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هِِِبِسْمِِ
حِيمِِِالرَّحْمَنِِِاللَّ

الرَّ  

َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَّلا قَ لِيًلا ﴾﴿   

( 52سكرة اإلسراء مف اآلية )  
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 إهــــــــــــــــــــــداء

 ...محمد  خير البرية كصاحب المعجزة الخالدةإلى 

فأحسنا تربيتي  صغيرا ف ربيانيي  إلى الذ    

... كلـ يقصرا في بذؿ ما في كسعهما إلسعادم أبي كأمي  

... رفيقة دربي زكجي الغاليةإلى   

 إلى إخكتي كأخكاتي ...

 إلى مشايخي الكراـ ...

 إلى أصدقائي كرفقائي ...

... فإلى أركاح شهداء المسممي  

 تكاضعأهدم هذا الجهد الم        
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 شكر كعرفاف
الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو, أحمدؾ ربي عمى تكفيقؾ لي إلتماـ ىذا البحث العممي, 
ف مف تماـ شكر اهلل شكر أكلي الفضؿ  كيسرت لي سبؿ تحصيمو, كسيمت طرؽ تدكينو, كا 

 –صميبي كالعمـ, لذا فإنني أشكر شيخي كمشرفي صاحب الفضيمة الدكتكر خالد عبد الجابر ال
الذم شرفني بقبكلو اإلشراؼ عمى رسالتي, كغمرني بحسف خمقو, كأفادني  -حفظو اهلل كرعاه 

بعممو, كأضفى عمى رسالتي عظيـ مبلحظاتو, كحفيا بجميؿ إشراقاتو, فكاف نعـ المشرؼ 
 كالمعمـ, كما أشكر عضكم لجنة المناقشة الدكتكريف الفاضميف:

 قنف.محمد  ميؿخ الدكتكر:

 العشي.محمد اؿ من :ةكالدكتكر 

عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة, فميما جزيؿ االحتراـ كالتقدير, كما أنني أشكر جامعتي 
أف يديميا منارة لمعمـ كالعمماء, كما أشكر كميتي كمية  –عز كجؿ  –الغراء, سائبل المكلى 

 ييا.كأعضاء التدريس فالسكسي  أحمدمتمثمة بعميدىا الدكتكر ماىر الشريعة كالقانكف 

 كالحمد هلل في األكلى كاألخرة.
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 مقدمة
إف الحمػػد هلل, نحمػػده, كنسػػتعينو, كنسػػتغفره, كنعػػكذ بػػاهلل مػػف شػػركر أنفسػػنا, كمػػف سػػيٍّئات أعمالنػػا, 
مف ييده اهلل؛ فػبل ميًضػؿل لػو, كمػف يضػمؿ؛ فػبل ىػادم لػو, كأشػيد أف ال إلػو إال اهلل كحػده ال شػريؾ 

 سكلو. لو, كأشيد أف محمدان عبده كر 
 د:كبع

فإٌف الشريعة اإلسبلمية اتسعت أحكاميا كمقاصدىا جميع مجاالت الحياة, فبل تقع كاقعة, أك تنزؿ 
نازلة, أك تستجد قضية إال كيتـٌ عرضيا عمػى الكتػاب كالسػنة كمقاصػدىما, لتحخػذ حكميػا, كتمػبس 

يا لمصالح األناـ, كقدرتيا ثكبيا, كتقدرى بقدرىا, كىذا إٍف دٌؿ فإنما يدؿ عمى مركنة الشريعة كرعايت
عمى الثبات كالدكاـ, كصبلحيتيا ألف تككف دستكرا عميو الدكؿ تقػاـ, فحنػت تػرل أنػو مػا مػف تطػكر 

 كتقدـ إال كتكاكبو مستخدمة لو بما يتفؽ مع ركح مقاصدىا العظيمة, كقكاعدىا المتينة. 
معالجػة داء أك ففػة بكسػيمة كىا ىك المجاؿ الطبي المعاصر يبرز في كػؿ فتػرة قدرتػو الفائقػة عمػى 

جديػػدة, كبتقنيػػة دقيقػػة, فمػػثبل أصػػبح قػػادرا عمػػى نقػػؿ كزراعػػة األعضػػاء البشػػرية بمختمػػؼ أنكاعيػػا, 
كأظير قدرتو عمى جبر األعضػاء المبتػكرة, ممػا جعػؿ بعػض العممػاء يفكػركف فػي مػدل مشػركعية 

رة حػػػدا أك قصاصػػػا تسػػػخير ىػػػذه القػػػدرة الطبيػػػة فػػػي مجػػػاؿ السػػػتر كاالنتفػػػاع مػػػف األعضػػػاء المبتػػػك 
مستدليف بحدلة نقمية, كأخرل عقمية محاطػة بسػياج مػف الضػكابط الشػرعية, فكانػت بعػض األبحػاث 
المحكمة في ىذا المجاؿ, فرأيتي أف أجمع شمؿ ىذا المكضػكع كمتعمقاتػو فػي رسػالة عمميػة تسػتقؿ 

لػو مػف أىميػة بالحديث عف أحكػاـ االنتفػاع باألعضػاء البشػرية المستحصػمة مػف عقكبػة شػرعية لمػا 
 عممية, كىذا ما دفعني أف أختار رسالتي بيذا العنكاف. 

 أهمية المكضكع:

مكضػػكع ىػػذا البحػػث عبػػارة عػػف دراسػػة فقييػػة مقارنػػة لمكضػػكع حػػديث معاصػػر, حيػػث يظيػػر ىػػذا 
المكضكع مدل مركنة الشرعية كشدة مراعاتيا لمصالح المكمفيف, كأنػو ال بػد مػف االنتفػاع مػف كػؿ 

 عمى المجتمع أك إحدل فئاتو. شيء يعكد بالنفع
 

 أسئمة البحث:
 إف مكضكع جبر األعضاء المبتكرة كمدل االنتفاع منيا تدكر حكلو عدة أسئمة منيا:

 ؟.ي حد أك قصاصىؿ يجكز إعادة العضك المستحصؿ ف .ُ
 ىؿ يجكز االنتفاع مف أعضاء ميدكر الدـ؟. .ِ
 ىؿ يممؾ اإلنساف أف ييب شيئا مف أعضائو لغيره؟.  .ّ



 
 ه

 تيار المكضكع كأهدافه:أسباب اخ

إف اليػػدؼ الػػرئيس مػػف اختيػػار ىػػذا المكضػػكع ىػػك الرغبػػة فػػي الكتابػػة فػػي مكضػػكع لػػـ ييكتػػب فيػػو, 
 إضافة إلى األسباب كاألىداؼ التالية:

 إثراء لممكتبة اإلسبلمية الفقيية. .ُ
 رغبة الكمية في الكتابة في مكاضيع لـ تيفرد برسالة عممية سابقة. .ِ
 كبياف حكـ نكازلو.مكاكبةن لمتطكر الطبي  .ّ
 .  بسبب عقكبة شرعية بياف مدل مشركعية جبر األعضاء المبتكرة .ْ

 فرضيات البحث:

إف المتكقع بعد ىذه الدراسة أف تجبر األعضاء المبتكرة كفػؽ الضػكابط التػي كضػعيا الفقيػاء, كأف 
ـٌ التعامؿ مع ىذه المسائؿ بعناية فائقة.  يت

 نطاؽ كحدكد البحث:

 ـ. َُِٓ, كالنطاؽ الزماني العالـ اإلسبلميحث النطاؽ المكاني لمب

 منهج البحث:

يػة, كذلػؾ حسػب سيتـ اعتماد المنيج المقارف في عرض المسائؿ عمى المػذاىب الفقي .ُ
 , ذاكرا تحرير محؿ النزاع كسبب الخبلؼ.التسمسؿ الزمني ليا

ؿ معبػػػػػرا عنيػػػػػا بعبػػػػػارة  كيمكػػػػػف عمػػػػػى بعػػػػػض األدلػػػػػة حسػػػػػب األصػػػػػك  ذكر ردكداسػػػػػح .ِ
 .عميو(االعتراض 

بػػيف  سػػكؼ أنقػػؿ بعػػض النصػػكص الفقييػػة بتصػػرؼ كالػػبعض الخػػر كمػػا فػػي األصػػؿ .ّ
 .عبلمتي التناص

فػػي الحكاشػػي السػػفمية أذكػػر اسػػـ الشػػيرة لممبلػػؼ ثػػـ الكتػػاب ثػػـ رقػػـ الصػػفحة ثػػـ رقػػـ  .ْ
 الجزء كالتفاصيؿ في المراجع.

 مكضع الية كرقميا ككذا مكضع الحديث ككتابو كبابو في الحاشية. .ٓ
ف كػػاف فػػي غيرىمػػا أذكػػر إف كجػػد ال .ٔ حػػديث فػػي الصػػحيحيف اكتفيػػت بػػالعزك إلييمػػا, كا 

 .أك غيره إف لـ يكجد عنده عميو –رحمو اهلل  –حكـ اإلماـ األلباني 
, كفيرس اليات ترتيب حسب ثـ القرفف في السكر ترتيب حسب رتبت فيرس اليات .ٕ

 سب تسمسؿ الحركؼ اليجائية.األحاديث كالمراجع ح



 
 و

 ة:الدراسات السابق

اع باألعضػػاء بعػػد البحػػث كاالطػػبلع لػػـ أجػػد رسػػالة عمميػػة تسػػتقؿ بالحػػديث عػػف أحكػػاـ االنتفػػ
عقكبة شرعية, كلكف ىناؾ بعض األبحاث المحكمة التي تحدثت عف  بعدالبشرية المستحصمة 

, بعض أحكاـ جبر األعضػاء, كانحصػر حػديثيا فػي جبػر األعضػاء المبتػكرة حػدا أك قصاصػا
السرقة كالحكمة مف قطع يد السارؽ ثـ في فخر البحث يعقب عمى كتحدث بعضيا عمى حكـ 

كىنػػاؾ بعػػض الكتػب التػػي تناكلػػت ىػذه المسػػائؿ فػػي ثناياىػػا,  حكػـ جبػػر العضػػك المبتػكر حػػدا,
 كمنيا:

 .الشنقيطي محمد لمدكتكر عمييا المترتبة كالثار الطبية الجراحة أحكاـ .ُ
 .بكرك الديف كماؿ كرلمدكت كالحيكانية البشرية باألعضاء االنتفاع حكـ .ِ
فػػػي الػػػدكرة السادسػػػة لمجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلمي بجػػػدة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة  أمػػػا األبحػػػاث فيػػػيك 

ـ َُٗٗفذار  مػػػػارس(  َِ -ُْشػػػػعباف ق المكافػػػػؽ  ِّإلػػػػى  ُٕالسػػػػعكدية المنعقػػػػدة فػػػػي 
 كىي:

 حكـ إعادة ما قطع بحد أك قصاص لمدكتكر بكر بف عبد اهلل أبك زيد. .ُ
 في حد أك قصاص لمشيخ محمد عمي التسخيرم.زراعة عضك استبصؿ  .ِ
 زراعة عضك استبصؿ في حد لمقاضي محمد تقي العثماني. .ّ
 زراعة عضك استبصؿ في حد لمشيخ محمد بف عبد الرحمف فؿ الشيخ. .ْ
 زراعة عضك استبصؿ في حد لمدكتكر كىبة مصطفى الزحيمي. .ٓ
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 خطة البحث:
 مييدم كفصميف كخاتمة عمى النحك التالي:قسمت البحث إلى المقدمة السابقة كفصؿ ت

 
 الفصؿ التمهيدم

 مقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية
 كفيه مبحثاف:
 المقاصد الشرعية مف العقكبات. المبحث األكؿ:
 حقيقة االنتفاع باألعضاء المستحصمة كمدل مشركعيتيا. المبحث الثاني:

 الفصؿ األكؿ
 االنتفاع بالعضك المستأصؿ لحؽ النفس

 كفيه ثالثة مباحث:
 فمسفة ممكية األعضاء. المبحث األكؿ:
 االنتفاع باألعضاء المستحصمة مف حد أك قصاص. المبحث الثاني:
 االنتفاع باألعضاء المستحصمة لحؽ نفسو مف عقكبة تعزيرية. المبحث الثالث:

 الفصؿ الثاني

 انتفاع اآلخريف باألعضاء البشرية المستأصمة
 كفيه مبحثاف:

 االنتفاع  بحعضاء المحكـك عميو باإلعداـ كما في حكمو حؽ غيره.األكؿ:  المبحث
 االنتفاع باألعضاء البشرية المستحصمة بيعا كىبة لحؽ غيره.المبحث الثاني: 

 الخاتمة: كتتضمف أهـ النتائج كالتكصيات.
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 الفصؿ التمهيدم
 مقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية

 

 كفيه مبحثاف:

 حث األكؿ: المقاصد الشرعية مف العقكبات.المب

 المبحث الثاني: حقيقة االنتفاع باألعضاء المستأصمة كمدل مشركعيتها.
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 المبحث األكؿ

 المقاصد الشرعية مف العقكبات

 كفيه ثالثة مطالب:

 ا.المطمب األكؿ: حقيقة المقاصد كمراتبه

 كفمسفتها في الفقه اإلسالمي. المطمب الثاني: حقيقة العقكبة

 المطمب الثالث: المقاصد الشرعية مف العقكبات.
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 األكؿ طمبالم

 الشرعية المقاصد حقيقة

كثيػػرا مػػا نقػػرأ فػػي كتػػب الفقػػو كاألصػػكؿ كممػػة المقاصػػد الشػػرعية أك مػػا يرادفيػػا مػػف األلفػػاظ كالعمػػة 
فػػػي تحصػػػيؿ األحكػػػاـ كتػػػدعيـ األقػػػكاؿ كتسػػػكيا الػػػراجح منيػػػا, كبمػػػا أف  كالحكمػػػة كالمصػػػمحة كذلػػػؾ

دراستنا ىذه تعتمد عمى النظرة المقاصدية لمعقكبة الشرعية كاف لزاما عمينا أف نتعػرؼ عمػى ماىيػة 
 , كذلؾ عمى النحك التي:لمقاصد الشرعية ثـ حقيقة العقكبةا

مػف قصػد يقصػد قصػدا, كالقصػد فػي جمػع مقصػد كىػك مصػدر ميمػي مػحخكذ  أكال: المقاصػد لغػةن:
 :ُالمغة كرد بعدة معافو منيا

مىى الملًو قىٍصدي السلًبيًؿ .......استقامة الطريؽ, قاؿ تعالى:  .ُ كىعى
, أم تبيػيف الطريػؽ 2

 .ّالمستقيـ كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف الكاضحة
عمػيكـ بالكسػط , أم 4: }.... كالقصػد القصػد تبمغػكا و الكسط بيف الطرفيف نحك قكل .ِ

ٍشػػًيؾى ..... كمػػا قػػاؿ اهلل سػػبحانو:  ٓمػػف األمػػر فػػي القػػكؿ كالفعػػؿ كىاٍقًصػػٍد ًفػػي مى
6 ,

كيػػراد بالقصػػد المرتبػػة الكسػػطى بػػيف اإلسػػراؼ كالتقتيػػر كػػحف نقػػكؿ: فػػبلف مقتصػػد فػػي 
 محكمو كمشربو.

ٍمتيو. .ّ  االعتماد كاألىُـّ, نحك قكليـ: قصدت البيت الحراـ أم أمى
تياف .ْ  الشيء, نحك قكؿ البعض: قصدتي قصدؾ, أم نحكت نحكؾ. االتجاه كا 
 الكسر, كحف نقكؿ: قصدت العكد, أم كسرتو. .ٓ
 الرشد كالصكاب: يقاؿ: فبلف عمى قصد أم: رشد. .ٔ

                                                           
(, الجكىرم: ٔٔ|ُ(, الزبيدم: تاج العركس ّّٓ|ّعرب انظر مادة  قصد( عند ابف منظكر: لساف ال ُ

(, ابف سيده المرسي: المحكـ كالمحيط ّٖٕ|ِ(, ِّٔ|ُ(, مصطفى كفخركف: المعجـ الكسيط ِْٓ|ِالصحاح 
 (.ُٖٓ|ٔاألعظـ 

 .ٗسكرة النحؿ مف الية: ِ
3
 (.ُٖ|َُالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   
 (.ٖٗ|ٖ,  ُّْٔ, باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ, رقـ الحديث البخارم: صحيح البخارم, كتاب الرقاؽ ْ
5
 (.ُٗ|ٖالرحماني: مرقاة المصابيح   
 .ُٗ:ةسكرة اإلسراء مف الي ٔ
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ػػا قىًريبنػػا  السػػيكلة: يقػػاؿ: طريػػؽ قصػػد أم: سػػيؿ, كمنػػو قكلػػو تعػػالى:  .ٕ لىػػٍك كىػػافى عىرىضن
تلبىعيكؾى  سىفىرنا قىاًصدنا الى  .2با سيبل أم: قري 1...كى

 فالمقاصد: ىي الغايات كاألىداؼ المعتدلة التي ييعتمىدي عمييا, كييتلجو إلييا في معرفة المطمكب.

 ثانيان: المقاصد اصطالحا:

سػػادتنا الفقيػػػاء ال يجػػد تعريفػػػا ليػػا, ألنيػػػـ ية فػػي كتػػػب إٌف الباحػػث عػػف مصػػػطمح المقاصػػد الشػػػرع
الحكمة كغيرىما, كذكركا ليػا أمثمػة كتطبيقػات, عبركا عنيا بمسميات متعددة كالمصمحة الشرعية ك 

كلعػؿ ذلػػؾ يرجػػع إلػػى إدراكيػـ لمعانييػػا كأف المػػراد منيػػا أمػػر بػدىي لػػدييـ, كأمػػا المتػػحخركف فػػذكركا 
 ليا تعريفات منيا:

  تعريؼ ابف عاشػكر: ىػي المعػاني كالحكػـ الممحكظػة لمشػارع فػي جميػع أحػكاؿ التشػريع أك
ـٌ قاؿ: معظميا, بحيث ال تختص مبلحظتيا  بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة. ث

فيػػػدخؿ فػػػي ىػػػذا أكصػػػاؼ الشػػػريعة كغايتيػػػا العامػػػة كالمعػػػاني التػػػي ال يخمػػػك التشػػػريع عػػػف 
 . ّمبلحظتيا

   :ْالغاية كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكامياىي تعريؼ الفاسي . 
 عباد في دنيػاىـ كأخػراىـ سػكاء أكػاف تعريؼ سيد عبد اهلل: ىي المصالح التي تعكد عمى ال

 . ٓتحصيميا عف طريؽ جمب المنافع أك دفع المضار
 ٔتعريؼ الريسكني: ىي الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا لمصمحة العباد. 

فكػػؿ ىػػذه التعريفػػات تػػدكر حػػكؿ فكػػرة كاحػػدة كىػػي أف المػػراد بالمقاصػػد الشػػرعية النكػػت كالحكػػـ مػػف 
كأمػرا, فالغايػة مػف نيػي الشػػارع عػف شػيء دفػع الضػرر عػف العبػاد, كمػػا أف تشػريع األحكػاـ حظػرا 

 جمب المصمحة مناط أمره.

                                                           
 .ِْسكرة التكبة مف الية: ُ
 (.ُِْ|ٕالفيكمي: المصباح المنير  ِ
 .ُّٖابف عاشكر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية ص ّ
 .ُُُية كمكارميا صالفاسي: مقاصد الشريعة اإلسبلم ْ
 .ُّعبد اهلل: المقاصد الشرعية لمعقكبات في اإلسبلـ ص ٓ
 .ُٗالريسكني: نظرية المقاصد عند الشاطبي ص ٔ
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 كالمقاصد الضركرية التي جاءت الشريعة لرعايتيا ىي: الديف كالنفس كالعقؿ كالماؿ كالنسب.

 ثالثا: لممقاصد الشرعية ثالث مراتب:

كالدنيا, بحيث إذا فقدت لػـ  كىي التي ال بد منيا في قياـ مصالح الديف الضركريات: .ُ
 تجر مصالح الدنيا عمى استقامة بؿ عمى اضطراب كفساد كخسراف لمدنيا كالخرة.

كىػػػي التػػػي يحتػػػاج إلييػػػا مػػػف حيػػػث التكسػػػعة كرفػػػع الضػػػيؽ المفضػػػي فػػػي  الحاجيػػػات: .ِ
الغالػػػػػب إلػػػػػى الحػػػػػرج كالمشػػػػػقة البلحقػػػػػة بفػػػػػكت المطمػػػػػكب, كلكنيػػػػػا ال تصػػػػػؿ درجػػػػػة 

 الضركريات.
ىي األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات كتجنب المدنسات التي تحنفيا ك  التحسينيات: .ّ

 . 1العقكؿ الراجحات, كإزالة النجاسة كستر العكرة كالتقرب بنكافؿ الخيرات

 :ِكالحفاظ عمى الكميات الخمس يككف مف جانبيف جانب الكجكد كجانب العدـ, كذلؾ كما يحتي 

و بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة, كترغيػػب حفػػظ الػػديف مػػف جانػػب الكجػػكد كذلػػؾ بالػػدعكة إليػػ -
نػزاؿ العقكبػات فػي المخػالفيف المتجػاكزيف  الناس فيو, كمف جانب العػدـ بالكعيػد كالتيديػد كا 

 .ّ: }مف بدؿ دينو فاقتمكه  الحدكد الشرعية, كمنو قكلو 
حفظ النفس مف جانػب الكجػكد بتنػاكؿ المػحككالت كالمشػركبات, كمػف جانػب العػدـ بتشػريع  -

 القصاص.
قامػة الحػد ح - فظ النسؿ مف جانب الكجكد بتشريع الزكاج, كمف جانب العػدـ بتحػريـ الزنػا كا 

 عمى الزاني.
حفظ العقؿ مف جانب الكجكد بكجكب التعميـ كتناكؿ المحككالت كالمشػركبات, كمػف جانػب  -

 العدـ بتحريـ الخمر كجمد شاربيا.
اء, كمػػف جانػػب العػػدـ حفػػظ المػػاؿ مػػف جانػػب الكجػػكد بتشػػريع حػػؽ االمػػتبلؾ كالبيػػع كالشػػر  -

قامة الحد عمى السارؽ.  بتحريـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ, كتحريـ الربا, كا 
                                                           

 (.ُِ-ُّ|ْالشاطبي: المكافقات  ُ
2
 (.ّْٗ|ٖ(,  ُٕ|ْالمرجع السابؽ   
, رقـ البخارم: صحيح البخارم, ًكتىابي اٍسًتتىابىًة الميٍرتىدٍّيفى كىالميعىاًنًديفى  ّ ـٍ ٍكـً الميٍرتىدٍّ كىالميٍرتىدلًة كىاٍسًتتىابىًتًي , بىابي حي ـٍ ًقتىاًلًي كى

 (.ُٓ|ٗ,  ِِٗٔالحديث 
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ليػػػؾ بعػػػض  كالمقاصػػػد الشػػػرعية يقػػػدـ السػػػابؽ منيػػػا فػػػي الترتيػػػب عمػػػى البلحػػػؽ عنػػػد التعػػػارض, كا 
 :ُاألمثمة

إذا تعارض حفظ النفس مع حفظ العقؿ, كما لك غص بمقمة إف لـ يبمعيا يمت كليس  -
ا يسيا بمعيا إال الخمر, كجب عميو دفعيا بو حفاظا عمػى حػؽ الحيػاة مػع أف ىناؾ م

 شربو يخؿ بضركرم العقؿ.
ٌيػر بػيف  - إذا تعارض ضركرم النسؿ مع حاجي الػنفس قػدـ ضػركرم النسػؿ, كمػا لػك خي

 الزنا أك السجف كال ثالث ليما قٌدـ ضركرم النسؿ, فكجب اختيار السجف.
ي العقؿ قيٌدـ حاجي الماؿ, كالحجر عمػى السػفيو, إذا تعارض حاجي الماؿ مع تحسين -

 فإف تصرؼ اإلنساف في أمكالو جزء مف حريتو, كىذا األمر مرتبط بالعقؿ.
إذا تعارض حاجي النفس مع تحسيني الديف قيدـ حػاجي الػنفس عمػى تحسػيني الػديف,  -

 كاإلفطار في السفر, كجمع الصمكات.
رؽ ضػركرم المػاؿ, كقطػع يػد السػا إذا تعارض ضػركرم المػاؿ مػع حػاجي الػنفس قيػٌدـ -

 ميـ مف حاجيات حفظ النفس. حفاظا عمى الماؿ, كاليد جزء

 كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ليست محؿ بحثنا.

كؿ مرتبة مػف مراتػب المقاصػد مكممػة "كمثؿ ىذه األمثمة عبر عنيا الشاطبي في المكافقات بقكلو: 
ؿ باإلبطػػػاؿ, فػػػإف أدل بطػػػؿ اعتبارىػػػا, كمتٌممػػػة لمػػػا قبميػػػا بشػػػرط أال يػػػبدم اعتبارىػػػا عمػػػى األصػػػ

كالجياد مع كالة الجكر, فإنو ضركرم لحفظ بيضة األمة, كدفع شر األعداء, كحمايػة المقدسػات, 
كشػػػرط عدالػػػة الحػػػاكـ حػػػاجي, فػػػإف تػػػرؾ الجيػػػاد مػػػع كالة الجػػػكر لفقػػػدىـ العدالػػػة لضػػػاعت الػػػببلد, 

جبػا, كاعتبػار شػرط العدالػة فػييـ فػي كانتيكت أعراض العبػاد, فميػذا كػاف الجيػاد مػع كالة الجػكر كا
 .ِ"ىذه الحالة ال اعتبار لو حفاظا عمى األصؿ

 

 
                                                           

1
 .ُٓ-ُِالكبيسي: المقاصد الشرعية ككيفية التعامؿ معيا عند التعارض ص 
 (.ِٕ|ْالشاطبي: المكافقات  ِ
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 المطمب الثاني

 قكبة كفمسفتها في الفقه اإلسالميحقيقة الع

 : العقكبةحقيقة أكالن: 
 العقكبة لغة: - أ

 :1محخكذة مف عاقبو يعاقبو معاقبة أك عقابا, أم أخذه بو, كترد في المغة بعدة معافو منيا 
ػػاقىٍبتيـٍ المباخػػذة: يقػػاؿ: تعقبػػت الرجػػؿ إذا أخذتيػػو بػػذنب كػػاف منػػو قػػاؿ سػػبحانو:  .ُ ٍف عى كىاً 

 , كالمعاقب: ىك المدرؾ بالثحر.2...فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ ًبوً 
 الشؾ كالتردد: يقاؿ: تعقبت عف الخبر, أم شككت فيو كعدت لمسباؿ عنو. .ِ
 ميؿ كالنيار سميت بذلؾ ألنو يخمؼ بعضيا بعضا قاؿالًخٍمفة:  كالمعقبات: مبلئكة ال .ّ

ػػػػةه ًبالنليىػػػػاًر النبػػػػي  مىبلىًئكى ػػػػةه ًبالملٍيػػػػًؿ, كى ػػػػةي يىتىعىػػػػاقىبيكفى مىبلىًئكى ,أك الحفظػػػػة قػػػػاؿ  3:}المىبلىًئكى
ٍمًفػػػػًو يىٍحفىظيكنىػػػػوي ًمػػػػٍف أىٍمػػػػًر الملػػػػوً سػػػػبحانو:  ًمػػػػٍف خى ٍيػػػػًو كى ,  4...لىػػػػوي ميعىقٍّبىػػػػاته ًمػػػػٍف بىػػػػٍيًف يىدى

كالمعقػػػاب: ىػػػي المػػػرأة التػػػي مػػػف عادتيػػػا أف تمػػػد ذكػػػران ثػػػـ أنثػػػى أم: يخمػػػؼ أحػػػدىما 
 الخر.

:} لىيُّ الكىاًجدً الحبس كالمنع: االعتقاب: ىك الحبس كالمنع, كمنو قكؿ النبي  .ْ
ييًحػؿُّ  ٓ

وي  : مىطىٍمتىًني كىعيقيكبىتيوي ا6عيقيكبىتىوي كىًعٍرضى وي يىقيكؿي ٍبسي , قاؿ سفياف الثكرم: ًعٍرضي  . 7لحى
: فخػػره, كمنػػو قػػكؿ النبػػي  .ٓ , يعنػػي 8: } كأنػػا العاقػػب فخػػر الشػػيء: كعاقبػػة كػػٌؿ شػػيءو

 فخر األنبياء.
                                                           

(, الجكىرم: ُّٔ|ِعجـ الكسيط (, مصطفى كفخركف: المُٗٔ|ُ مادة عاقب  ابف منظكر: لساف العرب ُ
 (.ُْٓ-ُُْ|ّ(, الزبيدم: تاج العركس ّْٖ| ُ(  ُٖٔ|ُالصحاح 

 .ُِٔسكرة النحؿ مف الية: ِ
ٍمًؽ , بىابي ًذٍكًر المىبلىًئكىًة, رقـ الحديث  ّ ( كالمفظ لو, ُُّ|ْ, ِِّّالبخارم: صحيح البخارم,  ًكتىابي بىٍدًء الخى

مىٍيًيمىا, مسمـ: صحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلمى  افىظىًة عى ٍبًح كىاٍلعىٍصًر, كىاٍلميحى تىًي الصُّ بلى ةى, بىابي فىٍضًؿ صى بلى مىكىاًضًع الصل سىاًجًد كى
 (.ّْٗ| ُ,  ِّٔرقـ الحديث 

 .ُُسكرة الرعد مف الية: ْ
5
 (.ْٗٔ|ِالمناكم: التيسير بشرح الجامع الصغير   , انظر:الغنى مطؿ أم  
 (.ُُٖ|ّاب لصاحب الحؽ مقاؿ ذكره معمقا البخارم: صحيح البخارم في ب ٔ
 (.ُُٖ|ّالبخارم: صحيح البخارم في باب لصاحب الحؽ مقاؿ ذكره معمقا  ٕ
ملـى , ر  ٖ سى مىٍيًو كى ملى اهللي عى اًء رىسيكًؿ الملًو صى اءى ًفي أىٍسمى نىاًقًب, بىابي مىا جى قـ البخارم: صحيح البخارم, ًكتىابي المى

, رقـ  مسمـ: صحيح مسمـ, (,ُٖٓ| ْ,  ِّّٓالحديث  ملـى سى مىٍيًو كى ملى اهللي عى اًئًو صى اًئًؿ, بىابه ًفي أىٍسمى كتاب اٍلفىضى
 (.ُِٖٖ| ْ,  ِّْٓالحديث 
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 فالمعاقبة: أف تجزم الرجؿ بما فعؿ سكءان.

 العقكبة اصطالحا:  -ب

عرفيا ابف عابديف عند تعريفو لمحد فقاؿ: " جزاءه بالضرب أك القطػع أك الػرجـ أك القتػؿ سػمي بيػا 
 . ُتمك الذنب مف تعقبو إذا تبعو "ألنيا ت

 . ِىي الجزاء المقرر لمصمحة الجماعة عمى عصياف أمر الشارعكعرفيا عكدة:  

العقكبة المقصكدة لدينا ىي: جزاء دنيكم يكقع عمى مستحقو الرتكابو ما يكجب حدا أك كعميو فإف 
 قصاصا أك تعزيرا.

 : فمسفة العقكبة في الفقه اإلسالمي:نياثا

 فة كسمات العقكبة في الفقو اإلسبلمي مف خبلؿ النقاط التالية:تتضح فمس

العقكبة شرعية أم مشركعة بنص الكتاب أك السنة أك مترككة الجتياد القاضػي كذلػؾ مػا  .ُ
يسمى تعزيرا, كال يعني أف العقكبة في التعزير مترككة إلى اجتياد القاضي أف يحكـ فييا 

حجـ الجريمة المرتكبة, لتككف رادعة زاجػرة لػو بما شاء, بؿ ال بد لقضائو أف يتناسب مع 
 ّكلغيره.

العقكبة الشرعية شخصية فيي تصيب الجاني كال تتعداه إلػى غيػره, فػبل يسػحؿ عػف الحػراـ  .ِ
 إال فاعمو, كال تكقع عقكبة مفركضة عمى شخص غيره. كأصؿ ىذا المبدأ قكلػو تعػالى: 

مىٍييىػػا كى ... , كأمػػا جعػػؿ الديػػة عمػػى ْ...الى تىػػًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخػػرىلكىالى تىٍكًسػػبي كيػػؿُّ نىٍفػػسو ًإالل عى
العاقمػػػػة فػػػػي القتػػػػؿ الخطػػػػح فمػػػػف بػػػػاب التعػػػػاكف كالنصػػػػرة كإيجػػػػاب النفقػػػػات عمػػػػى األقػػػػارب 

 .ٓككسكتيـ

                                                           
 (.ّ|ْابف عابديف:  حاشية رد المختار عمى الدر المختار  ُ
 .َٗٔعكدة: التشريع الجنائي ص ِ
 .ٖٔ-ٖٓعبد اهلل: المقاصد الشرعية لمعقكبات في اإلسبلـ ص ّ
 .ُْٔسكرة األنعاـ مف الية: ْ
 .ُٗ-َٗعبد اهلل: المقاصد الشرعية لمعقكبات في اإلسبلـ ص ٓ
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خمؽ اهلل البشرية مف نفس كاحدة, كأرسػؿ إلػييـ الرسػؿ, كأنػزؿ عمػييـ الكتػب ليعبػدكه, فمػف  .ّ
كعصى دخؿ النار, فيناؾ مػف النػاس مػف ال يسػتجيب  فمف كامتثؿ دخؿ الجنة, كمف أبى

لػػػػداعي اإليمػػػػاف لضػػػػعؼ عقيدتػػػػو, كمسػػػػيره خمػػػػؼ شػػػػيكتو, فيقػػػػكل عنػػػػده داعػػػػي ارتكػػػػاب 
المحظكرات, فيتعدل عمى الخريف نفسا كماال كعرضا, فشرعت العقكبة في الدنيا, لتمنػع 

ر ال يكفػي عنػد الناس مف اقتراؼ الجػرائـ, ألف مجػرد األمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػ
بعػػض النػػاس عمػػى الكقػػكؼ عنػػد حػػدكد اهلل, كلػػكال ىػػذه العقكبػػات الجتػػرأ كثيػػر مػػف النػػاس 

 .ُعمى ارتكاب المحظكرات, كالتساىؿ في المحمكرات

كىالملوي الى ييًحػبُّ ...نعـ لك ترؾ الخارجكف عف الحدكد الشرعية يعيثكف في األرض فسادا,  .ْ
ػػادى  اٍلفىسى

ـ كالظػػالميف, كظيػػػر االضػػػطراب فػػي دكلػػػة المسػػػمميف, , المػػػتؤلت األرض بػػػالظم2
 فكانت ىذه العقكبات بمثابة رادع يخشاه المخالفكف, كيعتبر بو المعتبركف.

إف القػكانيف الكضػعية اليػـك لتشػفؽ عمػى الجػاني بػدعكل أنػو ارتكػب جريمتػو فػي حالػة مػف  .ٓ

عػػػيف الشػػػفقة اليػػػـ كالغػػػـ أك الغضػػػب التػػػي اعترتػػػو سػػػاعة اقترافػػػو الجريمػػػة, فيجػػػب أخػػػذه ب

ىػػذا فػػي  ,كالرأفػػة, كجعػػؿ سػػجنو أفضػػؿ مػػف بيتػػو, كمػػع إعطائػػو حريتػػو فػػي التنػػزه كالتمػػذذ

نظرىـ, كلـ يمتفتكا إلى مصير كمآؿ ذلؾ عمى مجتمعاتيـ حيػث كثػرة الجػرائـ كاسػتمرابىا, 

فيػػـ يػػكفركف البيئػػة الخصػػبة لكجػػكد الجػػرائـ, كلكننػػا إذا مػػا التفتنػػا إلػػى الشػػريعة اإلسػػبلمية 

ء فإننػػػا سػػػنجد أنيػػػا تحخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار المصػػػمحتيف العامػػػة كالخاصػػػة, فيػػػي تكقػػػع الغػػػرا

رسػػائؿ لػػى الجنايػػة, كفػػي نفػػس الكقػػت تبعػػث العقكبػة بالجػػاني لتبدبػػو, كلتزجػػره عػػف العػػكد إ

تحذيريػػة لمػػف تسػػكؿ لػػو نفسػػو أف يقػػدـ عمػػى مثػػؿ تمػػؾ الجػػرائـ, فبػػذلؾ تجمػػع بػػيف مصػػمحة 

صمحة الجاني في تحديبو كتطييره, قاؿ ابػف عاشػكر: " المجتمع مف حيث األمف العاـ, كم

كلػػذلؾ لػػـ يجػػز أف تكػػكف الزكاجػػر كالعقكبػػات كالحػػدكد إال إصػػبلحا لحػػاؿ النػػاس بمػػا ىػػك 

                                                           
 (.ِّٗ|ُالتكيجرم: مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء الكتاب كالسنة  ُ
 .َِٓسكرة البقرة مف الية: ِ
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الػػبلـز فػػي نفعيػػـ دكف مػػا دكنػػو كدكف مػػا فكقػػو, ألنػػو لػػك أصػػمحيـ مػػا دكنػػو لمػػا تجاكزتػػو 

ف قػػد خػػرج إلػػى النكايػػة دكف الشػػريعة إلػػى مػػا فكقػػو, كألنػػو لػػك كػػاف العقػػاب فػػكؽ الػػبلـز لكػػا

 . ُمجرد اإلصبلح"

إف اإلسػػػبلـ لػػػـ يضػػػع نظػػػاـ العقكبػػػات غايػػػة يبتغييػػػا لربيػػػة النػػػاس مبتػػػكرم األطػػػراؼ, أك  .ٔ
لزجر الشكاذ مف أبناء المجتمع ك  لضماف االستقرار,مقطكعي األعناؽ, بؿ كضعيا كسيمة 

جراءات الكقائية, فمثبل الذيف أبكا السير ضمف الصؼ المستقيـ, كما ذلؾ إال بعد أخذه اإل
ػػػكا ًمػػػٍف أمػػػر بغػػػض البصػػػر كاالحتشػػػاـ كسػػػتر العػػػكرة فقػػػاؿ سػػػبحانو:  ػػػٍبًمًنيفى يىغيضُّ قيػػػٍؿ ًلٍممي

ػػػػا يىٍصػػػػنىعيكفى   ًبيػػػػره ًبمى ـٍ ًإفل الملػػػػوى خى ػػػػى لىييػػػػ ًلػػػػؾى أىٍزكى ـٍ ذى يي كجى يىٍحفىظيػػػػكا فيػػػػري ـٍ كى ػػػػاًرًى قيػػػػٍؿ َّأىٍبصى ( كى
ٍضفى ًمٍف أى  ػا ظىيىػرى ًمٍنيىػا ًلٍمميٍبًمنىاًت يىٍغضي ييفل كىالى ييٍبػًديفى ًزينىػتىييفل ًإالل مى كجى يىٍحفىٍظػفى فيػري ػاًرًىفل كى ٍبصى

ييػػػػكًبًيفل كىالى ييٍبػػػػًديفى ًزينىػػػػتىييفل ًإالل ًلبيعيػػػػكلىًتًيفل أىٍك فىبىػػػػاًئًيفل أىٍك فى  مىػػػػى جي ػػػػًرًىفل عى مي ٍليىٍضػػػػًرٍبفى ًبخي بىػػػػػاًء كى
ػػكىاًتًيفل أىٍك بيعيػػكلىًتًيفل أىٍك أىٍبنىػػاًئيً  فل أىٍك أىٍبنىػػاًء بيعيػػكلىًتًيفل أىٍك ًإٍخػػكىاًنًيفل أىٍك بىنًػػي ًإٍخػػكىاًنًيفل أىٍك بىنًػػي أىخى

اًؿ أىًك الطٍٍّفػًؿ اللػ ٍربىًة ًمفى الرٍّجى ٍيًر أيكًلي اإٍلً انيييفل أىًك التلاًبًعيفى غى مىكىٍت أىٍيمى ـٍ ًنسىاًئًيفل أىٍك مىا مى ًذيفى لىػ
تيكبيػكا ًإلىػى يىٍظيىري  ػا ييٍخًفػيفى ًمػٍف ًزينىػًتًيفل كى ـى مى ًمًيفل ًلػييٍعمى ػٍكرىاًت النٍّسىػاًء كىالى يىٍضػًرٍبفى بًػحىٍرجي مىى عى كا عى

كفى  ـٍ تيٍفًمحي ًميعنا أىيُّيىا اٍلميٍبًمنيكفى لىعىملكي الملًو جى
ِ . 

