ مؽون ذم ضمسـؿ اإلكسـون إمم مؽـون

آظمر مـ ضمسؿف ،وذًمؽ يمـؼؾ سمعض إوردة واًمشــرايلم أو اجلؾـد وكحـق ذًمـؽ ذم مؽـون مــ

ضمسؿ اإلكسون إمم مؽون آظمر مـ ضمسؿف.

مثال ،ومنن إوردة واًمشـرايلم شممظمـذ مــ ِ
وذًمؽ حيصؾ عمرىض اًمؼؾى ً
اًمر ْضمـؾ ًمتقضـع ذم

اًمؼؾى.

وذم قمؿؾقوت اًمتجؿقؾ اًمتل حتصؾ ذم سمعض طموٓت احلروق ً
مثال يمظمذ سمعض اجلؾـد مــ

سمعض إقمضوءً :متزرع ذم اًمقضمف أو همػمه مـ أضمزاء اًمبدن.

وىمد كص اًمػؼفوء قمغم طمؽؿ هـذا اًمــقع مــ اًمـؼـؾ ًمألقمضـوء وسمقــقا أكـف ضمـوئز ذ ًقمـو يمـام

كصً قمغم ذًمؽ قمدد مـ اًمػتووى واًمؼرارات مـفو:

أ – ىمرار هقئي يمبور اًمعؾامء سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي رىمؿ ( )99واًمذي يــص قمـغم ضمـقاز

كؼؾ قمضق أو ضمزئف مــ إكسـون طمـل مسـؾؿ أو ذمـل إمم كػسـف ،إذا دقمـً احلوضمـي إًمقـف ،وأمــ
()1

اخلطر ذم كزقمف ،وهمؾى قمغم اًمظـ كجوح زرقمف .

وأكً شمرى أن اًمؼقل سموجلقاز هـو منموط سمثالصمي ذوط ،ومؾقس قمغم إـمالىمف.

ب – يـرى اعمجؿــع اًمػؼفــل اإلؾمـالمل اًمتــوسمع ًمراسمطــي اًمعـومل اإلؾمــالمل أن مـــ احلــوٓت

اجلوئزة ذ ًقمو سمطريؼ إوًمقيي «أظمذ ضمزء مـ ضمسؿ اإلكسون ًمزرقمـف ،أو اًمؽمىمقـع سمـف ذم ضمسـؿف

كػسف ،يملظمذ ىمطعي مـ ضمؾده أو قمظؿي ًمؽمىمقـع كوطمقـي أظمـرى مــ ضمسـؿف هبـو قمــد احلوضمـي إمم
()2

ذًمؽ» .

ج – كص ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمــ مـظؿـي اًمتعـوون اإلؾمـالمل قمـغم

أكف« :جيقز كؼؾ اًمعضق مـ مؽون مــ ضمسـؿ اإلكسـون إمم مؽـون آظمـر مــ ضمسـؿف مـع مراقمـوة
( )1اًمػتووى اعمتعؾؼي سموًمطى وأطمؽوم اعمرىض ،ومضقؾي اًمشقخ صوًمح اًمػقزان (ص .)336
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اًمتليمد مـ أن اًمـػع اعمتقىمع مـ هذه اًمعؿؾقي أرضمح مـ اًمرضر اعمؽمشمى قمؾقفو ،وسمنمـط أن يؽـقن
ذًمؽ إلجيود قمضق مػؼقد ،أو إلقمـودة ؿمـؽؾف ،أو وفمقػتـف اعمعفـقدة ًمـف ،أو إلصـالح قمقـى ،أو
()1

إزاًمي دمومي شمسبى ًمؾشخص أذى كػسقو أو قمضقيو» .

وملوضح هذا اًمؼرار اجلقاز ذم هذه اعمسلًمي ،سمنمط رضمحون اًمـػع احلوصؾ مـ اًمعؿؾقي قمـغم

اًمرضر اًمذي ىمد حيصؾ سمسببفو ،واًمنمط اًمثوين يؿؽـ اًمتعبػم قمـف ومقام يظفر زم سمقضمـقد احلوضمـي

ًمذًمؽ ،ؾمقاء أيموكً احلوضمي إقمودة قمضق مػؼقد أو إقمودة ؿمؽؾف أو وفمقػتف...إًمخ.
()2

يمام ذهى إمم اًمؼقل سموجلقاز قمدد مـ اًمبوطمثلم واًمػؼفوء .

وهبذا يتبلم أكف ٓ ظمالف سملم اًمػؼفوء ذم هذه اعمجومع واهلقئوت قمغم ضمقاز اًمـؼؾ ًمألقمضـوء

مـ ضمسؿ واطمد سمنموط.

واًمظوهر -واهلل أقمؾؿ -أكف يؿؽـ مجع هذه اًمنموط ذم إمقر اًمتوًمقي:
 – 1أن شمؽقن هـوك طموضمي داقمقي هلذه اًمعؿؾقي.

 – 2أن يغؾى قمغم اًمظـ كجوح اًمعؿؾقي ،ويدظمؾ ذم ذًمـؽ إمــ مــ طمصـقل اًمــرضر ذم

اًمـزع أو اًمزراقمي.

 – 3أن شمؽقن اعمصؾحي ذم اًمزراقمي راضمحـي قمـغم قمـدمفو ،ومـال شمؽـقن اعمػسـدة اًمـودمـي قمــ

اًمزراقمي أقمظؿ مـ اعمصؾحي احلوصؾي هبو.

( )1ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص .)59
( )2اكظر :أطمؽوم اجلراطمي اًمطبقي ،د .حمؿد اًمشـؼقطل (ص .)335
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المبحث الثالث :
املبحث الثالث
حكم نقل األعضاء من إنسان حي إلى غيره وشروط النقل

حكم نقل األعضاء ةو إنساى حٌ إىل غريه وشروط الهقل

وومقف مطؾبون:

إنسان حي إلي غيره
األعضاء
حكم نقل
األول :
المطلب
من إىل يريه
إنسان حا
األعضاء من
حكم نقل
األول:
ادلطلب

ويمثـػما مـو
حيصؾ اًمتؼمع ذم أطمقون يمثػمة مـ إكسون طمل إلكسون آظمر حمتوج ًمذًمؽ اًمعضق،
ً

يؽقن ذًمؽ اًمتؼمع سم ُؽ ْؾقي أو ضمـزء مــ اًمؽبـد ،وكحـق ذًمـؽ مــ إقمضـوء اًمتـل يؿؽــ اًمتـؼمع

سمبعضفو ،وشمبؼك معف طمقوة اعمتؼمع ،ويـتػع اعمزروع ًمف مـ ذًمؽ اًمعضق.

وىمد اظمتؾػً اًمػتووى واًمؼـرارات اًمػؼفقـي ذم طمؽـؿ ذًمـؽ ،وأصـدرت اهلقئـوت اًمعؾؿقـي

اًمنمقمقي سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ومتووى وىمرارات قمدة ذم طمؽؿ هذه اعمسلًمي ،وهـل ومتـووى

ختتؾػ ذم احلؽؿ وذم اًمنموط ،ودوكؽ شمػصقؾ ذًمؽ:

 – 1هقئــي يمبــور اًمعؾــامء سموعمؿؾؽــي اًمعرسمقــي اًمســعقديي ذم ىمرارهــو رىمــؿ ( )99ىمــرر اعمجؾــس
()1

سموٕيمثريي «ضمقاز شمؼمع اإلكسون احلل سمـؼؾ قمضق مـف أو ضمزئف إمم مسؾؿ مضطر إمم ذًمؽ» .
ومؼد ىمرر ضمقاز ذًمؽ سمنموط:

 – 1أن يؽقن ذًمؽ شمؼم ًقمو.

مسؾام.
 - 2أن يؽقن اعمـؼقل ًمف ً

 – 3أن يؽقن اعمـؼقل إًمقف مضطرا إمم اًمزراقمي.

ومل يتعرض اًمؼرار حلول اعمتؼمع مـ يمقكف ٓ يترضر سموًمتؼمع أو إمم كقع اًمعضـق اًمـذي يتـؼمع

سمف ،أو إمم قمؿؾقي اًمـؼؾ يمقػ شمؽقن.

 – 2ىمرار اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل ،طمقٌ كص اًمؼرار قمغم

أيت:

« ً
أوٓ :إن أظمذ قمضق مـ ضمسـؿ إكسـون طمـل ،وزرقمـف ذم ضمسـؿ إكسـون آظمـر مضـطر إًمقـف

إلكؼوذ طمقوشمف ،أو ٓؾمتعودة وفمقػي مـ وفموئػ أقمضوئف إؾموؾمقي هق قمؿؾ ضمـوئز ٓ يتــورم مـع
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( )1اًمػتووى اعمتعؾؼي سموًمطى وأطمؽوم اعمرىض ،إذاف ومضقؾي اًمشقخ صوًمح اًمػقزان (ص .)336
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اًمؽرامي اإلكسوكقي ،سموًمـسبي ًمؾؿلظمقذ مـف ،يمام أن ومقف مصؾحي يمبػمة وإقموكي ظمػمة ًمؾؿزروع ومقـف،

وهق قمؿؾ منموع ومحقد ،إذا شمقومرت ومقف اًمنمائط اًمتوًمقي:

رضرا خيــؾ سمحقوشمــف اًمعوديــيٕ :ن اًمؼوقمــدة
 – 1أن ٓ يض ــر أظمــذ اًمعضــق مـــ اعمتــؼمع سمــف ً

اًمنمقمقي (أن اًمرضر ٓ يزال سمرضر مثؾف ،وٓ سملؿمد مـف) :وٕن اًمتؼمع طمقـئـذ يؽـقن مــ ىمبقـؾ

اإلًمؼوء سموًمـػس إمم اًمتفؾؽي ،وهق أمر همػم ضموئز ذ ًقمو.

 – 2أن يؽقن إقمطوء اًمعضق ـمق ًقمو مـ اعمتؼمع دون إيمراه.

 – 3أن يؽقن زرع اًمعضق هق اًمقؾمقؾي اًمطبقي اًمقطمقدة اعمؿؽـي عمعوجلي اعمريض اعمضطر.

()1
 – 4أن يؽقن كجوح يمؾ مـ قمؿؾقتل اًمــزع واًمزرع حمؼ ًؼو ذم اًمعودة أو هموًم ًبو» .

ومؼد أضموز اعمجؿع اًمتؼمعً :مؽـ سملرسمعي ذوط مل يـذيمرهو أقمضـوء هقئـي يمبـور اًمعؾـامءً :مؽــ

اًمظوهر أهنو مـ اًمنموط اعمتػؼ قمؾقفو.

 – 3ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون اإلؾمالمل:

« صموك ًقو :جيقز كؼؾ اًمعضـق مــ ضمسـؿ إكسـون إمم ضمسـؿ إكسـون آظمـر ،إن يمـون هـذا اًمعضـق

يتجدد شمؾؼوئقو ،يموًمدم واجلؾـد ،ويراقمـك ذم ذًمـؽ اؿمـؽماط يمـقن اًمبـوذل يمومـؾ إهؾقـي وحتؼـؼ

اًمنموط اًمنمقمقي اعمعتؼمة.

صموًم ًثـو :دمـقز آؾمــتػودة مــ ضمــزء مــ اًمعضــق اًمـذي اؾمتمصــؾ مــ اجلســؿ ًمعؾـي مرضــقي

ًمشخص آظمر ،يملظمذ ىمركقي اًمعلم إلكسون مو قمـد اؾمتئصول اًمعلم ًمعؾي مرضقي.

راسم ًعو :حيرم كؼؾ قمضق شمتقىمػ قمؾقف احلقوة يموًمؼؾى مـ إكسون طمل إمم إكسون آظمر.

ظمومسو :حيرم كؼـؾ قمضـق مــ إكسـون طمـل يعطـؾ زواًمـف وفمقػـي أؾموؾمـقي ذم طمقوشمـف وإن مل
ً

شمتقىمػ ؾمالمي أصؾ احلقوة قمؾقفو ،يمـؼؾ ىمركقي اًمعقـلم يمؾتقفام ،أمو إن يمون اًمـؼـؾ يعطـؾ ضمـز ًءا
()2

مـ وفمقػي أؾموؾمقي ومفق حمؾ سمحٌ وكظر» .

 – 4ومتقى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء رىمؿ ( )13315وكصفو:

« جيقز ًمؽ أن شمتؼمع ٕسمقؽ سمنطمدى يمؾقتقؽ إذا ىمرر إـمبوء اًمثؼوت أكف ٓ رضر قمؾقؽ مـ
( )1ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص.)158-157
( )2ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص.)59
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()1

كؼؾفو مـ ضمسؿؽ إمم ضمسؿ واًمدك ،وأكف يغؾى قمغم اًمظـ مـ إـمبوء كجوح اًمعؿؾقي» .
 – 5ومتقى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء رىمؿ ( ،)21192وكصفو:

()2

« ٓ جيقز ًمألم اعمذيمقرة اًمتؼمع ٓسمـتفو سمرمحفو :عمو يؽمشمى قمغم ذًمؽ مـ حموذير ذقمقي» .