كىالى انو: ثػػـ حػػذر مػػف الطػػرؽ المفضػػية إلػػى الزنػػي كنيػػى عػػف االقتػػراب منيػػا فقػػاؿ سػػبح
ػػًبيبلن  ػػاءى سى سى نىػػا ًإنلػػوي كىػػافى فىاًحشىػػةن كى بيػػكا الزٍّ تىٍقرى

,ثػػـ بعػػد ذلػػؾ أمػػر بحػػد الزانػػي فقػػاؿ عػػز مػػف  ّ
ـٍ ًبًيمىا رىٍأفىةه ًفي ًديًف القائؿ:  ٍذكي ٍمدىةو كىالى تىٍحخي ا ًمئىةى جى ملًو الزلاًنيىةي كىالزلاًني فىاٍجًمديكا كيؿل كىاًحدو ًمٍنييمى
ػػٍبًمًنيفًإٍف  ػػذىابىييمىا طىاًئفىػػةه ًمػػفى اٍلمي ٍليىٍشػػيىٍد عى كيٍنػػتيـٍ تيٍبًمنيػػكفى ًبالملػػًو كىاٍليىػػٍكـً اٍلىًخػػًر كى

, ككػػذا أمػػر ْ
ـٍ باسػػتثمار األمػػكاؿ بطريػػؽ الحػػبلؿ  فقػػاؿ سػػبحانو:  نيػػكا الى تىػػٍحكيميكا أىٍمػػكىالىكي يىػػا أىيُّيىػػا اللػػًذيفى فىمى

ـٍ ًباٍلبىاًطػػًؿ ًإالل  ػػٍف تىػػرىاضو ًمػػٍنكيـ بىٍيػػنىكي ػػارىةن عى , ثػػـ أمرنػػا بإيتػػاء زكػػاة أمكالنػػا  ٓ....أىٍف تىكيػػكفى ًتجى

                                                           
 .ِْٕابف عاشكر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية ص ُ
 .ُّ,َّسكرة النكر الية: ِ
 .ِّاإلسراء الية:سكرة  ّ
 .ِسكرة النكر الية: ْ
 .ِٗسكرة النساء مف الية: ٓ
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, كأمرنا بضركرة حفظيػا فػي حػرز مثميػا ُ...كىفىتيكا الزلكىاة...لمفقراء لسد حاجاتيـ فقاؿ: 
كلػػٍؿ كعػػدـ االسػػتيتار فػػي ذلػػؾ فقػػاؿ  تىكى : }اٍعًقٍميىػػا كى

 ثػػـ أمػػر بقطػػع اليػػد التػػي تمتػػد إلػػى ِ
ػا كىسىػبىا ممتمكات الناس التي في حرزىا فقاؿ:  زىاءن ًبمى كىالسلاًرؽي كىالسلاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى

ًكيـه  نىكىاالن ًمفى الملًو كىالملوي عىًزيزه حى
, ككذا حذر تحذيرا بميغا مف إزىاؽ النفس البشرية بغير ّ

ؽٍّ كىالى تىٍقتيميكا النلفٍ ...حؽ فقاؿ سبحانو:  ـى الملػوي ًإالل بًػاٍلحى رل , كتكعػد مػف يفعػؿ ْ...سى اللًتي حى
اًلػدنا ًفييىػا كىغىًضػبى الملػوي ...ذلؾ بالعذاب العظػيـ  ـي خى يىػنل ػزىابيهي جى ػدنا فىجى ٍبًمننػا ميتىعىمٍّ ػٍف يىٍقتيػٍؿ مي مى كى

لىعىنىوي كىأىعىدل لىوي عىذىابنا عىًظيمنا مىٍيًو كى عى
بمنػا سػيقتؿ مثممػا قتمػو إف حرقػا , كأكد أف مف يقتػؿ مٓ

ف غرقػػا فغػػرؽ كىكػػذا, فػػإف تجػػرأ أحػػد بعػػد ىػػذه اإلجػػراءات كقتػػؿ, فالعػػدؿ قتمػػو.  فحػػرؽ, كا 
 .را كظمما حاشا هلل الحكيـ الخبيرفاإلسبلـ لـ يحت بقكانينو بغتة ليتسمط عمى العباد قي

لفقػو العقكبػات اإلسبلـ ليس نظامػا إقطاعيػا يحخػذ النػاس بالسػكط كالعصػا, بػؿ إف القػار   
اإلسػػبلمي ليػػػدرؾ عظػػيـ رحمػػػة اهلل حيػػث ال يقػػػاـ حػػد إذا أحاطػػػت بػػو أدنػػػى شػػبية, كأمػػػر 

مُّػكا سىػًبيمىوي بدرئو فقاؿ  ػا فىخى ػٍدتيـٍ ًلٍمميٍسػًمًميفى مىٍخرىجن ػا اٍسػتىطىٍعتيـٍ , فىػًإٍف كىجى ديكدى مى بيكا اٍلحي : } اٍدرى
ـى أىٍف ييٍخًطػػ ى ًفػػي اٍلعىٍفػػكً  ػػا مى ٍيػػره ًمػػٍف أىٍف ييٍخًطػػ ى ًفػػي اٍلعيقيكبىػػًة  , فىػػًإفل اإٍلً خى

,كال يقػػاـ حػػد إال إذا ٔ
تكفرت فيو شركطو مف شيكد أك إقرار, كالمتحمؿ في شركط الحػدكد يجػد أف شػركط إقامػة 
الحػػدكد الغػػرض منيػػا سػػتر الجػػاني, بػػؿ صػػرحت النصػػكص باسػػتحباب التسػػتر كضػػركرة 

تًػػػي ميعىػػافن الرجػػكع كالتكبػػة, قػػػاؿ  ػػػؿى : }كيػػؿُّ أيمل ػػاىىرىًة أىٍف يىٍعمى فل ًمػػػٍف اٍلميجى ػػاًىًريفى كىاً  ى ًإالل اٍلميجى
ػةى كىػذى  ًمٍمػتي اٍلبىاًرحى في عى مىٍيػًو فىيىقيػكؿى يىػا فيػبلى قىٍد سىتىرىهي الملػوي عى ؿي ًبالملٍيًؿ عىمىبلن ثيـل ييٍصًبحى كى كىػذىا الرلجي ا كى

ييٍصًبحي يىٍكًشؼي  بُّوي كى قىٍد بىاتى يىٍستيريهي رى ٍنوي كى ًسٍترى الملًو عى
ٕ. 

                                                           
 .ّْسكرة البقرة مف الية: ُ
 ُِٕٓعيؼ سنف الترمذم رقـ الحديث (, حسنو األلباني: صحيح كضُِٕٓ-ٖٔٔ|ْالترمذم: سنف الترمذم  ِ
 ٔ|ُٕ.) 
 .ّٖسكرة المائدة الية: ّ
 .ّّسكرة اإلسراء مف الية: ْ
 .ّٗاء مف الية:سكرة النس ٓ
 (.َّْٔ-ِ|ُٔ(, كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة ُِْٖٗ-َِٕ\ٗالبييقي: السنف الكبرل  ٔ
 (.َٗٔٔ-َِ|ٖ  نفسو عمى المبمف ستر باب, األدب كتاب, البخارم: صحيح البخارم ٕ
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كليسػػػتيقف مقتػػػرؼ الػػػذنب بػػػحف ربػػػو الػػػرحمف الػػػرحيـ إنمػػػا شػػػرع لػػػو التكبػػػة ال ليقنطػػػو مػػػف  
رحمتػػو, بػػػؿ لينقػػػذه مػػف معصػػػيتو, كذلػػػؾ بقبػػكؿ تكبتػػػو إذا ىػػػك تػػاب كأنػػػاب مصػػػداقا لقكلػػػو 

ـٍ ًليىتيكبيػكا ًإفل الملػوى ىيػكى التلػكلابي ا...  تعالى:  مىػٍيًي ـل تىػابى عى ـي ثيػ لػرلًحي
, كلػف يرفضػو بػؿ يقبػؿ ُ

ٍنبنػػػا تكبتػػو قػػػاؿ  ػػػابى ذى ٍبػػػدنا أىصى ٍنبنػػػا  -: } ًإفل عى ػػػا قىػػػاؿى أىٍذنىػػػبى ذى بلمى : رىبٍّ أىٍذنىٍبػػػتي  -كىري  -فىقىػػػاؿى
ٍبتي  : أىصى ا قىاؿى بلمى بًّا يىٍغًفري الػذلٍنبى  -كىري ٍبًدم أىفل لىوي رى ـى عى ًم بُّوي: أىعى ػذي بًػًو؟  فىاٍغًفٍر ًلي, فىقىاؿى رى يىٍحخي كى

: رىبٍّ أىٍذنىٍبػتي  ػابى ذىٍنبنػا, أىٍك أىٍذنىػبى ذىٍنبنػا, فىقىػاؿى ـل أىصى ػا شىػاءى الملػوي ثيػ  -غىفىٍرتي ًلعىٍبًدم, ثيـل مىكىػثى مى
ػػٍبتي  ػػذي بًػػوً  -أىٍك أىصى يىٍحخي بًّػػا يىٍغًفػػري الػػذلٍنبى كى ٍبػػًدم أىفل لىػػوي رى ـى عى ًمػػ : أىعى , فىػػاٍغًفٍرهي؟ فىقىػػاؿى ػػرى فىػػٍرتي فخى ؟ غى

: رىبٍّ  : قىػػاؿى ٍنبنػػا, قىػػاؿى ػػابى ذى : أىصى ػػا قىػػاؿى بلمى ٍنبنػػا, كىري ـل أىٍذنىػػبى ذى ػػاءى الملػػوي, ثيػػ ػػا شى ـل مىكىػػثى مى ًلعىٍبػػًدم, ثيػػ
ػػٍبتي  بًّػػا يىٍغًفػػري الػػذلٍنبى  -أىٍك قىػػاؿى أىٍذنىٍبػػتي  -أىصى ٍبػػًدم أىفل لىػػوي رى ـى عى ًمػػ : أىعى , فىػػاٍغًفٍرهي ًلػػي, فىقىػػاؿى ػػرى فخى

ذي ًبًو؟ غىفىٍرتي ًلعىٍبًدم ثىبلىثنا, فىٍميىٍعمىٍؿ مىا شىاءى  يىٍحخي كى
ِ. 

كىػافى  كاقرأ ىذا الحديث كانظر إلى رحمة النبػي   , كى بحمتػو, فعىػٍف يىًزيػدى ٍبػًف نيعىػٍيـً ٍبػًف ىىػزلاؿو
ػػػا لىييػػػ نىمن ػػػى غى اًريىػػػةه تىٍرعى : كىانىػػػٍت أًلىٍىًمػػػي جى ػػػاًعزنا, قىػػػاؿى ـى مى ػػػةي, قىػػػٍد ىىػػػزلاؿه اٍسػػػتىٍرجى ـٍ ييقىػػػاؿي لىيىػػػا فىاًطمى

ػػذىهي فىقىػػاؿى لىػػوي: اٍنطىًمػػٍؽ ًإلىػػى النلبًػػيٍّ  مىٍييىػػا, كىأىفل ىىػػزلاالن أىخى قىػػعى عى ػػاًعزنا كى , فىتيٍخبًػػرىهي أيٍمًمكىػػٍت, كىأىفل مى
, فىػػػحىمىرى بًػػػًو النلبًػػػيُّ  ػػػى أىٍف يىٍنػػػًزؿى ًفيػػػؾى قيػػػٍرففه ػػػنىٍعتى عىسى ـى فى  ًباللػػػًذم صى ػػػسُّ فىػػػريًج ػػػٍتوي مى ػػػا عىضل مىمل

ػػرىعىوي فىقىػػاؿى  بىوي فىصى ػػرى ػػاًؽ بىًعيػػرو فىضى ػػذىا, أىٍك ًبسى كى ػػؿه ًبكىػػذىا كى ػػارىًة اٍنطىمىػػؽى فىاٍسػػتىٍقبىمىوي رىجي : }يىػػا اٍلًحجى
ػػتىٍرتىوي  , لىػػٍك سى ٍيػػرنا لىػػؾى  ّىىػػزلاؿي ًبثىٍكبًػػؾى كىػػافى خى

, لعمػػرم إف ىػػذا الػػديف ىػػك الحػػؽ العػػدؿ, فػػحيف ُ
 أتباعو؟.

                                                           
 .ُُٖسكرة التكبة مف الية: ُ
: الفتح  ]اهلل كبلـ يبدلكا أف يريدكف: }الىتع اهلل قكؿ باب, كتاب التفسير, البخارم: صحيح البخارم ِ

ف الذنكب مف التكبة قبكؿ باب, التكبة كتاب, ( كالمفظ لو, مسمـ: صحيح مسمـَٕٕٓ-ُْٓ|ٗ ,[ُٓ  تكررت كا 
 (.ِٖٕٓ-ُُِّ\ْ ,كالتكبة الذنكب

. قمت: كدليمو ذكر الصنعاني " أف ىذا الستر مندكب ال كاجب فمك رفعو إلى السمطاف كاف جائزان لو كال يحثـ بو ّ
ٌمـ لـ يمـ ىزاالن كال أباف لو أنو فثـ, بؿ حرضو عمى أنو كاف ينبغي لو ستره, فإف عمـ أنو  سى مىٍيًو كى ٌمى اهلل عى أنو صى
تاب كأقمع حـر عميو ذكر ما كقع منو ككجب عميو ستره, كىك في حؽ مف ال يعرؼ بالفساد كالتمادم في 

حب الستر عميو بؿ يرفع أمره إلى مف لو الكالية إذا لـ يخؼ مف ذلؾ الطغياف؛ كأما مف عرؼ بذلؾ فإنو ال يست
مفسدة, كذلؾ ألف الستر عميو يغريو عمى الفساد كيجٌرئو عمى أذٌية العباد كيجرلء غيره مف أىؿ الشر كالعناد؛ 

القدرة عمى ذلؾ,  كىذا يعد انقضاء فعؿ المعصية. فحما إذا رفه كىك فييا فالكاجب المبادرة إلنكارىا كالمنع منيا مع
 (.َِّ|ْكال يحؿ تحخيره, ألنو مف باب إنكار المنكر, ال يحؿ تركو مع اإلمكاف". انظر الصنعاني: سبؿ السبلـ 
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ف العقكبات الشرعية تتناسب مع حجـ كصفة الجريمة المرتكبة, فمف أزىػؽ نفسػا بشػرية إ  .ٕ
متعمدا كػاف جػزابه مػف جػنس فعمػو أف يقتػؿ قصاصػا, ككػذا مػف اعتػدل عمػى طػرؼ غيػره 
أف يقػػتص منػػو, كمػػف سػػرؽ مػػاؿ غيػػره مػػف حػػرزه كػػاف الجػػزاء قطػػع اليػػد التػػي امتػػدت إلػػى 

  .الماؿ فيي األداة المستخدمة
القػيـ: "ثػـ لمػا كػاف القػذؼ دكف سػرقة المػاؿ فػي المفسػدة جعػؿ عقكبتػو دكف ذلػػؾ  قػاؿ ابػف

كىػػػك الجمػػػد ثػػػـ لمػػػا كػػػاف شػػػرب المسػػػكر أقػػػؿ مفسػػػدة مػػػف ذلػػػؾ جعػػػؿ حػػػده دكف حػػػد ىػػػذه 
الجنايات كميا ثـ لما كانت مفاسد الجرائـ بعد متفاكتة غير منضبطة في الشػدة كالضػعؼ 

كة كالمعانقػػة جعمػػت عقكبتيػػا راجعػػة إلػػى اجتيػػاد كالقمػػة كالكثػػرة كىػػي مػػا بػػيف النظػػرة كالخمػػ
األئمػػة ككالة األمػػكر بحسػػب المصػػمحة فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف كبحسػػب أربػػاب الجػػرائـ فػػي 

فمػػف سػػكل بػػيف النػػاس فػػي ذلػػؾ كبػػيف األزمنػػة كاألمكنػػة كاألحػػكاؿ لػػـ يفقػػو حكمػػة  ,أنفسػػيـ
 .ِالشرع"

 ذم زنى؟.فإف قيؿ: كيؼ تقطعكف اليد التي سرقت كال تقطعكف الفرج ال

 كالرد مف عدة جكانب:

 األكؿ: إف قطع الفرج يتحقؽ في الذكر دكف األنثى, فيك يفضي إلى عدـ المساكاة في العقكبة.

الثاني: إنما يجمد الزاني أك يرجـ ألف التمذذ يعـٌ بدنو, كالغالب مف فعمو كقكعو برضػا المزنػي بيػا, 
 يعـٌ بدنو. فيك غير خائؼ ما يخافو السارؽ مف الطمب, فعكقب بما

الثالػػث: إف قطػػع فػػرج الزانػػي فيػػو تعطيػػؿ لمنسػػؿ, كقطعػػو خػػبلؼ مقصػػكد الػػرب تعػػالى مػػف تكثيػػر 
 .ّالذرية

 

 

                                                                                                                                                                      
 (.ّٖٓ| ٕ(, كانظر طرقو في إركاء الغميؿ لؤللباني:  َِْٕ-ْْٔ|ٔالنسائي: السنف الكبرل  ُ
 (.ّْٗ|ِابف القيـ: إعبلـ المكقعيف  ِ
 ( بتصرؼ, كلو كبلـ رائع فميقرأ.ُّٗ-ّٕٖ|ّالمكقعيف  ابف القيـ: إعبلـ ّ
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 المطمب الثالث

 المقاصد الشرعية مف العقكبات

 ثالثة أمكر:إف مقاصد الشريعة اإلسبلمية مف تشريع العقكبات تيدؼ إلى تحقيؽ 

دؼ إلػػى إصػػبلح أفػػراد األمػػة, حيػػث بإقامػػة العقكبػػة كىػػذا مقصػػد أسػػمى ييػػ األكؿ: تأديػػب الجػػاني:
عمى الجاني يزكؿ مف نفسو الخبث الذم بعثو عمى الجناية, كالحدكد أعمى مراتػب التحديػب, ألنيػا 
زالػػػة خبػػػث  مجعكلػػػة لجنايػػػات عظيمػػػة, كقػػػد قصػػػدت الشػػػريعة مػػػف التشػػػديد فييػػػا انزجػػػار النػػػاس كا 

 .ُالجاني

مىػؽى طبيعة النفكس البشػرية فقػاؿ سػبحانو:  اهلل يعمـ الثاني: إرضاء المجني عميه: ػٍف خى ـي مى أىالى يىٍعمىػ
ًبيري  كىىيكى الملًطيؼي اٍلخى

, يعمـ ربنا أف النفس البشرية تغضب كتحنؽ عمى مىف يعتػدم عمييػا خطػح, ِ
فتندفع إلى االنتقاـ, كىك انتقاـ ال يككف عػادال أبػدا, ألنػو صػادر عػف حنػؽ كغضػب تختػؿ معيمػا 

بيما نكر العدؿ. فإف قدر المجني عميو أك أنصاره مقدرة عمى االنتقاـ لػـ يتػحخركا  الركية كينحجب
ف لـ يجدكا كتمػكا غيظػا حتػى يتمكنػكا, كىكػذا ال تكػاد تنتيػي الثػارات كالجنايػات كال يسػتقر  عنو, كا 
حػػػاؿ األمػػػة. فكػػػاف مػػػف مقاصػػػد الشػػػريعة أف تتػػػكلى ىػػػذه الترضػػػية كتجعػػػؿ حػػػدا إلبطػػػاؿ الثػػػارات 

 .ّالقديمة

ػػػذىابىييمىا طىاًئفىػػػةه ًمػػػفى ... كدليػػػؿ ىػػػذا المقصػػػد قكلػػػو تعػػػالى:   الثالػػػث: زجػػػر المقتػػػدم: ٍليىٍشػػػيىٍد عى كى
ٍبًمًنيفى  اٍلمي

,كىػذا مقصػد ييػدؼ إلػى إصػبلح مجمػكع األمػة, فػإف التحقػؽ مػف إقامػة العقػاب عمػى  ْ
سػيـ فػي ارتكػاب الجناة عمى قكاعد معمكمة تمنع أىؿ الدعارة مف اإلقداـ عمى إرضاء شياطيف نفك 

الجنايات ..., فمذلؾ كاف مف حكمة الشريعة أف جعمت عقكبة الجاني لزجػر غيػره, فمػـ تخػرج عػف 
العػػدؿ فػػي ذلػػؾ ..., كلػػيس عفػػك المجنػػي عميػػو فػػي بعػػض األحػػكاؿ بمفػػكت فائػػدة االنزجػػار لنػػدرة 

                                                           
 بتصرؼ. ِّٖ-ُّٖابف عاشكر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية ص ُ
 .ُْسكرة الممؾ الية:  ِ
 .ِّٖابف عاشكر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية ص ّ
 .ِسكرة النكر مف الية: ْ
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ع كقكعػػو, فػػػبل يكػػكف عميػػػو تعكيػػؿ عنػػػد خطػػكر خػػػاطر الجنايػػة بػػػنفس مضػػمر الجنايػػػة, كليػػذا تمنػػػ
 . ُالشريعة العفك في الحدكد, ألف فييا انتياكا لكياف التشريع ككذا الحرابة

كالكاقػػػع أف اليػػػدؼ مػػػف العقكبػػػة مجمػػػكع ىػػػذه األمػػػكر, فػػػإف الجػػػزاء لمػػػردع كالتخكيػػػؼ, كلئلصػػػبلح 
كالتيذيب معان, كإلرسػاء الشػعكر بالعدالػة فػي ضػمير المجتمػع, كقػد أدل التطػكر أخيػران إلػى اعتبػار 

مة دفػػاع عػػف المجتمػػع مػػف خطػػر الجريمػػة, فالعقكبػػة بمعناىػػا الحػػديث تػػبدم كظيفتيػػا العقكبػػة كسػػي
الدفاعيػػػة عػػػف المجتمػػػع فػػػي لحظػػػات ثػػػبلث: المحظػػػة التشػػػريعية: أم عنػػػد سػػػف قػػػانكف العقكبػػػات 
إلظيار الخشية مف العقاب, كالمحظة القضائية: أم عند إصدار الحكـ بالعقكبة, لحماية المجتمػع 

فيو لك لـ تمؽ الجريمة جزاءىا, كالمحظػة التنفيذيػة: أم عنػد تكقيػع العقكبػة  مف جرائـ جديدة تحدث
 .ِتى ال يعكد إلى الجريمة مرة أخرلالمحكـك بيا إلصبلح الجاني عف طريؽ إيبلمو, ح

كال شػػػػؾ فػػػػي أف المقصػػػػد الشػػػػرعي مػػػػف العقكبػػػػات تحديػػػػب الجػػػػاني بإيبلمػػػػو جسػػػػديا, ليػػػػذكؽ مػػػػرارة 
كيتذكر عذاب الخرة, كمما يدؿ عمى أف إيبلـ الجاني مراد شرعا المعصية, كيعاني شدة العقكبة, 

عبػػػارات فقيػػػػاء المػػػذاىب المختمفػػػػة, حيػػػث بينػػػػكا ذلػػػؾ عنػػػػد حػػػديثيـ عػػػػف جمػػػد الزانػػػػي, كمػػػف ىػػػػذه 
 العبارات:

"كأما التفريؽ عمى األعضاء ألنو إذا جمع الضرب في مكاف كاحد ربما أدل إلى التمػؼ ,  -
 .ّعمى كؿ عضك كما كصمت المذة إليو" كالحد غير متمؼ , كليدخؿ األلـ

 فػػي بالتجريػػد يػػحمر كػػاف عنػػو اهلل رضػػي عميػػا ألف عكرتػػو يسػػتر مػػا إال ثيابػػو عنػػو كنػػزع" -
 .ْ"الضرب في الشدة عمى مبناه الحد كىذا إليو األلـ إيصاؿ في أبما التجريد ألف الحدكد

كذلػػؾ ال يػػتـ "السػػكراف يحػػبس حتػػى يصػػحك ثػػـ يقػػاـ عميػػو الحػػد ألف المقصػػكد ىػػك الزجػػر  -
باإلقامػػة عميػػو فػػي حػػاؿ سػػكره فإنػػو الخػػتبلط عقمػػو ربمػػا يتػػكىـ أف الضػػارب يمازحػػو بمػػا 

 .ٓيضربو كالمقصكد إيصاؿ األلـ إليو كال يتـ ذلؾ ما لـ يصح"

                                                           
 بتصرؼ. ّّٖابف عاشكر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية ص ُ
 (.ِٖٗٓ| ٕلفقو اإلسبلمي كأدلتو الزحيمي: ا ِ
 (.َٗ|ْا بف مكدكد المكصمي: االختيار لتعميؿ المختار  ّ
 (.َُ|ٓابف نجيـ الحنفي: البحر الرائؽ  ْ
 ( كالمفظ لممبسكط.َِٓ|ُِ(, القرافي: الذخيرة ُِ|ِْالسرخسي: المبسكط  ٓ
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 .ُ"الحد لمقصكد مبلحظة األلـ يدفع مما كنحكىما كفركة محشكة جبة مف يجرد بؿ " -
اكدة ليس إال كلك أريد ىذا لكاف قتػؿ صػاحب كليس مقصكد الشارع مجرد األمف مف المع" -

نمػػا المقصػػكد الزجػػر كالنكػػاؿ كالعقكبػػة عمػػى الجريمػػة كأف يكػػكف إلػػى كػػؼ  الجريمػػة فقػػط كا 
عدكانو أقرب كأف يعتبر بو غيره كأف يحدث لو ما يذكقو مف األلـ تكبة نصكحا كأف يػذكره 

 .ِذلؾ بعقكبة الخرة"
ع سػف أك كسػر عظػـ انجبػر, كجعمػكا فيػو حككمػة عػدؿ أم كلقد اعتبػر الفقيػاء األلػـ النػاتج عػف قمػ

 . ّإيجاب أرش مقابؿ األلـ

كبناء عمى ما سبؽ يتبف أف المقاصد الشرعية مف العقكبات ىدفيا تحديب الجاني جسديا كمعنكيػا, 
كزجر غيره مف أبناء المجتمع, ككذلؾ ضماف استقرار المجتمع المسمـ, كصيانتو مف الفساد, ككأد 

 جاىمية.مكركثات ال

 
 

  

  
 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُُٔ|ْزكريا األنصارم: أسنى المطالب في شرح ركض الطالب  ُ
 (.ِّٗ|ِقيـ: إعبلـ المكقعيف ابف ال ِ
(, ابف عبد البر: ُِِ|ٕ(, الكاساني: بدائع الصنائع ٖٔٓ|ٔانظر: ابف عابديف: رد المحتار  ّ

 (. ٖٖ|ٔ(, الشافعي: األـ ِِٖ|ُِ(, الماكردم: الحاكم ُٔ|ٖاالستذكار 
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 المطمب األكؿ

 المستأصمة حقيقة االنتفاع باألعضاء البشرية

إف مكضكع دراسػتنا يتطمػب منػا أف نتعػرؼ عمػى حقيقػة االنتفػاع بالعضػك المستحصػؿ, كذلػؾ عمػى 
 النحك التي:

 أكال: حقيقة االنتفاع لغة كاصطالحا:

 االنتفاع لغة:  - أ
, كرجػؿ نفػكع كنفػاع أم: كثيػر النفػع, كالنفيعػة ُنفعػو ينفعػو نفعػا كمنفعػةالنفع ضػد الضػر, كيقػاؿ: 

 .ِكالنيفاعة كالمنفعة ما انتفع بو, كاستنفعو أم: طمب نفعو

 :ّكتصريفات مادة ىذا الفعؿ ترد بعدة معافو 

النىٍفعة  بفتح النكف كسككف الفػاء(: ىػي العصػا, كتيجمػع عمػى نفعػات, كيقػاؿ: أنفػع الرجػؿ  .ُ
 العصي.إذا اتجر في 

ػػؿ  .ِ نفػػاع كنػػافع كنيفيػػع أسػػماء أعػػبلـ, كالنػػافع اسػػـ مػػف أسػػماء اهلل الحسػػنى كىػػك الػػذم يكصٍّ
 النفع إلى مف شاء مف خمقو حيث ىك خالؽ النفع كالضر كالخير كالشر.

ػػزىادىةً النٍٍّفعىػػةي  بكسػػر النػػكف كسػػككف الفػػاء(: ًجٍمػػدىةه تيشىػػؽُّ فتي  .ّ ىػػي  المػػزادة, ك ٍجعىػػؿي فػػي جػػاًنبىًي المى
 لتكبػر غيرىػا مػف جمػد فييػا يػزاد ألنػو ,بػذلؾ سػميت الدابػة, عمػى تيحمػؿي  التي الكبيرة بةالقر 
 .بو

ٍـّ النكف(: ما ييٍنتىفىعي بو. .ْ  النُّفىاعىةي:  بضل
 

                                                           
يط األعظـ (, ابف سيده مرسي: المحكـ كالمحّٖٓ|ٖانظر مادة نفع عند ابف منظكر: لساف العرب   ُ
 (.َِٕ-ِٖٔ|ِِ(, الزبيدم: تاج العركس  ُٕٖ|ِ 
 (.ُٕٖ|ِابف سيده مرسي: المحكـ كالمحيط األعظـ   ِ
(, كلممزيد انظر الفيركز ابادم ُِٕ-ِٖٔ|ِِ(, الزبيدم: تاج العركس  ّٖٓ|ٖابف منظكر: لساف العرب   ّ
 (.ُِِٗ|ّالمغة   (, الجكىرم: الصحاح تاجُٖٔ|ِ(, الفيكمي: المصباح المنير  ّّْ|ِ 
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 االنتفاع اصطالحا: -ب
إف االنتفاع مصطمح عاـ كاسع يشمؿ جكانب كثيرة ال تكاد تيحصى, فاالنتفاع المقصكد في 

 المرء في أعضائو تصرفا يعكد عميو بنفع عاجؿ أك فجؿ.دراستنا ىذه ىك: تصرؼ 

 كالنفع العاجؿ: ىك أف يبيع المرء عضكه, أك ييبو مقابؿ شيء يطمح إليو.

.  كالنفع الجؿ: ىك الجزاء األخركم كما لك تبرع بعضك مف أعضائو إلنقاذ غيره مف ىبلؾ محتـك

 لغة كاصطالحا: ثانيا: حقيقة العضك

 العضك لغة:  - أ

, كيجمػع عمػى أعضػاء كقيٍفػؿو ُلضػاد كالحػرؼ المعتػؿ أصػؿه كاحػده يػدؿُّ عمػى تجزئػًة الشلػيءالعيف كا
 .ِكأٍقفاؿو كًقٍدحو كأىٍقداحو 

كالعيضػػك كالًعضػػك  بضػػـ العػػيف ككسػػرىا كالضػػـ أشػػير( لغتػػاف كىػػك كػػؿ عظػػـ كافػػر مػػف الجسػػػد  
 بمحمو.

عى كالًعضة ىي القطعة مف الشيء, كمنو قكلو تعالى:   ميكا اٍلقيٍرفىفى ًعًضيفى اللًذيفى جى
, أم: عضةن ّ

: }ال تىٍعًضػيةى فػي ًميػراثو ًإالل  عضةن تفرقكا فيو فآمنكا ببعضو ككفركا ببعضو, كفي الحديث قاؿ 
ـى  مىؿى القىٍس فيما حى

 عمى ضرر ذلؾ في كاف كرثتو بيف قسـ إف شيئا كيدع الميت يمكت , معناه أفْ
 كىػك التفريؽ كالتعضية فرقتو إذا تعضية الشيء كعضيت يقسـ فبل يقكؿ جميعيـ عمى أك بعضيـ
 .ٓاألعضاء مف محخكذ

                                                           
 (.ِِٖ| ْابف زكريا: مقاييس المغة   ُ
 (.َٔ|ّٗالزبيدم: تاج العركس   ِ
 .ُٗسكرة الحجر:  ّ
المتقي اليندم: كنز العماؿ, كتاب الفرائض قسـ األقكاؿ, الفصؿ األكؿ في فضمو كأحكاـ ذكم الفركض  ْ

رحمو اهلل  –حكـ عميو لدل األلباني  (, كلـ أعثر عمىٗ|ُُ,  ََُّْكالعصبات كذكم األرحاـ, رقـ الحديث 
 كال غيره مف المحدثيف فيما اطمعت.  –
(. مادة ع ض ك, ابف سيده مرسي: المحكـ ُّٗ|ِ(, الفراىيدم: العيف  ٖٔ| ُٓابف منظكر: لساف العرب   ٓ

 (.ُِٗ| ِكالمحيط األعظـ  
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 العضك اصطالحا:  - ب

 إف التعريؼ االصطبلحي لمعضك لدل الفقياء ال يخرج عف المعنى المغكم.

كيطمؽ الفقياء العضك عمى جزء متميز مف مجمكع الجسد, سكاء أكاف مف إنساف أـ حيػكاف كاليػد 
 .ُلمساف كاألصبعكالرجؿ كاألذف كاألنؼ كا

كعرفػػو السػػقاؼ بحنػػو: كػػؿ جػػزء إذا نيػػزع لػػـ ينبػػت, كعميػػو فػػإف الشػػعر كالػػدـ كالبػػكؿ كالػػدمع ليسػػت 
 .ِبحعضاء

 :لغة كاصطالحااالستئصاؿ حقيقة ثالثا: 

 االستئصاؿ لغة: - أ

 :ّكممة االستئصاؿ محخكذة مف الفعؿ أصؿ, كترد في المغة بعدة معافو منيا

 الشيء, أم: قمعتيو بحصكلو.القمع, كحف تقكؿ: استحصمتي  .ُ
 اإلىبلؾ, نحك قكليـ: استحصؿ اهلل تعالى الكفار, أم: أىمكيـ جميعا. .ِ
, أم أزالػو, كنحػك قػكليـ: استحصػؿ اهلل شػحفتو,  .ّ اإلزالة, كحف تقكؿ: استحصػؿ الطبيػب الػكـر

 أم: أزالو مف أصمو.
 الثبات كالقكة, نحك قكليـ: استحصؿ الشيء, أم: ثبت أصمو كقكم. .ْ
 .4اب, نحك قكليـ: استحصؿ الشيء, أم: استكعبواالستيع .ٓ

ك المعنػػػػى المقصػػػػكد لػػػػدينا فػػػػي بحثنػػػػا ىػػػػذا ىػػػػك القطػػػػع, فعنػػػػدما نقػػػػكؿ: العضػػػػك المستحصػػػػؿ أم: 
ؿ اسـ مفعكؿ مشتؽ مف الفعؿ يستحصؿ.  المقطكع, كمستحصى

 

                                                           
 .ُِٔإبراىيـ: سرقة األعضاء بالجراحة الطبية ص ُ
 .ْٔالستقصاء ألدلة تحريـ نقؿ األعضاء صالسقاؼ: االمتاع كا ِ

 (.ْٗٔ|ُ(, َِ|ُ, مصطفى كفخركف: المعجـ الكسيط  (ُٔ|ُ  أصؿ الفعؿ مادة, صباح المنيرالفيكمي: الم ّ
 (.َّٓ|ْالزبيدم: تاج العركس   ْ
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 االستئصاؿ اصطالحا:  - ب
الػػة عضػػك ز سػػكاء أكػػاف القطػػع إلمػػف الجسػػد البشػػرم أك الحيػػكاني  معػػيف عضػػك خػػذأكىػػك 

  نقؿ عضك فعاؿ إلى جسد فخر محتاج إليو.معطكب أك ل

 :العضك المستأصؿحقيقة رابعا: 

كفي ظؿ التعرؼ عمى تراكيب ىذا المصػطمح لغػة يمكننػا الف أف نعرفػو اصػطبلحا بحنػو: العضػك 
 البشرم المقطكع خطح أك استطبابا أك جيادا أك عقكبة.

جػػار فػػي عممػػو فحصػػاب كأقصػػد بػػالمقطكع خطػػح العضػػك الػػذم قطػػع أثنػػاء العمػػؿ كمػػا لػػك سػػيا الن
 المنشار يده, كغيرىا مف الحاالت.

 ك استطبابا( كما لك قرر الطبيب مثبل كجكب قطع الرجؿ مف الكعبيف منعا لتآكؿ الجسد.

 ك جيادا( كما لك أصابت شظية غادرة مجاىدا فقطعت يده.

 يده.ك عقكبة( تشمؿ القصاص كالعقكبة الحدية, كما لك كجب حد السرقة عمى سارؽ كىك قطع 

كىذا القيد األخيػر ىػك محػؿ دراسػتنا, أم: مػا مػدل مشػركعية االنتفػاع باألعضػاء المستحصػمة بعػد 
 عقكبة شرعية؟.

 صكرة المسحلة:

إنسػاف فقػػح عػػيف غيػػره فحكػػـ القاضػػي بفقػػح عينػػو قصاصػػا, فمػػاذا لػػك أخػػذنا عينػػو كانتفعنػػا بيػػا كػػحف  
إذا لػـ نزرعيػػا لػػو, بػدال مػػف أف نعطميػػا ننقػؿ قرنيتيػػا لخػػر محتػاج إلييػػا قػػد يصػيبو العمػػى األبػػدم 

 بإتبلفيا قصاصا؟.
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 المطمب الثاني

 ركعية االنتفاع باألعضاء البشريةمدل مش

عػػادة مػػف حػػد أك قصػػاص بينػػا سػػابقا أف االنتفػػاع المقصػػكد لػػدينا ىػػك نقػػؿ األعضػػاء المستحصػػمة  كا 
كىػػذا يتطمػػب منػػا بيػػاف  زراعتيػػا سػػكاء كانػػت زراعتيػػا فػػي الجسػػد الػػذم انفصػػمت عنػػو أك فػػي غيػػره,
 مدل شرعية نقؿ كزراعة األعضاء البشرية ابتداءن, كذلؾ عمى النحك التي:

 أكال: بياف الجذكر الفقهية لنقؿ كزراعة األعضاء البشرية لدل فقهائنا األكائؿ:

ف كانت كاقعة حديثة إال أف ليا جذكرا فقيية لػدل فقيائنػا األكائػؿ الػذي  ف إف ىذه المسحلة الفقيية كا 
كانكا يتصكركف حكادث كنكازؿ قد تقع ثـ يضعكف ليا الحؿ الذم يتناسب كطبيعة عصػرىـ, كىػذا 
ف ىػػػذا التصػػػكر الفقيػػػي كػػػاف مسػػػعفا لنػػػا فػػػي  مػػػا يسػػػميو بعػػػض المعاصػػػريف   التػػػرؼ الفقيػػػي (, كا 
ف النػاظر فػي مسػحلة زراعػة كنقػؿ األعضػاء  الكقائع المسػتجدة, كمسػتندا لبلجتيػادات المعاصػرة, كا 

لمكىمػػػة األكلػػػى أنيػػػا قضػػػية حديثػػػة محضػػػة, كلكننػػػا عنػػػدما بحثنػػػا فػػػي كتػػػب الفقيػػػاء كجػػػدنا يشػػػعر 
نصكصػػا فقييػػة ذات صػػمة بمكضػػكع دراسػػتنا, كذلػػؾ عنػػد حػػديثيـ عػػف أحكػػاـ المضػػطر, كحػػديثيـ 

 عف جبر عضك مبتكر بعظـ كغيره. 

ليؾ بعض ىذه النصكص:  كا 

ف كاف خكؼ  جاء في اإلقناع ما نصو: " كيحؿ قطع جزء نفسو ألكمو إف .ُ فقد نحك ميتة كا 
قطعػػػو أقػػػؿ كيحػػػـر قطػػػع بعضػػػو لغيػػػره مػػػف المضػػػطريف ألف قطعػػػو لغيػػػره لػػػيس فيػػػو قطػػػع 

 . ُالبعض الستبقاء الكؿ "
فػإف ىػػذا الػػنص دليػؿ عمػػى جػػكاز انتفػاع اإلنسػػاف بحعضػػائو لحػؽ نفسػػو ألنػػو إذا جػاز أكػػؿ العضػػك 

الضػػرر أكلػػى كأحػػرل, بخػػبلؼ إلنقػػاذ الػػنفس فػػؤلف يجػػكز نقمػػو إلػػى مكضػػع فخػػر مػػف جسػػمو لػػدفع 
 انتفاع الغير بحعضائو.

 قػػػدرة نسػػػخة كفػػي المعجمػػػة بالػػذاؿ فمػػػذة أكػػؿ كلػػػوكفػػي كتػػػاب أسػػنى المطالػػػب مػػا نصػػػو: " .ِ
 بػحف السػبلمة ظػف أم رجػا إف ليحكميػا منػو يقطعيػا بحف نفسو جسـ مف قطعة أم بالميممة

                                                           
 (.ٖٔٓ|ِالشربيني: اإلقناع   ُ



 
23 

 السػػتبقاء بعػػض إتػػبلؼ ألنػػو غيرىػػا يجػػد كلػػـ تركيػػا فػػي منػػو أقػػؿ قطعيػػا فػػي الخػػكؼ كػػاف
 . ُ"لؤلكمة اليد كقطع الكؿ

...... فييػا األمػر يػبثر أف فجػاز الجممػة فػي اإلباحػة تحتمؿ الطرؼ عصمةكفي البدائع " .ّ
 األمػكاؿ مسػمؾ بيا يسمؾ األطراؼ باإلجماع ألف عميو شيء ال فقطع يدم اقطع قاؿ كلك

 لػػو قػػاؿ لػػك كمػػا كاإلذف باإلباحػػة لمسػػقكط محتممػػة فكانػػت لػػو حقػػا تثبػػت األمػػكاؿ كعصػػمة
 . ِ"فحتمفو مالي اتمؼ

كفي اإلنصاؼ " يحػـر عميػو أكػؿ عضػك مػف أعضػائو عمػى الصػحيح مػف المػذىب كعميػو  .ْ
 . ّأكثر األصحاب ك قطعكا بو كقاؿ في الفنكف عف حنبؿ : إنو ال يحـر "

كفي الػذخيرة: "مػف انكسػر عظمػو فجبػر بعظػـ ميتػة قػاؿ صػاحب اإلشػراؼ كأبػك حنيفػة ال  .ٓ
ره كقػػاؿ الشػػافعي: يكسػػر كينػػزع إذا خػػاؼ المشػػقة دكف التمػػؼ كقػػاؿ بعػػض يجػػب عميػػو كسػػ

ف أدل إلى التمؼ"  . ْأصحابو: يقمعو كا 
 مػف أخػذ قػد طػاىر بعظػـ إال يجػز لـ سنو يرد أك عظمو يصؿ أف أراد فإفكفي الحاكم: " .ٔ

 . ٓ"ذكاتو بعد المحـ محككؿ
ف لػػـ يجػػد المضػػطر إال فدميػػا معصػػكما فمػػ .ٕ يس لػػو أكمػػو كال أكػػؿ كفػػي الػػركض المربػػع " كا 

 .ٔعضك مف أعضاء نفسو "
كفػػي المكافقػػات " لػػيس ألحػػد أف يقتػػؿ نفسػػو, كال أف يفػػكت عضػػكا مػػف أعضػػائو, كال مػػاالن  .ٖ

 . ٕمف مالو"
كبعد استعراضنا لبعض النصكص المتعمقة بمكضكع دراستنا يتبيف لنا أف الفقياء األكائؿ لـ ييممكا 

ا يتػكفر لػدييـ مػف إمكانيػات عصػرىـ, كيتضػح لنػا مػف ىذه المسػحلة, بػؿ كانػت مكجػكدة عنػدىـ بمػ

                                                           
 (.ُٕٓ\ُزكريا األنصارم: أسنى المطالب   ُ
 (.ِّٔ\ٕع  الكاساني: بدائع الصنائ ِ
 (.ِْٖ\َُالمرداكم: اإلنصاؼ    ّ
 (.َٖ|ِالقرافي: الذخيرة    ْ
 (.ِٓٓ|ِالماكردم: الحاكم في فقو الشافعي    ٓ
 (.ْْٗ\ُالبيكتي: الركض المربع   ٔ
 (.َُْ|ٔالشاطبي: المكافقات   ٕ
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خػػػبلؿ النصػػػكص السػػػابقة أنيػػػـ اختمفػػػكا فػػػي انتفػػػاع اإلنسػػػاف بحعضػػػاء نفسػػػو حػػػاؿ الضػػػركرة عمػػػى 
 :ُقكليف

ذىػػػػب الحنفيػػػػة كبعػػػػض الشػػػػافعية كالحنابمػػػػة إلػػػػى أنػػػػو ال يجػػػػكز لئلنسػػػػاف أف ينتفػػػػع  القػػػػكؿ األكؿ:
بحنػػو قػػد يتكلػػد اليػػبلؾ مػػف قطػػع جػػزء مػػف بدنػػو, بحعضػػاء جسػػده حػػاؿ الضػػركرة معممػػيف قػػكليـ ىػػذا 

كالضػػرر ال يػػزاؿ بالضػػرر, إذ ربمػػا أدل قطػػع ىػػذا الجػػزء إلػػى ىبلكػػو فيكػػكف قػػاتبل لنفسػػو, كقاتػػؿ 
 .ِالنفس عمدا خالد مخمد في نار جينـ

ذىب الشافعية عمى األصح إلى جكاز انتفاع اإلنساف بحعضاء جسده إلنقػاذ نفسػو,  القكؿ الثاني:
 .ّطع ىذا الجزء يدخؿ في باب إتبلؼ البعض إلنقاذ الكؿكذلؾ ألف ق

 ثانيا: حكـ نقؿ كزراعة األعضاء البشرية لدل الفقهاء المعاصريف:

ك ميتػا, كقػد اختمػؼ العممػاء المعاصػركف أمنو العضػك ال يعػدك أف يكػكف حيػا  إف اإلنساف المنقكؿ
 قكليف:في ىذه المسحلة عمى 

جكاز نقؿ كزراعة األعضاء البشرية, كممف قػاؿ بػو الشػيخ  ذىب أصحابو  إلى عدـ القكؿ األكؿ:
 .ْحسف السقاؼ, كالدكتكر عبد الرحمف السكرم, كالدكتكر عبد الرحمف العدكم

ذىب أصحابو إلى جكاز نقؿ كزراعة األعضػاء البشػرية, كممػف قػاؿ بػو جمػع كثيػر  القكؿ الثاني:
كر كىبة الزحيمي, كاألستاذ الدكتكر عبد مف العمماء منيـ الدكتكر يكسؼ القرضاكم, األستاذ الدكت

السػػػبلـ العبػػػادم, كاألسػػػتاذ الػػػدكتكر محمػػػد الشػػػحات الجنػػػدم, كالشػػػيخ عبػػػد اهلل البسػػػاـ, كاألسػػػتاذ 
الػػدكتكر محمػػد رشػػيد قبػػاني, كاألسػػتاذ الػػدكتكر محمػػد سػػيد طنطػػاكم, كاألسػػتاذ الػػدكتكر نصػػر فريػػد 

                                                           
 (.ّٔ-ِٔالشاذلي: حكـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي  ص ُ
2
 (.ْْٗ|ُ(, البيكتي: الركض المربع  ِْٖ|َُ(, المرداكم: اإلنصاؼ  ِّٔ|ٕالصنائع  الكاساني: بدائع  
3
 (.ِٓٓ|ِالماكردم: الحاكم   
,  العدكم: نقؿ األعضاء مف الحى أك مكتى ٓريـ نقؿ األعضاء صحالسقاؼ: اإلمتاع كاالستقصاء ألدلة ت ْ

 ق.َُّْربيع أكؿ  ُّية  الثالث عشر , بحث مقدـ إلى مبتمر مجمع البحكث اإلسبلمٔالمخ محـر شرعنا ص
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لػدكتكر محمػد سػميماف األشػقر كالػدكتكر سػعد كاصؿ, كاألستاذ الػدكتكر محيػي الػديف القػره داغػي كا
 .ُالديف مسعد ىبللي كالدكتكر محمد عمي البار, كبو أفتت المجامع الفقيية

 :تحرير محؿ النزاع 
اتفؽ الفقياء عمى جكاز زراعة األعضاء الصناعية المتخذة مف مكاد طاىرة أك مف مكاد نجسة إذا 

عضػك الػذم يػبدم التبػرع بػو إلػى ىػبلؾ المتبػرٍّع قطعػا فيقد البػديؿ, كمػا اتفقػكا عمػى حرمػة التبػرع بال
كػػػػالتبرع بالقمػػػػب أك الرئػػػػة, كاتفقػػػػكا عمػػػػى حرمػػػػة نقػػػػؿ األعضػػػػاء التناسػػػػمية المفضػػػػية إلػػػػى اخػػػػتبلط 
األنساب, ثـ اختمفكا في مدل جكاز االنتفاع باألعضاء البشػرية نقػبل كزراعػة لحػؽ الػنفس أك لحػؽ 

 الغير عمى قكليف سبؽ ذكرىما.

 ؼ:أسباب الخال 
 يرجع االختبلؼ في مشركعية نقؿ كزراعة األعضاء إلى عدة أسباب, منيا:

 تعارض االستدالؿ بالنصكص النقمية: .6
ػػػافقػػػد اسػػػتدؿ القػػػائمكف بػػػالمنع بقكلػػػو تعػػػالى:  ـٍ رىًحيمن ػػػافى ًبكيػػػ ـٍ ًإفل الملػػػوى كى ػػػكي ......كىالى تىٍقتيميػػػكا أىٍنفيسى

ِ ,
ؾ, ألف كػؿ عضػك فػي جسػد اإلنسػاف لػـ ييخمػؽ عبثػا, كاعتبركا التبرع باألعضاء مفضيا إلػى اليػبل

, كرٌد القػػػائمكف  نمػػػا خمػػػؽ لكظيفػػػة معينػػػة بحيػػػث إذا فيقػػػد ذلػػػؾ العضػػػك اختػػػؿ الجسػػػد حػػػاال أك مػػػآالن كا 
بالجكاز بحف ىناؾ أعضاءنا في الجسـ فقدىا ال يبثر سمبا عمى حياة المتبرع بػؿ إف تػرؾ المػريض 

د نيينػا عػف ذلػؾ بػنص اليػة, فػالمبمنكف كػنفس كاحػدة, يسمؾ طريؽ المعانػاة كاليػبلؾ قتػؿ لػو, كقػ
 .ّكمنع مف يحتاج لعضك ينقذ حياتو قتؿ لمنفس البشرية

كالرجػؿ الػذم قطػع براجمػو فقػد اعتمػد عميػو  –رضػي اهلل عنػو  –ككذلؾ حػديث الطفيػؿ بػف عمػرك 
المجيػزكف  القائمكف بالمنع, حيث قالكا: إف مف يقدـ عمى التبػرع بحعضػائو سػيبعث ناقصػا, كاعتبػر

 أف الحديث مخصص فيمف قطع أطرافو تخمصا مف فالميا دكف ضركرة لذلؾ.

                                                           
ق, البساـ: زراعة األعضاء َُّْربيع أكؿ  ُّانظر بحكث مبتمر مجمع البحكث اإلسبلمية  الثالث عشر  ُ

, األشقر: أبحاث ّْ, ىبللي: الثبلثكنات في القضايا الفقيية المعاصرة صّّاإلنسانية في جسـ اإلنساف ص
 .ْٕٖه داغي كالمحمدم: فقو القضايا الطبية المعاصرة ص, القر ُِٗاجتيادية في الفقو الطبي ص

 .ُٓٗسكرة البقرة: ِ
3
 (.ُٕٖ|ّأبك حياف: البحر المحيط   
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 تعارض األقيسة: .5
فالقػػائمكف بػػالمنع ألحقػػكا حرمػػة نقػػؿ كزراعػػة األعضػػاء بحرمػػة المػػاؿ, فقػػالكا: مػػاؿ الغيػػر كىػػك أقػػؿ 

ـى أىٍمػكىا باجتنابو بقكلو   حرمة مف األعضاء, قد أمر النبي  ؽل كىػرىاًئ تىػكى , فكيػؼ ًُؿ النلػاًس : } كى
 باألعضاء التي ىي أشد حرمة؟!.

كاعتبر المجيزكف أف ىذا قياس مع الفارؽ, ألننا ال نحخذ األعضاء مف النػاس قيػرا كظممػا بػؿ ىػـ 
 يتبرعكف بيا إحسانا.

ككذا قاس المجيزكف التبرع باألعضاء كنقميا عمى جكاز أكؿ المضطر بعضا مف جسده السػتبقاء 
 كمو.

 ؿ مع المعقكؿ:تعارض المنقك .4
يىػػٍكـى حيػػث اعتبػػر المػػانعكف التبػػرع باألعضػػاء كزراعتيػػا فػػي شػػخص فخػػر يعػػارض قكلػػو تعػػالى: 

ميػػػػكفى  ػػػػانيكا يىٍعمى ػػػػا كى ـٍ ًبمى ميييػػػػ ـٍ كىأىٍرجي ـٍ كىأىٍيػػػػًديًي ـٍ أىٍلًسػػػػنىتييي مىػػػػٍيًي تىٍشػػػػيىدي عى
ػػػػف تشػػػػيد ِ , فاألعضػػػػاء المنقكلػػػػة لمى

كقػػػت نفسػػػو ال يػػػرل المجيػػػزكف تعارضػػػا بػػػيف نقػػػؿ لصػػػاحبيا األصػػػمي أـ لممنقػػػكؿ إليػػػو؟!, كفػػػي ال
األعضػاء كشػػيادتيا يػػـك القيامػػة, ألف اهلل قػادر عمػػى أف يجعميػػا تشػػيد عمػى صػػاحبيا األصػػمي ثػػـ 

 تشيد عمى مف نقمت إليو.

 لذلؾ مف رأل التعارض قاؿ بالمنع, كمف لـ يره قاؿ بالجكاز.

 تعارض المعقكالت: .3
غيػػر  يػو, كأال يضػػر بػالمنقكؿ منػػونقػػؿ مصػمحة لممنقػػكؿ إلفقػد اعتبػػر المػانعكف اشػػتراط أف يحقػؽ ال

ممكػػف تحققػػو كبالتػػالي يسػػقط جػػكاز النقػػؿ المتكقػػؼ عمػػى ىػػذا الشػػرط, ألف المنقػػكؿ إليػػو سػػػيكمؼ 
ببدايػػة حيػػاة مميئػػة بالمعانػػاة حيػػث سػػيتناكؿ األدكيػػة التػػي تضػػعؼ المناعػػة حتػػى ال ييطػػرد العضػػك 

                                                           
دىقىًة, رقـ الحديث  ُ ـي أىٍمكىاًؿ النلاًس ًفي الصل ذي كىرىاًئ , ُْٖٓالبخارم: صحيح البخارم, ًكتىابي الزلكىاًة, بىابي الى تيٍبخى
, باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ, رقـ ( كالمفظ لو, مسمـ: ُُٗ|ِ  يمىافى صحيح مسمـ, ًكتىابي اإٍلً

 (.ُٓ|ُ,  ُٗالحديث 
 .ِْسكرة النكر: ِ
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نظػاـ معػيف مػف الحميػة كيتعػاطى بعػض العقػاقير, لػئبل الجديد, كما أف المنقكؿ منو يكمػؼ باتبػاع 
 يحصؿ عنده مضاعفات مرضية نتيجة الستئصاؿ بعض أعضائو.

كأمػا المجيػػزكف فيػػـ يقػػركف بحنػػو ال يكجػػد مصػػالح محضػػة بػػؿ ال بػػد أف يشػػكبيا شػػيء مػػف المشػػاؽ 
ريـ نقؿ العضك.  لكف إف عظـ الضرر حى

قػٌؿ أك كىثيػر, قػاؿ بػالمنع, كمػف رأل أف ييعفػا  لذلؾ مػف رأل أنػو ال بػد مػف عػدـ ترتػب ضػرر مطمقػا
 عف الضرر الخفيؼ لتحقيؽ مصمحة عظيمة قاؿ بالجكاز.

 تعارض القكاعد الفقهية: .2
فالمػػػانعكف مػػػف نقػػػؿ كزراعػػػة األعضػػػاء البشػػػرية يسػػػتدلكف بالقاعػػػدة الفقييػػػة التػػػي نصػػػيا " ال يػػػزاؿ 

 لمحظكرات". الضرر بضرر مثمو" كاستدؿ المجيزكف بقاعدة "الضركرات تبيح ا

فالمػػانعكف يقكلػػػكف: إف أخػػػذ عضػػػك مػػػف شػػػخص لخػػر ىػػػك إزالػػػة ضػػػرر المػػػريض بإضػػػرار غيػػػره, 
فيصبح لدينا شخصاف مصاباف بدال مف كاحد, كنككف بذلؾ قد أزلنا ضػررا بضػرر مثمػو, كىػذا مػا 

 نصت القاعدة الفقيية عمى منعو.

ضػػركرة ممجئػػة تبػػيح المحظػػكر كأمػػا المجيػػزكف فػػاعتبركا نقػػؿ األعضػػاء فػػي الحػػاالت االضػػطرارية 
 الشرعي.

 االختالؼ في مدل مشركعية حؽ التصرؼ في الجسد: .1
فمف رأل أف الجسد ممػؾ هلل كاإلنسػاف غيػر مػحذكف لمتصػرؼ فيػو قػاؿ بػالمنع, كمػف رأل أف الجسػد 
ممؾ هلل كلكف اإلنساف مػحذكف لػو فػي التصػرؼ فػي أعضػاء جسػده بمػا يحقػؽ مصػمحة راجحػة قػاؿ 

 بالجكاز.

 األدلة:
 أدلة المانعيف:أكال: 

اسػػػتدؿ القػػػائمكف بحرمػػػة نقػػػؿ كزراعػػػة األعضػػػاء البشػػػرية بعػػػدة أدلػػػة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة كالقيػػػاس 
 كالمعقكؿ:
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 أكال: مف الكتاب:
ـٍ ًمػػفى الطليٍّبىػػاًت قػػاؿ تعػػالى:  .ُ ٍقنىػػاىي زى ـٍ ًفػػي اٍلبىػػرٍّ كىاٍلبىٍحػػًر كىرى ٍمنىػػاىي مى ـى كىحى ٍمنىػػا بىنًػػي فىدى لىقىػػٍد كىرل كى

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن كى  مىى كىًثيرو ًمملٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضل
ُ. 

القػػكؿ  أفك  ,أف مػػف تكػػريـ اهلل لئلنسػػاف أف خمقػػو سػػكيا فػػي أحسػػف تقػػكيـ كرفػػع قػػدرهكجػػو الداللػػة: 
, كأف بتػػر ِمكػػـر محتػػـر يإىانػػة, كالدمػػ واسػػتعماؿ جػػزء منفصػػؿ مػػف أحػػد مػػف بنػػى فدـ فيػػ بجػػكاز

 .ّره يمس كرامة اإلنساف الحي أك الميتالعضك اإلنساني كنقمو إلى غي
 . ْبحف ليس في ذلؾ إىانة عمى اإلطبلؽ, ألف األعماؿ إنما تككف بالنيات كاعترض عميه:

اقاؿ تعالى:  .ِ ـٍ رىًحيمن ـٍ ًإفل الملوى كىافى ًبكي ......كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي
ٓ. 

نفسػػو, أك يقتػػؿ غيػػره سػػكاء كػػاف بسػػب  كجػػو الداللػػة: أف اهلل تعػػالى قػػد نيػػى اإلنسػػاف عػػف أف يقتػػؿ
مباشر, أك غير مباشر فالنيي ىنا عاـ كىك يتناكؿ جميع األسباب التي تفضي إلى المنيي عنو, 

 كىك قتؿ النفس.

كمػػف ىػػذه األسػػباب المنيػػي عنيػػا أف يبػػـر شػػخص اتفاقػػا مػػع فخػػر ليتبػػرع األكؿ بجػػزء مػػف جسػػده 
 . ٔلآلخر

ؿ خػارج مكضػع النػزاع ألننػا نقػكؿ بحرمػة التبػرع المفضػي بػحف ىػذا الػدلي ض عميػه:اعتػر كيمكف اال
 إلى اليبلؾ باإلجماع.

ٍمؽى الملًو ....قاؿ تعالى:  .ّ ـٍ فىمىييغىيٍّريفل خى نليي ىميرى .....كىلى
ٕ. 

كجو الداللة: أف نقؿ األعضاء فيو تغيير  لخمؽ اهلل فيك داخؿ في عمكـ ىذه الية الكريمة, فيػي 
 . ُأك كيٍمية أك قمب مف شخص لخر, كلذلؾ يعتبر مف المحرماتتشمؿ بعمكميا نقؿ عيف 

                                                           
 .َٕسكرة اإلسراء: ُ
 .ٕقباني: زراعة األعضاء اإلنسانية في جسـ اإلنساف ص(, ِْْٔ|ٖأبك زىرة: زىرة التفاسير   ِ
, البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي ٕيمي: زراعة كنقؿ األعضاء صالزح, ِٖالسقاؼ: االمتاع كاالستقصاء ص ّ

 .ُِْمف قضية زراعة األعضاء ص
 .ُِْالبار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مف قضية زراعة األعضاء ص  ْ
 .ِٗسكرة النساء مف الية: ٓ
 .ّٗٓالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص(, ُٕٓ|ٓالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ٔ
 .ُُٗسكرة النساء مف الية: ٕ
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بػػحف نقػػؿ األعضػػاء لػػيس فيػػو تغييػػر لخمػػؽ اهلل بػػؿ إنقػػاذ لممرضػػى كالحفػػاظ عمػػى  كاعتػػرض عميػػه:
 . ِحياتيـ, كذلؾ مطمب شرعي عظيـ

ـٍ ًإلىى التلٍيميكىًة ......قاؿ تعالى:  .ْ ......كىالى تيٍمقيكا ًبحىٍيًديكي
ّ. 

قػداـ الشػخص عمػى التبػرع ك ة: أف اهلل تعالى نيانا أف نمقػي بحنفسػنا فػي مػكاطف اليمكػة, كجو الدالل ا 
 ,غيره, كليس ذلػؾ مطمكبػا منػو بجزء مف جسده ىك في الكاقع سعي إلىبلؾ نفسو في سبيؿ إحياء

كلفػػظ التيمكػػة فػػي اليػػة عػػاـ يشػػمؿ كػػؿ مػػا يػػبدم إلييػػا, كقطػػع العضػػك مػػف نفسػػو المكجػػب إلزالػػة 
 .ْمف أفراد ما يبدم إلى اليبلؾ, كالعبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السببمنفعتو فرد 

بػػحف االسػػتدالؿ بيػػا فػػي غيػػر مكضػػع النػػزاع, ألننػػا نشػػترط أال يػػبدم التبػػرع إلػػى  اعتػػرض عميػػه:
ىػػبلؾ المتبػػرع, كأيضػػا ىػػذه اليػػة أخػػص مػػف الػػدعكل ألنيػػا مختصػػة بحػػاؿ الحيػػاة, كأمػػا مػػا بعػػد 

 . ٓالمكت فإنيا غير شاممة لو

 ثانيا: مف السنة:

, أىتىى النلًبيل  .ُ ك الدلٍكًسيل اًبرو أىفل الطُّفىٍيؿى ٍبفى عىٍمرو : يىا رىسيكؿى اهلًل, ىىٍؿ لىؾى ًفي  عىٍف جى , فىقىاؿى
ٍنعىػةو؟  مى ًصػيفو كى اًىًميلػًة  -ًحٍصفو حى : ًحٍصػفه كىػافى ًلػدىٍكسو ًفػي اٍلجى   فىػحىبىى ذىًلػؾى النلبًػيُّ  -قىػاؿى

رى ًإلىٍيػًو  ًلملًذم ًدينىػًة, ىىػاجى ػملـى ًإلىػى اٍلمى سى مىٍيػًو كى ػملى اهللي عى رى النلًبيُّ صى اًر, فىمىملا ىىاجى رى اهللي ًلؤٍلىٍنصى ذىخى
ًدينىػػةى  كيا اٍلمى ػػؿه ًمػػٍف قىٍكًمػػًو, فىػػاٍجتىكى رى مىعىػػوي رىجي ك كىىىػػاجى ٍمػػرو الطُّفىٍيػػؿي ٍبػػفي عى

ػػذى ٔ ػػًزعى, فىحىخى , فىجى ػػًرضى , فىمى

                                                                                                                                                                      
الغمارم: تعريؼ أىؿ اإلسبلـ بحف نقؿ , ُٔ(, السقاؼ: االمتاع صُٕٓ|ٓالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ُ

, البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مف قضية ّٖٓ, الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صُْالعضك حراـ ص
 .ُّْزراعة األعضاء ص

 .ُّْيي كاألخبلقي مف قضية زرع األعضاء صالبار: المكقؼ الفق  ِ
 .ُٓٗسكرة البقرة مف الية: ّ
, فؿ بكرنك: مكسكعة القكاعد ّٖٓيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص الشنق(, ٔٗٓ|ِأبك زىرة: زىرة التفاسير   ْ

 (.ٕٖ|ُِالفقيية  
 .ِّٖالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ٓ
6
 (.ْٓٔ|ٓ, انظر: عياض: إكماؿ المعمـ:  الجكؼ في داء كىك الجكل فم أخذان  أصابيـ لسقـ كرىكىا: معناه 
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بىٍت يىػػدىاهي ُلىػػوي  مىشىػػاًقصى  ػػوي, فىشىػػخى , فىقىطىػػعى ًبيىػػا بىرىاًجمى
ك ًفػػي  ِ ٍمػػرو , فىػػرىفهي الطُّفىٍيػػؿي ٍبػػفي عى ػػاتى تلػػى مى حى

فىػرى  : غى ؟ فىقىػاؿى بُّؾى نىعى ًبؾى رى سىنىةه, كىرىفهي ميغىطٍّينا يىدىٍيًو, فىقىاؿى لىوي: مىا صى نىاًمًو , فىرىفهي كىىىٍيئىتيوي حى  ًلػي مى
ًتي ًإلىى  ػا  نىًبيًٍّو ًبًيٍجرى : ًقيؿى ًلي: لىػٍف نيٍصػًمحى ًمٍنػؾى مى ؟ قىاؿى ا ًلي أىرىاؾى ميغىطٍّينا يىدىٍيؾى : مى , فىقىاؿى

يىا  , فىقىصل مىى رىسيكؿً أىٍفسىٍدتى ًليىدىٍيًو فىاٍغًفٍر  اهلل , فىقىاؿى رىسيكؿي  اهلل الطُّفىٍيؿي عى : }المييـل كى
ّ. 

ضػائو بتبػرع كنحػكه فإنػو يبعػث يػـك القيامػة ناقصػا كجو الداللة: أف مػف تصػرؼ فػي عضػك مػف أع
ػػؿي  الجنايػػة, محػػؿل  تتنػػاكؿ ال قػػد المغفػػرةى  , كأفل منػػو ذلػػؾ العضػػك عقكبػػة لػػو  العقػػاب تكزيػػعي  منػػو فيحصي

ًليىدىٍيوً  }الملييـل : كسمـ عميو اهلل صمى  قاؿ كلذلؾ المعاقىًب, عمى  . ْفىاٍغًفٍر  كى

الداللػػػة حيػػػث إف الرجػػػؿ أقػػػدـ عمػػػى قطػػػع البػػػراجـ بػػػحف ىػػػذا الحػػػديث مخصػػػص  كاعتػػػرض عميػػػه:
 لمتخمص مف الالـ, كىي مصمحة ال تبما مرتبة الضركريات, بؿ ىي في مرتبة الحاجيات.

كمػػف ثػػـ فإنػػو يصػػمح دلػػيبل عمػػى منػػع نقػػؿ القرنيػػة, كالجمػػد, كنحكىػػا مػػف األعضػػاء التػػي يقصػػد مػػف 
 نقميا تحقيؽ مصمحة حاجية.

منػػو إنقػػاذ الػػنفس المحرمػػة, فػػإف الحػػديث ال يشػػممو, فػػإف قيػػؿ:  كأمػػا النقػػؿ الضػػركرم الػػذم يقصػػد
العبػػرة بعمػػـك قكلػػو:  مػػا أفسػػدت(, كىػػك متعمػػؽ بػػالقطع, قيػػؿ فػػي جكابػػو: إف ىػػذا الكصػػؼ يكجػػب 
تخصيص الحكـ بحالة اإلفساد بحف تقطع األعضاء كتبتر لغير حاجة ضركرية كىذا ليس مكجكدا 

 . ٓفي مسحلة نقؿ األعضاء

}... كىالى تىٍمثيميكا ............  : قكؿ النبي  .ِ
ٔ . 

 .ُكجو الداللة: بحف نقؿ العضك حاؿ الحياة فيو تمثيؿ بالمتبرع, كالمثمة منيي عنيا بالنص

                                                           
" المشقص أصؿ السيـ إذا كاف طكيبلن ليس بعريض, الركاجبي كالبراجـ جميعا مفاصؿ األصابع كميا , كقاؿ  ُ

كاجب ربكس العظاـ في ظير الكؼ كالبراجـ المفاصؿ التي  أبك مالؾ األعرابي في كتاب خمؽ اإلنساف : الرل
 (.َِٕ|ُتيا" عياض: إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ  تح
 (.َِٕ|ُأم ساؿ دميما, عياض: إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ   ِ
 .َُٖ|ُالجزء  ُْٖمسمـ: صيح مسمـ, كتاب اإليماف باب الدليؿ عمى أف قاتؿ نفسو ال يكفر رقـ الحديث  ّ
 .َّٔنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صالش(, ٔٗٓ|ِأبك العباس: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص مسمـ   ْ
 .ّْٖالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ٓ
ًصيلًتًو ًإيلا ٔ مىى اٍلبيعيكًث, كىكى اـً اأٍليمىرىاءى عى مى ـٍ ًبآدىاًب اٍلغىٍزًك مسمـ: صحيح مسمـ ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسٍّيىًر بىابي تىٍحًميًر اإٍلً ىي

ٍيًرىىا رقـ الحديث   .ُّٕٓ|ّء الجز  ُُّٕكىغى
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أف المثمػة المنيػي عنيػا ىػي مػا كانػت بػدافع االنتقػاـ كالتشػفي كالبغضػاء كالعػداء,  كاعترض عميه:
خص محػػػب إلنقػػػاذ قريػػػب أك صػػػديؽ ميػػػددة كأمػػػا التبػػػرع فدافعػػػو الرحمػػػة كالعطػػػؼ كالحنػػػاف مػػػف شػػػ

ف المثمػػة المنيػػي عنيػػا ىػػي مػػا كانػػت فػػي الحػػركب حيػػث جػػذع األنػػكؼ, كشػػؽ  حياتػػو بػػالتمؼ, , كا 
البطػػػػكف, كقطػػػػع األعضػػػػاء التناسػػػػمية, كتشػػػػكيو الجثػػػػة, كأمػػػػا نقػػػػؿ األعضػػػػاء فيػػػػك يتبػػػػع بعمميػػػػات 

خفاء الثار بحيث ال تحس كال ترل  . ِالتجميؿ, كا 

بلا .ّ ٍف اٍبًف عى : قىاؿى رىسيكؿي الملًو عى , قىاؿى رى كىالى ًضرىارى   سو رى  .ّ: }الى ضى
كجػو الداللػػة: أف قطػػع العضػػك مػف شػػخص لمتبػػرع بػػو فيػػو إضػرار محقػػؽ بالشػػخص المقطػػكع منػػو, 

, حيث إف الضرر ما قصد اإلنساف بو منفعة نفسو ككاف فيو ضرر فيككف داخبل في عمكـ النيي
 .ْعمى غيره

 فػيذه العمميات ال تتـ إال بشركط عديدة, منيا أف يككف المتبرع "المعطػى" بحف ى كاعترض عميه:
صحة جيدة, كأف أخذ كمية منو لف يبثر عمػى األخػرل.. كمػع ذلػؾ يبقػى احتمػاؿ إصػابة األخػرل, 

جانػػػػب  فػػػػيكىػػػػك احتمػػػػاؿ مكجػػػػكد لػػػػدل جميػػػػع البشػػػػر, كذلػػػػؾ الضػػػػرر الخفيػػػػؼ المحتمػػػػؿ مغمػػػػكر 
 .ٓكألف "العبرة بالغالب كالنادر ال حكـ لو" يالمصالح الكثيرة المبكدة لممتمق

: }لىعىػفى الملػوي الكىاًصػمىةى   .ْ ملـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ملى اهللي عى ًف النلًبيٍّ صى ٍنوي, عى ٍيرىةى رىًضيى الملوي عى  عٍف أىًبي ىيرى
كىالميٍستىٍكًصمىةى, كىالكىاًشمىةى كىالميٍستىٍكًشػمىةى 

ػٍف أىٍسػمىاءى الركايػة الثانيػة , ك ٔ , قىالىػٍت:  عى ًبٍنػًت أىبًػي بىٍكػرو

                                                                                                                                                                      
البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي في , ِٔ(, السقاؼ: االمتاع صِٓٓ|ْالمبار كفكرم: تحفة األحكذم   ُ

 .ُِْقضية زرع األعضاء ص
 .ِْالبساـ: زراعة األعضاء اإلنسانية في جسـ اإلنساف ص ِ
ا يىضي  ّ قًٍّو مى ٍف بىنىى ًفي حى اًرًه رقـ الحديث ابف ماجة: سنف ابف ماجة أبكاب األحكاـ بىابي مى الجزء  ُِّْرُّ ًبجى
ّ|ِّْ. 
, ُْْخبلقي مف قضية زرع األعضاء صالبار: المكقؼ الفقيي كاأل(, َْ|ٔالباجي: المنتقى شرح المكطح    ْ

 .ِٗالسقاؼ: االمتاع ص
رع , البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مف قضية ز ٖقباني: زراعة األعضاء اإلنسانية في جسـ اإلنساف ص  ٓ
 (.ُِِ|ّ, فؿ بكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية  ُْْألعضاء صا
 .ُٓٔ|ٕالجزء  ّّٗٓمسمـ: صحيح مسمـ, ًكتىابي المٍّبىاًس باب الكصؿ في الشعر رقـ الحديث  ٔ
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ػػاءىًت اٍمػػرىأىةه ًإلىػػى النلبًػػيٍّ  ٍصػػبىةه  جى ػػابىٍتيىا حى ػػا أىصى يٍّسن , فىقىالىػػٍت: يىػػا رىسيػػكؿى اهلًل ًإفل ًلػػي اٍبنىػػةن عيرى
: }لىعىفى اهللي اٍلكىاًصمىةى كىاٍلميٍستىٍكًصمىةى  فىتىمىرلؽى شىٍعريىىا أىفىحىًصميوي, فىقىاؿى

ُ. 
ة: أف الحػػديث األكؿ: دؿ عمػػى حرمػػة انتفػػاع المػػرأة بشػػعر غيرىػػا كىػػك جػػزء مػػف ذلػػؾ كجػػو الداللػػ

الغيػػر فيعتبػػػر أصػػػبل فػػػي المنػػػع مػػف االنتفػػػاع بػػػحجزاء الدمػػػي كلػػػك كػػاف ذلػػػؾ االنتفػػػاع غيػػػر ضػػػار 
 .ِبالمحخكذ منو

مػػرض ابنتيػا, كطمبػت منػو أف يػحذف ليػا فػػي  كالركايػة الثانيػة فييػا: أف المػرأة شػكت إلػى النبػػي 
 :ّصؿ شعرىا عمى سبيؿ العبلج فمـ يحذف ليا في ذلؾ فدؿ عمى شيئيفك 

 إف العبلج بنقؿ عضك ال يجكز بؿ كفاعمو يمعف. األكؿ:

 إف مف أصيب بداء فقد بسببو شعرا أك عضكا, ال يجكز لو أف يكممو مف شخص فخر. الثاني:

 :3كاعترض عميه مف كجهيف

ؼ نقػػؿ األعضػػاء الػػذم يعتبػػر مػػف المصػػالح أف كصػػؿ الشػػعر يعتبػػر مصػػمحة كماليػػة بخػػبل األكؿ:
 الضركرية كالحاجية, فيحـر األكؿ كيجكز الثاني لمكاف الحاجة الداعية إليو.