 – 6ومتــقى اًمؾجـــي اًمدائؿــي ًمؾبحــقث اًمعؾؿقــي واإلومتــوء رىمــؿ (،)62طمقــٌ ىمــرر اعمجؾــس

سموٕهمؾبقي:

«ضمقاز كؼؾ ىمركقي ؾمؾقؿي مـ قملم ُىم ِّرر ـمبقو كزقمفو مـ إكسون ًمتقىمع ظمطر قمؾقـف مــ سمؼوئفـو،

وزرقمفو ذم قملم مسـؾؿ آظمـر مضـطر إًمقفـو ،ذم كزقمفـو ،إكـام يمـون حموومظـي قمـغم صـحي صـوطمبفو
أصوًمي ،وٓ رضر يؾحؼف مـ كؼؾفـو إمم همـػمه وذم زرقمفـو ذم قمـلم آظمـر مـػعـي ًمـف ،ومؽـون ذًمـؽ
()3

مؼته اًمنمع ومقضمى اإلكسوكقي» .

ويؿؽـ أن كخؾص مـ هذه اًمػتووى واًمؼرارات إمم إمقر اًمتوًمقي:

 – 7ضمقاز اًمتؼمع سموٕقمضوء اًمتل ٓ يتــرضر اًمبـدن سمػؼـدهو يموًمـدم واجلؾـد وكحقمهـو مــ

إقمضوء اًمتل شمتجدد.

 – 2أن مجفقر اًمػؼفوء هـو قمغم ضمقاز اًمتؼمع سمنطمدى اًمؽؾقتلم أو إطمـدى اًمؼـركقتلم وكحـق

ذًمؽ مـ إقمضوء اًمتل يؼـقم همػمهـو مؼومفـو ،وٓ شمتقىمـػ سمػؼـده طمقـوة اإلكسـون ،ومــفؿ مــ
()4

شمقىمػ ذم هذا ،ومل يـص أطمد مـفؿ قمغم اًمتحريؿ .

( )1زرع إقمضوءً ،معبد اًمؼققم حمؿد (ص .)37
اًمسوسمؼ (ص .)44
( )2اعمرضمع ّ

اًمسوسمؼ (ص .)48
( )3اعمرضمع ّ

( )4مـ اًمػؼفوء مـ همػمهؿ مـ يرى حتريؿ اًمتؼمع ً
أصال يمام شمؼدم ذًمؽ ،ومـفؿ ممـ يرى ضمقاز اًمتؼمع ٓ يرى ضمقاز هذا
اًمـقع مـ اًمتؼمع يموًمشقخ أمحد ومفؿل أسمق ؾمـي ذم سمحثف (طمؽؿ اًمعالج سمـؼؾ دم اإلكسون أو كؼؾ أقمضوء أو أضمزاء مـفو)

حمضو
(ص ،)25ومنكف يرى قمدم اجلقاز عمو يؽمشمى قمؾقف مـ اًمضعػ ذم اًمبدن ،وٕن طمقوشمف وصحتف ًمقسً طمؼو ً

أيضو ،ومؾقس ًمف أن يسؼطف طمتك ًمق وضمدت رضورة ،ويرى اًمديمتقر سمؽر أسمق زيد أن كؼؾ
ًمإلكسون ،سمؾ طمؼ ًمؾنمع ً

إقمضوء مـ احلل اعممدي إمم شمػقيً أصؾ آكتػوع أو ضمؾف يمؼطع يمؾقي أو يد أو رضمؾ أن طمؽؿف اًمتحريؿ وقمدم اجلقاز

« ٕكف هتديد حلقوة متقؼـي سمعؿؾقي فمـقي مقهقمي أو إمداد سمؿصؾحي مػقشمي عمثؾفو سمؾ أقمظؿ مـفو» اكظر :اًمتنميح اجلثامين
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واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين (ص.)181
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 ٓ – 4جيقز كؼؾ اًمؼؾى أو مجقـع اًمؽبـد أو كحـق ذًمـؽ مــ إقمضـوء اًمتـل شمتقىمـػ طمقـوة

اإلكســون اعمعصــقم اًمــدم سمػؼــدهو ،وىمــد كــص سمعضــفؿ قمــغم اًمتحــريؿ ،ومل يـــص سمعضــفؿ قمــغم

طمؽؿفــو ،واًمظــوهر أكــف ٓ ظمــالف ذم قمــدم اجلــقاز قمؿـ ًـال سمؼقًمــف شمعــومم﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ﴾ [اًمبؼــرة ،]195:وىمقًمــف ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [اًمـســوء ،]29:وطمصــقل اًمقومــوة
()1

سمػؼد هذه إقمضوء أمر متقؼـ ،ومال جيقز اإلىمدام قمؾقف ذ ًقموٕ :كف ذم طمؽؿ آكتحور .

وأمو كؼؾ هذه إقمضوء مـ همػم معصقم اًمـدم يموعمرشمـد واحلـريب واًمـزاين اعمحصــ ومقجـقز
()2

ذًمؽ ذم طموًمي آضطرارٕ :كف مفدر اًمدم .

 – 3جيقز اًمتؼمع سموٕقمضوء اًمتل ٓ يـتػع اإلكسون سمبؼوئفو ،سمؾ رسمام يمون ومقفـو رضر قمؾقـف أو

ذم زواهلو مصؾحي ًمف (يمام ذم اًمػتقى اًمسودؾمي) واًمظـوهر أكـف ٓ خيـوًمػ ذم هـذا أطمـد ممــ جيقـز
اًمتؼمع سموٕقمضوء مو مل يؽمشمى قمغم ذًمؽ اًمتؼمع مػوؾمد أظمـرى (يمـام ذم اًمػتـقى اخلومسـي) ورسمـام

قمود رضرهو قمغم اعمتؼمع (رضر معـقي).

 – 5أن اًمػؼفوء ىمد شمعددت ذوـمفؿ اًمتل شمضبط وحتؽؿ اًمتـؼمع سموٕقمضـوء ،وًمؽـفـو ومـقام

يظفر ٓ شمتعورض وٓ شمتضورب ،وًمذا ؾملومرد اًمؽالم قمغم ذوط اًمتؼمع اًمتل ذيمرهو أصـحوب

هذه اًمػتووى وهمػمهؿ ،وهل ذم اجلؿؾي ذوط متػؼ قمؾقفو سموًمـظر إمم قمؿقم يمالمفؿ وومتووهيؿ

طمقل هذه اعمسلًمي ،وإن يمون سمعضفؿ مل يـص قمؾقفو.

نقل األعضاء
شروط
الثاني
المطلب
األعضاء
شروط :نقل
الثاين:
ادلطلب

ذيمر اًمػؼفوء ذم اعمجومع واهلقئوت اًمػؼفقي واًمبوطمثقن قمد ًدا مـ اًمنموط اًمقاضمى شمقومرهو

ذم كؼؾ إقمضوء ،وهل ذم جمؿؾفو ذوط متػؼ قمؾقفو ،وإن أهمػؾ سمعضفؿ ذيمرهو ،ويؿؽـ

إمجول هذه اًمنموط قمغم اًمـحق اًمتوزم:

( )1أطمؽوم اجلراطمي اًمطبقي ،د .حمؿد اًمشـؼقطل (ص ،)338اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د.حمؿد
اًمبقـمل (ص ،)198اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص.)181

( )2جمؿقع ومتووى ومؼوٓت متـققميً ،مسامطمي اًمشقخ قمبد اًمعزيز سمـ سموز

( ،)363/13اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ

إكسون آظمر طمقو أو مق ًتو ،د .حمؿد اًمبقـمل (ص ،)197طمؽؿ آكتػوع سموٕقمضوءً ،مؽامل اًمديـ سمؽرو (ص.)238
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األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية

الشرط األول :أن يؽقن إقمطوء اًمعضق ًمؾغػم شمؼم ًقمو ٓ سمق ًعوٕ :ن اهلل  يمرم اإلكسـون
()1

وذم سمقعف امتفون ًمف ،صمؿ إن احلر ٓ جيقز سمقعف ،وسمقع سمعضف يمبقعف يمؾف .

صـغػما مل يؿؾـؽ وًمقـف
الشرط الثواين :أن يؽقن اعمتؼمع يمومؾ إهؾقـي ومـنن يمـون جمـقكًـو أو
ً

اإلذن سمذًمؽٕ :ن اإليثور ٓ يؿؾؽف إٓ صوطمى احلؼ ذاشمف ،ومهو همػم مؽؾػـلم ،وٓ يؼـقم أطمـد

مؼومفام ذم هذا :وٕن اًمقزم إكام يتٍمف سمام ومقف اعمصؾحي واخلػم عمقًمقف ،ومال يصح ًمف اًمتـؼمع مــ
()2

طمؼ مقًمقف .

()3

الشرط الثالث :أن يؽقن إقمطوء اًمعضق مـ اعمتؼمع ـمق ًقمو دون إيمراه .
ٍ
الشرط الرابوع :أن يؽقن اًمتؼمع عمسؾ ٍؿ ذي ٍ
ٍ
ًمؽـوومر وٓ عمرشمـد وٓ
حمؽممـي ،ومـال يؽـقن
طمقوة

()4
ٍ
ٍ
حمصـ وكحقهؿ .
زان

الشرط اخلوامس :أن شمؽقن هـوك رضورة إلضمـراء اًمزراقمـي ًمؾؿتـؼمع ًمـفٓ :ؾمـتبؼوء أصـؾ
()5

احلقوة أو اعمحوومظي قمغم وفمقػي أؾموؾمقي .

الشرط السادس :أن ٓ يؿؽــ حتصـقؾ اًمعـالج سمطريـؼ آظمـر يمزراقمـي قمضـق اصـطـوقمل

يؿؽـــ أن يؼــقم مؼــوم اًمعضــق اًمطبقعــل ،سمحقــٌ شمؽــقن قمؿؾقــي اًمزراقمــي هــل اًمقؾمــقؾي اًمطبقــي
()6

اًمقطمقدة اعمؿؽـي عمعوجلي اعمضطر .

( )1ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص.)59

( )2اكظر :ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص ،)59اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ
إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبقـمل (ص.)234

( )3ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص ،)158اكتػوع اإلكسون

سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد ؾمعقد اًمبقـمل (ص ،)198اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض

اإلكسوينً ،مبؽر أسمق زيد (ص.)184

( )4ىمرار هقئي يمبور اًمعؾامء رىمؿ ( ،)99اكظر :زرع إقمضوءً ،معبد اًمؼققم حمؿد (ص ،)31ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف
اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص ،)58اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبقـمل

(ص.)233

( )5ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص ،)58زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ
اإلكسون ،اًمشقخ قمبد اهلل اسمـ سمسوم

(ص.)184
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(ص ،)18اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد

( )6ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص ،)158اكتػوع اإلكسون =
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العدد ()2

ذو احلجة 7347ى

أيضو :أن ٓ يؿؽـ أظمذ اًمعضق مـ مقً ،ومنن أمؽـ ومال جيقز أظمـذه مــ
ويؿؽـ أن يؼول ً

طملٕ :ن طمرمي احلل آيمد :وٕن اعمػوؾمد اعمؽمشمبي قمغم أظمذه مـ احلل أيمثر مــ اعمػوؾمـد اعمؽمشمبـي
()1

قمغم أظمذه مـ اعمقً .

رضرا خيـؾ سمحقوشمـف اًمعوديـيٕ :ن
الشورط السوابع :أن ٓ يرض أظمذ اًمعضق مــ اعمتـؼمع سمـف ً
()2

اًمؼوقمدة اًمنمقمقي أن (اًمرضر ٓ يزال سموًمضـرر)  :وٕن اًمتؼمع طمقـئـذ يؽـقن مــ ىمبقـؾ إًمؼـوء
()3

اًمـػس سموًمتفؾؽي ،وهق أمر حمرم ذ ًقمو  ،ومال جيقز اًمتؼمع ً
مثال سموًمؼؾى أو مجقع اًمؽبـد ،وكحـق
()4

ذًمؽ مـ إقمضوء اًمتل ًمق زاًمً مـ ضمسؿ اإلكسون هلؾؽ .