أف كصؿ الشعر المذككر في الحديث مفض إلى مفسدة اإلضػرار بػالغير كىػك غػش المػرأة  الثاني:
ء المفاسػػػد لزكجيػػػا كمػػػا ىػػػك كاضػػػح مػػػف سػػػياؽ الحػػػديث بخػػػبلؼ نقػػػؿ األعضػػػاء المشػػػتمؿ عمػػػى در 

 كدفعيا. 

اًئشىةى, أىفل رىسيكؿى الملًو  .ٓ يًّا   عىٍف عى يًٍّت كىكىٍسًرًه حى ٍظـً اٍلمى : }كىٍسري عى قىاؿى
 الثانيػة , كفي ركايػةُ

: قىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلًل  الثانيػػة ٍيػػرىةى, قىػػاؿى ػػٍف أىبًػػي ىيرى ٍمػػرىةو فىتيٍحػػًرؽى عى مىػػى جى ـٍ عى ػػديكي ىٍف يىٍجًمػػسى أىحى : }ألى
مىى قىٍبرو ًثيىابىوي, فىتىخٍ  ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍجًمسى عى   .ِميصى ًإلىى ًجٍمًدًه, خى

                                                           
ينىًة, بىابي تىٍحًريـً ًفٍعًؿ اٍلكىاًصمىًة كىاٍلميٍستىٍكًصمىًة كىاٍلكىاًشمى  ُ ًة مسمـ: صحيح مسمـ كتاب المٍّبىاًس كىالزٍّ ًة كىاٍلميٍستىٍكًشمى

ٍمًؽ اهلًل رقـ الحديث  اًت كىاٍلميغىيٍّرىاًت خى ًة كىاٍلميتىفىمٍّجى ًة كىاٍلميتىنىمٍّصى  (.ُٕٔٔ \ّ,   ُِِِكىالنلاًمصى
الشنقيطي: أحكاـ الجراحة (, ِٕٔ|ٕ(, الباجي: المنتقى  ُّٕ-ُِٕ|ٗابف بطاؿ: شرح صحيح البخارم   ِ

 .ُّٔالطبية ص
 .ُٓيؼ أىؿ اإلسبلـ بحف نقؿ العضك حراـ صالغمارم: تعر  ّ
 .ّٖٓالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ْ
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كجو الداللة مف الحديث األكؿ: أف نقؿ العضك اإلنساني كنقمو إلى غيػره يمػس الكرامػة اإلنسػانية, 
 .ّكالحي كالميت في الحرمة سكاء

منػػع أم عمػػؿ يبذيػػو أك ككجػػو الداللػػة مػػف الركايػػة الثانيػػة: أنيػػا بمغػػت الغايػػة فػػي احتػػراـ الميػػت, ك 
يييف كرامتو, فكيؼ يتجرأ بعض المفتيف عمى تجكيز انتزاع جزء منو بدكف دليؿ إال االنسػياؽ مػع 

 .ْالنصارل الذيف ال يرجعكف في عمميـ إلى خمؽ كال ديف

أف الحػػػديث األكؿ خػػػارج عػػػف مكضػػػع النػػػزاع, ألف األطبػػػاء ال يقكمػػػكف بكسػػػر  كاعتػػػرض عميػػػه:
 . ٓحافظكف عمييا محافظة شديدة طمبا لنجاح ميمة النقؿ كالزرعاألعضاء المنقكلة بؿ ي

 كأما الركاية الثانية, فالرد عميها مف كجهيف:

ليس المقصكد مف الجمكس حقيقتو, ألنو ثبت عف الصحابة أنيػـ جمسػكا عمييػا, قىػاؿى نىػاًفعه:  األكؿ:
مىى اٍلقيبيكًر.  كىافى اٍبفي عيمىرى يىٍجًمسي عى

: حكػيـ بػف عثمػاف قاؿ, لمحدث عمى القعكد عميو كحممكا النيي, جمكس عميوالًفي  كقد رخص قكـ
 كػره إنمػا: قػاؿ ثابػت, بػف يزيػد عمػو عػف كأخبرنػي قبػر, عمػى فحجمسػني زيػد, بػف خارجة بيدم أخذ
 . عميو أحدث لمف ذلؾ

 .ٔ عنو يرجع فبل يبلزمو أف كىك لئلحداد, الجمكس: الجمكس مف المراد: كقيؿ

                                                                                                                                                                      
؟  رقـ  ُ فلاًر يىًجدي اٍلعىٍظـى ىىٍؿ يىتىنىكلبي ذىًلؾى اٍلمىكىافى نىاًئًز, بىابه ًفي اٍلحى الحديث أبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب اٍلجى

نىاًئًز,   بىابه ًفي النلٍيًي عىٍف كىٍسًر ًعظىاـً اٍلمى (, ابف ماجو: سنف ابف ماجو,  أىبٍ ُُٔ|ٓ,  َِّٕ يًٍّت رقـ كىابي اٍلجى
 (.َِٕ|ٕ,  َِّٕ, صححو األلباني: صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد, رقمو (ُْٓ|ِ,   ُُٔٔالحديث 

مىى اٍلقىٍبًر كىالصل  ِ ميكًس عى ًف اٍلجي نىاًئًز, بىابي النلٍيًي عى مىٍيًو رقـ الحديث مسمـ: صحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلجى ًة عى | ِ,  ُٕٗبلى
ٕٔٔ.) 

الجندم: زرع األعضاء الدمية (, ُُّ|ٕ(, العباد: شرح سنف أبي داكد  ُٖٓ|ٔالعيني: شرح سنف أبي داكد   ّ
 .ٗمف منظكر إسبلمي ص

 .ُٖالغمارم: تعريؼ أىؿ اإلسبلـ بحف نقؿ العضك حراـ ص ْ
 .ّٖٔ-ّٖٓالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ٓ
 (.ُُْ| ٓالبغكم: شرح السنة   ٔ
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تعػرض عمييػا  دليؿ في مسحلة ما ال يعني عدـ جكازىا, فإف ىناؾ قكاعػد شػرعيةأف عدـ ال الثاني:
 النكازؿ كالمستجدات.

 ثالثا: مف القياس:

بتػكقي كػرائـ أمػكاؿ النػاس, فمػف  أف حرمة الماؿ أقؿ مف حرمة النفس, كقد أمػر النبػي  .ُ
 . ُباب أكلى كأحرل أف تتقى أعضابىـ

 .ِإذف مالكييا فكذلؾ نقؿ األعضاءبحف كرائـ األمكاؿ تقبؿ ب كاعترض عميه:

 الشػيءال يجكز التبرع بالعضك كما ال يجكز بيعو؛ فإف البيع كالتبرع يعتمداف عمػى تممػؾ  .ِ
فػػػبل يممػػػؾ اإليثػػػار بيػػػذه  كبالتػػػاليكال ممػػػؾ لئلنسػػػاف عمػػػى أعضػػػائو لمػػػا ذكرنػػػا مػػػف األدلػػػة 

 .ّاألعضاء
 :مف كجهيف كاعترض عميه

بيع األعضػاء الدميػة فيػو امتيػاف لدميتػو, كأمػا التبػرع فػإف  أف ىذا قياس مع الفارؽ, ألف األكؿ:
 . ْكاف فيو مصمحة راجحة جاز اإليثار باألعضاء

يمكننػا أف نقػكؿ أيضػا: إف التبػرع يختمػؼ عػف البيػع, إذ التبػرع لػيس فيػو حػط مػف قػدر أنو  الثاني:
 اإلنساف ككرامتو.

 رابعا: مف المعقكؿ:

نمػػا أعطػػاه اهلل حػؽ االنتفػػاع بيػػذه أف اإلنسػاف ال يممػػؾ أعضػػاءه كلػيس لػػ .ُ و كاليػػة عمييػا؛ كا 
, كأمره بالمحافظة عمييا كصػيانتيا كالمسػارعة إلػى مػداكاة -تعالى -األعضاء المممككة هلل

ذا كػػػاف  مػػػا عطػػػب منيػػػا, كانتفاعػػػو بحعضػػػائو يجػػػب أف يكػػػكف ضػػػمف الحػػػدكد الشػػػرعية, كا 

                                                           
 .ّْٔالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ُ
 .ّٕٖالمرجع السابؽ ص ِ
 .ْالعدكم: نقؿ األعضاء مف الحى أك مكتى المخ محـر شرعنا ص  ّ
ىناؾ بحث لمدكتكر محمد سعيد البكطي بعنكاف  انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا( في  ْ

. تكمـ فيو عف اإليثار في األعضاء, ََِ-ُٖٗلفقو اإلسبلمي العدد الرابع الجزء األكؿ ص مجمة مجمع ا
 فميينظر.
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كيعاقبػػػو اهلل إذا تجػػػاكز ىػػػذه حػػػدكد مػػػا أمػػػر اهلل بػػػو,  ياإلنسػػػاف لػػػو حػػػؽ االنتفػػػاع مقيػػػدنا فػػػ
ىػذه  فػيالحدكد مع بقاء أعضائو سميمة مصانة فمف باب أكلى يعاقبو اهلل عمى التصرؼ 

 .ُاألعضاء كاإلذف بقطعيا مف غير ضركرة ممجئة إلى ذلؾ
بحف اإلنساف محذكف لو بالتصرؼ في جسده بما فيو الخير لػذلؾ الجسػد فػي الػدنيا  كاعترض عميه:

 كالخرة.

 .ِبنقؿ األعضاء فيو خير لآلذف في الخرة مف جية الثكاب الذم سيتبعوكاإلذف 

ف نقػؿ العضػػك مػػف السػػميـ إلػػى المػػريض يعػرض حيػػاة السػػميـ لمخطػػر, كال ينيػػى متاعػػب أ  .ِ
المريض كال يعػكد بػو إلػى الحيػاة الطبيعيػة, كلػيس مػف األمانػة مػا يقػكـ بػو بعػض األطبػاء 

فات عمميات زرع األعضاء عف مرضػاىـ مف إخفاء الحقائؽ الطبية عف مخاطر كمضاع
حتػػػػى إف ىػػػػبالء المرضػػػػى يتصػػػػكركف خطػػػػح أف عمميػػػػات زرع األعضػػػػاء ليػػػػـ ىػػػػي نيايػػػػة 
المتاعػب المرضػية, كىػػى بدايػة عػكدتيـ إلػػى الحيػاة الطبيعيػػة, فإنػو يكفػى فػػي ىػذا الصػػدد 
أف نتكقؼ أماـ حقيقة ال تخفى عف أم طبيب.. كىى أف المريض بعػد إجػراء عمميػة زرع 

عضاء لو يصبح مجبرنا عمى تناكؿ أدكية تقميؿ المناعة الطبيعية,  كال يمكنو االستغناء األ
عنيػػا طيمػػة حياتػػو لمقاكمػػة طػػرد الجسػػـ لمعضػػك الغريػػب الػػذل تػػـ زراعتػػو فيػػو, كيكفػػى مػػا 
يترتب عمى ذلؾ مف المضاعفات الناشئة عف تقميؿ المناعة الطبيعيػة بسػبب ىػذه األدكيػة 

 مضاعفات خطيرة عمى جميع أجزاء الجسـ. كاستمرار تعاطييا, كىى
 .ّتصيب المتبرع إلى درجة قد تبدل إلى كفاتو يىذا باإلضافة إلى المخاطر الصحية الت

أف ىػذا خػارج عػف مكضػكع النػزاع ألف شػرط جػكاز النقػؿ أال يعػكد بػاليبلؾ عمػى  كاعترض عميػه:
 . ْالمتبًرع
 .ُف نقؿ عضك مف المنقكؿ منو فيو إيبلـ لو كتعذيبأ  .ّ

                                                           
 .ّّ-ِّ, الغمارم: تعريؼ أىؿ اإلسبلـ بحف نقؿ العضك حراـ صّّٔص الطبية الجراحة أحكاـ: الشنقيطي ُ
قضية زرع األعضاء  , البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مفّٕٖالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ِ

 .ُْْص
, الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ٓ-ْالعدكم: نقؿ األعضاء مف الحى أك مكتى المخ محـر شرعنا ص ّ

ّّٔ-ّْٔ. 
 .ّٕٖالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ْ
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 :5كهذا مردكد عميه مف كجهيف
كأف األلـ  أف ىذا اإليبلـ كالتعذيب غير مكجكد؛ ألف ىذه العمميات تتـ بعد إجراء التخدير, األكؿ:

كبما أف ىذا األلـ لو ىدؼ نبيؿ كىك إحياء  ,كالحياة فييا كثير مف الالـ ,الذل يحدث ألـ محتمؿ
 جؿ ىذه الغاية النبيمة.نفس فيحتمؿ لذلؾ ىذا األلـ المحدكد البسيط مف أ

أف اإليبلـ كالتعذيب المحرلـ ىك المقصكد, فإذا لـ يقصد اإليذاء؛ بؿ قصػد النفػع فػبل حػرج  الثاني:
في حدكث شيء مف األلـ, كقد كانت العمميات الجراحيػة كالختػاف تجػرل فػي السػابؽ بػدكف تخػدير 

 ما فييا مف المقاصد الحسنة.كفييا ألـ شديد كمشقة بالغة, كمع ذلؾ أباح الفقياء إجراءىا ل
أف نقػػؿ العضػػك المفصػػكؿ "بسػػبب مػػرض أك حػػد" فيػػو فػػكات لدفنػػو, كدفػػف ىػػذه األعضػػاء   .ْ

ا  . ّمطمكب شرعن
بحف دفف العضك سيبكؿ إلػى تحممػو كتآكمػو, كأمػا نقمػو إلػى إنسػاف فخػر فإنػو يبقيػو  كاعترض عميه:

 .ْأفضؿ مف العضك الميت حيًّا يبدل كظيفة ىامة لذلؾ اإلنساف, كال شؾ أف العضك الحى
أف األصؿ في نفس اإلنساف كأعضائو التحريـ, كأف تبقى فػى أجسػاـ أصػحابيا كأف نقميػا  .ٓ

ـٍ يقػػكؿ:  -سػػبحانو كتعػػالى -إلػػى شػػخص فخػػر يجعميػػا لشخصػػيف, كاهلل مىػػٍيًي يىػػٍكـى تىٍشػػيىدي عى
ـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍعمىميكفى  مييي ـٍ كىأىٍرجي ـٍ كىأىٍيًديًي أىٍلًسنىتييي

كلـ تكف أعضابىـ المعادة ىي نفسػيا التػي , ٓ
كانػػت ليػػـ فػػي الػػدنيا لػػـ يبػػؽ لشػػيادتيا عمػػييـ أم معنػػى, فممػػف تعػػاد األعضػػاء لصػػاحبيا 

 األصمي أـ المنقكؿ إليو؟.
قػادر عمػى إحيػاء ىػذه األعضػاء كجعميػا تشػيد عمػى  -سػبحانو كتعػالى -بػحف اهلل كاعترض عميػه:

ذا كاف اإلنساف يستطيع أف يشػيد عمػى  صاحبيا األصمي ثـ تشيد عمى الخر الذل استخدميا, كا 
 .ٔعدة حكادث, فما المانع مف أف تككف أعضابه مثمو؟ يعدة أشخاص ف

أف إباحػػة نقػػؿ األعضػػاء تػػبدل إلػػى شػػيكع التجػػارة كاالرتػػزاؽ باألعضػػاء, كىنػػاؾ حػػكادث   .ٔ
لرىيبػػػػة كثيػػػػرة, كقػػػػد نشػػػػرتيا أجيػػػػزة اإلعػػػػبلـ المختمفػػػػة, كالدالػػػػة عمػػػػى كجػػػػكد ىػػػػذه التجػػػػارة ا

                                                                                                                                                                      
 .ُِْ, البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مف قضية زرع األعضاء صٕقباني: نقؿ األعضاء كزرعيا ص  ُ
 .ُِْ, البار: المكقؼ الفقيي صٕص كزرعيا األعضاء نقؿ: قباني ِ
 .ُّْالمكقؼ الفقيي ص البار:, ٕص كزرعيا األعضاء نقؿ: قباني ّ
ْ
 .ُِْص الفقيي المكقؼ: البار, ٕص كزرعيا األعضاء نقؿ: قباني 
 .ِْسكرة النكر: ٓ
 .ُّْقي مف قضية زرع األعضاء ص, البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلٖ-ٕقباني: نقؿ األعضاء كزرعيا ص  ٔ
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بمخاطرىػػا كمزالقيػػا كمفاسػػدىا كدرء المفاسػػد مقػػدلـ عمػػى جمػػب المصػػالح؛ فػػاألكلى إغػػبلؽ 
زىػاؽ األركاح أك  ىذا الباب الذل يبدل إلى مفاسد عظيمػة كربمػا أدل إلػى قتػؿ النفػكس كا 

 .ُعاىات كأمراض كبيمة لمف تنقؿ منيـ األعضاء يتسبب ف
نػػادر, كالحككمػػات تسػػعى جاىػػدة إلغػػبلؽ بػػاب بػػحف ىػػذا الكػػبلـ صػػحيح إال أنػػو  كاعتػػرض عميػػه:

يقاع العقكبات عمى مرتكبييا  .ِتجارة األعضاء كا 
 ف النقؿ يبدل إلى كجكد شخصيف مصابيف بدالن مف كاحد.أ  .ٕ

بحف النقؿ يبدل إلى بقاء شخصيف عمى قيد الحياة فى المجتمع كيتمتعاف بصحة  كاعترض عميه:
 .ّجيدة
 ىكمة.ف نتائج نقؿ األعضاء ال زالت مك أ .ٖ

بحف نتائج نقؿ األعضاء قد ثبت جدكاىا كبمغػت نسػبة النجػاح فػى نقػؿ الكمػى مػف  كاعترض عميه:
 .ْ%, كىى نسبة مرتفعة جدنآٗالحى المتبرع القريب 

 خامسا: مف القكاعد الشرعية:
 .ٓ""ال ضرر كال ضرار .ُ

متكقعنػػػا فػػػي  كجػػػو الداللػػػة: أنػػػو يػػػدخؿ فػػػي ذلػػػؾ : التبػػػرع باألعضػػػاء التػػػي تكجػػػب ضػػػررنا محققنػػػا أك
, ٔالمسػػتقبؿ عمػػى المتبػػرع بيػػا , فػػبل يجػػكز ذلػػؾ حتػػى لػػك كافػػؽ المتبػػرع ؛ ألنػػو ال ضػػرر كال ضػػرار

 أم: ال تضرل نفسؾ كال تمحؽ الضرر بغيرؾ.

 .ٕ""الضرر ال يزاؿ بمثمو .ِ
كجػػو الداللػػة: أنػػو ال يجػػكز التبػػرع باألعضػػاء التػػي يحتاجيػػا المتبػػرع فػػي جسػػده ألنػػو سػػيدفع ضػػرر 

 . ُر نفسو كالضرر ال يزاؿ بالضررالمريض بضر 

                                                           
 .ُْْالبار: المكقؼ الفقيي ص ُ
 .ُْْ, ككذا المكقؼ الفقيي صٖص كزرعيا األعضاء نقؿ: قباني ِ
 .ُْٓ, ككذا المكقؼ الفقيي صٖص كزرعيا األعضاء نقؿ: قباني ّ
 .ُْٓ, ككذا المكقؼ الفقيي صٖص كزرعيا األعضاء نقؿ: قباني ْ
 (.ّٖ|ُ  السيكطي: األشباه كالنظائر ٓ
 .ُِالسعيداف: القكاعد الشرعية في المسائؿ الطبية ص ٔ
 (.ٖٔ|ُالسيكطي: األشباه كالنظائر   ٕ
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 : ِ حاالت أربعأف إلزالة الضرر كاعترض عميه: 

 أف يدفع الضرر ببل ضرر , فينا تجب إزالتو . :األكلى 

 أف يزاؿ الضرر بضرر أخؼ , فينا تجب إزالتو . :الثانية        

 . أف يزاؿ الضرر كيخمفو ضرر مثمو , فينا ال تنبغي إزالتو :الثالثة        

 أف يزاؿ الضرر كيخمفو ضرر أشد منو , فينا تحـر إزالتو . :الرابعة        

ف المقصكد لدينا أف يزاؿ الضرر بضرر أخؼ, فالكؿ متفؽ عمى أف التبرع المبدم إلى اليػبلؾ  كا 
 المحتكـ محـر قطعا, فاالستدالؿ في غير محؿ النزاع.

 
 :أدلة المجيزيف 

 األعضاء بالكتاب كالسنة كالقياس كالمعقكؿ:استدؿ القائمكف بجكاز نقؿ كزراعة 
 أكال: مف الكتاب:

 مجمكع فيات الضركرة كالمحرمات: .ُ
ػا أيًىػؿل بًػػًو ًلغىٍيػًر الملػػًو قػاؿ تعػالى:  - أ مى ـى اٍلًخٍنًزيػػًر كى لىٍحػ ـى كى ٍيتىػػةى كىالػدل ـي اٍلمى مىػٍيكي ـى عى ػرل ػػا حى ًإنلمى

ادو فىبلى إً  ٍيرى بىاغو كىالى عى مىٍيًو ًإفل الملوى غىفيكره رىًحيـه فىمىًف اٍضطيرل غى ـى عى ٍث
ّ. 

ػػا أيًىػػؿل ًلغىٍيػػًر الملػػًو بًػػًو قػػاؿ تعػػالى:   - ب مى ـي اٍلًخٍنًزيػػًر كى لىٍحػػ ـي كى ٍيتىػػةي كىالػػدل ـي اٍلمى مىػػٍيكي ػػٍت عى مى رٍّ حي
ػػا أىكىػػؿى السلػػبيعي إً  مى ػػةي كى دٍّيىػػةي كىالنلًطيحى ٍكقيػػكذىةي كىاٍلميتىرى ًنقىػػةي كىاٍلمى ػػا ذيبًػػحى كىاٍلميٍنخى مى ػػا ذىكلٍيػػتيـٍ كى الل مى

ػةو  ػًف اٍضػطيرل ًفػي مىٍخمىصى ـٍ ًفٍسػؽه ...... فىمى ـً ذىًلكي ًب كىأىٍف تىٍستىٍقًسميكا ًباأٍلىٍزالى مىى النُّصي عى
ٍثـو فىًإفل الملوى غىفيكره رىًحيـه  اًنؼو إًلً ٍيرى ميتىجى غى

ْ. 

                                                                                                                                                                      
 .ِٕص الطبية المسائؿ في الشرعية القكاعد: السعيداف ُ
 .ِٓص الطبية المسائؿ في الشرعية القكاعد: السعيداف ِ
 .ُّٕسكرة البقرة الية: ّ
 .ّالمائدة مف الية: ْ
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ػػا أيكًحػػيى ًإلىػػيل قػػاؿ تعػػالى:   - ت ػػوي ًإالل أىٍف  قيػػٍؿ الى أىًجػػدي ًفػػي مى مىػػى طىػػاًعـو يىٍطعىمي ػػا عى رلمن ميحى
ـى ًخٍنًزيػرو فىًإنلػوي ًرٍجػسه أىٍك ًفٍسػقنا أيًىػؿل ًلغىٍيػًر الملػًو بًػًو  ا أىٍك لىٍحػ ٍسػفيكحن ٍيتىةن أىٍك دىمنا مى يىكيكفى مى

بلؾى غىفيكره رىًحيـه  ادو فىًإفل رى ٍيرى بىاغو كىالى عى فىمىًف اٍضطيرل غى
ُ. 

ف الغػرس المتجػانس لؤلعضػاء كجو الدالل ة: أباحت اليات المذككرات المحرمات عند الضركرة, كا 
, كأف ىػػذه المحرمػػات أبيحػػت ِبػػيف األحيػػاء يػػدخؿ فػػي عمػػـك المحرمػػات التػػي تبػػاح عنػػد الضػػركرة

 . ّلضركرة حفظ النفس مف اليبلؾ, فإباحة جزء مف الدمي أكلى بجامع حفظ النفس

كرة فػػي فيػػات القػػرفف مقصػػكرة عمػػى المطعكمػػات, كلػػيس فييػػا بػػحف العمػػؿ بالضػػر  اعتػػرض عميػػه:
 تصريح بقطع عضك كنقمو إلى شخص فخر.

بحف حالة الضػركرة عامػة شػاممة فػبل تقتصػر عمػى المطعػـك كالمشػركب, كتػدرأ المفسػدة  كرد عميه:
 . ْإذا ثبت كقكعيا, كالمصمحة غالبا بنقؿ العضك إلى فخر دكف إضرار

 فيؼ:مجمكع فيات الترخيص كالتخ .ِ
ـي اٍلعيٍسر ....قاؿ تعالى:  - أ ـي اٍلييٍسرى كىالى ييًريدي ًبكي ....ييًريدي الملوي ًبكي

ٓ. 
ًعيفناقاؿ تعالى:   - ب ٍنسىافي ضى ًمؽى اإٍلً ـٍ كىخي ٍنكي فٍّؼى عى ييًريدي الملوي أىٍف ييخى

ٔ. 
رىجو ....قاؿ تعالى:   - ت ـٍ ًمٍف حى مىٍيكي ا ييًريدي الملوي ًليىٍجعىؿى عى ......مى

ٕ. 
رىجو ........قاؿ تعالى:   - ث ـٍ ًفي الدٍّيًف ًمٍف حى مىٍيكي عىؿى عى مىا جى ....كى

ٖ. 
كجو الداللػة: أف ىػذه اليػات دلػت عمػى أف مقصػكد الشػارع التخفيػؼ عػف النػاس, كفػي إجػازة نقػؿ 
األعضػػاء الدميػػػة تيسػػػير عمػػػى العبػػػاد كرحمػػػة بالمصػػابيف كالمنكػػػكبيف, كتخفيفػػػا لػػػآلالـ ككػػػؿ ذلػػػؾ 

                                                           
 .ُْٓعاـ الية:سكرة األن ُ
 .ِّْ-ِِْبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء البشرية ص  ِ
 .ّٗالبساـ: زراعة األعضاء اإلنسانية في جسـ اإلنساف ص ّ
 .ْالزحيمي: زراعة كنقؿ األعضاء ص ْ
 .ُٖٓسكرة البقرة مف الية: ٓ
 .ِٖسكرة النساء مف الية: ٔ
 .ٔسكرة المائدة مف الية: ٕ
 .ٖٕسكرة الحج مف الية: ٖ
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مقصػكد الشػارع, بخػبلؼ تحػػريـ نقميػا, فػإف فيػو حرجػا كمشػػقة, األمػر الػذم ينػافي مػا دلػػت مكافػؽ ل
 . ُعميو اليات المذككرة

ًميعنا.... قاؿ تعالى:  .ّ ا أىٍحيىا النلاسى جى ٍف أىٍحيىاىىا فىكىحىنلمى مى ........ كى
ِ. 

لكمية إلنقػاذ شػخص كجو الداللة: أف الية عامة تشمؿ كؿ إنقاذ مف تيمكة, حيث التبرع بعضك كا
 .ّ, كلقد ذكر العمماء إلحياء النفس معاني كثيرةميددة حياتو بالمكت كمثؿ ذلؾ يككف إحياءنا ليا

ػٍف ييػكؽى  قاؿ تعالى:  .ْ مى ػةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًيػ ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍبًثري ........ كى
كفى  ٍفًمحي ـي اٍلمي شيحل نىٍفًسًو فىحيكلىًئؾى ىي

ْ. 
جػو الداللػة: أف الخصاصػة مػا ىػي إال شػدة الحاجػة, كىػي تتمثػؿ فػي أجػزاء البػدف أكثػر منػو فػػي ك 

 . ٓغيره مف المنافع الدنيكية

مىى اٍلًبرٍّ كىالتلٍقكىل ...قاؿ تعالى:  .ٓ نيكا عى تىعىاكى  .......كى
ٔ. 

فػي بػاب  كجو الداللة: أف التنازؿ عف العضك ليغرس في بدف مف اضطر إليو إنقاذا لحياتو يػدخؿ
, إذ إف التعػاكف عمػى البػر كالتقػكل يكػكف التعاكف عمى البر كالتقكل الذم حثت عميو الية الكريمػة

بكجػكه, فكاجػػب عمػػى العػػالـ أف يعػػيف النػػاس بعممػػو فػػيعمميـ كيعيػػنيـ, كالغنػػي بمالػػو, ككػػذا صػػاحب 
 . ٕبإحدل كميتيو إلنقاذ غيرهاألعضاء السميمة لك تبرع 

 

 
                                                           

, إبراىيـ: سرقة األعضاء ِّْ-ِِْالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص(, َٔٓ|ُأبك زىرة: زىرة التفاسير   ُ
 .ُْٕالبشرية الجراحة الطبية ص

 .ِّسكرة المائدة مف الية: ِ
, بكرك: حكـ االنتفاع ّّٕالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص(, َُِْ|ْأبك زىرة: زىرة التفاسير   ّ

 .ُْٕ, إبراىيـ: سرقة األعضاء البشرية الجراحة الطبية صِْٕاء البشرية صباألعض
 .ٗسكرة الحشر مف الية: ْ
البساـ: زراعة األعضاء اإلنسانية (, َُٓ|ُ(, أبك زىرة: زىرة التفاسير  ْٔ|ٔالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ٓ

 .ّٖاإلنسانية ص
 .ِسكرة المائدة مف الية: ٔ
 .ِْٔبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء ص(, ْٕ|ٔلقرفف  القرطبي: الجامع ألحكاـ ا ٕ
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 ثانيا: مف السنة:

ًب ًفػي  عف .ُ ػةى ٍبػًف أىٍسػعىدى أىنلػوي أيًصػيبى أىٍنفيػوي يىػٍكـى اٍلكيػبلى ػدًٍّه عىٍرفىجى ػٍف جى فىػةى, عى ًف ٍبػفي طىرى ٍبدي الػرلٍحمى عى
ػملـى أى  سى مىٍيػًو كى ػملى اهللي عى مىٍيًو }فىحىمىرىهي النلًبيُّ صى ذى أىٍنفنا ًمٍف كىًرؽو فىحىٍنتىفى عى اًىًميلًة, فىاتلخى أىٍنفنػا  ٍف يىتلًخػذى اٍلجى

 .ًُمٍف ذىىىبو 
كجو الداللة: أف الذىب محـر عمى الذككر, كأف ضركرة التداكم قد أباحتو, كىكذا يككف حكـ نقػؿ 

 -رحمػو اهلل  –قاؿ البغكم , ِالعضك مف الدمي الحي إلى فخر مثمو قد اضطر إلى ذلؾ العضك
ٍبطى  اذى األىٍنًؼ, كىرى قىٍد أىبىاحى أىٍىؿي اٍلًعٍمـً اتٍّخى  . ّاألىٍسنىاًف ًبالذلىىًب, ألىنلوي الى يىٍنتيفي  : كى

: قىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل  .ِ ٍيػرىةى, قىػاؿى ػٍف أىبًػي ىيرى ػٍبًمفو كيٍربىػةن ًمػٍف كيػرىًب الػدٍُّنيىا,  عى ػٍف مي ػٍف نىفلػسى عى : }مى
ًة,.....  ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً اٍلًقيىامى  . ْنىفلسى اهللي عى

ي نقػػؿ العضػػك إلػػى مػػف تيػػددت حياتػػو بػػالخطر تنفػػيس كػػرب عظػػيـ مػػف كػػرب كجػػو الداللػػة: أف فػػ
الدنيا, كعميو فإف عمميات الغػرس المتجػانس بػيف األحيػاء داخمػة فػي عمػكـ مػا حػث عميػو الحػديث 

 . ٓالشريؼ مف تنفيس الكرب, كدفع الشدائد عف المسمميف

ٍقػ .ّ ػبلن ًمنلػا عى ٍبػًد اهلًل قػاؿ: لىػدىغىٍت رىجي ػاًبرى ٍبػفى عى ػعى رىسيػكًؿ اهلًل عػف جى ميػكسه مى نىٍحػفي جي , كى ,  رىبه
اهي فىٍميىٍفعىٍؿ  ـٍ أىٍف يىٍنفىعى أىخى ًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي : }مى : يىا رىسيكؿى اهلًل أىٍرًقي؟ قىاؿى ؿه فىقىاؿى رىجي

ٔ. 
: "  فمينفعػػػػو ( نػػػػدبا مبكػػػػدا كقػػػػد يجػػػػب كحػػػػذؼ المنتفػػػػع بػػػػو إلرادة  -رحمػػػػو اهلل  –قػػػػاؿ المنػػػػاكم 

 . ُالتعميـ"
                                                           

ٍبًط اأٍلىٍسنىاًف ًبالذلىىًب, رقـ الحديث  ُ اءى ًفي رى , بىابي مىا جى اتىـً ,   ِِّْأبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب اٍلخى
اءى ًفي شىدٍّ األىٍسنىاًف ًبالذلىىًب, رقـ الحديث  ا جى لنسائي: سنف النسائي, , إَُٕالترمذم: سنف الترمذم, بىابي مى

ٍف أيًصيبى أىٍنفيوي ىىٍؿ يىتلًخذي أىٍنفن  ينىًة, باب مى , رقـ الحديث ًكتىابي الزٍّ , حسنو األلباني: صحيح ُُٔٓا ًمٍف ذىىىبو
 (.ٕٔ|ُ  ُُٔٓكضعيؼ سنف النسائي, رقـ الحديث 

 .ِْٓبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء ص ِ
 (.ُُٓ|ُِالبغكم: شرح السنة,   ّ
كىًة اٍلقيٍرففً مسمـ ْ مىى ًتبلى اًع عى اًء كىالتلٍكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاًر بىابي فىٍضًؿ ااًلٍجًتمى مىى : صحيح مسمـ, كتاب الذٍٍّكًر كىالدُّعى  كىعى

 .َُِٔ|ْ, ِٗٗٔالذٍٍّكًر , رقـ الحديث 
 .ِٔٓبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء ص ٓ
ـً بىابي اٍسًتحٍ  ٔ ًة كىالنلٍظرىًة, رقـ الحديث مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب السلبلى مى ٍقيىًة ًمفى اٍلعىٍيًف كىالنلٍممىًة كىاٍلحي , ُِٗٗبىاًب الرُّ

ُِٗٗ ,ْ|َُّٕ. 
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 كجو الداللة: أف نقؿ األعضاء داخؿ في عمـك النفع الكارد في الحديث. 

 عمى تنفيس الكرب, كبذؿ المعركؼ. ككذلؾ يستدؿ ليذا الرأم بعمـك األحاديث التي تحث

 ثالثا: مف القياس:

قياس جكاز نقؿ كزراعة األعضاء عمى جكاز أكؿ لحـ الدمي عنػد مػف قػاؿ بػو لمضػركرة  .ُ
سػػتبقاء الحيػػاة كحفظيػػا فػػي كػػؿ مػػف األكػػؿ كالنقػػؿ إال أف األخيػػر مػػف بػػاب أكلػػى بجػػامع ا

أخؼ مف األكؿ إذ ال استيبلؾ لؤلعضػاء فػي النقػؿ بخػبلؼ األكػؿ ففيػو االسػتيبلؾ الػذل 
 .ِىك يسبقو الشكاية كالطبخ كاإلحراؽ

قياس جكاز نقؿ كزراعة األعضاء عمى جكاز أخػذ جػزء مػف اإلنسػاف كزراعتػو فيػو لنفسػو,  .ِ
ما؛ ألنو ال فرؽ بيف ضركريات الشخص كمصالحو كبيف ضركرات غيره مػف كال فرؽ بيني

 .ّإخكانو
قياس جكاز التداكم بنقؿ األعضاء الدمية عمى جكاز التداكم بمبس الحرير لمف بو حكػة  .ّ

 . ْبجامع كجكد الحاجة الداعية إلى ذلؾ في كؿ  
 رابعا: مف المعقكؿ:

األمراض التي حثت الشريعة عمييا,  أف نقؿ األعضاء ىك مظير مف مظاىر التداكم مف .ُ
فكـ مػف إنسػاف صػح كبػر  كتػـ إنقػاذ حياتػو عػف طريػؽ نقػؿ األعضػاء, فمككنػو مػف جممػة 

ا  . ٓالدكاء إذف يككف مباحن
أف الشػػػخص يممػػػؾ إذا قطعػػػت يػػػده أك عينػػػو مػػػثبلن مػػػف قبػػػؿ شػػػخص فخػػػر أف يحخػػػذ الديػػػة  .ِ

ك القمػػع ىػػك تبػػرع بالديػػة كيممػػؾ أف يعفػػك عػػف قطػػع يػػده أك قمػػع عينػػو كالعفػػك عػػف القطػػع أ

                                                                                                                                                                      
 .ٕٓٔ|ِالمناكم:  التيسير بشرح الجامع الصغير  ُ
 .ُٕٔ, إبراىيـ: سرقة األعضاء البشرية الجراحة الطبية صٔقباني: نقؿ األعضاء كزرعيا ص ِ
 .ُٕٔص الطبية الجراحة البشرية األعضاء سرقة: إبراىيـ, ٔص كزرعيا األعضاء نقؿ: قباني ّ
(, الدميرم: النجـ الكىاج َّٕ|ُ, الشربيني: مغني المحتاج  ّْٕقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صالشن ْ
 (.ُِْ|ِ(, ابف عثيميف: الشرح الممتع  ِٖٓ|ِ 
 .ٔقباني: نقؿ األعضاء كزراعتيا ص ٓ
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كممكيتو ألعضائو تعطيػو حػؽ التصػرؼ فييػا, كبالتػالي جػاز التبػرع بعضػك منيػا لشػخص 
 .ُفخر في حاجة لذلؾ العضك

أف إعطػػاء إنسػػاف عضػػكا مػػف أعضػػائو إلنسػػاف فخػػر مػػريض يترتػػب عميػػو إنقػػاذ نفػػس مػػف  .ّ
ي, كمعبػػرا اليػػبلؾ دكف أف يػػبدم إلػػى ىػػبلؾ المعطػػي يعػػد عمػػبل مميػػزا لمتضػػامف اإلنسػػان

عف معاني الرحمة كالمكدة, فضبل عػف ككنػو متفقػا مػع الكرامػة اإلنسػانية, كفػي ذلػؾ أجػر 
 . ِعظيـ يثاب بو المتبرٍّع.

إذا كاف األصؿ حرمة أجزاء اإلنساف عمى بني جنسو لصفة معينة ىي الكرامة اإلنسانية,  .ْ
الصػػفة, فػػإذا  فإنيػػا ال تبػػاح إال بتحقػػؽ الضػػركرة المرخصػػة فػػي عػػدـ رعايػػة مقتضػػى ىػػذه

ثبت أف رعاية مصمحة المريض في سبلمة جسده كنفسو تقتضي زرع عضك فػي جسػمو, 
 . ّكال يكجد دكاء يقـك مقامو جاز لمضركرة

 .ْاإلنساف محذكف لو بالتصرؼ في جسده بما فيو مصمحة معتبرة شرعاأف  .ٓ
 خامسا: مف القكاعد الفقهية:

 . ٓالضركرات تبيح المحظكرات"" .ُ
   .ٔالضرر يزاؿ"" .ِ
حف المكمػػؼ إذا بمػا منزلػػة االضػػطرار رخػص لػػو فػػي ارتكػاب المحظػػكرات شػػرعا, كأف إزالػػة فػػ كلػذلؾ

 الضرر عف المكمؼ مقصد مف مقاصد الشريعة.

                                                           
 .َُٖاألعضاء البشرية الجراحة الطبية صالمرجع السابؽ, إبراىيـ: سرقة  ُ
, إبراىيـ: سرقة األعضاء البشرية الجراحة الطبية ُُّشرؼ الديف: األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية ص ِ

 .َُٖص
 .ُّّالمرجع السابؽ ص ّ
, البار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مف قضية زرع األعضاء ّٕٖالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ْ

 .ُْْص
 (.ٓٓ|ُالسبكي: االشباه كالنظائر   ٓ
 (.ُٓ|ُالسبكي: االشباه كالنظائر   ٔ
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ككػػؿ ذلػػؾ متػػكفر فػػي ىػػذه المسػػحلة فالشػػخص المػػريض متضػػرر بتمػػؼ العضػػك المصػػاب, كمػػا أف 
إذ قد يصؿ بو األمر إلى خكؼ مقامو يعتبر مقاـ اضطرار كفي ذلؾ مف الضيؽ كالمشقة ما فيو, 

 .ُاليبلؾ كالمكت كما في حالة الفشؿ الكمكم

 الراجح:

رأم القػػائميف بػػالجكاز ضػػمف  كبعػػد اسػػتعراض أدلػػة الفػػريقيف يػػرل الباحػػث رجاحػػة الػػرأم الثػػاني أم 
, كذلػػػػؾ (الضػػػػكابط التػػػػي كضػػػػعيا العممػػػػاء فػػػػي قػػػػرار المجمػػػػع الفقيػػػػي الػػػػذم سػػػػيحتي ذكػػػػره الحقػػػػا

 لممسكغات التية:

قػػكة أدلػػتيـ كسػػبلمتيا مػػف الػػنقض غالبػػا, حيػػث إف غالػػب أدلػػة القػػائميف بػػالمنع ال تعػػارض  .ُ
 أدلة المجيزيف في حقيقة األمر.

 إف القكؿ بالجكاز فيو إعماؿ لمنصكص, ككما ىك معمـك فإف اإلعماؿ أكلى مف اإلىماؿ. .ِ
حيػػػث إف مػػػف  مكافقػػػة أدلػػػة المجيػػػزيف لممبػػػاد  كالقػػػكانيف الشػػػرعية, كلقكاعػػػد الفقػػػو الكميػػػة, .ّ

المباد  الشرعية ضركرة التداكم, ألنو ما مف داء إال كلو دكاء, كنقؿ األعضػاء كزراعتيػا 
مف جممة التداكم, كما أف في تجكيز نقػؿ األعضػاء كزراعتيػا حػاؿ الضػركرة رفعػا لمحػرج 

 الذم ىك مف أسمى مباد  ديننا الحنيؼ.
الشػػػرعية, كفػػػي ذلػػػؾ إظيػػػار تماشػػػيا مػػػع التطػػػكر العممػػػي كاالسػػػتفادة منػػػو ضػػػمف الحػػػدكد  .ْ

 لمركنة الشريعة, كصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف.
نقاذىػػػا مػػػف قسػػػكة  .ٓ إحيػػػاءن لكثيػػػر مػػػف النفػػػكس البشػػػرية التػػػي ىػػػي عمػػػى شػػػفا جػػػرؼ ىػػػار, كا 

المعانػػػاة, كشػػػدة الالـ, كىػػػذا مػػػا دعػػػت إليػػػو الشػػػريعة السػػػمحاء, مػػػف خػػػبلؿ قكلػػػو تعػػػالى: 
مىػػى اٍلبًػػرٍّ كىال نيكا عى تىعىػػاكى تلٍقػػكىل ..........كى

, كمػػا كرتػػب ربنػػا أجػػرا عظيمػػا عمػػى ذلػػؾ قػػاؿ ِ
ًميعنػا.. سبحانو:  ػا أىٍحيىػا النلػاسى جى ٍف أىٍحيىاىىا فىكىحىنلمى مى ........ كى

:  , ك قىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل ّ

                                                           
 .ّٕٕالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص ُ
 .ِسكرة المائدة مف الية: ِ
 .ِّسكرة المائدة مف الية: ّ
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ٍنػػػػػوي كيٍربىػػػػةن ًمػػػػػٍف  ػػػػػٍبًمفو كيٍربىػػػػةن ًمػػػػػٍف كيػػػػرىًب الػػػػػدٍُّنيىا, نىفلػػػػسى اهللي عى ػػػػٍف مي ػػػػٍف نىفلػػػػػسى عى كيػػػػرىًب يىػػػػػٍكـً }مى
ًة,.....  اٍلًقيىامى

 , فحم كربة أعظـ مف ذلؾ؟!.ُ
إف القكؿ بالجكاز ينسجـ مع ركح الشريعة كمقاصدىا, كمف مقاصدىا حفػظ الػنفس, كنقػؿ  .ٔ

 كزراعة األعضاء يحفظ النفس البشرية مف اليبلؾ.
 لعرفجػة باتخػاذ أنػؼ مػف ذىػب, كىػك محػـر اسػتعمالو عمػى الرجػاؿ كمػا إٌف إٍذف النبػي  .ٕ

ىك معمكـ, ليػك خيػر دليػؿ عمػى جػكاز جبػر األعضػاء المبتػكرة بمػا يتػكفر لػدل األمػة بعػد 
ذلػػؾ مػػف قػػدرات كابتكػػارات, كذلػػؾ نظػػرا ألف إجػػػازة اتخػػاذه بػػدؿ األنػػؼ المبتػػكر كػػاف ىػػػك 

 .الممكف كالمقدكر عميو في زمنو 
 :ِكالضكابط التي كضعيا المجمع الفقيي ىي

 .العادية بحياتو يخؿ ضررنا بو المتبرع مف العضك أخذ يضر ال أف .ُ
ا العضك إعطاء يككف أف .ِ  .إكراه دكف المتبرع مف طكعن
 .المضطر المريض لمعالجة الممكنة الكحيدة الطبية الكسيمة ىك العضك زرع يككف أف .ّ
 .الغالب أك العادة في محققنا كالزرع النزع عمميتي مف كؿ نجاح يككف أف .ْ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ُْص سبؽ تخريجو ُ
 .ٖٕ-ٕٕمجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي, العدد األكؿ ص ِ
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 المطمب الثالث

 صؿ مف حيث الطهارة كالنجاسةلمستأحكـ العضك ا

كبعػػد ترجيحنػػا لجػػكاز نقػػؿ كزراعػػة األعضػػاء البشػػرية ضػػمف الضػػكابط الشػػرعية تعػػرض لنػػا مسػػحلة 
 أخرل كىي حكـ العضك المستحصؿ مف حيث الطيارة أك النجاسة كىذه المسحلة نعرضيا كالتالي:

 تحرير محؿ النزاع:• 

, كذلػػػؾ لحرمػػػة ُكمػػػا انفصػػػؿ منيػػػا –السػػػبلـ  عمػػػييـ –اتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى طيػػػارة أجسػػػاد األنبيػػػاء 
 أجسادىـ, كعظيـ مقاميـ, كاتفقكا عمى طيارة العضك المنفصؿ في حؽ صاحبو.

 قكليف:ثـ اختمفكا في طيارة العضك المنفصؿ في حؽ الغير عمى  

ذىب الحنفية في المعتمد عندىـ إلى نجاسة العضك المنفصؿ مف الدمي إف كاف فيو دـ,  األكؿ:
ف لـ  يكف فيو دـ فيك طاىر, كالعضك المنفصؿ عمػى حالتيػو السػابقتيف طػاىر فػي حػؽ صػاحبو كا 

دكف غيػػره, كىػػػذا كمػػػو إذا كػػاف االنفصػػػاؿ حػػػاؿ حياتػػو, كأمػػػا فػػػي حالػػة المػػػكت فالعضػػػك المنفصػػػؿ 
 .ِنجس

عمػػى الػػراجح عنػػدىـ إلػػى طيػػارة العضػػك مػػف المالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة ذىػػب الجميػػكر  الثػػاني:
 .ّالدمي حيا كميتا المنفصؿ مف

 

 

 
                                                           

 (.ِٓ|ُ, ابف ضكياف: منار السبيؿ  (ِِّ|ُالشربيني: مغني المحتاج   (,ُٗ|ُي  الدسكقي: حاشية الدسكق ُ
(, ابف عابديف: حاشية رد المحتار: ّٔ|ُ(, الكاساني: بدائع الصنائع  ُِْ|ُالسرخسي: المبسكط   ِ
 ُ|َِٕ.) 
(, ُِْ|ُ (, الرعيني: مكاىب الجميؿ ِْ|ُضياء الديف الجندم: التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب    ّ

(, ابف مفمح: المبدع ّٔ|ِ(, ابف قدامة: المغني  ِٔ|ُ(, البيكتي: الركض المربع  ٗ-ٖ|ّالماكردم: الحاكم  
 (.َِْ|ُشرح المقنع  
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 :أسباب الخالؼ 
يرجع اختبلؼ الفقياء في ىػذه المسػحلة إلػى سػبب رئػيس كىػك اخػتبلفيـ فػي ميتػة الدمػي ىػؿ ىػي 
طػػاىرة أـ نجسػػة؟ فمػػف قػػاؿ بطيارتيػػا قػػاؿ بطيػػارة العضػػك المنفصػػؿ حػػاؿ الحيػػاة أك المػػكت, كمػػف 

 حؽ نفسو.قاؿ بنجاستيا قاؿ بنجاسة العضك المنفصؿ عف الدمي إال في 

 :األدلة

 أكال: أدلة القائميف بطهارة األعضاء المنفصمة:

اسػػتدؿ القػػائمكف بطيػػارة العضػػك المنفصػػؿ عػػف الدمػػي حيػػا كميتػػا بحدلػػة مػػف الكتػػاب كالسػػنة, كىػػي 
 عمى النحك التالي:

 أكال: مف الكتاب:

ـٍ ًفػػػي اٍلبىػػػرٍّ كى قػػػاؿ تعػػػالى:  .ُ ٍمنىػػػاىي مى ـى كىحى ٍمنىػػػا بىنًػػػي فىدى لىقىػػػٍد كىرل ـٍ ًمػػػفى الطليٍّبىػػػاًت كى ٍقنىػػػاىي زى اٍلبىٍحػػػًر كىرى
مىٍقنىا تىٍفًضيبلن  مىى كىًثيرو ًمملٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضل كى

ُ. 
, كألنو ِكىك المكـر كالمخمكؽ في أحسف تقكيـ كجو الداللة: ال يميؽ بكرامة الدمي الحكـ بنجاستو

ػػصل بً  ػػبى أىٍف ييخى ػػًة , فكىجى ػػةً طيييػػر حيػػا أًلىٍجػػًؿ اٍلكىرىامى يىػػا ميتػػا أًلىٍجػػًؿ اٍلكىرىامى
, كالمسػػمـ كالكػػافر فػػي ذلػػؾ ّ

 . ْسكاء عند بعض العمماء

ـٍ ًمٍف تيرىابو قاؿ تعالى:  .ِ مىقىكي ىيكى اللًذم خى
ٓ. 

و كجػػو الداللػػة: أف أصػػؿ خمقػػة اإلنسػػاف طػػاىرة مطيػػرة فػػبل يعقػػؿ أف نحكػػـ عميػػو بنجاسػػة أعضػػائ
 المنفصمة حاؿ الحياة أك المكت.

 

                                                           
 .َٕسكرة اإلسراء الية: ُ
 (.ِْٔ| ِابف الرفعة كفاية النبيو في شرح التنبيو  , (ِْٗ|َُ  القرفف ألحكاـ الجامع: القرطبي ِ
 (.ٗ-ٖ|ّالحاكم  الماكردم:  ّ
 (.ِٗ|ُالشربيني: االقناع   ْ
 .ٕٔسكرة غافر مف الية: ٓ
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 لسنة:ثانيا: مف ا

ػػػذى ًبيىػػػًدم,  .ُ , فىحىخى نيػػػبه ػػػملـى كىأىنىػػػا جي سى مىٍيػػػًو كى ػػػملى اهللي عى : لىًقيىنًػػػي رىسيػػػكؿي الملػػػًو صى ٍيػػػرىةى قىػػػاؿى ػػػٍف أىبًػػػي ىيرى عى
 : ـل ًجٍئػػتي كىىيػػكى قىاًعػػده, فىقىػػاؿى ػػٍمتي ثيػػ , فىاٍغتىسى , فىحىتىٍيػػتي الرلٍحػػؿى ػػمىٍمتي تلػػى قىعىػػدى, فىاٍنسى فىمىشىػػٍيتي مىعىػػوي حى

تلػى  }أىٍيفى  اًلسىػؾى حى نيبه فىكىًرٍىتي أىٍف أيجى كيٍنتى يىا أىبىا ًىر  , فىقيٍمتي لىوي: يىا رىسيكؿى اهلًل, لىًقيتىًني كىأىنىا جي
افى الملًو يىا أىبىا ًىر  ًإفل الميٍبًمفى الى يىٍنجيسي  : }سيٍبحى , فىقىاؿى أىٍغتىًسؿى

ُ . 
الدمي حيا كميتا, قاؿ العيني: " كىػك أصػؿ كجو الداللة: أف ىذا الحديث صريح في عدـ نجاسة 

ػا قػاؿ: ِفي طيارة المسمـ حيا كميتا " ٍنييمى , كيعضد ىػذا األثػري الػكارد عػف ابػف عبػاس رىًضػيى الملػوي عى
يٍّتنػػا  يًّػػا كىالى مى ـي الى يىػػٍنجيسي حى ٍسػػًم }المي

. ككػػذا عػػف عائشػػة بنػػت سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص قالػػت: أذف سػػعد ّ
بالبقيع فجاءه فغسمو ككفنو كحنطو ثـ أتى داره فصمى عميو ثـ دعا بماء  بجنازة سعيد بف زيد كىك

فاغتسؿ ثـ قاؿ لـ أغتسؿ مػف غسػمو كلػك كػاف نجسػا مػا غسػمتو أك مػا مسسػتو كلكنػي أغتسػؿ مػف 
 . ْالحر

عػػف ابػػف عبػػاس قػػاؿ : قػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو ك سػػمـ : }ال تنجسػػكا مكتػػاكـ فػػإف  .ِ
 . ٓيتا المسمـ ال ينجس حيا ك ال م

, كالعضػػك المنفصػػؿ عػػف الحػػي ٔينيانػػا أف نقػػكؿ عػػف الميػػت: إنػػو نجػػس كجػػو الداللػػة: أف النبػػي
 حكمو كحكـ ميتتو.

ػافى ٍبػفى مىٍظعيػكفو كىىيػكى  .ّ ٍثمى ػملـى ييقىبٍّػؿي عي سى مىٍيًو كى ملى اهللي عى اًئشىةى, قىالىٍت: }رىأىٍيتي رىسيكؿى الملًو صى عىٍف عى
تلى رىأىٍيتي  , حى الدُّميكعى تىًسيؿي مىيٍّته

ُ . 
                                                           

ٍيًرًه رقـ الحديث  ُ يىٍمًشي ًفي السُّكًؽ كىغى نيبي يىٍخريجي كى : الجي , ِٖٓالبخارم: صحيح البخارم, كتاب الغسؿ بىابه
مىى أىفل الٍ ٓٔ|ُ  ٍيًض بىابي الدلًليًؿ عى ـى الى يىٍنجيسي رقـ الحديث (, مسمـ: صحيح مسمـ,  ًكتىابي اٍلحى , ُّٕميٍسًم
 ُ|ِِٖ.) 
 (.ُُّ|ٓالعيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم,  ِ
اًء كىالسلٍدًر, ذكره البخارم تعميقا في  ّ كًئًو ًباٍلمى البخارم: صحيح البخارم, كتاب الجنائز, بىابي غيٍسًؿ المىيًٍّت كىكيضي

 (.ّٕ|ِىذا الباب  
 (.َِّ|ُِشرح صحيح البخارم  العيني: عمدة القارم  ْ
 (ٕٔٔ|ُّ, كصححو األلباني في السمسمة  (ِْٓ| ُ ُِِْلصحيحيف رقـ الحديث الحاكـ: المستدرؾ عمى ا ٓ
 ُّ|ٕٔٔ) 
 (.  َِّ|ُِ(, العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ِٕٗ|ْابف حجر: فتح البارم:   ٔ
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ػػا لػػـ يجػػز أف يفعػػؿ الرسػػكؿ  ىػػذا , كخاصػػة فػػإف الػػدمكع إذا  كجػػو الداللػػة: لػػك كػػاف الميػػت نجسن
 . ِسالت عميو كىك نجس لـ يجز أف تبلصقيا بشرة الحى , ألنيا تصير نجسة رطبة

ء حػاؿ بعد ىذه األحاديث يتبيف لنػا أف ميتػة الدمػي طػاىرة, لػذلؾ فػإف عضػكه المنفصػؿ عنػو سػكا
 حياتو أك بعد مكتو طاىر.

 كلكف ىناؾ مف أكرد اعتراضا عمى ىذه االستدالالت كحاصمو:

 .4لك كاف الميت طاهرا لـ يؤمر بغسمه كسائر األعياف الطاهرة

 كُردَّ عميه بعدة ردكد منها:

 . ْأنو عييد غسؿ الطاىر بدليؿ المحدث بخبلؼ نجس العيف .ُ
 يزيػد العػيف نجػس ىػك ما غسؿ ألف بغسمو؛ تعبدنا الم نجسا كاف لك نوأ قاؿ الماكردم: "  .ِ

 . ٓ" تطييرا الغسؿ يفيده كال تنجيسا
" يحتمؿ أف يككف معنى غسػمو , كاهلل أعمػـ , أنػو تنظيػؼ لمباشػرة المبلئكػة إيػاه , كلمقائػو  .ّ

هلل تعػػػالى , كلػػػذلؾ يجعػػػؿ لػػػو الكػػػافكر ليمقػػػاه طيػػػب الرائحػػػة , كأمػػػر أف يغسػػػؿ ثبلثنػػػا , أك 
نما أريد بالغسؿ اإلنقاء ذلؾ بكاجب , فيالتحديد خمسنا , كليس   فػيك قيػؿ : لممبالغػة  ,كا 

 . ٔغسمو , ليمقى اهلل بحكمؿ الطيارات"
" كجب .غسؿ الميت. لحدث يحمو باسترخاء المفاصؿ ال لنجاستو فػإف الدمػي ال يػنجس  .ْ

ر بػالمكت كرامػة إذا لػك نجػس لمػا طيػر بالغسػؿ كسػائر الحيكانػات ككػاف الكاجػب االقتصػا
عمى أعضاء الكضكء كما في حاؿ الحياة لكف ذلؾ إنمػا كػاف نفيػا لمحػرج فيمػا يتكػرر كػؿ 
                                                                                                                                                                      

(, الترمذم: سنف ٕٓ|ٓ  ُّّٔيًؿ اٍلمىيًٍّت, رقـ الحديث أبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب الجنائز,  بىابه ًفي تىٍقبً  ُ
اءى ًفي تىٍقًبيًؿ المىيًٍّت, رقـ الحديث  ا جى (, ابف ماجو: سنف ابف َّٓ|ّ,  ٖٗٗالترمذم, كتاب الجنائز, بىابي مى

اءى ًفي تىٍقًبيًؿ اٍلمىيًٍّت, رقـ ا نىاًئًز, بىابي مىا جى  صحيح, صححو األلباني, (ْْْ|ِ,  ُْٔٓلحديث ماجو, أىٍبكىابي اٍلجى
 (.ُّٔ |ٕ  ُّّٔ, رقمو داكد أبي سنف كضعيؼ

 (.ِّٓ|ّ  مابف بطاؿ: شرح صحيح البخار  2
 (.ِٗ|ُ  االقناع: الشربيني ّ
 (.ِٗ|ُ المرجع السابؽ  ْ
 (.ٖ|ّ  الحاكم: الماكردم ٓ
 (.ِّٓ|ّ  البخاري صحيح شرح: بطاؿ ابف ٔ
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يكـ كالحدث بسبب المكت ال يتكرر فكاف كالجنابة ال يكتفي فييا بغسؿ األعضاء األربعة 
 . ُبؿ يبقى عمى األصؿ كىك كجكب غسؿ البدف لعدـ الحرج "

 عف اآلدمي: ثانيا: أدلة القائميف بنجاسة األعضاء المنفصمة

 استدؿ القائمكف بنجاسة األعضاء المنفصمة عف الدمي بالقياس كالمعقكؿ:

 بجامع مفارقة الركح لمجسد. 2فإف الدمي الميت كغيره مف الميتات القياس:مف  - أ

أف ىػػذا قيػػاس مػػع الفػػارؽ, ألنػػو ال مسػػاكاة بػػيف اإلنسػػاف المكػػـر بػػنص  كيمكػػف االعتػػراض عميػػه:
يٍّػػز فػػي مرحمػػة مكتػػو عػػف غيػػره مػػف المخمكقػػات القػػرفف كغيػػره مػػف سػػائر ال مخمكقػػات, أال تػػرل أنػػو مي

 بكجكب غسمو كالصبلة عميو ثـ دفنو.

 .3فإنو ال يصمى عمى الطرؼ المنفصؿ عف الدمي في حياتو مف المعقكؿ:  - ب

بػحف ىػذا الطػرؼ المنفصػؿ فػي حياتػو لػيس ذا ركح مسػتقمة حتػى ييصػمى  ض عميػه:اعتر يمكف االك 
ة عمى الميػت يرجػى الرحمػة مػف كرائيػا لمميػت, ثػـ إف ىػذا الطػرؼ المنفصػؿ لػف عميو, فإف الصبل

نما سييزرع في جسد محتاج إليو يدفف  .كا 

 الراجح:

كبعػػد ذكرنػػا ألدلػػة الفػػريقيف يتػػرجح لػػدم القػػكؿ الثػػاني القائػػؿ بطيػػارة األعضػػاء البشػػرية المنفصػػمة, 
 كذلؾ لممسكغات التالية:

 ات.قكة أدلتيـ كسبلمتيا مف االعتراض .ُ
 ضعؼ أدلة القائميف بنجاسة األعضاء البشرية المنفصمة, ألنيا ال يدعميا دليؿ نقمي. .ِ
 ألف القكؿ الثاني فيو رفع لمحرج كالمشقة كيتناسب مع مركنة الشريعة. .ّ
 القكؿ بطيارتيا ينسجـ مع مبدأ الكرامة البشرية. .ْ

                                                           

 (.ُُّ|ٓ العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم, ُ
 (.َْٓ|ُالدميرم: النجـ الكىاج في شرح المنياج   ِ
 (.ٗ-ٖ|ّالماكردم: الحاكم   ّ
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نجسػػا فػػي  كألف القائػػؿ بالنجاسػػة فػػي نيايػػة المطػػاؼ يحكػػـ بصػػحة صػػبلة مػػف زرع عضػػكا .ٓ
 جسده إف كاف نزعو يبدم إلى اليبلؾ.
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 األكؿ الفصؿ

 النفس لحؽ المستأصؿ بالعضك االنتفاع

 :مباحث ثالثة كفيه

 .األعضاء ممكية فمسفة: األكؿ المبحث

 .قصاص أك حد مف المستأصمة باألعضاء االنتفاع: الثاني المبحث

 .تعزيرية عقكبة مف نفسه لحؽ تأصمةالمس باألعضاء االنتفاع: الثالث المبحث

 

 

 

 

 

 

 



 
53 

 

 

 

 

 

 

 األكؿ المبحث

 .األعضاء ممكية فمسفة

 :مطمباف كفيه

 .اإلنساني الجسد لحماية الكقائية اإلجراءات: األكؿ المطمب

 .ألعضائه اإلنساف ممكية مدل: الثاني المطمب
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 المطمب األكؿ

 اإلجراءات الكقائية لحماية الجسد اإلنساني

 اإلنسػػاف فححسػػف خمقتػػو, كصػػكره فححسػػف صػػكرتو, كفطػػره فػػحخمص فطرتػػو, كفضػػمو عمػػى خمػػؽ اهلل
كثيػػر ممػػف خمػػؽ تفضػػيبل, كذلػػؿ لػػو سػػبؿ العػػيش تػػذليبل, كجعمػػو فػػي األرض لػػو خميفػػة, كسػػخر لػػو 

ـٍ ًفييىػػا ًدٍؼءه كى كزينػػة,  مركبػػايػػا أكػػبل كشػػربا ك بالحيكانػػات األليفػػة, لينتفػػع  مىقىيىػػا لىكيػػ ـى خى نىػػاًفعي كىاأٍلىٍنعىػػا مى
ـٍ ًإلىى بىمىدو  تىٍحًمؿي أىٍثقىالىكي كفى * كى كفى كىًحيفى تىٍسرىحي مىاؿه ًحيفى تيًريحي ـٍ ًفييىا جى لىكي ًمٍنيىا تىٍحكيميكفى * كى ـٍ تىكيكنيكا كى لى

ٍيؿى كىاٍلًبغىاؿى كىاٍلحى  ـٍ لىرىءيكؼه رىًحيـه * كىاٍلخى بلكي ا بىاًلًغيًو ًإالل ًبًشؽٍّ اأٍلىٍنفيًس ًإفل رى يىٍخميؽي مى ًزينىةن كى ًميرى ًلتىٍركىبيكىىا كى
الى تىٍعمىميكفى 

, ككىبػو سػمعا كبصػرا كقمبػا كأعضػاء يقػكل بيػا عمػى عبادتػو, كامتثػاؿ أكامػره, كينتفػع ُ
بيػػا لنفسػػو اسػػتمتاعا كجمبػػا لممعػػاش كدرءن لؤلخطػػار المحدقػػة بػػو, كىػػذه الػػنعـ يػػذكرنا بيػػا ربنػػا فػػي 

ـي السلػػٍمعى كىالملػػمعػػرض االمتنػػاف فيقػػكؿ:  عىػػؿى لىكيػػ ػػٍيئنا كىجى ػػكفى شى ـٍ الى تىٍعمىمي ـٍ ًمػػٍف بيطيػػكًف أيمليىػػاًتكي كي وي أىٍخػػرىجى
كفى  ـٍ تىٍشػػػكيري ػػػارى كىاأٍلىٍفئًػػػدىةى لىعىملكيػػػ كىاأٍلىٍبصى

,  كىػػػذه األعضػػػاء البشػػػرية أحاطتيػػػا الشػػػريعة الغػػػراء بعػػػدة ِ
 جراءات ما يمي: إجراءات كقائية تقييا مف التعطيؿ كاالعتداء, كمف ىذه اإل

 تحريـ قتؿ النفس البشرية بغير حؽ:  .6
حيث إف الشارع الحكيـ حـر قتؿ الػنفس المعصػكمة تحريمػا قطعيػا, كاعتبػره مػف أكبػر الكبػائر بعػد 

زىاؽ النفس البشرية يككف بطريقتيف: بفعؿ صاحبيا أك   فعؿ الغير.بالشرؾ باهلل, كا 

ىػػذا التحػػريـ نػػص عميػػو القػػرفف الكػػريـ صػػراحة تحػػريـ قتػػؿ الػػنفس البشػػرية بفعػػؿ صػػاحبيا: ك  أكال:
احيث يقكؿ سبحانو:  ـٍ رىًحيمن ـٍ ًإفل الملوى كىافى ًبكي ..... كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي

, أم ال يقتؿ أحدكـ نفسو, ّ
, ألف اإلنسػاف مسػتحمف عمػى ْفػإف ذلػؾ إثػـ, كمػف قتػؿ نفسػو فقػد اعتػدل عمػى نفػس حػٌرـ اهلل قتميػا

مىٍقػػتي سػػحؿ عنيمػػا يػػـك القيامػػة, كهلل فييمػػا حػػؽ االسػػتعباد قػػاؿ تعػػالى: ركحػػو كجسػػده, كسيي  ػػا خى مى كى

                                                           
 .ٖ-ٓسكرة النحؿ اليات مف  ُ
 .ٖٕسكرة النحؿ الية:  ِ
 .ِٗسكرة النساء مف الية: ّ
 .(ُٖٓٔ| ّ أبك زىرة: زىرة التفاسير  ْ
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ٍنسى ًإالل ًليىٍعبيديكفً  اٍلًجفل كىاإٍلً
, فإذا أقدـ المرء عمى قتؿ نفسو فقد عطؿ ىذا الحؽ األصيؿ, كأبطػؿ ُ

 الغاية الجميمة مف خمقو, كارتكب جرما عظيما.

ػًف النلبًػيٍّ  بالكعيػد الػذم يمحػؽ كقػد صػرح النبػي  ٍنػوي, عى ٍيػرىةى رىًضػيى الملػوي عى قاتػؿ نفسػو فعػٍف أىبًػي ىيرى
ـى يىتىػرىدلل فً  يىػنل بىػؿو فىقىتىػؿى نىٍفسىػوي, فىييػكى ًفػي نىػاًر جى ٍف تىرىدلل ًمٍف جى : } مى ملـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ملى اهللي عى اًلػدنا صى يػًو خى

سلػػى سيػ ػٍف تىحى مى ملػدنا ًفييىػا أىبىػدنا, كى ملػػدنا ميخى اًلػدنا ميخى ـى خى يىػنل سلػاهي ًفػػي نىػاًر جى مًّا فىقىتىػؿى نىٍفسىػوي, فىسيػػمُّوي ًفػي يىػًدًه يىتىحى
ـى خى  يىػنل ػحي ًبيىػا ًفػي بىٍطنًػًو ًفػي نىػاًر جى ًديدىتيػوي ًفػي يىػًدًه يىجى ًديػدىةو, فىحى ٍف قىتىؿى نىٍفسىػوي ًبحى مى ملػدنا ًفييىا أىبىدنا, كى اًلػدنا ميخى

ًفييىا أىبىدنا 
ِ . 

ليػػـ  أذنػػتفإننػػا سػػنجد أنيػػا  ,كلػػك نظرنػػا فػػي تػػراخيص الشػػريعة لممضػػطريف كالمرضػػى المصػػابيف
بقػػاء لميجػػتيـ, كاعتبػػرت مػػف يمتنػػع عػػف ذلػػؾ عاصػػيا قػػاؿ  ,بتنػػاكؿ المحظػػكرات إنقػػاذا لحيػػاتيـ, كا 

ا أي تعالى:  مى ـى اٍلًخٍنًزيًر كى لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىالدل ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رل ٍيػرى بىػاغو ًإنلمىا حى ػًف اٍضػطيرل غى ًىػؿل بًػًو ًلغىٍيػًر الملػًو فىمى
مىٍيًو ًإفل الملوى غىفيكره رىًحيـه  ـى عى ادو فىبلى ًإٍث كىالى عى

ّ. 

تحريـ قتؿ النفس البشرية بفعؿ الغير: كىذا ما استفاضت اليات القرفنية كاألحاديث النبكيػة  ثانيا:
ـى الملػػػوي ًإالل سػػػبحانو:  فػػػي التحػػػذير منػػػو, كفػػػي بيػػػاف عظػػػيـ إثمػػػو, قػػػاؿ ػػػرل كىالى تىٍقتيميػػػكا الػػػنلٍفسى اللتًػػػي حى

ؽٍّ  بًػػاٍلحى
مىٍيػػًو , كقػػاؿ سػػبحانو: ْ اًلػػدنا ًفييىػػا كىغىًضػػبى الملػػوي عى ـي خى يىػػنل ػػزىابيهي جى ػػدنا فىجى ٍبًمننػػا ميتىعىمٍّ ػػٍف يىٍقتيػػٍؿ مي مى كى

لىعىنىوي كىأىعىدل لىوي عىذىابنا عىًظيمنا كى
ؿو ميٍسًمـو : } , كقاؿ ٓ في ًعٍندى الملًو ًمٍف قىٍتًؿ رىجي كىاؿي الدٍُّنيىا أىٍىكى لىزى

ٔ. 