ً
ومؿـثال شمـرى ـموئػـي مــفؿ  -ممــ يؼـقل سمجـقاز
واًمػؼفوء خيتؾػقن ذم حتديد ذًمؽ اًمضــرر،
()5

رضرا سموًم ًغـو ٓ ،جيـقز معـف اًمتـؼمع  ،سمقــام
اًمتؼمع سموٕقمضوء -أن اًمتؼمع سمنطمدى اًمؽؾقتلم يعـد ً
شمرى ـموئػي أظمرى أن احلقوة سموىمقي ًمؾؿتؼمع دون اظمتالل يمبػم ،أو شمعطقـؾ ًمقفمقػـي مــ وفمـوئػ

اجلسؿ ،ومقجقز اًمتؼمع واحلوًمي مو ذيمر ،وىمد شمؼدمً اًمػتووى ذم هذا ،وهذه اًمػتـووى يـبغـل أن

شمبـك قمغم مو يؼرره إـمبوء سمشلن مدى اًمضـرر اًمذي يؿؽــ أن حيصـؾ ًمؾؿتـؼمع ،ومفـق أمـر ىمـد
خيتؾػ سموظمتالف اعمتؼمقملم مـ طمقٌ اًمعؿر ،واًمؼـقة واًمـشـوط ،وؾمـالمي اجلسـؿ مــ أمـراض
=سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د.حمؿد اًمبقـمل (ص ،)198اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين

(ص.)184

( )1طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ،د .حمؿد كعقؿ يوؾملم (ص .)161

( )2إؿمبوه واًمـظوئر ،اًمسققـمل( ،ص ،)176إؿمبوه واًمـظوئر ،اسمـ كجقؿ (ص.)96

( )3ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص ،)158ىمرارات وشمقصقوت
جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص ،)59زراقمي إقمضوء اإلكسوكقي ذم ضمسؿ اإلكسون ،قمبد اهلل اسمـ سمسوم
(ص ،)18اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبقـمل (ص ،)198اًمتنميح اجلثامين

واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص.)184

( )4طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ،د .حمؿد كعقؿ يوؾملم (ص.)168

( )5وشمشػم اًمدراؾموت اعمسحقي احلديثي أكف ذم جمول زرع اًمؽغم ً
مثال حيدث شمضخؿ ذم طموٓت اًمتؼمع ذم اًمؽؾقي اًمبوىمقي سمـسبي
 % 133مـ احلوٓت ًمتعقيض آكتزاع اعمػوضمئ ًمؾؽؾقي اًمسؾقؿي ،وٓ يؽػل هذا اًمتضخؿ ًمتعقيض اًمؽؾقي اعمستلصؾي
وًمذًمؽ حيدث اكخػوض ذم وفمقػي اًمؽغم ،ويستؿر يمذًمؽ عمدة ـمقيؾي ،ىمد يـتفل ذم إمد اًمبعقد إمم اًمػشؾ اًمؽؾقي.

اكظر :طمؽؿ كؼؾ إقمضوء اًمبنميي ،د .أمحد ؾمالمي (ص ً ،)255
كؼال قمـ اعمجؾي اًمسعقديي ٕمراض وزرع اًمؽغم ،قمدد

ومؼماير1995 ،م.
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األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية
()1

أظمرى ،وهمػم ذًمؽ .

وموًمذي يظفر زم واًمعؾؿ قمـد اهلل :أكف يرضمع ذم هذا إمم ىمقل اًمطبقى ذم حتديد اًمرضر ،وهذا

أمر خيتؾػ سموظمتالف اًمزمون واعمؽونٕ :ن اًمتطقر اًمطبل متسورع ذم هذا اًمزمـون وهـق خيتؾـػ

مـ سمؾد ٔظمـر ،ومقؽـقن اًمضـوسمط ذم ذًمـؽ :أكـف إذا مل يؽــ ذًمـؽ اًمضــرر ً
خمـال سمحقـوة اإلكسـون

اعمعتودة ،ومقؼول سمـوجلقاز ،وإٓ ومبـوعمـع ،حتؼق ًؼـو ًمؼوقمـدة حتصـقؾ أقمـغم اعمصـؾحتلم ،ودرء أقمظـؿ

اعمػسدشملم ،وسموهلل اًمتقومقؼ.

()2

الشرط الثامن :أن يؽقن كجوح يمؾ مـ قمؿؾتل اًمــزع واًمزرع حمؼ ًؼو ذم اًمعودة أو هموًم ًبو ،

()3
ويدظمؾ ذم هذا اًمنمط يمقن اًمطبقى اًمذي جيرهيو طموذ ًىمو ذم قمؿؾف وًمق مل يؽـ مسـؾ ًام  ،ويـرى
()4

سمعض اًمػؼفوء أن يؽقكو ـمبقبلم قمدًملم .

ويضوف إمم هذا مو يضعف إـمبوء مــ ذوط يمؽـقن اًمعضـق اعمـراد اًمتـؼمع سمـف ظموًم ًقـو مــ
()5

إمراض ،وأن شمؽقن ومصقؾي اًمدم مطوسمؼي سملم اًمشخصلم ،وكحق ذًمؽ مـ اًمنموط .

أيضو مـ أظمذ يموومي آطمتقوـموت واًمضقاسمط اًمتـل متــع اعمتـوضمرة هبـذه إقمضـوء أو
وٓ سمد ً

ضمعؾفو ؾمؾعي ًمؾبقع واًمنماء.

وهذا مو ضمرى اًمعؿـؾ قمؾقـف ذم مستشـػقوت اعمؿؾؽـي اًمعرسمقـي اًمسـعقديي طمقـٌ يشـؽمط ذم

اًمتؼمع سموًمؽغم مـ إطمقوء أن شمؽقن سملم اعمتؼمع واعمتؼمع ًمف ىمراسمي دم أو رضـوقمي أو مصـوهرة ،أو

أن ٓ شمؽقن هـوك ىمراسميً :مؽـ يقضمد ذم أرسة يمؾ مـفام حمتوج ًمؾزراقمي ومتـؼمع ومقسـؿح طمقـئـذ
( )1اكظر :طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ،د .حمؿد كعقؿ يوؾملم (ص ،)171قمؿؾقوت كؼؾ وزرع إقمضوء اًمبنميي ،د .ؾمؿػمة
اًمديوت (ص ،)77كؼؾ دم أو قمضق أو ضمزئف مـ إكسون إمم آظمر ،اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء (ص.)43

( )2ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص  ،)158اكتػوع اإلكسون

سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د.حمؿد اًمبقـمل (ص ،)198اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د.

سمؽر أسمق زيد (ص.)184

( )3اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص ،)184كؼؾ دم أو قمضق أو ضمزئف مـ إكسون إمم
آظمر ،اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء (ص.)55

( )4اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د.حمؿد اًمبقـمل (ص.)233

258

( )5اكظر :زرع إقمضوءً ،معبد اًمؼققم حمؿد (ص.)25
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ذو احلجة 7347ى

العدد ()2

سموًمزراقمي ،وهذا يمؾف مـ أضمؾ مـع اعمتـوضمرة وإرضار اًمتـل ىمـد حتصـؾ سمعـد ذًمـؽ سمـلم اًمـزارع
()1

واعمتؼمع .

الشرط التاسع :أن ٓ شمػـيض قمؿؾقـي اًمزراقمـي عمػوؾمـد ذقمقـي ،يمـوًمتؼمع سمـؼـؾ اخلصـقي أو

اعمبقض ،ومنكف يؿـع مـفٕ :كف يػيض إمم اظمتالط إكسوبً :مؽقن اخلصقي واعمبقض يسـتؿران ذم
محــؾ وإومــراز اًمصــػوت اًمقراصمقــي ًمؾؿـؼــقل مـــف طمتــك سمعــد اًمزراقمــي وهــق مػســدة أمــر اًمشــورع
()2

سموضمتـوهبو ،سمؾ و َقمدَّ طمػظ اًمـسى واًمعرض أطمد اًمرضوريوت اخلؿس .

( )1اكظر زرع إقمضوءً ،معبد اًمؼققم حمؿد (ص ،)25وىمد كنمت (صحقػي قمؽوظ) ذم قمددهو رىمؿ ( )13654وشموريخ
ؼما ،هذا كصف«:شمسؿح اًمؾجـي اًمعؾقو ًمزراقمي اًمؽغم سموعمؿؾؽي سمؼبقل اًمتؼمع سموًمؽغم مـ همػم إىمورب
1424/11/22هـ ظم ً

ىمري ًبو قمؼى آكتفوء مـ دراؾمي م ستػقضي ًمؾـوطمقي إظمالىمقي ووضع ضقاسمط عمـع آدمور سموٕقمضوء ،يليت ذًمؽ ذم
أقمؼوب اًمتليمد مـ قمدم وضمقد مقاكع ذقمقي هلذا اًمتؼمع ،وأوضح مدير اعمريمز اًمسعقدي ًمزراقمي إقمضوء د .ومقصؾ

ؿموهلم أن ىمرار اًمتؼمع سموًمؽغم همػم اًمتجوري مـ أظمريـ ؾمقتؿ ىمري ًبو سمحقٌ يسؿح ٕي ؿمخص سموًمتؼمع دون حتديد

هقيي اعمريض اعمستحؼ ضامكًو ًمعدم اًمتجورة قمغم أن يؼقم اعمريمز اًمسعقدي إليمامل اًمالزم وحتديد اعمريض وومؼ إوًمقيي
مـ ىموئؿي آكتظور اًمتل شمبؾغ ( )7333مريض».

( )2اكظر :ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص ،)121طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ،د .حمؿد
كعقؿ يوؾملم (ص ،)174قمؿؾقوت كؼؾ وزرع إقمضوء اًمبنميي ،د .ؾمؿػمة اًمديوت (ص ،)93كؼؾ إقمضوء اًمبنميي،
د .ـمورق رسور (ص ، )194وىمد ذهى سمعض اًمػؼفوء إمم اًمؼقل سمجقاز كؼؾ إطمدى اخلصقتلم مـ احلل إمم احلل ،وىمول

سمعضفؿ سموجلقاز مطؾ ًؼو ،معؾؾلم ذًمؽ سملن احلققاكوت اعمـقيي ظمورضمي ذم إصؾ مـ اًمزارع واخلصقي جمرد آًمي مـظؿي.
اكظر :أطمؽوم اجلراطمي اًمطبقي ،د .حمؿد اًمشـؼقطل (ص.)392
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المبحث الرابع :
املبحث الرابع
حكم نقل األعضاء من متوفى حقيقة
وومقف مطؾبون:

حكم نقل األعضاء ةو ةتىفى حقًقة

قبل وفاته
أذن أذن
متوفى إذا
حكم نقل
بذلك وفاتو
بذلك قبل
منحقيقة إذا
اإلعضاءمتوىف
األعضاء من
األول :حكم نقل
المطلباألول:
ادلطلب

يؼصد سموعمتقرم طمؼقؼي هـو :هق مـ شمقىمػً مجقع أقمضوئف قمـ اًمعؿؾ ،ومتقىمػ ىمؾبف ،واكؼطع

()1
َك َػسف شمقىم ًػو واكؼطو ًقمو شمومو ٓ رضمعي سمعده  .وقمرف سمعض اًمػؼفوء اعمقت سمؼقًمف :هق مػورىمي

اًمروح ًمؾبدن مػورىمي شمومي .واًمدًمقؾ اعمعتؿد ًمذًمؽ ذ ًقمو هق ؾمؽقن اًمـبض ووىمقف طمريمي

()2
اًمؼؾى وىمق ًومو شمومو .

وىمد سملم سمعض اًمػؼفوء اعمعورصيـ طمؽؿ مـ أوىص ىمبؾ ووموشمف سموًمتؼمع سمجؿقع أقمضـوئف ،أو

سمعضفو عمـ حيتوضمفو ،ودوكؽ أىمقاهلؿ ذم شمؾؽ اعمسلًمي:

 – 7ىمرار هقئي يمبور اًمعؾامء رىمؿ ( :)99طمقٌ ىمررت اهلقئي سموٕيمثريي:

« ضمقاز كؼؾ قمضق أو ضمزئف مـ إكسون مقً إمم مسؾؿ إذا اضطر إمم ذًمؽ وأمـً اًمػتــي ذم

كزقمف ممـ أظمذ مـف وهمؾى قمغم اًمظـ كجوح زرقمف ومقؿـ ؾمقزرع ومقف».

ومؼد كص اًمؼرار قمغم ضمقاز كؼؾ إقمضوء مـ اعمقً ،ومقدظمؾ ومقف ًمق أوىص اإلكسون سمـذًمؽ،

سمؾ هق أومم احلوٓت.

 – 2ىمرار اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمـالمل ،طمقـٌ كـص قمـغم أكـف

جيقز اًمتؼمع سموٕقمضوء سمطريؼ إوًمقيي ذم قمدد مـ احلوٓت مـفو:

«أظمذ اًمعضق مـ إكسون مقً إلكؼوذ إكسون آظمر مضطر إًمقف سمشـرط أن يؽقن اعمـلظمقذ مــف

( )1اكظر :اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين (ص ،)181قمؿؾقوت كؼؾ وزرع إقمضوء ،د .ؾمؿػمة اًمديوت
(ص ،)263كؼؾ إقمضوء اًمبنميي ،د .ـمورق رسور (ص.)62

( )2اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبقـمل (ص ،)236 ،235وىمول اًمبوطمٌ يمامل اًمديـ
سمؽرو « :اعمتتبع عمو يمتبف اًمػؼفوء قمـ اعمقت جيدهؿ مل يؾتػتقا إمم شمعريػ اعمقت وشمصقير طمؼقؼتف سموًمؼدر اًمذي قمُـقا سمذيمر

أموراشمف» صمؿ ذيمر قمبورات ًمبعض اًمعؾامء ىمد يػفؿ مـف شمعريػ اعمقت ،وهل شمقضح يمام ىمول« :أن مدار اعمقت ىموئؿ قمغم
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()1
مؽؾ ًػو ،وىمد أذن سمذًمؽ طموًمي طمقوشمف» .