                                                           
 .ٔٓسكرة الذاريات الية: ُ
ًبيًث, رقـ الحديث البخارم: صحيح البخارم, ًكتى  ِ اؼي ًمٍنوي كىالخى ا ييخى ًبمى ٍـّ كىالدلكىاًء ًبًو كى , بىابي شيٍرًب السُّ ابي الطٍّبٍّ

ٕٕٖٓ  ,ٕ |ُّٗ.) 
 .ُّٕسكرة البقرة الية: ّ
 .ّّسكرة اإلسراء الية: ْ
 .ّٗسكرة النساء الية: ٓ
ـي  ٔ , باب تىٍعًظي , رقـ الحديث النسائي: سنف النسائي, ًكتىابي تىٍحًريـً الدلـً ( كالمفظ لو, الترمذم: ِٖ| ٕ,  ّٕٖٗالدلـً

اءى ًفي تىٍشًديًد قىٍتًؿ الميٍبًمًف, رقـ الحديث  (, ابف ُٔ|ْ,  ُّٓٗالترمذم: سنف الترمذم, أبكاب الديات , بىابي مىا جى
, (ّٗٔ| ّ,  ُِٗٔحديث منا, رقـ الماجو: سنف ابف ماجو, أىٍبكىابي الدٍّيىاًت, بىابي التلٍغًميًظ ًفي قىٍتًؿ ميٍسًمـو ظيمٍ 

 (.ٗٓ|ٗ,  ّٕٖٗ, رقمو النسائي سنف كضعيؼ صحيحصححو األلباني, 
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: } أكؿ ما يقضػى بػيف النػاس  بؿ إف الدماء ىي أكؿ ما يقضى بو بيف الناس يـك القيامة قاؿ 
 .ُيـك القيامة في الدماء 

بيف الناس يـك القيامة : " فيو تغميظ أمر الدماء كأنيا أكؿ ما يقضى فيو  -رحمو اهلل–قاؿ النككم 
 . ِكىذا لعظـ أمرىا ككثير خطرىا"

ذا كانػػت ٌيػػب ضػػميره  جػػائزمػػيس مػػف الفالػػنفس البشػػرية بنيػػاف الػػرب سػػبحانو,  كا  أف يػػحتي مجػػـر غي
, ربمػا كػاف أكثػر منػو صػبلحا كعبػادة, يبطػؿ فيػو حػؽ االسػتعباد, كيحػـر النػاس إنسػافليزىؽ ركح 

 ربانية كىي تعمير األرض, ليذا شيدد عميو العقاب.مف االنتفاع بصبلحو, كيعطؿ رسالتو ال

ف سػػمكؾ أم طريػػؽ مػػت الشػػريعة حػػذر بدم إلػػى نقػػض بيػػاف الػػرب سػػبحانو يػػقػػد  خطػػحكتحسػػبا ألم 
 يكصؿ إليو, فنيت عف حمؿ السبلح في كجو الغير كلك عمى سبيؿ المزاح 

ػػػقػػػاؿ  ًئكى ًديػػػدىةو, فىػػػًإفل اٍلمىبلى ػػػارى ًإلىػػػى أىًخيػػػًو ًبحى ػػػٍف أىشى ػػػاهي أًلىًبيػػػًو : }مى ػػػافى أىخى ٍف كى ػػػوي كىاً  تلػػػى يىدىعى ةى تىٍمعىنيػػػوي, حى
ًو  كىأيمٍّ

ـٍ . كفي ركايػة قىػاؿى رىسيػكؿي الملػًو ّ ػديكي ًح فىًإنلػوي الى يىػٍدًرم أىحى ـٍ ًإلىػى أىًخيػًو ًبالسٍّػبلى ػديكي : }الى ييًشػيري أىحى
ٍفرىةو   . ًْمٍف النلاًر  لىعىؿل الشلٍيطىافى يىٍنًزعي ًفي يىًدًه فىيىقىعي ًفي حي

 كتخكيفػػػػو تركيعػػػػو عػػػػف الشػػػػديد كالنيػػػػي المسػػػػمـ حرمػػػػة تحكيػػػػد فيػػػػو: " -رحمػػػػو اهلل  –قػػػػاؿ النػػػػككم 
 يسػػػبقو قػػػد كألنػػػو حػػػاؿ بكػػػؿ حػػػراـ المسػػػمـ تركيػػػع ألف..............  يبذيػػػو قػػػد بمػػػا لػػػو كالتعػػػرض
 . ٓ" خرلاأل الركاية في بو صرح كما السبلح

 مشركعية الحدكد كالقصاص: .5
فدـ خمقكا لعبادة اهلل في ىذه الحياة, كلتعمير األرض بالعدؿ كالصػبلح, كال يكػكف ذلػؾ إال  إف بني

باتباع منيجو سبحانو, كضمف الحدكد التػي حػدىا ليػـ حتػى ال يبغػي بعضػيـ عمػى بعػض, كلكػف 
                                                           

اًء ًفي اٍلخً  ُ ازىاًة ًبالدٍّمى اًص كىالدٍّيىاًت, بىابي اٍلميجى اًرًبيفى كىاٍلًقصى ًة كىاٍلميحى ؿي مسمـ: صحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلقىسىامى رىًة, كىأىنليىا أىكل
ى ًفيًو بىٍيفى  ا ييٍقضى ًة, رقـ الحديث  مى  (.َُّْ|ّ,  ُٖٕٔالنلاًس يىٍكـى اٍلًقيىامى

 (.ُٕٔ| ُُالنككم: شرح صحيح مسمـ   ِ
, رقـ ال ّ ًح ًإلىى ميٍسًمـو شىارىًة ًبالسٍّبلى ًف اإٍلً مىًة كىاٍلدىاًب, بىابي النلٍيًي عى حديث مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب اٍلًبرٍّ كىالصٍّ

ُِٔٔ  ,ْ |ََِِ.) 
, رقـ الحديث مسمـ: صحيح م ْ ًح ًإلىى ميٍسًمـو شىارىًة ًبالسٍّبلى ًف اإٍلً  (.ََِِ|ْ,  ُِٕٔسمـ, , بىابي النلٍيًي عى
 (.ْْٖ| ٖالنككم: شرح صحيح مسمـ,   ٓ
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كالتعػػدم عمػػى  طكىنػػاؾ مػػف النػػاس مػػف أبػػى إال السػػير خمػػؼ شػػيكتو, فػػحطمؽ ليػػا العنػػاف فػػي السػػ
كسرقة كىتكا لؤلعراض, فكانت لو العقكبات الربانية بالمرصاد, كجعمتو عبرة لمعبػاد,  الخريف قتبل

 ظمت باألمف الببلد.أبمعاقبتو الفيٌساد, ك  درأتك 

فإذا عمـ مف تسٌكؿ لو نفسو إخافة النػاس فػي بمػدىـ أك سػفرىـ ليحخػذ أمػكاليـ, كيزىػؽ أركاحيػـ أنػو 
 . محالةعف ذلؾ ال سيقاـ عميو حد الحرابة فإنو سيمتنع

ذا عمػـ مػػف حمػػؿ السػػبلح عمػػى أخيػػو المسػػمـ ليقتمػػو أنػػو سػػيقتؿ بػػو حتمػػا, فإنػػو سػػيرتدع خكفػػا مػػف  كا 
 عدالة الشريعة.

ذا عممػػت عصػػابة إجراميػػة تفكػػر فػػي قتػػؿ نفػػس مػػا أنيػػا سػػتقتؿ بحكمميػػا مقابػػؿ ىػػذه الػػنفس فإنيػػا  كا 
 .تكؼ عف القتؿس

لقتػؿ امتنػع عنػو خكفػا عمػى نفسػو مػف العقكبػة كالمتحمؿ في األمثمة السابقة سػيجد أف المقػدـ عمػى ا
 الشرعية.

فالعقكبػػة الشػػرعية مػػف حػػد أك قصػػاص كانػػت سػػببا فػػي حفػػظ الػػنفس البشػػرية مػػف القتػػؿ, كشػػكمت 
 سياجا كاقيا لحمايتيا.

ـٍ تىتلقيكفى قكلو تعالى: ل ذا يشيد بحؽكى يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىملكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي كى
ُ. 

حيػػاة سػػعيدة ىادئػػة مطمئنػػة خاليػػة مػػف عبػػث السػػفاكيف, لقصػػاص إحيػػاء لمنفػػكس كجعميػػا تعػػيش فا
حيػػػاة كريمػػػة تظيػػػر فييػػػا الفضػػػيمة, كتختفػػػي فييػػػا  كتحيػػػاكاعتػػػداء المعتػػػديف كاسػػػتيزاء المسػػػتيزئيف 

تحقػؽ فييا الكاجبات؛ يقػاـ فييػا العػدؿ, كيختفػي فييػا الظمػـ, كي متـزالرذيمة, تحتـر فييا الحقكؽ, كت
لجماعػػات كالحػػاد سػػكل العػػدؿ االجتمػػاع, كال يكػػكف التنابػػذ كاالفتػػراؽ فػػبل شػػيء يػػربط الحيػػاة بػػيف ا

 . ِكالحؽ

                                                           
 .ُٕٗسكرة البقرة الية: ُ
 (.ّٗٓ| ُأبك زىرة: زىرة التفاسير   ِ
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كلػػػػكال القصػػػػاص: لمػػػػا بقػػػػي عمػػػػى ظيػػػػر األرض إنسػػػػاف, ألف النفػػػػكس التػػػػي جبمػػػػت عمػػػػى الشػػػػر, 
ا مف كركضت عميو لك عممت أنو ال يكجد حاكـ يحكميا, كال رادع يردعيا, كال كلي يحخذ لضعيفي

 . ُاألخيار, كأكؿ الناس بعضيـ بعضان قكييا, كلفقيرىا مف غنييا, لقتؿ األشرار 

 مشركعية التداكم: .4
إف النفس البشرية تصيبيا األمراض المختمفة عذابا أك ابتبلء, كقد يبدم المػرض إلػى ىبلكيػا, أك 

نتقالػػو إلػى األنفػػس يػبثر سػػمبا عمػى حياتيػػا, فشػرع ليػػا التػداكم لمحيمكلػػة دكف تمكػف الػػداء منيػا أك ا
: أىتىٍيػػػتي النلبًػػػيل  , قىػػػاؿى ػػػًريؾو ػػػامىةى ٍبػػػًف شى ,  األخػػػرل, فعىػػػٍف أيسى ـي الطلٍيػػػري مىػػػى ريءيكًسػػػًي ػػػا عى ابىوي كىحىنلمى كىأىٍصػػػحى

ػػاءى اأٍلىٍعػػرىابي ًمػػٍف ىىػػا ىينىػػا كىىىػػا ىينىػػا, فىقىػػاليكا: يىػػا رىسيػػكؿى الملػػًو, أىنىتىػػدى  , فىجى ـل قىعىػػٍدتي ػػملٍمتي ثيػػ : فىسى اكىل؟ فىقىػػاؿى
ـي  ٍيرى دىاءو كىاًحدو اٍليىرى عى لىوي دىكىاءن, غى ٍع دىاءن ًإالل كىضى ـٍ يىضى ؿل لى ٍكا فىًإفل الملوى عىزل كىجى }تىدىاكى

ِ. 

"كزرع األعضاء كنقؿ الدـ ال يخرج عف ككنو نكعا مف أنكاع الدكاء الذم بو حفظ النفكس بإنقاذىا 
لتػداكم الػذم أمػر الشػرع الحنيػؼ باتخػاذه, كأدنػى مراتػب األمػر مف اليمكة, فإنػو يػدخؿ فػي عمػـك ا

 .ّاإلباحة, ....., كجميكر الفقياء عمى أف التداكم أفضؿ مف تركو"

: } بحيػػث إذا كػػاف ببمػػد أال نػػدخميا قػػاؿ  الػػداء المعػػدم أف نتقػػي بػػؿ لقػػد أمرنػػا رسػػكؿ اهلل 
مىػػى طىاًئفىػػةو ًمػػٍف بىنًػػ ْالطلػػاعيكفي  ػػًمٍعتيـٍ بًػػًو ًرٍجػػسه أيٍرًسػػؿى عى , فىػػًإذىا سى ـٍ ػػٍف كىػػافى قىػػٍبمىكي مىػػى مى , أىٍك عى ي ًإٍسػػرىاًئيؿى

كا, ًفرىارنا ًمٍنوي  , كىأىٍنتيـٍ ًبيىا فىبلى تىٍخريجي قىعى ًبحىٍرضو ذىا كى مىٍيًو, كىاً  , فىبلى تىٍقدىميكا عى  .ًُبحىٍرضو

                                                           
 (.ِّ|ُالخطيب: أكضح التفاسير   ُ
ًؿ يىتىدىاكىل, رقـ الحديث أبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىا ِ , بىابه ًفي الرلجي كصحو  (. كالمفظ لوٓ|ٔ,  ّٖٓٓب الطٍّبٍّ

مىٍيًو, رقـ الحديث األرنابكط اءى ًفي الدلكىاًء كىالحىثٍّ عى (, ابف ّّٖ| ْ,  َِّٖ, الترمذم: سنف الترمذم, , بىابي مىا جى
 (.ُُّٕ| ِ,  ّّْٔأنزؿ لو شفاء, رقـ الحديث ماجو: سنف ابف ماجة, كتاب الطب, باب ما أنزؿ اهلل داء إال 

(, ِّٕ|ٖ, ابف نجيـ: البحر الرائؽ َُِخبلقي مف قضية زرع األعضاء صالبار: المكقؼ الفقيي كاأل ّ
 (.ُِّ|ٗ(, المرداكم: اإلنصاؼ  َِٗ|ُ(, الشربيني: اإلقناع  َّٕ|ُّالقرافي: الذخيرة  

األصابع كسائر البدف كيككف  أك األيدمالمرافؽ أك الباط أك  فيالجسد فتككف  فيىك قركح تخرج " الطاعكف  ْ
حكاليو أك يخضر أك يحمر حمرة بنفسجية كدرة  ما معو كـر كألـ شديد كتخرج تمؾ القركح مع لييب كيسكدُّ 

(. كىك " مف األمراض الخبيثة َِْ| ُْكيحصؿ معو خفقاف القمب كالقيء " انظر النككم: شرح صحيح مسمـ  
كاف يسمى بالمكت األسكد كتحصؿ اإلصابة بو بكاسطة البرغكث حيث يتغذل مف فحرو مصاب فيمتص المعدية, ك 

دمو الممكث بالبكتيريا, فيمدغ اإًلنساف كيقذؼ فيو مف ذلؾ الدـ فتنتشر البكتيريا في دمو كيصاب ".انظر  قاسـ: 
 (.ِِٓ| ٓمنار القارم شرح مختصر صحيح البخارم,  
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: " يػث قػاؿ إلػى مػا يسػٌمى فػي عصػرنا ىػذا بػالحجر الصػحي ح رشػد النبػي أكفػي الحػديث " 
فبل تقدمكا عميػو " كقػاؿ: " فػبل تخرجػكا منيػا " فمنػع مػف دخػكؿ األصػحاء إلػى أرض الكبػاء, كمنػع 
مف انتقاؿ المصابيف إلى األرض السميمة " منو لتطكيؽ المرض كحصره في نطاؽ محدكد حرصان 

 . ِعمى سبلمة الخريف "

 تشريع الجهاد لحماية األقميات كالمستضعفيف: .3
سىػدنا لمغترب ال يكػاد يػحمف عمػى نفسػو مػف بغػي الحاقػديف عمػى ديػف اإلسػبلـ إف المسمـ ا ..... حى

ؽُّ ...... ا تىبىيلفى لىييـي اٍلحى ـٍ ًمٍف بىٍعًد مى ًمٍف ًعٍنًد أىٍنفيًسًي
, لذا جيز اإلسبلـ جيشو, كحد سػيفو لحمايػة ّ

دينػػة المنػػكرة بسػػبب بنػػي قينقػػاع مػػف الم المسػػمميف المضػػطيديف مػػف أعػػدائيـ, فقػػد أجمػػى النبػػي 
, ككذلؾ حثنا عمى نصرة إخكاننا المظمكميف فعىٍف أىنىسو رىًضيى الملوي ْقتميـ نفسا مبمنة عدكانا كظمما

: قىاؿى رىسيكؿي الملًو  ٍنوي, قىاؿى ريهي  عى ا , قىاليكا: يىا رىسيكؿى الملًو, ىىذىا نىٍنصي ا أىٍك مىٍظميكمن اؾى ظىاًلمن ٍر أىخى : }اٍنصي
ذي فىٍكؽى يىدىٍيًو مىٍظميكمن  : }تىٍحخي ريهي ظىاًلمنا؟ قىاؿى  , أم تمنعو مف الظمـ.ٓا, فىكىٍيؼى نىٍنصي

 تشريع دفع الصائؿ: .2
إذا تجرأ مجـر عمى إنساف يريد مالػو أك قتمػو أك زكجػو فمممعتػدل عميػو أف يػرد ىػذا العػدكاف بالقػدر 

 الممكف.

المعتػدم بكػبلـ كاسػتغاثة بالنػاس, حػـر كيبتد  المدافع باألخؼ فاألخؼ إف أمكف, فإف أمكف دفػع 
ف أمكػف الػدفع بالسػكط, حػـر  ف أمكف الدفع بضرب اليد, حـر استخداـ السكط, كا  عميو الضرب, كا 
ف لػػـ يمكػػف الػػدفع إال بالقتػػؿ أبػػيح  ف أمكػػف الػػدفع بقطػػع عضػػك, حػػـر القتػػؿ, كا  اسػػتعماؿ العصػػا, كا 

فان أبيح لممػدافع أف يقتمػو؛ ألنػو ال يقػدر فإف شير عميو سي ,افع القتؿ؛ ألنو مف ضركرات الدفعلممد

                                                                                                                                                                      
ًديًث الغىاًر, رقـ الحديث البخارم: صحيح البخار  ُ اًديًث األىٍنًبيىاًء, بىابي حى (, مسمـ: ُٕٓ| ْ,  ّّْٕم, ًكتىابي أىحى

نىٍحًكىىا, رقـ الحديث  , بىابي الطلاعيكًف كىالطٍّيىرىًة كىاٍلكىيىانىًة كى ـً  (.ُّٕٕ| ْ,  ُِِٖصحيح مسمـ, كتاب السلبلى
 (.ِِٓ |ٓقاسـ: منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم,   ِ
 .َُٗسكرة البقرة مف الية: ّ
 (.ٖٖ|ٓ  َِْٖالبخارم: صحيح البخارم, كتاب السير, باب حديث بني النضير, رقمو  ْ
ا أىٍك مىٍظميكمنا, رقـ الحديث  ٓ اؾى ظىاًلمن : أىًعٍف أىخى , ِْْْالبخارم: صحيح البخارم, ًكتىاب المىظىاًلـً كىالغىٍصًب, بىابه
 ّ|ُِٖ.) 
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تػػػحثير السػػػبلح  ألفعمػػػى الػػػدفع إال بالقتػػػؿ, إذ لػػػك اسػػػتغاث بالنػػػاس لقتمػػػو, قبػػػؿ أف يمحقػػػو الغػػػكث, 
 . ُفكرم

ػػػا كشػػرع اهلل ىػػػذا الػػدفع فػػػي كتابػػػو فقػػاؿ سػػػبحانو:  مىٍيػػًو ًبًمٍثػػػًؿ مى ـٍ فىاٍعتىػػػديكا عى مىػػػٍيكي ػػػًف اٍعتىػػدىل عى ... فىمى
مىيٍ  ـٍ ....اٍعتىدىل عى كي

ِ. 

ٍيػدو  أنػومػف يمػكت دفاعػا عػف مالػو أك نفسػو أك عرضػو  كاعتبػر الرسػكؿ  شػييد فعىػٍف سىػًعيًد ٍبػًف زى
: قىػاؿى رىسيػكؿي الملػًو  ػٍف  قىػاؿى مى ػٍف قيتًػؿى ديكفى أىٍىًمػًو فىييػكى شىػًييده, كى مى اًلػًو فىييػكى شىػًييده, كى ػٍف قيتًػؿى ديكفى مى : }مى

ٍف قيًتؿى ديكفى دىًمًو فىييكى شىًييده قيًتؿى ديكفى ًديًنًو فىيي  مى كى شىًييده, كى
ّ. 

 المطمب الثاني: مدل ممكية اإلنساف ألعضائه:

بعػػد ىػػذه اإلجػػراءات االسػػتباقية الكقائيػػة التػػي اتخػػذتيا الشػػريعة اإلسػػبلمية لحمايػػة الجسػػد اإلنسػػاني 
ممػا يعنػي أنػو غالػب يبرز سباؿ منطقي كىك: ىؿ ىذه اإلجراءات لحماية حؽ اهلل في ىذا الجسػد 

لحمايػػػػة حػػػػؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي جسػػػػده لضػػػػعفو عػػػػف اتخػػػػاذ مثػػػػؿ تمػػػػؾ  أنيػػػػا كعمػػػػى حػػػػؽ اإلنسػػػػاف؟, أ
 اإلجراءات مما يعني أف حؽ اإلنساف في جسده غالب عمى حؽ اهلل؟. كمف ىنا كاف الخبلؼ.

 :تحرير محؿ الخالؼ 
التػػاـ ال يكػػػكف إال هلل , كمػػا اتفقػػكا عمػػػى أف الممػػؾ ْحرمػػػة مجسػػد اإلنسػػانيل أفاتفػػؽ الفقيػػاء عمػػػى 

, كأمػػا ممػػؾ اإلنسػػاف لممػػاؿ كالجسػػد كغيرىمػػا فيػػك ممػػؾ نػػاقص مضػػبكط بضػػكابط كتعػػالى سػػبحانو

                                                           
 (.ٕٗٓ| ٔو االسبلمي كأدلتو  الزحيمي: الفق ُ
 .ُْٗسكرة البقرة مف الية: ِ
(, الترمذم: ُُٓ|ٕ,  ِْٕٕأبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب السنة, باب في قتاؿ المصكص, رقـ الحديث  ّ

(, َّ|ْ,  ُُِْسنف الترمذم, أبكاب الديات, باب ما جاء فيمف قتؿ دكف مالو فيك شييد, رقـ الحديث 
(, كالمفظ لو, ُُٔ|ٕ,  َْٓٗسائي, كتاب تحريـ الدماء, باب مف قاتؿ دكف دينو, رقـ الحديث النسائي: سنف الن

 .ِّٔصاني, في صحيح كضعيؼ سنف النسائي كصححو األلب
4
(, ِْٗ|ُ  الكبير الشرح: الدردير(, ِّْ|ُُ  المبسكط: السرخسي(, ِّ|ُ  البداية شرح اليداية: المرغياني 

 (.َِْ|ٗ  المغني: قدامة ابف ,(َّٕ|ْ  المحتاج مغني: الشربيني (,ِْٖ|ُ  الفقيية الخبلصة: القركم
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كىك حؽ االستعباد, كحػؽ لمعبػد كىػك  ُشرعية, كاتفقكا عمى أف الجسد اإلنساني فيو حقاف: حؽ هلل
 االنتفاع, ثـ اختمفكا في أييما غالب عمى الخر؟. 

 كىذا محؿ مسحلتنا.

 كد الخالؼ:حد 
اختمؼ الفقياء في مدل سػمطة اإلنسػاف عمػى أعضػائو مػف حيػث االنتفػاع بيػا بيعػا أك تبرعػا عمػى 

 قكليف:

ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى أف اإلنساف لو سمطة في االنتفاع بحعضائو بمػا يرضػي اهلل,  األكؿ:
 كال يضر بالغاية مف خمقو.

كر محمػػد سػػيد طنطػػاكم, ككػػذا جميػػع العممػػاء كمػػف القػػائميف بػػو الػػدكتكر يكسػػؼ القرضػػاكم, كالػػدكت
القائميف بجكاز نقؿ األعضاء البشرية مف الحي إلػى مثمػو, كمػا ذكرنػا ذلػؾ فػي مسػحلة نقػؿ كزراعػة 

 .ِاألعضاء البشرية في الفصؿ التمييدم

إلػى أنػو ال سػمطة لئلنسػاف عمػى أعضػائو, ألف حػؽ اهلل فػي جسػد اإلنسػاف  وذىب أصحاب الثاني:
 لعبد.غالب عمى حؽ ا

كالػػػدكتكر عبػػػد الػػػرحمف  كالشػػػيخ محمػػػد متػػػكلي الشػػػعراكم, كممػػػف قػػػاؿ بػػػو الشػػػيخ حسػػػف السػػػقاؼ,
 .ّالسكرم, كالدكتكر عبد الرحمف العدكم, كالدكتكر حسف الشاذلي, كالدكتكر كماؿ بكرك

 :أسباب الخالؼ 
 :مكرىذه المسحلة إلى عدة أفي يرجع سبب االختبلؼ 

                                                           
ما يتعمؽ بو النفع العاـ لمعالـ فبل يختص بو أحد كينسب إلى اهلل تعالى تعظيما أك لئبل  : ىكحؽ اهلل تعالى ُ

العبد ما يتعمؽ بو مصمحة خاصة كحرمة ماؿ الغير فإنو حؽ ىك  :يختص بو أحد مف الجبابرة, كحؽ العبد
ليتعمؽ صيانة مالو بيا فميذا يباح ماؿ الغير بإباحة الممؾ كال يباح الزنا بإباحتيا كإلباحة أىميا. عبلء الديف 

 (.ُٓٗ|ْالبخارم: كشؼ األسرار  
 .ٔصرح القرضاكم بيذا الرأم في برنامج الشريعة كالحياة عمى قناة الجزيرة, قباني: نقؿ األعضاء كزرعيا ص ِ
3
 .30, بكرو: حكم االنتفاع باألعضاء البشرٌة ص2تاع واالستقصاء صالسقاف: اإلم 
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اؿ, فمػػف قاسػػيا قػػاؿ بممكيػػة اإلنسػػاف ألعضػػائو, اخػػتبلفيـ فػػي قيػػاس األعضػػاء عمػػى المػػ .ُ
 كمف لـ يقسيا قاؿ بعدـ بممكية اإلنساف ألعضائو.

اخػػتبلفيـ فػػي نسػػبة الممكيػػة لئلنسػػاف, فمػػف قػػاؿ بممكيػػة اإلنسػػاف ألعضػػائو كأمكالػػو ممكيػػة  .ِ
ناقصػػػة, قػػػاؿ بجػػػكاز التصػػػرؼ باألعضػػػاء فػػػي ظػػػؿ المصػػػمحة الشػػػرعية, كمػػػف قػػػاؿ: إنيػػػا 

 منع تصرؼ اإلنساف في أعضائو, ألنو ال كالية لو عمييا.نسبت لئلنساف مجازا 
اختبلفيـ في غمبة أحد الحقيف المتمثميف في الجسد اإلنساني كىما: حؽ اهلل, كحؽ العبد,  .ّ

فمف غمب حػؽ العبػد أجػاز لػو التصػرؼ فػي أعضػائو, كمػف غمػب حػؽ اهلل منػع التصػرؼ 
 في األعضاء.

 األدلة:

 اف ألعضائه:أكال: أدلة القائميف بممكية اإلنس

 :كالمعقكؿ الكتاب كالقياسباستدلكا عمى ذلؾ 

 أكال: مف الكتاب:

نلػػةى ييقىػػاًتميكفى ًفػػي قػػاؿ تعػػالى:  .ُ ـي اٍلجى ـٍ بًػػحىفل لىييػػ ـٍ كىأىٍمػػكىالىيي ػػٍبًمًنيفى أىٍنفيسىػػيي ًإفل الملػػوى اٍشػػتىرىل ًمػػفى اٍلمي
مىٍيػ ييٍقتىميػكفى كىٍعػدنا عى ػٍف أىٍكفىػى ًبعىٍيػًدًه سىًبيًؿ الملًو فىيىٍقتيميكفى كى مى ٍنًجيػًؿ كىاٍلقيػٍرفىًف كى قًّػا ًفػي التلػٍكرىاًة كىاإٍلً ًو حى

ـي  ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي ـي اللًذم بىايىٍعتيـٍ ًبًو كى كا ًببىٍيًعكي ًمفى الملًو فىاٍستىٍبًشري
ُ. 
منيػا فػػي البيػػع المشػػركع, كجػو الداللػػة: أنػػو إذا كػاف اإليجػػاب كالقبػػكؿ كالسػػمعة كالػثمف أركانػػا ال بػػد 

فالية أثبتت ذلؾ كمو, فقد أفادت أف اهلل سبحانو ككحنو ىك المشترم, كأف اإلنساف ىك البائع, كأما 
الثمف فيك الجنة, في حيف كانت نفس اإلنساف بجسمو كلحمو ىي السمعة, كىذا يعني أف اإلنساف 

 . ِة الكريمةيممؾ جسمو, إذ لكال ذلؾ لما صح منو البيع المكصكؼ في الي

                                                           
 .ُُُسكرة التكبة الية:  ُ
بكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء (, ِٕ|ٔ(, األلكسي: ركح المعاني  ُّْٓ|ٕأبك زىرة: زىرة التفاسير   ِ

 .ْٕ-ْٔص
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ػملمىةه ًإلىػى أىٍىًمػػًو ًإالل قػاؿ تعػالى:  .ِ ًديىػةه ميسى ٍبًمنىػػةو كى قىبىػةو مي طىػحن فىتىٍحًريػري رى ٍبًمننػػا خى ػٍف قىتىػؿى مي مى ..... كى
دلقيكا ...... أىٍف يىصل

ُ  . 
كجو الداللػة: أف أكليػاء القتيػؿ اسػتحقكا ديتػو نيابػة عنػو, ألف المػكت حجػزه عػف التممػؾ بنفسػو قبػؿ 

لمػكت, كلػكال ذلػؾ لمػا كرث أكليػابه ديتػو, كمػا قيػؿ فػي ديػة الػنفس يقػاؿ فػي ديػة األطػراؼ, إال أف ا
 . ِاألخيرة يقبضيا المجني عميو بنفسو

 :القياس مف: ثانيا

 .ّكؿ   في الناقص الممؾ بجامع لمماؿ ممكيتو عمى لجسده اإلنساف ممكية قياس

 : مف المعقكؿ:لثاثا

عينو مثبلن مف قبؿ شخص فخر أف يحخذ الدية قمعت ه أك أف الشخص يممؾ إذا قطعت يد .ُ
كيممػػؾ أف يعفػػك عػػف قطػػع يػػده أك قمػػع عينػػو كالعفػػك عػػف القطػػع أك القمػػع ىػػك تبػػرع بالديػػة 

 . ْكممكيتو ألعضائو تعطيو حؽ التصرؼ فييا
أننػػا نقػػر بػػحف اهلل مالػػؾ كػػؿ شػػيء حقيقػػة, كلكنػػو أذف لنػػا فػػي التصػػرؼ فػػي المػػاؿ ضػػمف  .ِ

.... مػع أف المػاؿ الػذم فػي أيػدينا نحػف مسػتخمفكف فيػو بػنص القػرفف  الضكابط الشػرعية
ـٍ ميٍستىٍخمىًفيفى ًفيًو .... عىمىكي كىأىٍنًفقيكا ًمملا جى

 . ٔ, فكذا يجب أف تككف أعضابنآ
 يسػمؾ األطػراؼ ألف باإلجمػاع عميػو شيء ال فقطع يدم اقطع قاؿ كلك" جاء في البدائع ما نصو:

 لػك كمػا كاإلذف باإلباحػة لمسػقكط محتممػة فكانػت لػو حقػا تثبػت األمكاؿ ةكعصم األمكاؿ مسمؾ بيا
 . ٕ"فحتمفو مالي اتمؼ لو قاؿ

 : فأمرايتضح لنا مف ىذا النص ك 

                                                           
 .ِٗسكرة النساء مف الية: ُ
 .ّْبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء ص ِ
3

 .8ص األعضاء وزرع نقل: نعثما  
 ٔقباني: نقؿ األعضاء كزرعيا ص ْ
 .ٕسكرة الحديد مف الية: ٓ
 .ٓكاصؿ: نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف األحياء كاألمكات كالضكابط الشرعية ص ٔ
 (.ِّٔ| ٕالكاساني: البدائع   ٕ
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أف قاطع يد الغير بإذنو ال شيء عميػو, كىػذا دليػؿ عمػى أف ذلػؾ الغيػر يممػؾ أعضػاءه, إذ  األكؿ:
 كجب القصاص عمى القاطع.لك لـ يكف مالكا ليا أك كاف حؽ اهلل فييا غالبا ل

أف األعضاء تحخذ حكـ األمػكاؿ, كمعمػـك أف اإلنسػاف يممػؾ التصػرؼ فػي مالػو, فيمػـز مػف  الثاني:
 ذلؾ أف يممؾ التصرؼ في أعضائو.

 :القكؿ الثانيثانيا: أدلة 

 كالمعقكؿ: الكتاب كالسنةباستدلكا 

 أكال: مف الكتاب:

 يء, منيا:مجمكع اليات التي تدؿ عمى ممكية اهلل لكؿ ش .ُ
ػػػاءي قػػػاؿ تعػػػالى:  - أ ػػػٍف تىشى ٍمػػػؾى ًممل تىٍنػػػًزعي اٍلمي ػػػاءي كى ػػػٍف تىشى ٍمػػػؾى مى ٍمػػػًؾ تيػػػٍبًتي اٍلمي اًلػػػؾى اٍلمي ـل مى قيػػػًؿ الملييػػػ

.....
ُ  . 

ٍمػؾي اٍليىػٍكـى ًلملػًو اٍلكىاًحػدً قاؿ تعالى:  - ب ػًف اٍلمي ـٍ شىػٍيءه ًلمى مىػى الملػًو ًمػٍنيي كفى الى يىٍخفىػى عى ـٍ بىػاًرزي  يىٍكـى ىي
اٍلقىيلارً 

ِ . 
ًمًؾ النلاسً قاؿ تعالى:   - ت مى

ّ . 
كجو الداللة: أف اهلل سبحانو ىك المالؾ المطمؽ لكؿ ما في الككف مف أشػياء, كأمػا ممكيػة اإلنسػاف 

 . ْلؤلشياء فيي ممكية محدكدة أك ممكية مجازية غير حقيقية في كاقع األمر

لكػػؿ شػػيء, كأف ممكيػػة اإلنسػػاف ناقصػػة مقيػػدة  حننػػا نقػػر بممككيػػة اهلل المطمقػػةبعميػػو: كيمكػػف الػػرد 
بالضػػكابط الشػػرعية كلكنػػو مػػحذكف لػػو فػػي التصػػرؼ بمػػا فيػػو مصػػمحة تتفػػؽ مػػع ركح الكتػػاب كالسػػنة 

 كمقاصدىما.

                                                           
 .ِٔسكرة فؿ عمراف مف الية: ُ
 .ُٔسكرة غافر الية: ِ
 .ِسكرة الناس الية: ّ
 .ِّبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء ص(, ٖٓٓ|ُ(, األلكسي: ركح المعاني  َٔ|ُالقرطبي: الجامع   ْ
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ـٍ  مىفٍ  قيؿٍ قاؿ تعالى:  .ِ ِمؾُ  أ مَّف   كىاأٍلىٍرضً  السلػمىاءً  ًمفى  يىٍرزيقيكي ع   ي م  ار   السَّم  ػفٍ  ك األ  ب ص  مى  ييٍخػًرجي  كى
ػػػيل الٍ  يٍّػػػتً  ًمػػػفى  حى ييٍخػػػًرجي  اٍلمى يٍّػػػتى  كى ػػػيٍّ  ًمػػػفى  اٍلمى ػػػفٍ  اٍلحى مى ػػػيىقيكليكفى  اأٍلىٍمػػػرى  ييػػػدىبٍّري  كى  أىفىػػػبلى  فىقيػػػؿٍ  الملػػػوي  فىسى

تىتلقيكفى 
ُ. 
 عػػف كال التبػػرع طريػػؽ عػػف ال جسػػده فػػي اإلنسػػاف يتصػػرؼ أف إطبلقػػان  يجػػكز ال كجػػو الداللػػة: أنػػو

 .ِذاتو يممؾ ال فيو, كاإلنساف مممكيةل فرع بالشيء التبرع ألف البيع, طريؽ

عميو: بحف ممكية ذات اإلنساف ىي خالصة هلل ال ينكرىا مبمف, كلكف كما قمنا لو حؽ  كيمكف الرد
االنتفػػاع كفػػؽ الضػػكابط الشػػرعية, كالمتحمػػؿ فػػي اليػػة يجػػد أف المشػػركيف مقػػركف بممكيػػة اهلل لكػػؿ 

يس معناه مف يممكيما فيذا مفػركغ منػو, ألف شيء, كقكلو تعالى:  أمف يممؾ السمع كاألبصار(, ل
االستفياـ تقريرم بدليؿ فخر الية  فسيقكلكف اهلل(, كلكف يريد اهلل أف يبيف قيمة ىػاتيف الحاسػتيف, 
ـى ال  كعظيـ منفعتيما, كدقة خمقيما, كأنو ال يستطيع أحد أف يصنع مثميما, فما داـ األمر كذلؾ فم

 .االمتناف معاني طياتو في يحمؿ االستفياـ حكاس؟, فكحفتخمصكف العبادة لمف كىبكـ ىذه ال

 , العجيبػة الفطرة مف عميو سكيا الذم الحدٌ  عمى كتسكيتيما خمقيما يستطيع مف قاؿ الزمخشرم: "
 أدنػى يبذييمػا لطيفػاف كىمػا , الطػكاؿ المدد في كثرتيا مع الفات مف كيحصنيما يحمييما مف أك

 .ّكحفظو" بكبلءتو شيء

 السنة: ثانيا: مف

 كاستدلكا مف السنة بمجمكع األحاديث التي تحـر إزىاؽ النفس البشرية, منيا:

ٍيػػرىةى  حػػديث أىبًػػي ًضػػيى  ىيرى ٍنػػوي, الملػػوي  رى ػػفً  عى ػػملى النلبًػػيٍّ  عى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػملـى  عى سى ػػفٍ : } قىػػاؿى  كى بىػػؿو  ًمػػفٍ  تىػػرىدلل مى  جى
ـى  نىػػارً  ًفػػي فىييػػكى  نىٍفسىػػوي, فىقىتىػػؿى  يىػػنل اًلػػدنا ًفيػػوً  رىدلليىتىػػ جى ملػػدنا خى ػػفٍ  أىبىػػدنا, ًفييىػػا ميخى مى سلػػى كى  نىٍفسىػػوي, فىقىتىػػؿى  سيػػمًّا تىحى

                                                           
 .ُّسكرة يكنس الية:  ُ
رحمو  -(, كىذا رأم مف كبلـ الشيخ متكلي الشعراكم ِِٗٓ|ّمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي العدد السادس   ِ

فكيؼ يتبرع بحجزائو أك يبيعيا(, جريدة المكاء اإلسبلمي العدد في بحث لو بعنكاف  اإلنساف ال يممؾ جسده  – اهلل
 ق.َُْٕجمادل  ِٕ, ِِٔ

 (.ِّٗ| ِالزمخشرم: الكشاؼ   ّ
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سلػاهي  يىًدهً  ًفي فىسيمُّوي  ـى  نىػارً  ًفػي يىتىحى يىػنل اًلػدنا جى ملػدنا خى ػفٍ  أىبىػدنا, ًفييىػا ميخى مى ًديػدىةو, نىٍفسىػوي  قىتىػؿى  كى ًديدىتيػوي  ًبحى  ًفػي فىحى
حي  يىًدهً  ـى  نىارً  ًفي بىٍطًنوً  ًفي ًبيىا يىجى يىنل اًلدنا جى ملدنا خى  .ُ أىبىدنا ًفييىا ميخى

كجو الداللة: أف الجسد اإلنساني ممؾ هلل, إذ لك كاف ممكا لئلنساف لجاز لو أف يفعؿ فػي نفسػو مػا 
 .ِأراد, كأف يزىقيا متى شاء, كليس األمر كذلؾ

كمػػا أنػػو لػػيس فيػػو دليػػؿ عمػػى عػػدـ عميػػو: بػػحف االنتحػػار مجمػػع عمػػى تحريمػػو,  كيمكػػف االعتػػراض
صبلحية تصرؼ اإلنساف في جسده, فالكؿ متفؽ عمى أف التصرؼ في األعضاء إذا أفضػى إلػى 
, ثـ إف االنتحار كاف سببو اليحس مف الحياة كعدـ الصبر عمى قضاء اهلل كقدره  اليبلؾ فيك محـر

حياء النفكس كتنف يس الكرب, كىػذه األمػكر حثػت بخبلؼ التبرع باألعضاء فإنو مف مبدأ اإليثار كا 
 عمييا الشريعة, كدعت إلى المسارعة إلييا.