 – 4ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون اإلؾمالمل طمقـٌ كـص

اًمؼرار قمغم أكف:

«جيقز كؼؾ قمضق مـ مقـً إمم طمـل شمتقىمـػ طمقوشمـف قمـغم ذًمـؽ اًمعضـق أو شمتقىمـػ ؾمـالمي
()2

وفمقػي أؾموؾمقي ومقف قمغم ذًمؽ ،سمنمط أن يلذن اعمقً ىمبؾ مقشمف» .

وقمغم هذا ومقجقز ًمإلكسون أن يقيص أو يلذن سموٓكتػوع سملقمضوئف سمعد ووموشمـف وومـوة طمؼقؼقـي،

وأن يؽقن آكتػوع سمجؿقع أقمضوئفٕ :ن إقمضوء اًمتل مـع آكتػـوع هبـو طمـول طمقوشمـف ىمـد زال
اعموكع قمـفو سمعد ووموشمف ،ومقجقز أظمذ ىمؾبف ويمبده وهمػمهو مـ إقمضوء اًمتل شمتقىمـػ قمؾقفـو طمقـوة
()3

اإلكسون .وًمقس ًمؾقرصمي سمعد مقت مقرصمفؿ احلؼ ذم اعمـع مـ آكتػوع سملقمضوئف .

واًمنموط اًمقاضمى شمقومرهو ذم هذا اًمـقع هل اًمنموط اًمقاضمى شمقومرهـو ذم كؼـؾ إقمضـوء

واًمتؼمع مـ احلل ،مو قمدا اًمنمط اًمسوسمع ومنكف ظموص سموحلل ،مـع اًمتليمقـد قمـغم رضورة احلػـوظ

قمغم يمرامي اإلكسون أصمـوء كؼؾ إقمضوء مـف ،وأن يؽقن ذًمؽ سمعقدً ا قمـ اًمتؿثقؾ سمـف ،أو ومعـؾ مـو
يـوذم يمرامتف ،ومؽام أن ًمؾحل طمرمتف ومؽذا ًمؾؿقً.

ويرى إـمبوء أن آكتػوع سملقمضوء اعمتقرم طمؼقؼي حمدود ،سمؾ إن سمعضفؿ يـذهى إمم اًمؼـقل

سملكف ٓ يؽود يقضمد مـ اًمـوطمقي اًمعؿؾقيٕ :ن هذه إقمضوء شمػسد ومتقت وشمصـبح همـػم صـوحلي

ًمؾـؼؾ إذا شمقىمػً قمـفو اًمؽمويي اًمدمقيي ًمقىمـً ىمصـػم خيتؾـػ مــ قمضـق ٔظمـر ،ومـال يسـتطقع
اًمدموغ أن يعقش أيمثر مـ أرسمع دىموئؼ سمعد شمرويي دمقيي ،وذم معظؿ احلوٓت يبـدأ اًمػسـود سمعـد

دىمقؼتلم ،أمو اًمؼؾى ومقؿؽـ أن يبؼك ًمبضع دىموئؼ سمقـام يؿؽـ أن شمبؼك اًمؽغم عمدة أىمصـوهو -45

 53دىمقؼي ىمبؾ أن شمصبح مقتي ،وٓ شمصؾح ًمؾزرع ،ويؿؽـ ًمؾجؾد أن يبؼك ًمبضع ؾموقموت ،أمـو
()4

اًمؼركقي ومقؿؽـ أن شمبؼك عمدة  12ؾموقمي ،وشمبؼك اًمعظوم واًمغضوريػ عمدة يقم أو يقملم .

( )1ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص.)158

( )2ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص.)59

( )3طمؽؿ آكتػوع سموٕقمضوء ،يمامل اًمديـ سمؽرو (ص.)518

( )4اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبور (ص.)111
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وهبذا يتبلم أن جمول آكتػوع اًمققم مـ أقمضوء اعمتقرم طمؼقؼي حمدود ضمدا ،سمؾ رسمام يؽقن

مـعد ًمو ذم أيمثر احلوٓت ،وهذا سمحسى اًمقاىمع اًمطبل اًمققم ،وًمقس سمبعقد مع اًمتطقر اًمطبل
احلديٌ أن يتؿؽـ إـمبوء سمتقومقؼ اهلل مـ آكتػوع هبذه إقمضوء ذم جمول اًمتؼمع ،وطمقـفو

ومتحو ـمبقو يعوًمٍ سمف سملمر اهلل يمثػم مـ مرىض إقمضوء ،وإسمحوث ذم هذا اعمجول
ؾمقؽقن هذا ً

وذم جمول اخلاليو اجلذقمقي واؾمع ،واهلل وطمده اًمشوذم ،وهق اعمقومؼ ؾمبحوكف.

وأيمثر اًمطرق اًمتل يؿؽـ معفو آكتػوع سموٕقمضوء ذم اًمقاىمع اعمعورص هق أظمذهو مـ متقرم
()1

دموهمقو ،وطمػظفو مبوذة ذم حموًمقؾ شمبؼك معف هذه إقمضوء صوحلي ًمؾزراقمي ًمػؽمة أـمقل ،

ًمؽـ يعؽمي هذا إمر إؿمؽول آظمر وهق ظمالف اًمػؼفوء ذم اقمتبور هذه اًمقوموة اًمدموهمقي وومو ًة
طمؼقؼق ًي ذقمق ًي ،إذ ٓ يؿؽـ آكتػوع هبذه إقمضوء سمشؽؾ يمومؾ إٓ إذا اقمتؼمكو اًمقوموة اًمدموهمقي

ً
مػصال ذم اعمبحٌ اخلومس إن
وومو ًة طمؼقؼق ًي ،وهق أمر خيوًمػف أيمثر اًمػؼفوء اعمعورصيـ يمام ؾمقليت
ؿموء اهلل.

المطلب الثاني  :حكم نقل األعضاء من متوفى حقيقة بإذن الورثة

األمرنقل األعضاء من متوىف حقيقة إبذن الورثة أو إذن ويل األمر
ولي حكم
إذن الثاين:
ادلطلب
أو
أوال :إذن الورثة:
ً

إذا شمقرم إكسون مل يؽـ أذن أو أوىص سموًمتؼمع سملقمضوئف ،ومل يؿـع مـ ذًمؽ ،ومفؾ ًمقرصمتف

احلؼ ذم اًمتٍمف سملقمضوء مقرصمفؿ؟ ذم اعمسلًمي ىمقٓن:

القول األول :أن ًمؾقرصمي احلؼ ذم اًمتؼمع سملقمضوء مقرصمفؿ ،ومنن مل يؽـ ًمف ورصمي ومؾقزم أمر

اعمسؾؿلم احلؼ ذم اًمتؼمع سملقمضوئف ،وممـ ذهى هلذا اًمؼقل:

 – 1جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون اإلؾمالمل :طمقٌ كص قمغم

أن ذط كؼؾ إقمضوء مـ اعمقً هق أن يلذن اعمقً ىمبؾ مقشمف ،أو يلذن ورصمتف سمعد مقشمف ،أو
()2

سمنمط مقاومؼي وزم أمر اعمسؾؿلم إن يمون اعمتقرم جمفقل اهلقيي ،أو ٓ ورصمي ًمف .

( )1أومودين سمعض إـمبوء اعمختصلم ذم كؼؾ إقمضوء سملن إقمضوء إذا أظمذت مـ متقرم دموهمقو وطمػظً سمطريؼي ظموصي
ومنكف يؿؽـ طمػظ اًمؼركقوت عمدة شمصؾ إمم  14يق ًمو.
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 – 2ومتقى ومضقؾي إؾمتوذ اًمديمتقر أمحـد ومفؿـل أسمـق ؾمــي ،طمقـٌ يـرى أن ًمؾقرصمـي احلـؼ ذم
()1

اًمتؼمع سملقمضوء مقتفؿ ،ومنن مل يلذن اًمقرصمي ومال يصح أظمذ أقمضوئف .

 – 3ومتقى ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتقر مـوع اًمؼطون :طمقٌ ذيمـر أن اًمتـؼمع سموًمؽؾقـي يؽـقن سمعـدة
()2

طموٓت مـفو أن يتؼمع وزم اعمقً اًمنمقمل .

وىمول أصحوب هذا اًمؼقل :إن اًمؼوقمدة ذم هذا «أن يمـؾ مـو يمـون طمؼـو ًمؾعبـد يـقرث سمـوعمقت

قمقـقو يمون أو معـقيو» :وٕن اًمػؼفوء كصقا قمغم أن ًمؾقرصمي اعمطوًمبي سمحؼ مقتفؿ اعمؼذوف ،إذا موت
()3

ىمبؾ مطوًمبتف سمحؼف ذم إىمومي احلد قمغم اًمؼوذف ،واًمقرصمي يرصمقن طمؼ يمرامي اعمقً .

القول الثاين :قمدم ضمقاز كؼؾ إقمضوء ً
قمؿال سمؼقل اًمقرصميٕ :ن اًمقرصمي ٓ يرصمقن ضمسؿف،
()4

وىمد يطؿعقن ذم اعمول ،ومال يبوًمقن سمحرمي اعمقً  ،وهق مو ذهى إًمقف ومضقؾي اًمديمتقر حمؿد كعقؿ
يوؾملم.

واًمظوهر واهلل أقمؾؿ رضمحون اًمؼقل إولٕ :كف طمؼ يؿؾؽ اًمقرصمي اًمتٍمف ومقف مو دام أكف

قمغم وومؼ اًمضقاسمط واًمنموط اعمعتؼمة ذم قمؿؾقي اًمتؼمع.

كعؿ ٓ ،يعؿؾ سمؼقل اًمقرصمي إذا يمون اعمقً ىمد مـع مـ كؼؾ أقمضوئفٕ :كف طمؼ شمٍمف ومقف

ىمبؾ ووموشمف ،ومال يؿؾؽ أطمد اًمتٍمف ومقف سمعد ووموشمف ،يمحؼف ذم اعمطوًمبي سموحلد قمغم مـ ىمذومف.

ًمؽـ يبؼك اإلؿمؽول ذم اعمسلًمي ،وهق مو إذا أذن سمعض اًمقرصمي ومل يلذن اًمبوىمقن ،ومبؼقل مـ

يعؿؾ؟

يرى ومضقؾي اًمديمتقر سمؽر أسمق زيد

أكف ٓ جيقز طمقـئذ كؼؾ رء مـ أقمضوئف أو اًمتؼمع
()5

هبوٕ :ن كؼؾ رء مـفو هق هتؽ شمعسػل ًمؾحؼ ،وطمرمي اًمرقمويي ًمف .

واعمعؿقل سمف ذم مستشػقوت اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسـعقديي هـق أن مقاومؼـي إب أو إم أو إخ

( )1طمؽؿ اًمعالج سمـؼؾ دم اإلكسون أو كؼؾ أقمضوء أو أضمزاء مـفو ،د .أسمق ؾمـي (ص.)26

( )2اًمتؼمع سموًمؽغم ذم ضقء ىمقاقمد اًمػؼف اإلؾمالمل ،د .اًمؼطون (ص.)53

( )3اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبقـمل (ص ،)239طمؽؿ آكتػوع سموٕقمضوء ،يمامل
اًمديـ سمؽرو (ص.)519

( )4جمؿقع ومتووى ومؼوٓت متـققمي ،ؾمامطمي اًمشقخ قمبد اًمعزيز سمـ سموز ( .)364/13
( )5اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص.)183
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يموومقي ،وإن يمون اعمػضؾ قمـدهؿ مقاومؼي إرسة يمومؾي.

اثنيًا :إذن ويل األمر:

إذا شمقذم إكسون ومل يلذن أو يؿـع مـ كؼؾ أقمضوئف ،وًمق مل يؽـ ًمف وارث ،ومفؾ جيقز

آكتػوع مـ أقمضوئف وكؼؾفو سمنذن وزم أمر اعمسؾؿلم؟
أضموب قمغم هذا:

 – 1جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون اإلؾمالمل طمقٌ ىمرر أن
()1

ًمقزم أمر اعمسؾؿلم احلؼ ذم اًمتؼمع سملقمضوء اعمقً إذا يمون اعمتقرم جمفقل اهلقيي أو ٓ وارث ًمف .

وقمغم هذا :ومال جيقز ًمؾؿستشػك أو ًمطبقى أن يؼقم سمـؼؾ إقمضوء مـ جمفقل اهلقيي أو

مـ ٓ وارث ًمف مـ شمؾؼوء كػسف ،سمؾ ٓ سمد مـ إذن وزم أمر اعمسؾؿلم أو مـ يـقبفٕ :ن اًمسؾطون

وزم مـ ٓ وزم ًمف.

 – 2ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتقر سمؽر أسمق زيد

طمقٌ يرى أن «مـ ٓ وارث ًمف إذا موت

حي ِّؽؿ اًمنمع ،ويؼقؿ احلدود ،ويـػذ أطمؽوم اإلؾمالم،
سمبؾد إؾمالمل ،حتً وٓيي ؾمؾطون مسؾؿَ ُ ،
()2

وموًمسؾطون وزم مـ ٓ وزم ًمف ،ومفق يؼقم مؼوم اًمقارث ًمف» .

 – 3ومضقؾي اًمشقخ اًمديمتقر مـوع اًمؼطون :طمقٌ يرى ضمقاز ذًمؽ إذا اىمتضتف اعمصؾحي

اًمعومي ًمألمي ،وهل مصؾحي مؼدمي قمغم مصؾحي طمػظ سمدن اعمقً ،وهل مـ مؼتضقوت اًمسقوؾمي
()3

اًمنمقمقي .

وهبذا يتبلم ضمقاز كؼؾ إقمضوء سمنذن وزم إمر إذا يمون احلول قمغم اًمقصػ اعمذيمقر قمـد

اًمػؼفوء اعمجقزيـ هلذا إمر ،وسموهلل اًمتقومقؼ.

( )1ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص.)59

( )2اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص.)183
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( )3اًمتؼمع سموًمؽغم ذم ضقء ىمقاقمد اًمػؼف اإلؾمالمل ،د .مـوع اًمؼطون (ص.)54
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الخامس :
المبحث
املبحث اخلاةس
حكم نقل األعضاء من المتوفى دماغيًا

حكم نقل األعضاء ةو املتىفى دةاغًًّا

وومقف صمالصمي مطوًمى:

أسباهبا وأسبابها
دماغيًا
الوفاةالوفاة
تعريف
المطلب
الدمايية و
األولتع :ريف
األول:
ادلطلب

يعرف إـمبوء اًمقوموة اًمدموهمقي سملهنو :طموًمي شمطرأ قمغم اًمدموغ ومتمدي إمم شمعطقؾ وفموئػف
()1

شم ً
عطقال هنوئقو ٓ رضمعي ومقف .

وطمقـئذ حيؽؿ سمقوموة اًمدموغ وسموًمتوزم حيؽؿ سمقوموة اإلكسون قمـد سمعض اًمػؼفوءٕ ،ن مقت

اًمدموغ يعـل مقت سموىمل إقمضوء ؾمقاء أيمون ذًمؽ سمعد ووموة اًمدموغ مبوذة أو سمعد زمـ.

ويرى إـمبوء أن أؾمبوب اًمقوموة اًمدموهمقي متعددةً ،مؽـفو ذم جمؿؾفو شمعقد ًمألؾمبوب
()2

اًمتوًمقي :

 – 1اًمرضقض اًمعـقػي قمغم اًمرأس ،واًمتل حتدث قمودة سمسبى طمقادث اًمسقورات أو

اًمؼطورات ،أو اًمسؼقط مـ ؿموهؼ ،أو كحق ذًمؽ مـ إؾمبوب.

ويعد هذا اًمسبى اًمرئقس ذم اًمقوموة اًمدموهمقي :طمقٌ إن كصػ طموٓت اًمقوموة اًمدموهمقي

كودمي قمـ هذا اًمسبى.

 – 2كزيػ داظمكم ذم اًمدموغ.

 – 3سمعض إمراض احلودة اًمتل شمصقى اًمدموغ ،يموٕورام وآًمتفوسموت وهمػمهو.

ويعتؼم إـمبوء شمقىمػ اًمؼؾى أو اًمتـػس اًمػجوئل وكؼص شمرويي اًمدموغ أؾمبو ًسمو كودر ًة عمقت

ضمذع اًمدموغ.

المطلب الثاني  :الحكم على الوفاة الدماغية عند األطباء وأثر

باإلعضاء الدمايية عند األطباء وأثر ذلك على التمع ابألعضاء
احلكم على الوفاة
ادلطلب
الثاين:التبرع
على
ذلك

ًمؽل حيؽؿ سمحصقل اًمقوموة اًمدموهمقي ـمبقوٓ ،سمد أن يؽقن ضمذع اًمدموغ -واًمذي شمؽقن ومقف

( )1اعمقؾمققمي اًمطبقي اًمػؼفقي ،د .أمحد يمـعون (ص ،)83واكظر :قمؿؾقوت كؼؾ وزرع إقمضوء اًمبنميي ،د .ؾمؿػمة اًمديوت
(ص ،)264كؼؾ إقمضوء اًمبنميي ،د .ـمورق رسور (ص.)63

( )2زرع إقمضوء (ص ،)75واكظر :اعمقؾمققمي اًمطبقي اًمػؼفقي ،د .أمحد يمـعون (ص.)883
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مرايمز اًمتحؽؿ ذم اًمتـػس واًمدورة اًمدمقيي -ىمد موت ،ويؿؽـ أن يستؿر اًمؼؾى ذم اًمضخ

واًمرئتون ذم اًمتـػس سمعد إقمالن مقت اًمدموغ ،وذم اًمغوًمى يتقىمػ اًمؼؾى متو ًمو قمـ اًمعؿؾ ،مفام
()1

أقمطل مـ مـشطوت ،واؾمتخدم مـ آٓت سمعد مقت اًمدموغ سمسوقموت أو أيوم ىمالئؾ .

ويعتؼم إـمبوء آؾمتػودة مـ أقمضوء اعمتقرم دموهمقو هل جمول اًمتؼمع احلؼقؼلٕ :ن إقمضوء

ٓ شمزال طمقي وهل شمعؿؾ سمؽػوءة طمقٌ أضمفزة اًمتـػس وكحقهو شمعؿؾ سملمر اهلل قمغم إسمؼوء
إقمضوء طمقي ،وموًمؼؾى واًمؽبد واًمؽغم وهمػمهو يمؾفو أقمضوء يؿؽـ آؾمتػودة مـفو ،سمخالف

أقمضوء احلل ومنكف وإن شمؼمع ومفق يتؼمع سملقمضوء حمددة ،ومال يؿؽـ ًمؾحل أن يتؼمع سمؼؾبف أو مجقع

يمبده ،أو رئتقف ،أو سمـؽريوؾمف وكحق ذًمؽ.

وأمو اعمتقرم طمؼقؼي ومنن آكتػوع مـ أقمضوئف حمدود ضمدا ،وذم كطوق ضقؼ ،سمؾ ٓ يؽود يقضمد
()2

مـ اًمـوطمقي اًمعؿؾقي ذم اًمقاىمع اًمطبل اعمعورص طمتك اًمققمً :مرسقمي ومسود هذه إقمضوء

شمؼدم.

يمام

()3
وىمد وضع إـمبوء ذو ًـمو وظمطقات أؾموؾمقي ًمتشخقص مقت اًمدموغ ،وهل :

 – 1وضمقد ؿمخص ذم همقبقسمي يمومؾي ٓ يتـػس إٓ سمقاؾمطي ضمفوز اًمتـػس قمغم أن ٓ يؽقن

ؾمبى هذه اًمغقبقسمي شمعوـمل اًمؽحقل ،أو اًمعؼوىمػم ،أو اكخػوض درضمي طمرارة اجلسؿ (ٕن
اًمدموغ ذم هذه إطمقال يؽقن ذم همقبقسمي وًمقس ذم طموًمي ووموة ).

 – 2وضمقد شمشخقص ًمسبى اًمغقبقسمي يقضح وضمقد مرض أو إصوسمي ذم ضمذع اًمدموغ ٓ

يؿؽـ معوجلتفو.

 – 3قمدم وضمقد إومعول اعمـعؽسي مـ ضمذع اًمدموغ.

 – 4إقمودة هذه اًمػحقصوت سمعد ومؽمة زمـقي قمغم أن دمرى مـ ىمبؾ اًمطبقى اعمعوًمٍ،

وأظمصوئل إمراض اًمعصبقي.

 – 5قمدم وضمقد شمـػس سمعد إيؼوف ضمفوز اًمتـػس عمدة قمنم دىموئؼ سمنموط معقـي.

( )1اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .حمؿد اًمبور (ص.)112
( )2اعمرضمع اًمسوسمؼ (ص.)111
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( )3اكظر :زرع إقمضوء ،د .قمبد اًمؼققم حمؿد (ص.)78

43

جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

العدد ()2

ذو احلجة 7347ى

ومنذا شمقومرت هذه اًمنموط واؾمتؽؿؾ إـمبوء اإلضمراءات اًمطبقي اعمؼررة قمـدهو حيؽؿ قمغم

اعمصوب سموًمقوموة اًمدموقمقي ،وسمعدهو شمليت احلوضمي ًمالكتػوع سملقمضوئف.

المطلب الثالث  :الحكم على الوفاة الدماغية عند الفقهاء وأثر
الوفاة الدمايية عند الفقهاء وأثر ذلك على التمع ابألعضاء
احلكم على
الثالث:
باألعضاء
التبرع
ادلطلبعلى
ذلك

يؿؽـ اًمؼقل أن كظر إـمبوء عمسلًمي اعمتقرم دموهمقو مـ وضمفلم:

األول :احلؽـؿ سمؿـقت اعمتـقرم دموهمقـو ،ويؽمشمـى قمـغم هـذا قمــدهؿ:ضمقاز آكتػـوع واًمـؼــؾ

ٕقمضوئف ،ويؽقن احلؽؿ ومقف ،واًمنموط ومقف يموحلؽؿ ذم اعمتقرم طمؼقؼي.

الثواين :احلؽؿ سمجقاز رومع إضمفزة قمـف ،طمقٌ إن اعمتقرم دموهمقو ٓ يتـػس ،وٓ يستؿر ىمؾبـف

ذم اًمـبض إٓ سمقاؾمطي أضمفزة ـمبقي ،يؼقل إـمبوء :إن رومعفو يمدي إمم اكؼطوع اًمــػس ،وشمقىمـػ

اًمؼؾى.

وإـمبوء يعؿؾقن قمغم إسمؼـوء هـذه إضمفـزة ذم اعمتـقرم دموهمقـو مـدة مــ اًمـزمـ متؽــفؿ مــ

آكتػوع مـ مجقع أقمضوئف سمـوء قمغم أكف متقرم طمؼقؼي.

واحلؽــؿ سمجــقاز رومــع إضمفــزة اًمطبقــي قمـــف -اًمتــل يـؼطــع سمرومعفــو قمـــف اًمـــػس ،ويتقىمــػ

اًمؼؾى -ىمد أومتك سمف قمدد مـ اًمػؼفوء واعمجومع ،مـفو:

 – 1ىمرار اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمـالمل اًمتـوسمع ًمراسمطـي اًمعـومل اإلؾمـالمل ،طمقـٌ كـص قمـغم أن

«اعمريض اًمذي ريمبـً قمـغم ضمسـؿف أضمفـزة اإلكعـوش جيـقز رومعفـو ،إذا شمعطؾـً مجقـع وفمـوئػ

دموهمف ً
شمعطال هنوئقو ،وىمررت جلـي مـ صمالصمي أـمبوء اظمتصوصقلم ظمؼماء ،أن اًمتعطؾ ٓ رضمعي ومقف،

وإن يمون اًمؼؾى واًمتـػس ٓ يزآن يعؿالن آًمقو ،سمػعؾ إضمفـزة اعمريمبـيً ،مؽــ ٓ حيؽـؿ سمؿقشمـف
()1
ذ ًقمو ،إٓ إذا شمقىمػ اًمتـػس واًمؼؾى شمقىم ًػو شمومو سمعد رومع هذه إضمفزة» .

ومفـو كؾحظ أمريـ:

أ – ضمقاز رومع إضمفزة إذا ىمرر صمالصمي مـ إـمبوء شمعطؾ اًمدموغ ً
شمعطال ٓ رضمعي ومقف.

ب – أن احلؽؿ سموعمقت اًمنمقمل احلؼقؼل ٓ يؽقن إٓ سمعد شمقىمػ اًمؼؾى واًمتـػس ،وهذا ٓ

حيصؾ مع وضمقد إضمفزة ،وسموًمتوزم ومنن اعمتقرم دموهمقو ٓ يعتؼم مقتًو مقشمًو طمؼقؼقو قمــدهؿ إٓ سمعـد
( )1ىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمؿؽي اعمؽرمي ،مطبققموت راسمطي اًمعومل اإلؾمالمل (ص.)216
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شمقىمػ ىمؾبف واكؼطوع َك َػسف.

 – 2ومتقى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء رىمؿ (:)6619

طمقٌ ؾمئؾً اًمؾجـي قمـ طمؽؿ رومع إضمفزة اًمطبقي اًمتل شمقضـع عمـريض شمقىمـػ خمـف متو ًمـو،

سمقـام شمعؿؾ إضمفزة قمغم شمشغقؾ ىمؾبف وشمـػسف أشمقموشمقؽقو ،وهق مـ طمقٌ اًمـظرة اًمطبقي يعتؼم مقتًو

عمقت دموهمف ،وذم طموًمي كزع إضمفزة قمـف ومنكـف ؾمـقتقىمػ ىمؾبـف وشمـػسـف ،وشمظفـر قمؾقـف قمالمـوت
اعمقت اعمتعورف قمؾقفو.