 : مف المعقكؿ:لثاثا

لك أف جسػد اإلنسػاف كالمػاؿ فػي مشػركعية التصػرؼ ألبانػت الشػريعة كجػكه التصػرؼ فيػو  .ُ
ذ لػػـ يثبػػت ذلػػؾ دؿ  جممػػة كتفصػػيبل, كلكػػاف التعامػػؿ بػػو مشػػتيرا لػػدل السػػمؼ الصػػالح, كا 

 .ّلجسد اإلنساني, كعدـ مشركعية التصرؼ فيوعمى عدـ ممكية كمالية ا
حف كؿ ما لـ تبينو الشريعة أك بعبارة أخرل كؿ مػالـ يػرد فيػو دليػؿ لػيس بمحػـر ب: نوع كيجاب

كما يظف البعض, ثػـ إف التعامػؿ باألعضػاء لػـ يشػتير بػيف السػمؼ لػيس لقنػاعتيـ بحنيػا ممػؾ 
 شكه. بؿ لحاؿ العصر الذم عاكال يجكز التصرؼ فييا, تاـ هلل 

الماؿ مف األشياء التي يعٌكض فكاتيا, فما تنفقػو اليػكـ قػد يحتيػؾ غػدا, كلػك أنفقتػو كمػو فػي  .ِ
سػػػبيؿ اهلل فإنػػػؾ تسػػػتحؽ الثنػػػاء الحسػػػف فػػػي الػػػدنيا كالخػػػرة, بخػػػبلؼ جسػػػدؾ إذ لػػػك أىرتػػػو 

 منتحرا فإنؾ تبكء بذنب عظيـ, كعذاب أليـ.
اد األعػػداء لممصػػمحة الراجحػػة عمػػػى فجسػػـ اإلنسػػاف األصػػؿ فيػػو الحرمػػػة كعػػدـ البػػذؿ إال فػػي جيػػػ

 . ُغيرىا مف المصالح

                                                           
 متفؽ عميو, سبؽ تخريجو. ُ
 .ِّالسقاؼ: اإلمتاع كاالستقصاء ألدلة تحريـ نقؿ األعضاء ص ِ
 .ِٓص باألعضاء االنتفاع حكـ: بكرك ّ
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صحيح أف المػاؿ يعػٌكض, كنتفػؽ معكػـ فػي أف المنتحػر يسػتحؽ العػذاب العظػيـ, بحنو عميو:  كيرد
كلكػػػف بػػػذؿ الجسػػػد أك شػػػيء منػػػو مػػػف اإليثػػػار جػػػائز شػػػرعا كمػػػا حػػػدث مػػػع الصػػػحابة الثبلثػػػة يػػػـك 

ء حتى ماتكا جميعا, كلػـ يثبػت إلػى يكمنػا ىػذا أف اليرمكؾ إذ فثر كؿ كاحد منيـ الخر بشربة الما
أحدا عاب عمػييـ ممػا يػدؿ عمػى أف اإلنسػاف يممػؾ اإليثػار بجسػده أك بشػيء منػو إلنقػاذ نفػس مػف 

 .ِاليبلؾ

كغيرىمػا, كىػذا يػدؿ  كالكميػةإف في جسـ اإلنساف أعضاء كثيرة تعمؿ بغير إرادتػو كالقمػب  .ّ
مالكيا الحقيقي, كحتى األعضاء التي بكسع  عمى أف اهلل ىك المتصرؼ فييا كبالتالي ىك

اإلنساف إدارتيا بنفسو كاليد كالرجؿ كغيرىما, فإنيػا ال تتحػرؾ إال بحػكؿ اهلل كقدرتػو, كمػع 
 ذلؾ فإف الشرع أباح لو التصرؼ فييا ضمف الضكابط الشرعية.

 . ّكبيذا يثبت أف اإلنساف ال يممؾ التصرؼ بحعضائو

ف  حف ىػذابعميو:  كيمكف االعتراض الػدليؿ لنػا عمػيكـ, إذ إننػا نقػكؿ: إف المالػؾ الحقيقػي ىػك اهلل كا 
ف التبػػرع بعضػػك ال  اإلنسػػاف ال يممػػؾ التصػػرؼ المطمػػؽ بحعضػػائو إال ضػػمف الضػػكابط الشػػرعية, كا 

ألف مػػف أحياىػػا فكحنمػػا أحيػػا النػػاس جميعػػا يػػبثر سػػمبا عمػػى حيػػاة المتبػػرع إلنقػػاذ نفػػس مػػف اليػػبلؾ 
 .عيكبالتالي ال يمنعو ضابط شر 

 الراجح:

األكؿ القائػػػؿ بػػػحف  رأمكبعػػػد اسػػػتعراض أراء الفػػػريقيف كذكػػػر أدلتيمػػػا كالػػػرد عمييػػػا, فػػػإنني أرجػػػح الػػػ
اإلنسػػػاف لػػػو سػػػمطة فػػػي االنتفػػػاع بحعضػػػائو بمػػػا يرضػػػي اهلل, كال يضػػػر بالغايػػػة مػػػف خمقػػػو, كذلػػػؾ 

 لممسكغات التية:

 قكة أدلتيـ كسبلمتيا مف النقض. .ُ
عية لمكتػػاب كالسػػنة, حيػػث إنيمػػا يػػحمراف ببػػذؿ المعػػركؼ, مكافقػػة ىػػذا القػػكؿ المقاصػػد الشػػر  .ِ

 كتنفيس الكرب, كال معركؼ أعظـ مف التبرع بعضك إلنقاذ نفس أشرفت عمى اليبلؾ.

                                                                                                                                                                      
 .ُٓص باألعضاء االنتفاع حكـ: بكرك ُ
2
 .ِٓبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء البشرية ص 
 .ُٔالمرجع السابؽ ص ّ
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أف ىذا القكؿ يكافؽ مبدأ الممكية الناقصة في جانب اإلنساف, فكػؿ مػا يممكػو اإلنسػاف مػف  .ّ
ية, كالقػػكؿ بممكيػػة اهلل شػػرعمػػاؿ كجسػػد كغيرىمػػا, ال يممػػؾ التصػػرؼ فييػػا خػػارج الحػػدكد ال

 لكؿ شيء ال ينكره مسمـ.
فاألعضاء البشرية ممؾ هلل لكػف لئلنسػاف فييػا حػؽ غالػب عمػى حػؽ اهلل, أال تػرل أنػو فػي 
حالة القصاص نفسا أك دكنيا يخير اإلنساف بػيف تنفيػذ القصػاص, أك العفػك مقابػؿ الديػة, 

 أف يعفك مقابؿ الدية.كلك كاف اإلنساف ال يممؾ جسده أك أعضاءه لما جاز لو 
يؽ عمػى يأف القكؿ الثاني يفضي إلػى عػدـ التبػرع باألعضػاء كفػي ذلػؾ مػف العسػر كالتضػ .ْ

 .بالتيسير كرفع الحرجالناس ما يتنافى مع ركح الشريعة التي اتصفت 
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 المبحث الثاني

 االنتفاع باألعضاء المستأصمة مف حد أك قصاص.

 كفيه ثالثة مطالب:

 المطمب األكؿ: حقيقة الحد كالقصاص.

 المطمب الثاني: الجذكر الفقهية إلعادة العضك المستأصؿ مف عقكبة شرعية.

 المطمب الثالث: زراعة األعضاء المستأصمة في حد أك قصاص.
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 لمطمب األكؿا

 حقيقة الحد كالقصاص

 كالتعرض لحقيقة كؿ مف الحد كالقصاص عمى النحك التالي:

 لغة: أكال: الحد

, منيا  :ُالحد محخكذ مف مادة حدد كىي ترد في المغة بعدة معافو

المنػػع كالفصػػؿ بػػيف الشػػيئيف, لػػئبل يخػػتمط أىحػػدىما بػػالخر, أىك لػػئبل يتعػػدل أىحػػدىما عمػػى  .ُ
دٌّ بينيما. دكد, كفصؿ ما بيف كؿ شيئيف حى  الخر, كجمعو حي

 منتيى كؿ شيء, نحك حد الدكلة, أم: منتيى أراضييا. .ِ
دُّه حٌدان كحدلدىه أم: ميزه. التمييز: .ّ  كقكليـ: حدل الشيءى مف غيره يىحي
 الشحذ: كحد السكيف, أم: مسحيا بحجر أك مبرد. .ْ
بيكىىػا ...محاـر اهلل كمنيياتو: كقكلػو:  .ٓ ػديكدي الملػًو فىػبلى تىٍقرى ... ًتٍمػؾى حي

أم: محارمػو, ككمػا  ِ
, أم: أصػػػبت ذنبػػػا أك ّ.. فػػي حػػػديث المقػػػر بالزنػػا: }... إنػػػي أصػػػبت حػػػدا فحقمػػو عمػػػٌي .

 منييا عنو.
 العقكبات المقررة عمى ارتكاب منيي, كقكلنا: حد الزنا كحد السرقة كغيرىما. .ٔ

كج,  ػػػػري افي أك البػػػػكاب, ألنػػػػو يىمنػػػػع مػػػػف الخي ػػػػدلادي ىػػػػك السلػػػػجل كىػػػػذا األخيػػػػر ىػػػػك المقصػػػػكد شػػػػرعا, كالحى
 كاالًستٍحداد االحتبلؽ بالحديد.

 ثانيا: الحد اصطالحا:

 .ُلتعريؼ المشيكر ىك: عقكبة مقدرة كجبت حقا هللكالحد با
                                                           

(, ابف سيده المرسي: المحكـ كالمحيط ٗ-ٕ|ٖ(, الزبيدم: تاج العركس  َُْ|ّابف منظكر: لساف العرب   ُ
 (.ُُٔ-َُٔ|ُ(, مصطفى كفخركف: المعجـ الكسيط  َْٓ|ِاألعظـ  

 .ُٕٖسكرة البقرة مف الية:  ِ
مىٍيًو,البخ ّ اـً أىٍف يىٍستيرى عى ـٍ ييبىيٍٍّف ىىٍؿ ًلئٍلًمى لى دٍّ كى ديكًد, بىابي ًإذىا أىقىرل ًبالحى رقـ الحديث  ارم: صحيح البخارم, ًكتىابي الحي

سىنىاًت ييٍذًىٍبفى السليٍّئىاتً ُٔٔ|ٖ,  ِّٖٔ   ]ىكد: (, مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب التلٍكبىًة, بىابي قىٍكًلًو تىعىالىى: }ًإفل اٍلحى
 (.ُُِٕ| ْ  ِْٕٔ[, رقـ الحديث ُُْ
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كىذا التعريؼ مشػيكر لػدل الحنفيػة, كأمػا بػاقي المػذاىب فتعرفػو بحنػو: عقكبػة مقػدرة شػرعا, أك ىػك 
 .ِعقكبة مقدرة كجبت حقا هلل تعالى أك لدمي

عتبػر ؼ األكؿ ال ييػكعميو فإف التعزير ال يعتبر حدا ألنو غير مقدر, ككذلؾ القصػاص عمػى التعر 
حدا مع أنو مقدر, ألنو ثبت حقا لآلدمي مع أف فيو حقا هلل إال أف حؽ العبػد فيػو غالػب, أال تػرل 

 أف اإلنساف يممؾ العفك كقبكؿ الدية.

 ثالثا: أنكاع الحدكد:

ػدُّ  خمسػةكالشػافعية اختمؼ الفقيػاء فػي عػدد أنػكاع الحػدكد فعنػد الحنفيػة  ػدُّ  السلػًرقىةً  كىػي: حى نىػا كىحى  الزٍّ
دُّ  الشٍُّربً  دُّ كىحى  دُّ  السٍُّكرً  كىحى  .ّاٍلقىٍذؼً  كىحى

الشػػافعية عنػػدىـ حػػد الحرابػػة كاحػػد مػػف الخمسػػة خبلفػػا لمحنفيػػة فػػإنيـ يدرجكنػػو تحػػت حػػد السػػرقة, 
ككذلؾ الشػافعية يػدمجكف حػد السػكر كالشػرب تحػت مسػمى كاحػد كىػك حػد شػرب المسػكر, كأحيانػا 

 .ْيذكركف حد الردة لتصبح الحدكد عندىـ ستة

 القتػؿ كىػي عشػر ثبلثػة لمعقكبػة المكجبػة كأما عند المالكيػة فقػد قػاؿ ابػف جػزل المػالكي: "الجنايػات
 كسػػػب اهلل كسػػػب كالزندقػػػة كالػػػردة كالحرابػػػة كالبغػػػي كالسػػػرقة الخمػػػر كشػػػرب كالقػػػذؼ كالزنػػػى كالجػػػرح
 . ٓكالصياـ" الصبلة كترؾ السحر كعمؿ كالمبلئكة األنبياء

أنو ذكر مػا يكجػب الحػد كالتعزيػر معػا, فيػك لػـ يػرد حصػر عػدد  كالمتحمؿ في قكؿ ابف جزل يمحظ
نما أراد أف يذكر ما يكجب العقكبة الشرعية كاهلل أعمـ.  الحدكد, كا 

كىي: حد الزنى, كحد القذؼ, كحد المسكر, كحد السرقة, كحد المحاربة, كحد  كعند الحنابمة سبعة
 .ٔالبغي, كحد الردة

                                                                                                                                                                      
 (.ّ|ْ(, رد المحتار  ّّ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   ُ
 (.ّّْ|ُ(, البيكتي: الركض المربع  ُٓٓ|ْالشربيني: مغني المحتاج   ِ
 (.ُٔٔ|ُٕ(, ابف الرفعة: كفاية النبيو  ُٕٕ|ُٕ(, الجكيني: نياية المطمب  ّّ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   ّ
 (.ُْٔ|ّالخف كفخراف: الفقو المنيجي   ْ
 .ِِٔابف جزل: القكانيف الفقيية ص ٓ
 (.ْٓٓ-َّٓ|ُالكمكذاني: اليداية   ٔ
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كىػي: حػد الزنػا كحػد السػرقة كحػد السػكر كحػد  ستةأرجح أنيا كىذا ليس مقصكد دراستنا, كلكنني  
 , كحد الردة, كذلؾ ألف حد الردة حدده الشرع.القذؼ كحد الحرابة

 .ُال بد مف تكافرىا حتى تقاـ, كىذا مبسكط في كتب الفقوكضكابط كلكؿ مف ىذه الحدكد شركط 

 رابعا: القصاص لغة:

 :ِص في المغة يرد بعدة معافو منياكىك محخكذ مف قٌص يقٌصو قٌصا كقصصا, كالق 

ػػػاتتبػػػع األثػػػر: كمنػػػو قكلػػػػو تعػػػالى:  .ُ ػػػػا قىصىصن مىػػػى فىثىاًرًىمى ... فىاٍرتىػػػدلا عى
, أم: رجعػػػا مػػػػف ّ

ػػٍف الطريػؽ الػػذم سػػمكاه يقصػاف األثػػر, كقػػاؿ تعػالى:  ػػرىٍت بًػػًو عى ػيًو فىبىصي قىالىػػٍت أًليٍختًػػًو قيصٍّ كى
كفى  ـٍ الى يىٍشعيري نيبو كىىي جي

  عي أثره., أم: اتبْ
الركايػػة كاإلخبػػار: كمػػا يقػػاؿ: قصصػػت الحػػديث, أم: ركيتػػو عمػػى كجيػػو, كيقػػاؿ أيضػػا:  .ِ

 قص عميو الخبر, أم: أعممو بو كأخبره.
اإلدنػػػاء: يقػػػاؿ: أقصػػػو المػػػكت, أم: أدنػػػاه منػػػو, كيقػػػاؿ أيضػػػا: ضػػػربو حتػػػى أقػػػص عمػػػى  .ّ

 المكت, أم: أشرؼ. قاؿ الفراء: قٌصو المكت كأقٌصو بمعنى أم: دنا منو.
ٍصتي شعرم, أم: قطعتو. .ْ  القطع: تقكؿ: قصى
ًص ...البياف: كمنو قكلو تعالى:  .ٓ مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى نىٍحفي نىقيصُّ عى

, أم: نيف لؾ أحسف ٓ
 أحسف البياف.

القكد: يقاؿ: أقص األمير فبلنا مف فبلف, إذا اقتص لو منو, فجرحو مثػؿ جرحػو, أك قتمػو  .ٔ
 .كىذا المعنى األخير ىك المقصكد شرعا, بو

 

 
                                                           

 (.ّّ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   ُ
(, الزبيدم: تاج َُِ|ٔ(, ابف سيده المرسي: المحكـ كالمحيط األعظـ  ُٖ|ِالجكىرم: الصحاح في المغة   ِ

 (.ّٕ| ٕبف منظكر: لساف العرب  (, اٗٗ|ُٖالعركس  
 .ْٔسكرة الكيؼ مف الية: ّ
 .ُُسكرة القصص الية: ْ
 .ّسكرة يكسؼ مف الية: ٓ
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 خامسا: القصاص اصطالحا:

, أك أف يفعػػػػؿ بالشػػػخص مثػػػػؿ مػػػػا فعػػػؿ بغيػػػػره مػػػػف كجػػػػكه األذل ُمجػػػػازاة الجػػػػاني بمثػػػؿ فعمػػػػوىػػػك 
 .ِدكنو مف األضرار الجسمية ـالجسمي, سكاء أكاف الفعؿ قتبلن أ

ـي اٍلقً قكلػػو تعػػالى: األصػػؿ فػػي مشػػركعية القصػػاص ك  مىػػٍيكي نيػػكا كيتًػػبى عى ػػاصي ًفػػي يىػػا أىيُّيىػػا اللػػًذيفى فىمى صى
رٍّ كىاٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كىاأٍليٍنثىى ًباأٍليٍنثىى ....... رُّ ًباٍلحي اٍلقىٍتمىى اٍلحي

ّ. 

 .ْكلمقصاص شركط ال بد مف تكافرىا مبسكطة في كتب الفقو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٕٕٓ| ٕالفقو اإلسبلمي كأدلتو  الزحيمي:  ُ
 (.ّٓ|ٖالخف كالبغا: الفقو المنيجي   ِ
 .ُٖٕسكرة البقرة مف الية: ّ
4
 (.ٔ|ُِالحاكم  (, الماكردم: ِّٕ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   
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 المطمب الثاني

 الجذكر الفقهية إلعادة العضك المستأصؿ مف عقكبة شرعية

الماضػػي مسػػتبعدا غريبػػا أصػػبح الف فػػي ر فػػي العمػػكـ, فمػػا كػػاف إف تقػػدـ العصػػكر يصػػحبو تطػػك 
محلكفا يسيرا, كما كاف غائبا مفقكدا أضػحى حاضػرا مكجػكدا, فالتقػدـ العممػي يخمػؼ كقػائع جديػدة, 
كنػػكازؿ حديثػػة, كمسػػائؿ لمجػػدؿ مثيػػرة, كقضػػايا مبسػػفة مريػػرة, فيػػا ىػػك الطػػب الحػػديث يتػػيح كصػػؿ 

 ؿ مباحة كمحظكرة.األعضاء المبتكرة, كتجميميا بكسائ

كلقد بادر عممابنا منذ بداية الظيكر في بياف الحكـ الشرعي في استخداـ القػدرة الطبيػة لكصػؿ مػا 
بتػػر مػػف األعضػػاء البشػػرية اسػػتطبابا أك خطػػح, كسػػخركا ىػػذا التقػػدـ لخدمػػة أبنػػاء األمػػة اإلسػػبلمية, 

ف مجػػاؿ كصػػؿ األعضػػاء كجبرىػػا لػػـ يقػػؼ ع نػػد ىػػذا الحػػد, بػػؿ مظيػػريف بػػذلؾ مركنػػة الشػػريعة, كا 
طرؽ باب الحدكد كالقصاص, حيث أكجد تسابال عف حكـ الشريعة في جبر األعضاء المستحصمة 

إلػػى إيجػػاد الحكػػـ الشػػرعي الػػػذم  –حفظيػػـ اهلل  –بعػػد عقكبػػة شػػرعية, ممػػا دفػػع عمماءنػػا األفػػذاذ 
 يتكافؽ مع الكتاب كالسنة كمقاصدىما.

ضػة, كأنيػا تحتػاج إلػى اجتيػاد تحفػو الدقػة, كمػنيـ فمف العمماء مف اعتبػر ىػذه المسػحلة حديثػة مح
مف اعتبرىا مخضرمة فقيا, كأثبت ليا أصكال لدل األئمة األعبلـ, كمف الذيف تبنكا ىذا الرأم تقي 
الػػديف العثمػػاني حيػػث أثبػػت فػػي بحثػػو المقػػدـ لمجمػػع مجمػػة الفقػػو اإلسػػبلمي أصػػكال لمسػػحلة كصػػؿ 

أحذك حذكه في بياف جذكرىا الفقيية المكجكدة في األعضاء المستحصمة في قصاص, كلذلؾ فإنني 
نصػػكص الفقيػػاء األكائػػؿ, كىػػذا منيجػػي فػػي ىػػذه الدراسػػة المتكاضػػعة أننػػي أذكػػر قبػػؿ البػػدء بػػحم 

 مسحلة معاصرة جذكرىا الفقيية القديمة, كذلؾ عمى النحك التالي:

 :المذهب الحنفي 
إال مسػحلة كاحػدة  –حسػب اطبلعػي  -كبعد البحث في كتػب الحنفيػة فيمػا يتعمػؽ بمسػحلتنا لػـ أجػد 

ليا صمة بمكضكعنا, كذلؾ عند حديثيـ عف رجػؿو قمػع سػفل غيػره, كبعػد القصػاص مػف سػفٍّ القػالع 
 نبت لممقتىصٍّ منو سفٌّ بديمة, فقرركا أف ال قصاص مرة أخػرل, كىػذا مػا ذكػر فػي البحػر الرائػؽ: "
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ذا  أف لػو لممقػتص يكػف لػـ ثنيتػو نبتػت ثػـ القػالع ثنيػة مػف لػو كاقػتص عمػدا رجػؿ ثنيػة الرجػؿ قمع كا 
 .ُ" ثانيا نبتت التي الثنية تمؾ يقمع

كعميػػو فػػإف األصػػؿ عنػػد الحنفيػػة أف المجنػػي عميػػو إنمػػا يسػػتحؽ إبانػػة عضػػك الجػػاني مػػرة كاحػػدة, 
كلػػيس مػػف حقػػو أف يبقػػي العضػػك فائتػػان عمػػى الػػدكاـ, ألنيػػـ أجػػازكا بقػػاء الثنيػػة النابتػػة بنفسػػيا, كلػػـ 

مقتضػى القصػاص, مػع أنيػا أحكػـ كأثبػت مػف السػف الممصػقة, كأكثػر منيػا نفعػان, يركىا معارضػة ل
 . ِفالظاىر أف السف المزركعة أكلى أف ال تككف معارضة لمقتضى القصاص

 :المذهب المالكي 
كأما المالكية فإنيـ لـ يذكركا في كتبيـ صكرا ليذه المسحلة إال ما ذكر باختصار فػي كتػاب البيػاف 

كال اخػتبلؼ بيػنيـ فػي أنػػو يقضػي لػو بالقصػاص فييمػػا نح الجميػؿ مػػا نصػو: "حصػيؿ ككتػاب مػكالت
ف  ف عادا لييئتيما فػإف اقػتص بعػد أف عػادا لييئتيمػا فعػادت أذف المقػتص منػو أك عينػو فػذلؾ كا  كا 
ف عػػادت سػػف المسػػتقاد منػػو أك  لػػـ يعػػكدا أك قػػد كانػػت عػػادت سػػف األكؿ أك أذنػػو فػػبل شػػيء لػػو , كا 

 . ّألكؿ كال أذنو غـر العقؿ"أذنو كلـ تكف عادت سف ا

كعميو فإف مكقؼ الفقياء المالكية لـ يبدي كاضحا في ىذه المسحلة حيث إنيـ يغرمػكف المقػتص منػو 
 في حالة نبت عضكه المستحصؿ قصاصا كلـ ينبت عضك المجني عميو.

 :المذهب الشافعي 

فػػي كتابػػو  ذلؾبػػ إف المػػذىب الشػػافعي أكثػػر المػػذاىب كضػػكحا فػػي ىػػذه المسػػحلة, ألف إمامػػو صػػرح
األـ حيػػث قػػاؿ اإلمػػػاـ الشػػافعي: " ثػػـ إف المقطػػػكع ذلػػؾ منػػو إف ألصػػػقو بدمػػو أك خػػاط األنػػػؼ أك 
األذف أك ربط السف بػذىب أك غيػره فثبػت كسػحؿ القػكد فمػو ذلػؾ, ألنػو كجػب لػو القصػاص بإبانتػو, 

ف لػـ يثبتػو المجنػي عميػو, أك أراد إثباتػو فمػـ يثبػت كأقػص مػف الجػاني عميػو فحثب تػو فثبػت لػـ يكػف كا 

                                                           
 (.ّْٕ| ٖابف نجيـ: البحر الرائؽ   ُ
 (.ِِِٔ|ّالعثماني: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ِ
 (.ِٔ| ٗ(, عميش: منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيد خميؿ  ٕٔ| ُٔابف رشد: البياف كالتحصيؿ   ّ
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ف سحؿ المجني عميو الكالي أف يقطعو مف الجاني ثانية  عمى الجاني أكثر مف أف يباف منو مرة, كا 
 . ُلـ يقطعو الكالى لمقكد, ألنو قد أتى بالقكد مرة إال أف يقطعو, ألنو ألصؽ بو ميتة"

ك الجػاني فكبلـ اإلمػاـ الشػافعي ىنػا صػريح كاضػح ال يحتمػؿ الشػؾ حيػث إنػو يبػيف أف قطػع عضػ
بتطبيػؽ القصػاص قػد كقػع كنفػػذ المػحمكر بػو, فػإف غػرس المقػػتىص منػو عضػكه فػبل بػحس كال ينبغػػي 

 لممجني عميو أف يطالب بقطعو مرة أخرل.

لـ يقطعو الكالى لمقكد, ألنو قد أتى بالقكد مرة إال أف يقطعو, ألنو ألصؽ بو ميتة" فيك كأما قكلو: "
صؿ مف الدمي, كقد ذكرتيا في الفصؿ التمييدم, كبينتي متعمؽ بمسحلة مدل طيارة العضك المنف
 أف المقرر لدل الشافعية ىك طيارتو.

 :المذهب الحنبمي 
كأما المذىب الحنبمي فيك يمي المذىب الشافعي في كضكح رأيو فػي ىػذه المسػحلة, كىػـ فييػا عمػى 

 قكليف:

ني فثبػػت فػػبل قطػػع, كال أف القصػػاص يقػػع باإلبانػػة األكلػػى لعضػػك الجػػاني, فػػإف غرسػػو الجػػا األكؿ:
, كذلػؾ لػئبل يحخػذ سػنيف بسػف, أك ّ, كابف الفػراءِيستجاب لطمب المجني عميو, كبو قاؿ ابف قدامة

 أذنيف بحذف, كألف اإلبانة قد حصمت, كالقصاص قد استكفي.

أنو ال بد مػف إبانػة عضػك الجػاني عمػى الػدكاـ, فمػك أثبتػو تجػب إزالتػو, كبػو قػاؿ ابػف مفمػح  الثاني:
, كذلػػؾ ألنػػو قطػػع عضػػكا مػػف غيػػره عمػػى الػػدكاـ فكجػػب قطػػع عضػػكه عمػػى الػػدكاـ تحقيقػػا ْتيكالبيػػك 

 لمبدأ المماثمة.

فقػػػاؿ ابػػػف قدامػػػة: "  كطمػػػب فالتصػػػقت, أذنػػػو الجػػػاني فحلصػػػؽ منػػػو, فاسػػػتكفي إنسػػػاف, أذف قطػػػع كا 
 ولػ يبػؽ فمػـ استكفي, قد كالقصاص حصمت, قد اإلبانة ألف ذلؾ؛ لو يكف لـ إبانتيا, عميو المجني

 .ُ"األذف في كالحكـ السف في كالحكـ....  حؽ قبمو

                                                           
 (.ٔٓ|ٔالشافعي: األـ   ُ
 (.ِْٖ| ُٖ: المغني  ابف قدامة ِ
 (.ِٖٔ|ِابف الفراء: المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف   ّ
 (.َِّ| ُّ(, البيكتي: كشؼ القناع  ِٕٔ| ٖ(, المبدع شرح المقنع  ّٓٗ|ٗابف مفمح: كتاب الفركع   ْ
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 عميو المجني فطمب فالتصقت فحلصقيا قصاصا كمارنو كنحكىا أذنو قطعت كمفكقاؿ البيكتي: " 
 يقػاد أنػو كالمنصػكص كالشػرح المغنػي فػي بػو قطػع القصػاص اسػتكفى ألنػو ذلػؾ لػو يكػف لـ إبانتيا
 فكجبػت دكامػا غيػره مػف عضػكا أبػاف ألنػو....., ذىبالمػ مػف الصحيح عمى ثانية أقيد.....   ثانيا
 .ِ" المقاصة لتحقؽ دكاما منو إبانتو

كحاصؿ ىذه األقكاؿ أف جميكر الفقياء األكائؿ ال يمنعكف الجاني مف زراعة عضكه المنفصؿ في 
قصاص غيػر أف المالكيػة يقكلػكف:  إذا لػـ يعػد المجنػي عميػو عضػكه كأعػاده الجػاني, فػإف الجػاني 

 . ّعقؿيغـر ال

كىذا مبني عمى رأييػـ فػي القصػاص بشػكؿ عػاـ فػي أنػو ال بػد مػف المسػاكاة بػيف الجػاني كالمجنػي 
فػػي تيػػذيب المدكنػػة: " كاألنػػؼ إذا كسػػر عمػػدان, اقػػتص منػػو, فػػإف  كرد فقػػدعميػػو فػػي الكسػػر كالبػػرء, 

ف كػػاف فػػي األكؿ عثػػؿ كبػػر   بػػر  الجػػاني عمػػى مثػػؿ حػػاؿ المجنػػي عميػػو أك أكثػػر, فقػػد مضػػى, كا 
لمقتص منو عمى غير عثؿ أك عمى عثؿ دكف عثؿ األكؿ, اجتيد لؤلكؿ مػف الحككمػة عمػى قػدر ا

 . ْما زاد في شينو, كىذا مثؿ اليد "

كالراجح لدم قكؿ الجميكر, كأما ما قالو المالكية ففيو نظر, إذ كيؼ يحخذ المجني عميو الدية كقػد 
 اقتيص لو مف الجاني مثبل بمثؿ؟!.

عضػػك المستحصػػؿ فػي حػػد كالسػػرقة كالحرابػة فمػػـ يتعػػرض ليػا فقيابنػػا األكائػػؿ, كأمػا مسػػحلة زراعػة ال
 كلعؿ ذلؾ يرجع إلى عدة أسباب منيا:

زراعػػة اليػػد أك الرجػػؿ, ألف عظميمػػا ثخػػيف, كخاصػػة بعػػد حسػػـ اليػػد بسػػد لعػػدـ تصػػكرىـ  .ُ
شرايينيا, أال ترل أف كؿ أمثمتيـ في مسحلة زراعة العضػك المستحصػؿ فػي قصػاص تػدكر 

 طراؼ الصغيرة كالسف كاألذف كغيرىما مما يسيؿ جبرىا كالصاقيا.حكؿ األ

                                                                                                                                                                      
 (.ِْٖ| ُٖابف قدامة: المغني   ُ
 (.ُٔٓ| َِالبيكتي: كشؼ القناع   ِ
 (.ٕٔ| ُٔياف كالتحصيؿ  ابف رشد: الب ّ
 (.ٔٓٓ|ْالبراذعي: التيذيب في اختصار المدكنة   ْ
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لكقكعيػػػا فػػػي كػػػاف نتيجػػػة عػػػدـ كقكعيػػػا فػػػي زمػػػانيـ, إذ إف حػػػديثيـ عنيػػػا فػػػي القصػػػاص  .ِ
 عصرىـ, كال يخمك األمر مف تكجو األسئمة إلييـ فييا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
79 

 المطمب الثالث

 األعضاء المستأصمة في حد أك قصاصزراعة 

لمسػػػػحلة اختمػػػػؼ فييػػػػا الفقيػػػػاء المعاصػػػػركف, كناقشػػػػتيا المجػػػػامع الفقييػػػػة, كلكػػػػٌف كثيػػػػرا مػػػػف كىػػػػذه ا
األبحػػاث التػػي تناكلػػت ىػػذا المكضػػكع لػػـ تتكسػػع فػػي جػػكىره بػػؿ ركػػزت عمػػى حقيقػػة السػػرقة كدليػػؿ 
مشركعيتيا كالحكمة مف قطع يد السارؽ كشركطيا ثـ في فخر كرقات البحػث تػذكر ىػذه المسػحلة, 

أغفؿ ىذه المقدمة لكفرتيا في الكتب القديمة كالحديثة, كلكننػي سػكؼ أتعػرض ليػا كىذا ما جعمني 
 بطريؽ المقارنة بذكر الراء كاألدلة ثـ الترجيح, كذلؾ عمى النحك التالي:

 :حدكد الخالؼ 
 ثالثة أقكاؿ:اختمؼ الفقياء المعاصركف في ىذه المسحلة عمى 

اعة العضػك المستحصػؿ فػي حػد أك قصػاص, ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى جكاز زر  القكؿ األكؿ:
كلكنيـ قيدكا الجػكاز فػي القصػاص بشػركط سػيحتي ذكرىػا, كممػف قػاؿ بػو: الػدكتكر كىبػة الزحيمػي, 

 .ُكالدكتكر محمد عمي التسخيرم

ذىب أصحابو إلى جكاز زراعة العضك المستحصػؿ فػي قصػاص دكف مػا استبصػؿ  القكؿ الثاني:
يؽ محمػد األمػيف الضػرير, ك القاضػي محمػد تقػي العثمػاني في حد, كممف قاؿ بو: الػدكتكر الصػد

 .ِكلكنو قاؿ بالتكقؼ في الحد

ذىب إلى المنع مطمقا فػي الحػد كالقصػاص, كممػف قػاؿ بػو: الػدكتكر بكػر أبػك زيػد,  القكؿ الثالث:
كالدكتكر سعكد مسعد الثبيتػي, كالػدكتكر محمػد الشػنقيطي, الػدكتكر محمػد شػريؼ أحمػد, كالػدكتكر 

السػػالكس, كاألسػػػتاذ أحمػػػد محمػػد جمػػػاؿ, كالشػػيخ محمػػػد بػػػف عبػػد الػػػرحمف فؿ الشػػػيخ,  عمػػي أحمػػػد

                                                           
(, التسخيرم: ُُِِ| ّالزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ُ

 (.ُِٕٔ| ّزراعة عضك استبصؿ في حد أك قصاص, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي العدد السادس  
 (.ُِٗٗ| ّ: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  العثماني ِ
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كالشيخ خميػؿ محيػي الػديف المػيس, كالشػيخ محمػد المختػار السػبلمي, كالشػيخ عبػد اهلل سػميماف بػف 
 .ُمنيع, الشيخ مكالم مصطفى العمكم, كالشيخ أحمد بف حمد الخميمي كفخركف

 :تحرير محؿ النزاع 
عمى كجكب المماثمة فػي  كااتفقمى جكاز إعادة العضك المستحصؿ خطح أك جيادا, ك اتفؽ الفقياء ع

القصاص, كأف حؽ العبد فيو غالب, كمػا اتفقػكا عمػى أف الحػد إذا كصػؿ القاضػي كثبػت فػبل يقبػؿ 
ذا كاف العفك قبؿ كصكلو القاضي جاز, كذلؾ ألنو حػؽ هلل تعػالى, ثػـ اختمفػكا ِالعفك كاإلسقاط , كا 
 الجاني لمعضك الذم قطع منو في حد أك قصاص عمى أقكاؿ سبؽ ذكرىا. في حكـ زراعة

  :أسباب الخالؼ 
 يرجع اختبلؼ الفقياء في ىذه المسحلة إلى عدة أسباب منيا:

اخػتبلفيـ فػي المقصػد مػػف القصػاص, ىػؿ ييػدؼ إلػػى تحقيػؽ المماثمػة الدائمػة؟, أم: ىػػؿ  .ُ
قػػو أف يظػؿ عضػك الجػػاني حػؽ المجنػي عميػو ىػػك اسػتيفاء القصػاص مػػرة كاحػدة؟ أكمػف ح

 منفصبلن عف جسده بصفة دائمة؟.
المسػاكاة كقػد ك تحقؽ المقصػد مػف القصػاص كىػك المماثمػة فإنو يالقطع  إذا كقع :فمف قاؿ 

كقعػػػا أفتػػػى بجػػػكاز إعػػػادة الجػػػاني عضػػػكه, كمػػػف اعتبػػػر مجػػػرد القطػػػع ال يكفػػػي لممماثمػػػة 
جنػي عميػو عضػكه إلػى األبػد فػبل كالمساكاة بؿ ال بد مف دكاميما, فكما أف الجاني أفقػد الم

 بد أف يفقد عضكه إلى األبد تحقيقا لمبدأ المساكاة كالمماثمة قاؿ بالمنع.
النكػاؿ  :اختبلفيـ في حقيقة تحقؽ النكاؿ الكارد في فية السػرقة  نكػاال مػف اهلل(, فمػف قػاؿ .ِ

كمػف  يتحقؽ بقطع اليد أك الرجؿ أماـ الناس أفتى بجكاز زراعة الجاني عضػكه بعػد الحػد,
قػػاؿ النكػػاؿ ال يتحقػػؽ إال إذا بقيػػت ىػػذه اليػػػد مقطكعػػة بشػػكؿ مببػػد, ألف النكػػاؿ مقصػػػكد 

 لغير السارؽ قاؿ بمنع إعادة ما قطع حدا أك قصاصا.