وملضموسمً اًمؾجـي « :إذا يمون اًمقاىمع يمام ذيمر ،ضموز إيؼوف إضمفزة اًمتل شمشغؾ اًمؼؾى ،وضمفوز

اًمتـػس أشمقموشمقؽقو ،إذا يمون اًمؼؾى ٓ يـبض ًمقطمده ،واًمتـػس ٓ وضمقد ًمـف إٓ سمـوٕضمفزةٕ :كـف

قمغم هذا يؽقن مقتًو ،وطمريمي اًمؼؾى واًمتـػس إكام هل سمـوٕضمفزة ٓ طمقـوة اًمشـخصً ،مؽــ جيـى
()1

اًمتليمد مـ مقشمف سمعد رومع إضمفزة ،وىمبؾ إقمالن اعمقت ًمؽامل أوضمففو » .

وهبذا يتبلم مـ ىمرار اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل ،واًمؾجـي اًمدائؿي ًمإلومتـوء أن اعمتـقرم دموهمقـو

ٓ حيؽؿ سمؿقشمف عمجرد ووموة دموهمف ،سمؾ ٓ سمد مـ شمقىمػ اًمؼؾى واكؼطوع اًمـػس يمذًمؽ.

وًمذا ومقـبغل اًمتػريؼ سملم احلؽؿ سمجقاز رومع إضمفزة قمـ اعمتقرم دموهمقو ،واحلؽـؿ سمحصـقل

اًمقوموة احلؼقؼقي سموًمـسبي ًمف.

واًمذي يعـقـو هـو هق اًمؽالم قمغم احلؽؿ سمحصقل اًمقوموة احلؼقؼقي سموًمـسبي ًمؾؿتقرم دموهمقو.

ومؼد اظمتؾػ اًمػؼفوء ومقؿـ طمؽؿ إـمبوء سملكف متقرم دموهمقو هـؾ شمعتـؼم ووموشمـف اًمدموهمقـي وومـوة

طمؼقؼقــي ،يؽمشمــى قمؾقفــو احلؽــؿ سمقوموشمــف وومــوة طمؼقؼقــي ذقمقــي معتــؼمة ،يؽمشمــى قمؾقفــو شمغســقؾف،

واًمصالة قمؾقف ،ودومـف ،واكتؼول أماليمف ًمؾقرصمي ،وسمدء اًمعدة ًمؾزوضمي وهمـػم ذًمـؽ مــ أطمؽـوم ،أم
أكف ٓ حيؽؿ سمقوموشمف طمؼقؼي ،ومتبطؾ ؾموئر شمؾؽ إطمؽوم؟
ىمقٓن ذم اعمسلًمي:

األول :أن اعمتقرم دموهمقو يعد مقتًو طمؼقؼقو ،وهق مو ىمرره جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اعمـبثؼ مـ

مـظؿي اعمممتر اإلؾمالمل ،وسمعض اًمػؼفوء أظمريـٕ :كف ذم طمؽؿ اعمقً طمؼقؼي قمـدهؿ ،إذ ٓ
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( )1زرع إقمضوء ،د .قمبد اًمؼققم حمؿد (ص( ،)91ومتقى رىمؿ  6619وشموريخ 1434/2/15هـ).
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يؿؽـ أن يعقد دموهمف ًمؾعؿؾ ،ومل يسجؾ ذم اًمعومل يمؾف أن متقرم دموهمقو قمود دموهمف ًمؾعؿؾ سمعد

احلؽؿ سمقوموشمف دموهمقو ،وقمغم هذا ومام ىمرره إـمبوء مـ اقمتبور اعمتقرم دموهمقو مقً طمؼقؼي هق اعمعتؼم

أيضو ،ودوكؽ اًمػتووى ذم هذا:
ذ ًقمو ً

أ – جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـبثؼ قمـ مـظؿي اًمتعوون اإلؾمالمل ،وكصف:

« يعتؼم ذ ًقمو أن اًمشخص ىمد موت ،وشمؽمشمى مجقع إطمؽوم اعمؼررة ذ ًقمو ًمؾقوموة قمـد ذًمؽ

إذا شمبقـً ومقف إطمدى اًمعالمتلم اًمتوًمقتلم:

 – 1إذا شمقىمػ ىمؾبف وشمـػسف شمقىم ًػو شمومو ،وطمؽؿ إـمبوء سملن هذا اًمتقىمػ ٓ رضمعي ومقف.

ً
شمعطال هنوئقو ،وطمؽؿ إـمبوء آظمتصوصققن اخلؼماء
 – 2إذا شمعطؾً مجقع وفموئػ دموهمف

سملن هذا اًمتعطؾ ٓ رضمعي ومقف ،وأظمذ دموهمف ذم اًمتحؾؾ ،وذم هذه احلوًمي يسقغ رومع أضمفزة
اإلكعوش اعمريمبي قمغم اًمشخص وإن يمون سمعض إقمضوء يموًمؼؾى ً
مثال ٓ يزال يعؿؾ آًمقو سمػعؾ
()1

إضمفزة اعمريمبي» .

وهذا اًمؼرار يعـل أكف حيؽؿ سمقوموة اإلكسون ووموة طمؼقؼي سمـوء قمغم طمؽؿ إـمبوء سمقوموة اًمـدموغ،

وإن سمؼل اًمؼؾى واًمتـػس يعؿالنً ،مقضمقد إضمفزة اًمطبقي قمغم اعمريض.

ب  -ذهى اًمديمتقر حمؿد كعقؿ يوؾملم إمم اًمؼقل سملن أهؾ اًمطـى ،إذا اؾمـتطوقمقا أن حيـددوا

قموضمزا سمصقرة يمؾقي وهنوئقـي قمــ اإلطمسـوس« ،وأن ذًمـؽ
سمقؼلم ،اًمقىمً اًمذي يصبح ومقف اجلسد
ً
اًمعجز اًمـفوئل صمؿرة عمـقت اًمـدموغ ،واؾمـتطوقمقا سمصـقرة ىموـمعـي حتديـد مقاصـػوت ٓ شمتخؾـػ
()2

ًمؾدموغ اعمقً ،ومال موكع قمـدئذ يؿـع مـ اًمؼقل سمحدوث اًمقوموة قمـد مقت اًمدموغ » .
الثاين :ىمقل اًمؼوئؾلم سموعمـع ،وهق ىمقل مجفقر اًمػؼفوء واًمبوطمثلم ،ومـفؿ:

أ – هقئي يمبور اًمعؾامء سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ،طمقٌ كص اًمؼرار رىمؿ ( )181قمغم مو يكم:

«ٓ جيقز ذ ًقمو احلؽؿ سمؿقت اإلكسون اعمقت اًمذي شمؽمشمى قمؾقف أطمؽومف اًمـنمقمقي سمؿجرد شمؼريـر
إـمبوء أكف مـوت دموهمقـو ،طمتـك يعؾـؿ أكـف مـوت مقشمًـو ٓ ؿمـبفي ومقـف شمتقىمـػ معـف طمريمـي اًمؼؾـى

( )1ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة ،ـمبعي دار اًمؼؾؿ (ص.)36

( )2طمؽؿ اًمتؼمع سموٕقمضوء ،د .حمؿد كعقؿ يوؾملم (ص ،)178وذهى إمم هذا اًمؼقل اًمديمتقر حمؿد إؿمؼر واًمديمتقر قمؿر

إؿمؼر ،يمام ذم :أطمؽوم اجلراطمي اًمطبقي ،د .حمؿد اًمشـؼقطل (ص.)344
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واًمـػس مع فمفقر إمورات إظمرى اًمداًمي قمغم مقشمف يؼقـًوٕ :ن إصؾ طمقوشمف ،ومال يعـدل قمــف
()1

إٓ سمقؼلم» .

ب – ىمرار اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل ،وشمؼدم آك ًػو.

ج – ومتقى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء رىمؿ ( ،)6619وشمؼدمً آك ًػو.
د – ومتقى ؾمامطمي اًمشقخ قمبد اًمعزيز سمـ سمـوز

قمــ ؾمـمال «هـؾ حيؽـؿ سمؿـقت اعمتـقرم

دموهم ًقو؟ » ومؼول ٓ« :حيؽؿ سمؿقشمف وٓ يستعجؾ قمؾقـف ،ويـتظـر طمتـك يؿـقت مقشمًـو ٓ ؿمـؽ ومقـف،

وهذه قمجؾي مـ سمعض إـمبوء طمتك يلظمذوا مـف ىمط ًعو أو أقمضوء ،ويتالقمبقا سموعمقشمك ،وهذا يمؾـف
()2

ٓ جيقز» .

أيضو ومضقؾي اًمديمتقر سمؽر أسمق زيد
وىمد ىمول سموعمـع ً

 ،طمقٌ إكف يرى أن مقت اًمـدموغ مـع

كبض اًمؼؾى وًمق آًمقو أكف ذم احلؼقؼي ًمـقس مقشمًـو ،وإكـام كـذير وؾمـػم إمم اعمـقت ،ومـام زال ًمـف طمؽـؿ
()3

إطمقوء طمتك يتؿ اكػصول اًمروح قمـ اًمبدن .

الرتجيح:

اًمراضمح ومقام يظفر  -واهلل أقمؾؿ -أن اعمقت احلؼقؼل اًمنمقمل ٓ حيؽؿ سمف إٓ عمـ شمقىمػ ىمؾبف،

واكؼطع كػسف ،وأن مقت اًمدموغ ومؼط ًمقس يموومقو ذم احلؽؿ سمقومـوة صـوطمبف ،وسمــوء قمـغم هـذا ومـال
جيقز أظمذ رء مـ أقمضوئف ،أو اًمتٍمف هبو مـ ىمبؾ اًمقرصمي أو همػمهؿ.
وذًمؽ ٕمقر:

 – 7أن إصؾ سمؼوء احلقوة ،ومال حيؽؿ سمزواهلو إٓ سمقؼلم ،ومقبؼك اعمتقرم دموهمقو حمؽقم سمحقوشمف:

ٕن إصؾ سمؼوء مو يمون قمغم مو يمون :وٕن إصؾ اًمسالمي يمام هق مؼرر ذم ىمقاقمد اًمػؼف.

 – 2أن اًمػؼفوء ىمد كصقا قمغم أن مـ موت ومجلة سمسـبى صـعؼي ،أو شم ََـرد مــ ضمبـؾ ،أو كحـق

( )1اًمػتووى اعمتعؾؼي سموًمطى وأطمؽوم اعمرىض ،إذاف اًمشقخ صوًمح اًمػقزان (ص.)337
( )2جمؿقع ومتووى ومؼوٓت متـققميً ،معبد اًمعزيز سمـ سموز (.)366/13

أيضو :اكتػوع اإلكسون سملقمضوء ضمسؿ
( )3اًمتنميح اجلثامين واًمـؼؾ واًمتعقيض اإلكسوين ،د .سمؽر أسمق زيد (ص .)181ويـظر ً

إكسون آظمر طمقو أو مقتًو ،د .قمبد اًمسالم اًمعبودي (ص .)237واكظر :أطمؽوم اجلراطمي اًمطبقي ،د .حمؿد اًمشـؼقطل

(ص ،)352طمؽؿ آكتػوع سموٕقمضوء ،يمامل اًمديـ سمؽرو (ص ،)456طمؽؿ كؼؾ إقمضوء ،د .قمؼقؾ اًمعؼقكم
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()1

ذًمؽ ،أو ؿمؽ ذم مقشمف ،أكف يـتظر طمتك يعؾؿ مقشمف يؼقـًو .
ىمول اإلموم اًمشوومعل

« :ومقؽمك اًمققم واًمققملم واًمثالصمي طمتك خيشـك ومسـوده ًمـئال يؽـقن

مغؿك قمؾقف أو اكطبؼ طمؾؼف أو همؾى اعمرار قمؾقف».

وموكظر -رمحـل اهلل وإيوك -يمقػ أن اإلموم اًمشـوومعل يـرى أن مــ مـوت ومجـلة يـتظـر طمتـك

خيشك ومسوده ًمـعؾؿ يؼقـًو طمصقل مقشمف.

 – 4أن هذا إمر يتعؾؼ سموًمـػس ،وىمد اقمتـك اًمنمع سمحػظفو وضمعؾف مؼصـدً ا مــ مؼوصـد

اًمنميعي وهق أول اعمؼوصد سمعد طمػظ اًمديـ ،ومؽون احلؼ اًمتثبً واحلقطي ذم احلؽؿ سموًمقوموة.

 – 3أن احلؽؿ سموًمقوموة اًمدموهمقي مبـل قمغم شمشخقص إـمبوء ًمؾحوًمي ،وىمد خيطئ اًمطبقى ذم

ذًمــؽ اًمتشــخقص ومــقحؽؿ سمقومــوة إكســون طمــل ،ومؽقــػ يؼــدم اعمــرء أو يتســبى ذم إزهــوق كػــس
()2

معصقمي .

 – 5أن اعمتقرم دموهمقو شمظفر ومقف وقمؾقف قمالمـوت إطمقـوء ،ومؼؾبـف يــبض ،وشمـػسـف مسـتؿر،

وؿمعره يطقل ،وأفمػوره يمذًمؽ «وشمبؼك مظوهر احلقوة اعمختؾػي سموديي قمؾقف مو قمدا ومؼداكـف ًمؾـققمل
وقمدم اؾمتجوسمتف ًمؾؿـبفوت اخلورضمقي ،ومؽقػ كؼقل قمـ ؿمخص مو زاًمً احلقوة شمـدب ذم معظـؿ
()3

سمدكف أكف موت» .

ـديام ىمــد كصــقا قمــغم أن ًمؾؿــقت قمالمــوت حيؽــؿ سمظفقرهــو قمــغم مــقت
 – 6أن اًمػؼفــوء ىمـ ً

صوطمبفو ،وهذه اًمعالموت ٓ شمظفر قمغم اعمتقرم دموهمقو ،وممـ ذيمرهو اسمـ ىمدامي ذم اعمغــل :طمقـٌ
ىمول« :وإن اؿمتبف أمر اعمقً اقمتؼم سمظفقر أمورات اعمقت ،مـ اؾمؽمظموء رضمؾقـف ،واكػصـول يمػقـف،

ومقؾ أكػف ،وامتداد ضمؾدة وضمفف ،واكحسوف صدهمقف.

وإن موت ومجلة يموعمصعقق ،أو ظموئ ًػو مـ طمرب أو ؾمبع أو شمردى مــ ضمبـؾ ،اكتظـر سمـف هـذه

( )1مطوًمى أوزم اًمـفك (.)841/1

( )2وىمد طمدصمـل اًمطبقى اًمديمتقر مقؾمك اعمجكم رئقس وطمدة إمراض اًمعصبقي ،واعمسمول قمـ اقمتامد شمشخقص طموٓت
اًمقوموة اًمدموهمقي سمؿؽي أن اًمؾجـي اًمطبقي ىمررت طمصقل اًمقوموة اًمدموهمقي ٕطمد اعمرىض ،صمؿ عمو ىموم هق سموًمؽشػ قمغم احلوًمي

شمبلم ًمف ظمطل اًمتشخقص.

( )3اعمقؾمققمي اًمطبقي اًمػؼفقي ،د .أمحد يمـعون (ص.)885
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()1

اًمعالموت ،طمتك يتقؼـ مقشمف » .

وهؿ وإن طمؽؿقا سملن مقت ضمذع اًمدموغ قمالمي قمغم مقت اإلكسون إٓ أكف قمالمي قمورضتفو

قمالموت أظمرى شمعورضفو مـ قمؿؾ اًمؼؾى وضمريون اًمـػس وهمػم ذًمـؽ ،ومرضمعــو ًمألصـؾ وهـق

سمؼوء احلقوة وقمؿؾـو سموًمقؼلم ،ومال يصح شمرك اًمقؼلم إٓ سمقؼلم مثؾف ،وسموهلل اًمتقومقؼ.

( )1اعمغـلٓ ،سمـ ىمدامي ( .)367/3واكظر :احلووي اًمؽبػمً ،مؾاموردي ( )7/3طمقٌ ىمول« :ومنذا أريد همسؾف مل يعجؾ سمف

طمتك ُيتحؼؼ مقشمف سمعالموت شمدل قمؾقف :اومؽماق اًمزكديـ ،واؾمؽمظموء اًمعضديـ ،ومقؾ إكػ وشمغقػم اًمرائحي ،وإن يمون
همري ًؼو أو طمري ًؼو أو حتً هدم ،أو مؽمديو مـ قمؾق ُوملطمى أن يـتظر سمف اًمققم واًمققملم ٕ :كف ٓ ُيم َمـ أن يؽقن ىمد زال مـف

272
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الخاتمة
اخلامتة
احلؿد هلل ،وسمعد:

ذم ظمتوم هذا اًمبحٌ أذيمر أبرز النتائج اًمتل شمقصؾً إًمقفو مـ ظمالًمف ،وهل:

 – 1قمـويي اًمنميعي اإلؾمالمقي سمحػظ اًمـػقس ،وطمثفو قمغم حتصقؾ يمؾ مو مــ ؿمـلكف حتؼقـؼ

ذًمؽ مو مل يػض إمم مػوؾمد ذقمقي.

 – 2أمهقي مراىمبي قمؿؾقـوت اًمتـؼمع سموٕقمضـوء وزراقمتفـو ،ورضورة قمـويـي اجلفـوت اًمطبقـي

سمذًمؽ صقوكي حلرموت اعمسؾؿلم مـ إطمقوء وإمقات ،ومراقموة ًمؾؽرامي اإلكسوكقي.
 – 3ضمقاز كؼؾ قمضق مـ ضمسؿ اإلكسون إمم مؽون آظمر ذم ضمسده.

 – 4أن اًمػؼفوء اعمعورصيـ ىمد اظمتؾػقا ذم مــنموقمقي اًمتـؼمع سموٕقمضـوء ًمؾغـػم ،ومجفـقرهؿ

قمغم اًمؼقل سمنسموطمي ذًمؽ سمضقاسمط وذوط متعددة.

 – 5أن اًمراضمح مـ يمالم أهؾ اًمعؾؿ ضمقاز اًمتؼمع سمبعض إقمضوء مـ اإلكسون احلـل اًمتـل

ٓ يػيض اًمتؼمع هبو إمم مػوؾمد أقمظؿ مـ قمدم اًمتؼمع.

 - 6أن اًمراضمح مـ يمالم أهؾ اًمعؾؿ ضمقاز كؼؾ إقمضوء مـ اإلكسون اعمقً متـك مـو يموكـً

آؾمتػودة مـ ذًمؽ ممؽـي.

 – 7أن اًمػؼفوء اًمؼوئؾلم سمجقاز اًمتؼمع سموٕقمضوء ىمد وضعقا ًمذًمؽ ضقاسمط وذوـمو ٓ سمـد

مـ آًمتزام هبو وحتصقؾفو.

 – 8اًمراضمح أن اعمتقرم دموهمقو ٓ يعد مقتًو طمؼقؼي ،وقمؾقف ومال يصـح أظمـذ رء مــ أقمضـوئف

وٓ ىمسؿي أمقاًمف قمغم اًمقرصمي وٓ همػم ذًمؽ مـ إطمؽومٕ :كف ًمقس حمؽق ًمو سمقوموشمف ذ ًقمـو .وسمـوهلل
اًمتقومقؼ.

التوصيات:

يؿؽـ أن أظمؾص مـ هذا اًمبحٌ إمم قمدد مـ اًمتقصقوت ،مـفو:

 – 1يـبغل قمغم مرايمز اًمبحٌ اًمطبل اًمسعل احلثقٌ ذم إجيود وحتصقؾ أقمضوء صـوقمقي أو

طمققاكقي ،يؿؽـ أن شمؼقم مؼوم إقمضوء اإلكسوكقي سمنذن اهلل ،ويمذًمؽ شمؽثقػ اجلفقد وإسمحوث
37
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ومتحو ـمبقو مفام ذم هذا اًمبوب.
ذم قمؿؾقوت اخلاليو اجلذقمقي اًمتل شمعد ً

 – 2يـبغل قمغم اعمرايمز اًمطبقي واعمستشػقوت اًمتل شمؼقم سمعؿؾقوت اًمزراقمي ذم اًمعومل اإلؾمالمل

وهمػمه ،قمؿؾ اإلضمراءات ،ووضع اًمـظؿ اًمؽػقؾي سمنذن اهلل ذم اًمؼضوء قمغم اعمامرؾموت همػم
إظمالىمقي ،اًمتل ىمد شمـتٍ مـ ضمراء قمؿؾقي اًمتؼمع واًمزراقمي.

 – 3اًمقاضمى قمغم اعمستشػقوت ذم اًمعومل اإلؾمالمل أن شمراقمل طمرمي اعمتقوملم دموهمقو،

يمؿراقموهتو حلوضمي اعمرىض اعمحتوضملم ًمؾزراقمي.

 – 4اًمتليمقد قمغم اًمطبقى ،واعمتؼمع ،واًمزارع أن اًمشوذم هق اهلل  ،وأن اًمقاضمى قمغم

اعمريض أن يعؾؼ رضموءه سموهلل وطمده ،وأن يدرك أن مو ؾمقى ذًمؽ مو هق إٓ ؾمبى مـ إؾمبوب
اعمطؾقب حتصقؾفو ذ ًقمو.

 – 5أن شمؼقم ذم اعمرايمز واعمستشػقوت اعمتخصصي ذم قمؿؾقوت اًمزراقمي ذم اًمعومل اإلؾمالمل

جلون ـمبقي وذقمقي ،شمؽقن مفؿتفو مراىمبي اًمـظؿ ،واإلضمراءات اعمعؿقل هبو ذم شمؾؽ
اعمستشػقوت ،وأن ٓ يؽمك ذًمؽ إمر ٓضمتفودات إـمبوء ومققهلؿ.

 – 6أن يؽقن مـ مفوم اعمستشػقوت اًمتل شمؼقم سمعؿؾقوت اًمزراقمي شمقضقح اًمصقرة احلؼقؼقي

ًمؾؿتؼمع ،ومو يؽمشمى قمغم شمؼمقمف ،ومو أصمور اًمتل ىمد حتصؾ سمعد ذًمؽ ،واعمخوـمر اًمتل يؿؽـ أن
شمـجؿ ًمقؼدم قمغم إمر إذا رهمى وهق قمومل سمحؼقؼتف ،وإومم أن يتقمم ذًمؽ أـمبوء مستؼؾقن قمـ

مـ جيري شمؾؽ اًمعؿؾقوت مـ إـمبوء.

هذا مو فمفر زم مـ ظمالل هذا اًمبحٌ ،واحلؿد هلل اًمذي سمـعؿتف شمتؿ اًمصوحلوت.
وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.
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قائمة المصادر والمراجع

قائمة املصادر واملراجع

 .1أحكوام اجلراحوة الطبيوة وا اثر ادلرتتبوة عليهوا ،اًمشــؼقطل ،د .حمؿــد سمــ حمؿـد اعمختـور ،ط ،2ضمــدة:
مؽتبي اًمصحوسمي1415 ،هـ.

 .2أحكام نقل أعضاء اإلنسان يف الفقو اإلسالما ،إمحـد ،د.يقؾمـػ ،رؾمـوًمي ديمتـقراة ،اًمسـعقديي،
ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي ،قموم 1427هـ.

 .3األشباه والنظائر ،اًمسبؽل ،شموج اًمديـ قمبد اًمقهوب سمـ قمكم ،ت :قمودل قمبد اعمقضمقد ،وقمـكم معـقض،
اًمطبعي إومم ،سمػموت :دار اًمؽتى اًمعؾؿقي1413 ،هـ.

 .4األشباه والنظائر ،اًمسققـمل ،ضمالل اًمـديـ قمبـد اًمـرمحـ سمــ أيب سمؽـر ،ت :حمؿـد اعمعتصـؿ اًمبغـدادي،

ط ،2سمػموت :دار اًمؽتوب اًمعريب1414 ،هـ.

 .5األشباه والنظائر ،اسمـ كجقؿ احلـػل ،زيـ اًمديـ سمـ إسمـراهقؿ ،ت :حمؿـد مطقـع احلـوومظ ،ط ،1دمشـؼ:
دار اًمػؽر1433 ،هـ.

 .6انتفاع اإلنسان أبعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتًوا ،اًمعبودي ،د .قمبد اًمسالم داود ،جمؾي جمؿـع

اًمػؼف اإلؾمالمل ،اًمدورة اًمراسمعي ،اًمعدد اًمراسمع ،اجلزء إول1438 ،هـ.

 .7انتفاع اإلنسان أبعضاء جسم إنسوان آخور حيوا أو ميتًوا ،د .حمؿـد أيؿــ صـوذم ،جمؾـي جمؿـع اًمػؼـف

اإلؾمالمل ،اًمدورة اًمراسمعي ،اًمعدد اًمراسمع ،اجلزء إول1438 ،هـ.

 .8انتفاع اإلنسان أبعضاء جسم إنسان آخر حيوا أو ميتًوا ،اًمبـقـمل ،د .حمؿـد ؾمـعقد رمضـون  ،جمؾـي
جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل ،اًمدورة اًمراسمعي ،اًمعدد اًمراسمع ،اجلزء إول1438 ،هـ.

 .9انتفواع اإلنسوان أبعضوواء جسوم إنسووان آخور حيوا أو ميتًوا ،اًمبــور ،د .حمؿــد قمــكم ،جمؾــي جمؿــع اًمػؼــف

اإلؾمالمل ،اًمدورة اًمراسمعي ،اًمعدد اًمراسمع ،اجلزء إول1438 ،هـ.

 .13بوودائع الاوونائع يف ترتيوب الشورائع ،اًمؽوؾمــوين ،أسمــق سمؽــر مســعقد سمـــ أمحــد ،سمــػموت ،دار اًمؽتــى

اًمعؾؿقي.

 .11التمع ابلكلى يف ضووء قواعود الفقوو اإلسوالما ،اًمؼطـون ،د .مــوع ظمؾقـؾ ،مـشـقر ذم يمتـوب زرع

إقمضوء ذم ضقء اًمنميعي اإلؾمالمقي ،اًمصودر قمـ اعمريمز اًمسعقدي ًمزراقمي إقمضوء ومريمز إمػم ؾمـؾامن

اخلػمي ٕمراض اًمؽغم ،ط.3

 .12التشريح اجلثماين والنقل والتعويض اإلنساين ،د .أسمق زيد ،سمؽر سمـ قمبد اهلل ،جمؾي اًمػؼف اإلؾمـالمل،

اًمدورة اًمراسمعي ،اًمعدد اًمراسمع ،اجلزء إول1438 ،هـ.
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 .13تفسري القرآن العظويم ،اسمـ يمثػم ،أسمق اًمػـداء إؾمـامقمقؾ سمــ يمثـػم ،ط ،1اعمديــي اعمــقرة :مؽتبـي ـمقبـي،

1413هـ.

 .14حاشية رد احملتوار (حاشوية ابون عابودين) اسمــ قموسمـديـ ،حمؿـد أمـلم ،اًمطبعـي اًمثوكقـي ،سمـػموت :دار

اًمػؽر1386 ،هـ

 .15حكم االنتفاع ابألعضاء البشرية واحليوانيوة ،سمؽرو ،يمـامل اًمـديـ مجعـي ،ط ،1سمـػموت :دار اخلـػم،

1422هـ.

 .16حكووم التوومع ابألعضوواء يف ضوووء القواعوود الشوورعية وادلعطيووات الطبيووة ،يوؾمــلم :د .حمؿــد كعــقؿ،
مـشقر ذم يمتوسمف (أسمحوث ومؼفقي ذم ىمضويو ـمبقي معورصة) ،ط ،3إردن :دار اًمـػوئس1421،هـ.

 .17حكم العالج بنقل دم اإلنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منها ،أسمق ؾمـي :د .أمحـد ومفؿـل ،سمحـٌ
مـشقر ذم جمؾي اعمجؿع اًمػؼفل ،اًمعدد إول.

 .18حكم نقل أعضاء اإلنسان يف الفقو اإلسالما ،اًمشوذزم ،طمسـ قمكم .د.ط ،د.ن.

 .19حكم نقل األعضواء البشورية يف الفقوو اإلسوالما ،ؾمـالمي ،د .أمحـد قمبـد اًمؽـريؿ ،جمؾـي إمحديـي
اًمصودرة مـ دار اًمبحقث ًمؾدراؾموت اإلؾمالمقي وإطمقوء اًمؽماث ،ديب ،اًمعدد اًمسوسمع ،حمرم 1422هـ.

 .23حكم نقل األعضاء مع التعقيبات البينة على من تعقب ابن تيميوة ،د .اًمعؼقكم :قمؼقؾ سمـ أمحـد،
ضمدة :مؽتبي اًمصحوسمي1412 ،هـ

 .21زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد ،اسمـ ىمقؿ اجلقزيـي :أسمـق قمبـد اهلل حمؿـد سمــ أيب سمؽـر اًمزرقمـل ،ط،13
سمػموت :ممؾمسي اًمرؾموًمي1436 ،هـ.

 .22زراعة األعضاء اإلنسانية يف جسم اإلنسان ،ىمبوين ،د .حمؿد رؿمقد ،سمحٌ مـشقر ذم جمؾـي اعمجؿـع

اًمػؼفل ،اًمعدد إول.

 .23زراعة األعضاء اإلنسانية يف جسم اإلنسان ،اًمبسوم ،قمبـد اهلل سمــ قمبـد اًمـرمحـ ،سمحـٌ مـشـقر ذم

جمؾي اعمجؿع اًمػؼفل ،اًمعدد إول.

 .24زرع األعضوواء يف ضوووء الش وريعة اإلسووالمية ،ىمــوم سمجؿعــف :صــوًمح ،د .قمبــد اًمؼقــقم حمؿــد ،ط،3
اًمسعقديي :اعمريمز اًمسعقدي ًمزراقمي إقمضوء ومريمز إمػم ؾمؾامن اخلػمي ٕمراض اًمؽغم.

 .25سونن أ داود ،أسمق داود :ؾمؾقامن سمـ إؿمـعٌ اًمسجسـتوين ،إذاف ومراضمعـي :صـوًمح آل اًمشـقخ،

ط ،3اًمريوض :دار اًمسالم1421 ،هـ ( مطبقع ضؿـ اًمؽتى اًمستي ).

 .26سنن الرتموذي ،اًمؽممذي :أسمق قمقسك حمؿد سمــ قمقسـك ،إذاف ومراضمعـي :صـوًمح آل اًمشـقخ ،ط،3
اًمريوض :دار اًمسالم1421 ،هـ (مطبقع ضؿـ اًمؽتى اًمستي).
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 .27سنن النسوائا ،اًمـسوئل ،أمحد سمـ ؿمعقى ،إذاف ومراضمعي :صوًمح آل اًمشـقخ ،ط ،3اًمريـوض :دار

اًمسالم1421 ،هـ ( مطبقع ضؿـ اًمؽتى اًمستي).

 .28صحيح البخاري ،اًمبخوري ،أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمـامقمقؾ ،إذاف ومراضمعـي :صـوًمح آل اًمشـقخ،

ط ،3اًمريوض :دار اًمسالم1421 ،هـ (مطبقع ضؿـ اًمؽتى اًمستي).

 .29صوحيح مسوولم ،مســؾؿ ،أسمــق احلســلم مســؾؿ سمـــ احلجــوج اًمؼشــػمي ،إذاف ومراضمعــي :صــوًمح آل

اًمشقخ ،ط ،3اًمريوض :دار اًمسالم1421 ،هـ (مطبقع ضؿـ اًمؽتى اًمستي).

 .33عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بني الشرع والقانون ،د .اًمديوت ،ؾمؿػمة قموسمد ،ط ،1قمامن:
مؽتبي دار اًمثؼوومي1999 ،م.

 .31الفتاوى ادلتعلقة ابلطب وأحكام ادلرضى ،إذاف ومضقؾي اًمشقخ صوًمح سمـ ومقزان اًمػقزان ،شمؼديؿ
ؾمامطمي اًمشقخ قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اهلل آل اًمشقخ ،ط ،1اًمريوض :دار اعمميد1424 ،هـ.

 .32فتح الباري شرح صحيح البخاري ،اًمعسؼالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ،ط ،1سمػموت :دار اًمؽتـى

اًمعؾؿقي1413 ،هـ.

 .33القاموس احمليط ،اًمػػموز آسمودي ،جمد اًمديـ سمـ حمؿد سمـ يعؼـقب ،ط ،2سمـػموت :ممؾمسـي اًمرؾمـوًمي،

1437هـ.

 .34قورارات اجملمووع الفقهووا اإلسووالما مكووة ادلكرمووة ،مطبققمــوت راسمطــي اًمعــومل اإلؾمــالمل (اعمجؿــع

اًمػؼفل اإلؾمالمل) اًمؼرارات مـ إول إمم اًمسوسمع واًمثامكلم.

 .35قو ورارات وتوص وويات جمم ووع الفق ووو اإلس ووالما ادلنبث ووإل م وون منظم ووة ادل ووؤ ر اإلس ووالما  -ضمـــدة،
اًمؼرارات  ،97-1ضمدة ،جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل ،شمـسقؼ وشمعؾقؼ :د .قمبد اًمسـتور أسمـق همـدة ،اًمطبعـي اًمثوكقـي،
دمشؼ :دار اًمؼؾؿ1418 ،هـ.

 .36قواعد األحكام يف مااحل األانم ،اًمعز سمـ قمبد اًمسالم ،قمز اًمديـ سمـ قمبـد اًمعزيـز سمــ قمبـد اًمسـالم
اًمسؾؿل ،سمػموت :ممؾمسي اًمريون1413 ،هـ

 .37القواعوود الفقهيووة علووى ادلووذىب احلنفووا والشووافعا ،د .اًمــزطمقكم ،حمؿــد ،ط ،1اًمؽقيــً :ضمومعــي

اًمؽقيً1999 ،م.

 .38جمموع الزوائود ومنبووع الفوائود ،اهلقثؿــل ،كـقر اًمــديـ قمــكم سمــ أيب سمؽــر ،ط ،2سمــػموت :دار اًمؽتــوب،

1967م.

 .39جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،مجع وشمرشمقى :اسمـ ىموؾمؿ ،قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿـد واسمــف

حمؿد ،اعمديـي اعمـقرة:جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ1416 ،هـ .
35

277

د .عبد اجمليد بن دمحم السبيل

األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية

 .43جمموووع فتوواوى ورسووائل فضوويلة الشوويخ دمحم بوون صوواحل العثيمووني ،مجــع وشمرشمقــى ومفــد سمـــ كــورص
اًمسؾقامن ،ط ،1اًمريوض :دار اًمثريو1423 ،هـ.

 .41جمموووع فتوواوى ومقوواالت متنوعووة ،اسمـــ سمــوز  ،قمبــد اًمعزيــز سمـــ قمبــد اهلل  ،مجــع وشمرشمقــى وإذاف:
اًمشقيعر :د.حمؿد سمـ ؾمعد ،اًمريوض :دار اًمؼوؾمؿ1421 ،هـ.

 .42ادلسائل الطبية ادلستجدة يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،اًمـتشي ،حمؿد قمبد اجلقاد ،ط ،1سمريطوكقـو:
مـ إصدارات جمؾي احلؽؿي1422 ،هـ.

 .43مسند اإلمام أمحد بون حنبول ،حتؼقـؼ :جمؿققمـي مــ اعمحؼؼـلم سمـنذاف :د .قمبـد اهلل اًمؽميمـل ،ط،1
سمػموت :ممؾمسي اًمرؾموًمي1413 ،هـ

 .44ادلاباح ادلنري ،اًمػققمل ،أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم ،سمػموت :مؽتبي ًمبـون1987 ،م.

 .45م وع النوواس منشووورات وفتوواوى ،اًمبــقـمل ،د .حمؿــد ؾمــعقد رمضــون ،ط ،3دمشــؼ :دار اًمػؽــر،
1999م.

 .46معجم لغة الفقهاء ،ىمؾعف ضمل ،د .حمؿد رواس ،ط ،1سمػموت :دار اًمـػوئس1416 ،هـ.

 .47ادلغوي ،اسمـ ىمدامي اعمؼدد ،مقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمــ أمحـد ،ت :د .قمبـد اهلل اًمؽميمـل ،ود .قمبـد اًمػتـوح

احلؾق ،ط ،2اًمؼوهرة :هجر ًمؾطبوقمي واًمـنم1412 ،هـ.

 .48مغي احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ،اخلطقى اًمشــرسمقـل ،ؿمـؿس اًمـديـ حمؿـد سمــ حمؿـد،

حتؼقؼ :قمكم معقض ،وقمودل قمبد اعمقضمقد ،ط ،1سمػموت :دار اًمؽتى اًمعؾؿقي1415 ،هـ.

 .49ادلنثور يف القواعد ،اًمزريمٌم ،سمدر اًمديـ حمؿد سمـ هبودر ،ت :د .شمقسػم وموئؼ حمؿقد ،ط1993 ،2م.

 .53ادلوسوعة الطبية الفقهية ،يمـعون ،د .أمحد حمؿد ،اًمطبعي إومم ،سمػموت :دار اًمـػوئس1423 ،هـ.

 .51ادلوسوعة الفقهية ،وزارة إوىموف واًمشئقن اإلؾمالمقي سموًمؽقيً ،اًمطبعي إومم ،اًمؽقيـً :مطبعـي

اعمقؾمققمي اًمػؼفقي1433 ،هـ.

 .52نقل األعضواء البشورية بوني األحيواء دراسوة مقارنوة ،د .ـمـورق رسور ،ط ،1اًمؼـوهرة :دار اًمـفضـي

اًمعرسمقي2331 ،م.

 .53نقوول دم أو عضووو أو جزئووو موون إنسووان إىل آخوور ،اًمؾجـــي اًمدائؿــي ًمؾبحــقث اًمعؾؿقــي واإلومتــوء،
مـشقر ذم جمؾي اًمبحقث اإلؾمالمقي ،ع .22

 .54النهاية يف يريب احلديث واألثور ،اسمـ إصمػم ،جمد اًمديـ أسمق اًمسعودات اعمبورك اجلزري ،ت :حمؿقد
اًمطـوطمل ،وـموهر اًمزاوي ،سمػموت :دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب.
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