                                                           
 (.ِِٗٗ-ُِٓٔانظر مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس الجزء الثالث مف   ُ
: }تىعىافُّ  ِ ملـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ملى اهللي عى ٍبًد الملًو ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص, أىفل رىسيكؿى الملًو صى ا عىٍف عى , فىمى ـٍ ا بىٍينىكي ديكدى ًفيمى كا اٍلحي

ٍمطىا ـٍ تىٍبميًا السُّ ا لى ديكًد مى ًف الحي د  فىقىٍد كىجىبى , أخرجو أبك داكد, كتاب الحدكد, بىابي اٍلعىٍفًك عى , رقـ بىمىغىًني ًمٍف حى فى
 (,ّٕٔ |ٗ  ّْٕٔ, رقمو داكد أبي سنف كضعيؼ صحيحصححو األلباني,  (,ِْٗ|ٔ,  ّْٕٔالحديث 

 (.ِٔٓ|ٔانظر: الرحيباني: مطالب أكلي النيى  ك 
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كسبب التفريؽ بيف الحد كالقصاص عنػد أصػحاب القػكؿ الثػاني أف الحػد ثبػت حقػا هلل فػبل  .ّ
بت حقا لآلدمػي, فيػك يقبػؿ التنػازؿ يممؾ أحد التنازؿ عنو أك تغييره, كأما القصاص فيك ث

 عنو إلى بدؿ أك بدكف بدؿ. 
سػػػػبب اشػػػػتراط أصػػػػحاب القػػػػكؿ األكؿ شػػػػركطا فػػػػي جػػػػكاز إعػػػػادة العضػػػػك المنفصػػػػؿ فػػػػي  .ْ

ف  قصػػاص يرجػػع إلػػى أف القصػػاص مػػف حػػؽ الدمػػي غالبػػا, كأنػػو يشػػترط فيػػو التماثػػؿ, كا 
ف يبقى المجني عميو بيد عيو, فبل يعقؿ أاعدـ التماثؿ يفتح باب الثحر كاالنتقاـ عمى مصر 

كاحػػػدة مػػػثبل, لتعػػػػذر إعادتيػػػا بسػػػبب ظػػػػركؼ الجنايػػػة كقسػػػكتيا, ثػػػػـ يػػػتمكف الجػػػاني بعػػػػد 
القصػػاص مػػف إعػػادة عضػػكه إلػػى مكانػػو الطبيعػػي, كالمجنػػي عميػػو ينظػػر إليػػو بعػػيف ممبىػػا 

 الغضب كالغيظ, كتحدثو نفسو بالتشفي كاالنتقاـ.
القصاص, جاز لمجاني المبادرة إلى إجراء  أما إف عفا المجني عميو مجانان أك بعكض بعد

عمميػػة جراحيػػة تعيػػد لػػو مػػػا قطػػع أك اقػػتص منػػو, ألف المجنػػػي عميػػو يممػػؾ شػػرعان إسػػػقاط 
 القصاص مف األصؿ, فيممؾ بطريؽ األكلى العفك عف الجاني بعد القصاص.

 كأما الحد فيك مف حقكؽ اهلل كىي مبنية عمى التسامح كاإلسقاط بدليؿ أف النبي صمى اهلل
عميػػو كسػػمـ حينمػػا ىػػرب مػػاعز عنػػد رجمػػو مػػف أرض قميمػػة الحجػػارة إلػػى أرض أخػػرل قػػاؿ 

 ِ.ُ ىبل تركتمكه, لعمو أف يتكب, فيتكب اهلل عميو}لصحابتو: 
 :األدلة 

 : القكؿ األكؿأكال: أدلة 

 كقد تزعـ ىذا القكؿ كنٌظر لو فضيمة الدكتكر كىبة الزحيمي, ك استدؿ لو بحدلة نقمية كأخػرل عقميػة
 :ّ, أما األدلة النقمية فمف الكتاب كالسنة

 الكتاب:  .6
ػػبىا نىكىػػاالن ًمػػفى الملػػًو كىالملػػوي قػػاؿ تعػػالى:  - ػػا كىسى ػػزىاءن ًبمى كىالسلػػاًرؽي كىالسلػػاًرقىةي فىػػاٍقطىعيكا أىٍيػػًديىييمىا جى

ًكيـه  عىًزيزه حى
ُ. 

                                                           
ديكدً  ًكتىاب, داكد أبي سنف: داكد أبك ُ اًعزً  رىٍجـً  بىابي , اٍلحي اًلؾو  ٍبفً  مى  .(ُْٕ| ٔ,  ُْْٗ الحديث رقـ, مى
2
 (.ُِِْ| ّسبلمي, العدد السادس  الزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإل 
 (.ُُِِ| ّاستبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس  الزحيمي: زراعة عضك  ّ
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و مػرة كاحػػدة, فػإذا نفػػذ كجػو الداللػة: قكلػػو  فػاقطعكا( أمػػر مطمػؽ ك داللتػػو  تتحقػؽ بامتثػاؿ مضػػمكن
الحد أك القصػاص, فقطعػت يػد السػارؽ مػثبلن, كاقػتيص مػف الجػاني بمثػؿ جنايتػو, فقػد تحقػؽ األمػر 
القرفني, كبرلء الحاكـ مما يجب عميو باإلجماع مف تطبيؽ الحد عمى الجناة, كال يطالب بمتابعػة 

عضائو فمثؿ تمػؾ المتابعػة الجاني أك مبلحقتو بعدئذ لينظر ماذا يفعؿ في يده أك بحم عضك مف أ
 .ِأك المراقبة غير مطمكبة شرعان, كلـ يشر إلييا أحد مف الفقياء

 . ّكالنكاؿ الكارد في الية ىك العبرة, كالعبرة قد  حصمت بقط يد كرجؿ أماـ الناس

حف النكاؿ الكارد في الية يككف لمسارؽ كلغيره كما قاؿ اهلل في حؽ بنػي إسػرائيؿ: بأعترض عميو: 
 ٍمفىيىافى مىا خى ا بىٍيفى يىدىٍييىا كى عىٍمنىاىىا نىكىاالن ًلمى , أم: جعمنا المسخة عقكبة كعبرة لمحاضػريف مػف ْ... جى

 . ٓأىؿ زمانيـ, كلمف يحتي بعدىـ

فػبل شػؾ أف قطػع يػد السػارؽ كتركيػػا بػدكف إعػادة مػف األمػكر التػي يػػتعظ بيػا غيػره ممػف تسػكؿ لػػو 
ذا قطعت  كأعيدت فبل يككف نكاال لغيػره بػؿ قػد ينسػى ىػذا العمػؿ فػي نفسو أف يعمؿ مثؿ عممو, كا 

فتػػرة كجيػػزة, كقػػد يكػػكف مػػف الػػدكاعي ليػػذا السػػارؽ أف يسػػرؽ مػػرات أخػػرل, ككممػػا سػػرؽ مميكنػػان أك 
مميكنيف مف الدكالرات, أعاد يده بخمسيف ألؼ دكالر أجرة عممية جراحية, كىػذا يعػكد عمػى اليػدؼ 

 .  ٔباإلبطاؿ الذم شرع ألجمو حد القطع في السرقة

 السنة: .5
ٍيػػرىةى أىفل رىسيػػكؿى الملػػًو  - ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػػٍممىةن, فىقىػػاليكا: يىػػا رىسيػػكؿى الملػػًو ًإفل  عى ػػاًرؽو سىػػرىؽى شى أيتًػػيى ًبسى

ـل  :ىىػػذىا قىػػٍد سىػػرىؽى, فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي الملػػًو  ِسػػُمك ُ }اٍذىىبيػػكا بًػػًو فىػػاٍقطىعيكهي , ثيػػ ـل اٍئتيػػكًني  اح  , ثيػػ

                                                                                                                                                                      
 .ّٖسكرة المائدة الية: ُ
 (.ُِِّ| ّالزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ِ
, العدد السادس التسخيرم: المناقشة في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي(, ُِٗٔ|ْأبك زىرة: زىرة التفاسير   ّ
 ّ|َِِٖ.) 
 .ٔٔسكرة البقرة مف الية:  ْ
 (.ّٓٗ|ُ(, القماش: جامع لطائؼ التفسير  ُِٕ|ُالشككاني: فتح القدير   ٓ
 (.ِِٕٔ| ّالثبيتي: المناقشة في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ٔ
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: }تىابى الملوي  ًبًو , : قىٍد تيٍبتي ًإلىى الملًو , قىاؿى : }تيٍب ًإلىى الملًو  , فىقىاؿى فىقيًطعى فىحيًتيى ًبًو , فىقىاؿى
مىٍيؾى   . ُعى
صػػبلح يتحػػرز بػػو عػػف اإلتػػبلؼ  فيكػػكل بالنػػار كجػػو الداللػػة: قكلػػو  :  احسػػمكه(, كالحسػػـ دكاء كا 

ذا ترؾ فربما استرسؿ الدـ, فيبدم إلى التمؼ.محؿ القطع لينقطع الدـ, ألف منافذ الدـ تنسد  , كا 

كينػػكب شػػرعان العػػبلج الحػػديث الػػذم يمنػػع نزيػػؼ الػػدـ منػػاب الكػػي بالنػػار, ألف المػػراد تحقيػػؽ غايػػة 
معينة, كىي قطع الدـ كمنع النزيؼ, فبحم كسيمة تحقؽ الغرض, جػاز ذلػؾ شػرعان, ألف اهلل تعػالى 

 أمر باإلحساف في كؿ شيء.

ذا كانت الغ اية مف الحسـ ىي الدكاء كالعبلج لقطػع نزيػؼ الػدـ, فػبل يكػكف المػراد منػو استئصػاؿ كا 
 .ِاليد أك العضك بحيث ال يمكف إعادة اليد مثبلن إلى مكضعيا إذا تكافرت شركط معينة

 المعقكؿ:  .4
أنػػو ال سػػمطاف لمحػػاكـ عمػػى المحػػدكد بعػػد تنفيػػذ الحػػد, فػػإذا بػػادر السػػارؽ أك المحػػارب  - أ

رجمو المقطكعػة بعمػؿ جراحػي, فػبل يحػؽ لمحػاكـ التػدخؿ فػي شػحنو,  إلى إعادة يده أك
كمػػا ال يحػػؽ لػػو فػػي الكقػػت الحاضػػر منعػػو مػػف تركيػػب يػػد أك رجػػؿ صػػناعية, كتكػػكف 

 .ّإعادة العضك الطبيعي أجدل كأنفع كأكلى
 .   ْىذه دعكل ربما ال يككف ليا دليؿ شرعيبحف اعترض عميو: 

نكيػة بتنفيػذه, ففػي القطػع إيػبلـ كتعػذيب, كزجػر لقد تحققػت أىػداؼ الحػد الماديػة كالمع - ب
ساءة سمعة, ككخز لبلعتبارات األدبية كاإلنسانية, ككؿ ذلػؾ تحقػؽ  كنكاؿ, كتشيير كا 

 .ٓبإقامة الحد شرعان 

                                                           
ديكًد كىالدٍّيىاًت, ُ  (.ٕٗ| ْ  ُّّٔرقـ الحديث  الدار قطني: سنف الدار قطني, ًكتىابي اٍلحي
الزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في (, ُُٔ|ٕ(, الشككاني: نيؿ األكطار  ّْٓ|ِالصنعاني: سبؿ السبلـ   ِ

 (.ُِِْ| ّحد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس  
 (.ُِِٖ|ّالزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ّ
 (.ُٖٖٓ| ّمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي   في اجتماع أحمد: المناقشة ْ
 (.ُِِٖ|ّالزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ٓ
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ف زراعػة العضػػك مػػف إنسػػاف فخػػر كالقمػػب كالكميػة كالرئػػة كالعػػيف أمػػر جػػائز لمضػػركرة أ - ت
سػػبلمي فػػي جػػدة فػػي دكرتػػو الرابعػػة, إلنقػػاذ حيػػاة اإلنسػػاف, كمػػا قػػرر مجمػػع الفقػػو اإل

 .ُفيجكز باألكلى ألم إنساف إعادة ما قطع مف أعضائو أثناء إقامة الحد عميو
ال شػػػػؾ بػػػػحف إعػػػػادة اليػػػػد أك غيرىػػػػا مصػػػػمحة ضػػػػركرية لصػػػػاحبيا, كال تتصػػػػادـ ىػػػػذه  - ث

المصمحة مع النصكص الشػرعية المػرة بتطبيػؽ الحػد أك القصػاص, إذ أف الػنص قػد 
 .ِك ساكت عما كراء تنفيذ مقتضاه الكاضحأعمؿ كفرغ منو, كى

مػػف إذا كانػػت معتبػػرة كلكػػف مقطػػكع اليػػد كػػاف  يعمػػؿ بمقتضػػاىاحف ىػػذه المصػػمحة بػػاعتػػرض عميػػو: 
, كلكنيػا قطعػت بػحمر الشػارع, أم أف الشػارع ىنػا ألغػى ىػذه المصػمحة, فػبل همصمحتو أف تبقى يد

 . ّعيجكز لنا أف نعكد كنعتبر ىذه المصمحة التي ألغاىا الشار 

االعتبارات اإلنسانية كسماحة اإلسبلـ كرحمة اهلل بعباده تبكػد لنػا القػكؿ بجػكاز إعػادة  - ج
 .ْاليد

أعترض عميػو: بػحف سػماحة اإلسػبلـ تتجمػى فػيمف يسػتحقيا, أمػا مػف تعػدل كظمػـ نفسػو فػبل بػد اف 
 يناؿ جزاءه.

الػػذم  أنػو إذا ثبػػت مكجػػب الحػد أم جريمػػة السػػرقة مػثبلن بػػاإلقرار, كقطعػػت يػد السػػارؽ - ح
أقر, ثـ رجع عػف اقػراره, جػاز لػو بػبل شػؾ أف يعيػد يػده إلػى مكضػعيا بعمػؿ جراحػي, 
ألنو يجكز شرعا الرجكع عف اإلقرار قبؿ البدء بالحػد كفػي أثنائػو كبعػد تنفيػذه ليتبلفػى 

حينما ىػرب مػاعز عنػد  الثار المعنكية الناجمة عف تطبيؽ الحد, بدليؿ أف النبي 
ٍكتيميػكهي لىعىملػوي أىٍف }رة إلى أرض أخرل قاؿ لصػحابتو: رجمو مف أرض قميمة الحجا ىىػبلل تىرى

مىٍيوً  , فىيىتيكبى الملوي عى  ٔ.ٓ يىتيكبى

                                                           
 (.ُِِٗ|ّ السادس  العدد, اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة, حد في استبصؿ عضك زراعة: الزحيمي ُ
 (.ُِِٖ|ّ  السادس العدد, اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة, حد في صؿاستب  عضك زراعة: الزحيمي ِ
 (.ِِٖٗ| ّأحمد: المناقشة, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي   ّ
 (.ُِِٗالزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ْ
ا ٓ ديكًد, بىابي رىٍجـً مى , رقـ الحديث أبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب اٍلحي اًلؾو  .(ُْٕ| ٔ,  ًُْْٗعًز ٍبًف مى
 (ُِِٔ|ّالزحيمي: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد السادس   ٔ
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إعػػادة اليػػد أيضػػان إذا  –كاهلل أعمػػـ  -كأمػػا إذا ثبػػت مكجػػب الحػػد بالشػػيادة فيجػػكز فػػي رأيػػي 
ابػػة كالزنػػا تػػاب السػػارؽ أك المحػػارب, ككػػاف الحػػد مػػف حقػػكؽ اهلل تعػػالى كحػػد السػػرقة كالحر 

كالردة, ككانت حاالت اإلعادة قميمة أك نادرة, حتى ال يتجرأ الجناة عمى الجرائـ كالفػكاحش 
فػػإذا كثػػرت الجػػرائـ بحيػػث صػػارت الجريمػػة ظػػاىرة فاشػػية فػػبل نجيػػز إعػػادة اليػػد أك العضػػك 
سػػػدان لمػػػذرائع, كعمػػػبلن بمبػػػدأ السياسػػػة الشػػػرعية التػػػي تعػػػالج فكضػػػى مبقتػػػة, أك أمػػػران زمنيػػػان 

 .ُارئان ط
ثانيا: أدلػة أصػحاب القػكؿ الثػاني القػائميف بجػكاز إعػادة العضػك المستأصػؿ فػي قصػاص 

 دكف الحد: 

 :  ِكاستدلكا بعدة أدلة عقمية منيا

أف إذف المجني عميو لمجاني بإعادة عضكه ىذا حؽ لممجني عميو, ألنو كػاف يممػؾ العفػك  .ُ
 عف القطع فمف باب أكلى لو أف يحذف بإعادتيا.

د المجني عميو عضكه فممجاني أف يعيد عضكه, حيث إف الجاني قطع عضك غيره إذا أعا .ِ
فقيًطػػػع عضػػػكه, ثػػػـ أعػػػاد المجنػػػي عميػػػو عضػػػكه فحعػػػاده الجػػػاني عنػػػدىا تكػػػكف المماثمػػػة قػػػد 

 تحققت.
أننا إذا قمنا: إف مف حؽ المجني عميػو أف يظػؿ عضػك الجػاني منفصػبلن عػف جسػده طػكؿ  .ّ

في القصاص, فإف المجني عميو يجكز لو إعادة عضكه حياتو, فيذا يصادـ مبدأ المساكاة 
كال خبلؼ في ذلؾ, كال يقكؿ أحػد: إف المجنػي عميػو ال يجػكز لػو إعػادة عضػكه, فػإف قمنػا 
إف الجػػاني ال يجػػكز لػػو اإلعػػادة كالمجنػػي عميػػو يجػػكز لػػو, فػػإف ىػػذا منػػاؼ لمبػػدأ المسػػاكاة 

 . ّبينيما
 :ْعضك المستحصؿ في حد بما يميكاستدؿ القاضي العثماني عمى التكقؼ في حكـ ال

                                                           
 (.ُِِٕ| ّ  السادس العدد, اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة, حد في استبصؿ عضك زراعة: الزحيمي ُ
 (.ِِْٗ-ِِّٗ| ّالضرير: مناقشة, المجمة   ِ
 (.ِِّٕ| ّالعثماني: المناقشة , مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي   ّ
 (.ُِٗٗ| ّ  لعثماني: زراعة عضك استبصؿ في حد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلميا ْ
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أف البحث في ىذه المسحلة ال يتعمؽ بالكاقع العممي, إذ ال كجكد لمثؿ ىذه المسائؿ بسبب  .ُ
 تعطؿ تطبيؽ الحدكد.

أف إعادة يػد أك رجػؿ قطعػت فػي حػد ال يتكمػؿ بالنجػاح كيكمػؼ تكػاليؼ باىظػة كاألطػراؼ  .ِ
 الصناعية أفضؿ منيا كأكثر فعالية.

ة مكقػػكؼ عمػػى أف المقصػػكد مػػف الحػػد ىػػؿ ىػػك إيػػبلـ الجػػاني بفعػػؿ أف النظػػر فػػي المسػػحل .ّ
اإلبانػػػة فقػػػط, أك المقصػػػكد تفكيػػػت عضػػػكه بالكميػػػة؟. كعمػػػى األكؿ تجػػػكز اإلعػػػادة, كعمػػػى 

 الثاني ال تجكز. كلكؿ مف االحتماليف دالئؿ.
 أدلة أصحاب القكؿ الثالث القائميف بالمنع مطمقا:ثالثا: 

 معقكؿ:كاستدلكا لرأييـ مف المنقكؿ كال

 :ما المنقكؿأ

 الكتاب:  .6
ػػبىا نىكىػػاالن ًمػػفى الملػػًو قػػاؿ تعػػالى:  - أ ػػا كىسى ػػزىاءن ًبمى كىالسلػػاًرؽي كىالسلػػاًرقىةي فىػػاٍقطىعيكا أىٍيػػًديىييمىا جى

ًكيـه  كىالملوي عىًزيزه حى
ُ. 

إال كجػػو الداللػػة:  جػػزاء بمػػا كسػػبا نكػػاال(, دليػػؿ عمػػى أف الجػػزاء ال يػػتـ إال بػػالقطع كالنكػػاؿ ال يػػتـ 
. كالػػذم شػػرع ىػػذا ىػػك أرحػػـ الػػراحميف كىػػك أعمػػـ بمػػا ليرتػػدع الجػػاني كغيػػره بربيػػة اليػػد المقطكعػػة

 . ِيصمح عباده

ػػا قػػاؿ تعػػالى:  - ب ـٍ ًبًيمى ػػٍذكي ٍمػػدىةو كىالى تىٍحخي ػػا ًمئىػػةى جى الزلاًنيىػػةي كىالزلانًػػي فىاٍجًمػػديكا كيػػؿل كىاًحػػدو ًمٍنييمى
ػذىابىييمىا طىاًئفىػةه ًمػفى رىٍأفىةه ًفي ًديًف الملًو ًإٍف كيٍنتي  ٍليىٍشػيىٍد عى ـٍ تيٍبًمنيكفى ًبالملًو كىاٍليىػٍكـً اٍلىًخػًر كى

ٍبًمًنيفى  اٍلمي
ّ. 

كجو الداللة: أف اهلل أمرنا بعدـ الرأفػة بالجػاني, ألنػو ىػدد أمػف المجتمػع, كركع المنػيف, كالرأفػة ال 
اليػػة نكػرة لتفيػػد الشػػمكؿ, أم: ال  تراعػى فػػيمف تعػدل عمػػى حػػدكد اهلل, كقػد كردت كممػػة  رأفػة( فػػي

                                                           
 .ّٖسكرة المائدة الية: ُ
| ّمنيع: حكـ إعادة اليد بعد قطعيا في حد شرعي  (, ُِٗٔ|ْ(,  َُِ|ُأبك زىرة: زىرة التفاسير   ِ

َِِْ.) 
 .ِكرة النكر الية:س ّ
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يقاعو  ف ُفقة عميو, كذلؾ مراعػاة لمحػؽ العػاـشتحخذكـ بيما رأفة في اتخاذ الحكـ كا  , كىػذه اليػة كا 
 كانت كركدىا في حد الزنا لكنيا تنطبؽ عمى باقي الحدكد مقصدا. 

اقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ ًبًو .... - ت ٍف عى كىاً 
ِ. 

, إذ اليػػة و الداللػػة: أف العضػػك المقطػػكع بقصػػاص إذا أعيػػد لػػـ تكػػف العقكبػػة مثميػػة عمػػى الػػدكاـكجػػ
 .  ّعامة في جميع األشياء

 مف السنة: .5
ٍيرىةى أىفل رىسيكؿى الملًو  - أ ٍف أىًبي ىيرى أيًتيى ًبسىاًرؽو سىرىؽى شىٍممىةن, فىقىاليكا: يىػا رىسيػكؿى الملػًو ًإفل ىىػذىا  عى

ـل فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي الملػػًو قىػػٍد سىػػرىؽى,  ِسػػُمك ُ :  }اٍذىىبيػػكا بًػػًو فىػػاٍقطىعيكهي , ثيػػ ـل اٍئتيػػكًني بًػػًو ,  اح  , ثيػػ
: }تىػػابى الملػػوي  : قىػػٍد تيٍبػػتي ًإلىػػى الملػػًو , قىػػاؿى : }تيػػٍب ًإلىػػى الملػػًو  , فىقىػػاؿى فىقيًطػػعى فىػػحيًتيى بًػػًو , فىقىػػاؿى

مىٍيؾى   .ْعى
سد منافذ الدـ حتى ال يبدم إلى تمؼ النفس, فرتب النبي صمى اهلل كجو الداللة: أف الحسـ ألجؿ 

عميػػػػو كسػػػػمـ الحسػػػػـ عمػػػػى القطػػػػع, كلػػػػدل عممػػػػاء األصػػػػكؿ:  أف السػػػػككت فػػػػي مقػػػػاـ البيػػػػاف يفيػػػػد 
 الحصر(.

 . ٓكعميو: فميس ثمة بعد القطع إال الحسـ فحسب, كلذا فإف إعادة العضك استدراؾ عمى الشرع

 العػػبلج بمثابػػة يعتبػػر إذ اإلعػػادة جػػكاز عػػدـ عمػػى دلػػيبل القطػػع ضػػعلمك  بالحسػػـ األمػػر فػػي أف كمػػا
 .ٔقطعيا بعد حالتيا عمى يبقييا الذم

 . ٕقاؿ الشككاني: ظاىر األمر بالحسـ لمكجكب

                                                           
 ( مستنبط.ُٓٔ| ُِالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ُ
 .ُِٔسكرة النحؿ مف الية: ِ
 (.ُِٓٔ|ّأبك زيد: حكـ إعادة ما قطع بحد أك قصاص  (, ّٕٓ|ِالقرطبي: الجامع   ّ
 .ّٖص سبؽ تخريجو ْ
 (.ُِْٔ| ّأبك زيد: حكـ إعادة ما قطع بحد أك قصاص   ٓ
6

 (.2240| 3) اإلسالمً الفقه مجمع مجلة, شرعً حد فً قطعها بعد الٌد دةإعا حكم: منٌع  
 (.ُُٔ| ٕالشككاني: نيؿ األكطار   ٕ
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نمػا المقػاـ مقػاـ المنػع مػف ليس حف باعترض عميو:  المقاـ مقاـ بياف كػؿ مػا يترتػب عمػى القطػع, كا 
النفس فيقضي عمييػا, كمػف ىنػا جػاء اإلرشػاد النبػكم الشػريؼ نزيؼ الدـ الذم يسرم بالعقكبة إلى 

 . ُبمزـك ايقاؼ النزؼ بالحسـ

نيػػًؽ  - ب ػٍف تىٍعًميػػًؽ اليىػًد ًفػػي عي بىٍيػػدو عى ػالىةى ٍبػػفى عي ػػحىٍلتي فىضى : سى , قىػاؿى ٍيًريػػزو ًف ٍبػػًف ميحى ٍبػػًد الػرلٍحمى ػٍف عى عى
: }أيتًػػيى رىسيػػكؿي ال ؟ قىػػاؿى ػػرى ًبيىػػا,  ملػػًو السلػػاًرًؽ أىًمػػفى السُّػػنلًة ىيػػكى ـل أىمى ػػاًرؽو فىقيًطعىػػٍت يىػػديهي, ثيػػ ًبسى

 .ِفىعيمٍّقىٍت ًفي عينيًقًو 
كجو الداللة: أف تعميؽ اليد في عنؽ السارؽ حكـ شػرعي مػف العقكبػة الحديػة كالقػكؿ بإعادتيػا فيػو 

 . ّتفكيت الستكماؿ الحد كتمامو

 عميػو مزيد ال ما الزجر مف ذلؾ في فأل عنقو في السارؽ يد تعميؽ مشركعية فيوً قاؿ الشككاني: "
 الخسػار مػف األمػر ذلػؾ إليػو جػر كمػا لػذلؾ السػبب فيتػذكر معمقة مقطكعة إلييا ينظر السارؽ فإف

 مػػػف الصػػػكرة تمػػػؾ عمػػػى اليػػػد بمشػػػاىدة لػػػو يحصػػػؿ الغيػػػر ككػػػذلؾ , النفػػػيس العضػػػك ذلػػػؾ بمفارقػػػة
 . ْ"الرديئة كساكسو بو تنقطع ما االنزجار

اًئشىةى, رى  - ت ٍنيىػا قىالىػٍت: قىػاؿى رىسيػكؿي الملػًو عىٍف عى ـٍ ًضيى الملػوي عى ثىػرىاًتًي : }أىًقيميػكا ذىًكم اٍليىٍيئىػاًت عى
ديكدى   .ًٓإالل اٍلحي

كجو الداللة: أف الحدكد حاجز ال ينبغي االقتػراب منػو أك التسػاىؿ فيػو, نعػـ ينػدب أف نسػتر عمػى 
ف تجػػػكيز إعػػػادة غػػػرس يػػػ مػػػف التسػػػاىؿ  يعتبػػػرد المحػػػدكد أصػػػحاب الػػػزالت لكػػػف فػػػي غيػػػر حػػػد, كا 

.  المذمـك

 
                                                           

 (.ُِٕٔ| ّ زراعة عضك استبصؿ في حد أك قصاص, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التسخيرم:  ُ
ديكًد, بابه في تعميؽ يد السارؽ في عيني  ِ (, ُّْ| ْ,  ًُُْْقًو, رقـ الحديث أبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب اٍلحي

اءى ًفي تىٍعًميًؽ يىًد السلاًرًؽ, رقـ الحديث  (. ّْٔ| ٓ,  ُْْٕالترمذم: سنف الترمذم, كتاب الحدكد, بىابي مىا جى
 .ّٓٔص حيح كضعيؼ سنف أبي داكدكالمفظ ليما, كقاؿ األلباني: ضعيؼ, انظر: األلباني: ص

 (.ُِٓٔ| ّقصاص, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي   أبك زيد: حكـ إعادة ما قطع بحد أك ّ
 (.ُُٔ|ٕالشككاني: نيؿ األكطار   ْ
دٍّ ييٍشفىعي ًفيًو, رقـ الحديث   ٓ ديكًد, بىابه ًفي اٍلحى (, قاؿ ِْٖ| ٔ,  ّْٕٓأبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب اٍلحي

 (.ّٕٓ| ٗاأللباني: صحيح, انظر: األلباني: صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد  
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 المعقكؿ: كأما

أف الشػػػارع الحكػػػيـ لػػػك قصػػػد أف ينػػػاؿ السػػػارؽ غيػػػر عقكبػػػة القطػػػع لشػػػرعيا ابتػػػداء فكػػػحف  .ُ
اإلعادة بعػد القطػع بمثابػة الجػرح المعػالج أك الكسػر الػذم عػكلج بػالتجبير فانتفػت الحكمػة 

 .ُم أمر بالقطعأك اليدؼ مف القطع كيككف في ذلؾ تغيير ألمر اهلل الذ
أف مف أىـ أىداؼ القطع  كاهلل أعمـ( ىك إظيار ىذا السارؽ بيف المػؤل كتنقيصػو بمظيػر  .ِ

عف خستو كدناءتو كينفر المجتمع منو كليعرؼ مف يراه أنو مجـر كمف ثـ يحػذر منػو  ينبح
كمػػف أف يفعػػؿ مثػػؿ فعمػػو, كيكػػكف عبػػرة أمػػاـ غيػػره ممػػف تسػػكؿ ليػػـ نفكسػػيـ ارتكػػاب ىػػذا 

 .  ِظيـ. كليس الغرض منو مجرد األلـ بالقطع فيناؾ عقكبات فلـ مف القطعالذنب الع
أف الحكػػـ بجػػكاز إعػػادة العضػػك المستحصػػؿ حػػدا أك قصاصػػا فيػػو افتيػػات  كاسػػتدراؾ عمػػى  .ّ

 . ّالشارع في حكمو كىذا أمر ال يجكز أصبلن 
ك أف القصاص حياة لؤلمة, كعػدؿ فػي مماثمػة العقػاب, كشػفاء لمبػدف المكتػكر بفػكات عضػ .ْ

منو عدكانان, ففي إعادة العضك المقطكع قصاصان تفكيت ليذه المعاني, كفي إعادة العضك 
اسػػتقرار حيػػاة األمػػة, ففػػي ىػػذا نقػػص فػػي الجػػزاء  ممػػا ييػػدرالمقطػػكع بحػػد إعػػادة لحياتػػو 

 . ْكالنكاؿ
 . ٓأف العضك المقطكع قد تمحض حقان هلل كليس لممقطكع منو فيو حؽ شرعي .ٓ
كػػـ الشػػرع بقطعػػو نتيجػػة جرمػػو كبالتػػالي فيػػك يفصػػؿ عػػف البػػدف أف العضػػك المقطػػكع قػػد ح .ٔ

 . ٔأبدان 
تفكيػػػت السػػػتكماؿ الحػػػد بعػػػد أف حكػػػـ الشػػػارع بتعميػػػؽ اليػػػد فػػػي عنػػػؽ  اأف إعػػػادة اليػػػد فييػػػ .ٕ

 . ٕالسارؽ
 .ُاعترض عميو: أف تعميؽ اليد في العنؽ ليس بكاجب

                                                           
 (.َِِْ| ّمنيع: حكـ إعادة اليد بعد قطعيا في حد شرعي   ُ

 كنفس الجزء كالصفحة. المرجع السابؽ نفسِ 
 (.ُِْٔ| ّأبك زيد: حكـ إعادة ما قطع بحد أك قصاص   ّ
 (.ُِٓٔ| ّ  قصاص أك بحد قطع ما إعادة حكـ: زيد أبك ْ
 (.ُِْٔ| ّ  قصاص أك بحد قطع ما إعادة حكـ: زيد أبك ٓ
 (.ُِْٕ| ّ: زراعة عضك استبصؿ في حد أك قصاص  التسخيرم ٔ
 (.ُِٓٔ| ّأبك زيد: حكـ إعادة ما قطع بحد أك قصاص   ٕ
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 أف العضك المقطكع تمت الجريمة بو فيجب أف تككف عقكبتو مببدة. .ٖ
حف المجـر الحقيقي ىك الذات اإلنسانية التي ارتكبػت الجريمػة, كقػد تمػت عقكبتيػا بترض عميو: اع

 كتعذيبيا بالقطع فما معنى مبلحقة العضك الذم ال حراؾ فيو بآثار الجريمة.

 .ِكفي النياية ىذا استحساف ال نستطيع أف نجعمو دليبلن شرعيان عمى حكـ شرعي

مقطكعة أك الرجؿ المقطكعة في المحاربة سخرية بححكاـ اهلل ف القكؿ بإباحة إعادة اليد الأ .ٗ
 .ّباهلل كبما قرره كبما حكـ بو نستيز عز كجؿ, كحنا 

حكػػـ بػػو اهلل فإرجػػاع اليػػد ىػػك حكػػـ جديػػد يخػػالؼ اسػػتمرارية  ,أف قطػػع اليػػد ىػػذا حكػػـ.َُ
م الحكـ األكؿ, كالمخالفة ال بد ليا مف دليؿ يساكم النص األصػمي, كىػك نػص القطػع, أ

اليد إلى  القكؿ بجكاز إعادةال يمكف بحنو نص قرفني أك نص يقيني, كلذلؾ أعتقد أصكليان 
 . 4ما كانت عميو, ألف استمرار الحكـ ىك مف أصؿ ثابت

مكػػػاف, كأنػػػو كقػػػت نػػػزكؿ ك أننػػػا نسػػػمـ جميعػػػان بػػػحف اإلسػػػبلـ جػػػاء لمتطبيػػػؽ لكػػػؿ زمػػػاف . ُُ
ا, فمػػا عرفنػػا فػػي كقػػت التشػػريع أنػػو الحكػػـ, مػػا كػػاف أحػػد يسػػتطيع أف يعيػػد اليػػد إلػػى مكانيػػ

أمكف أف تعاد يد, كفي عمـ اهلل عز كجؿ أف ىذا النص القرفني سيبقى لمرحمة يصؿ فييا 
 ف األمػرلكػا فقػط  البشر إلى إمكػاف إعػادة اليػد, فمػك أف الحكػـ أريػد منػو اإليػبلـ كالتعػذيب

ال  حكػػـ كقػػت نػػزكؿ معنػػى ىػػذا أف الفغيػػر قطػػع اليػػد, ككػػاف يمكػػف أف يكػػكف شػػيئان فخػػر كا 
الػػػنص القرفنػػػي تقطػػػع اليػػػد كالف تعػػػاد اليػػػد, اذف ىنػػػا ال تكجػػػد مسػػػاكاة فػػػي تنفيػػػذ الحكػػػـ 
الشرعي, كقت نزكؿ النص, كفي عصر كصمت فيو البشرية إلػى ىػذا المسػتكل مػف العمػـ 

يككف ىنػاؾ فػرؽ كبيػر بػيف مػف يعاقػب فػي كقػت نػزكؿ فكعمـ اهلل بيا مف قبؿ أف يخمقيا, 
تقدـ الطب, فإذا كاف األمر ىك مجرد اإليبلـ كالتعذيب, فيذا  زمففي النص كمف يعاقب 

 . ٓيككف شيئان فخر, ما أكثر أنكاع اإليبلـ كالتعذيب

                                                                                                                                                                      
 (.ُِْٕ| ّ. التسخيرم: زراعة عضك استبصؿ في حد أك قصاص   ُ
 (.ُِْٕ| ّ  مرجع السابؽال ِ
 (.ِِٕٔ| ّجماؿ: المناقشة, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي   ّ
 (.ِِٖٕ| ّ  جمةسبلمي: المناقشة, المال ْ
 (.ِِٖٕ| ّالسالكس: المناقشة , المجمة   ٓ
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, إنمػػا الخػػبلؼ فػػي اإلعػػادة بػػرد عميػػو: ك  حف القضػػية لػػيس فييػػا تحايػػؿ, فالحػػد يقػػاـ كيحتػػـر
خر يـك مف أياـ ىذه كليس في إقامة الحد, فالحكـ ال يتغير ال عند نزكؿ الكحي كال إلى ف

 . ُالدنياالحياة 
لنفترض أنو لك تقدـ الطب تقدمان بحيث يصبح ما كاف باألمس عجيبان كغريبان ممكنػان بعػد تقػدـ 

ما يساعد العقكؿ البشػرية عمػى التغمػب عمػى المشػاكؿ الطبيػة, فمػك قطعػت الرقبػة حػدان مالطب 
يػػد السػػارؽ تعػػاد, أك رجػػؿ قػػاطع  , فيػػؿ يقػػاؿ قػػد نفػػذ الحػػد؟. كعميػػو فػػإف القػػكؿ بػػحفثػػـ أعيػػدت

 .  ِالحد الشرعي ال أثر لو في نفس الجاني تحثيران يمنعو مف العكدة يجعؿالطريؽ تعاد, 
 الراجح:

كبعد النظر في األقكاؿ السػابقة كأدلتيػا فػإنني أرجػح عػدـ جػكاز إعػادة العضػك المستحصػؿ فػي 
عضػػك المستحصػػؿ قصاصػػا إذا حػػد إال إذا كقػػع الحػػد خطػػح أك زكرا, كمػػا أرجػػح جػػكاز إعػػادة ال

 :4الضابطيف التالييفتكفر أحد 

أف يػػتمكف المجنػػي عميػػو مػػف إعػػادة عضػػكه المستحصػػؿ فعنػػدىا يجػػكز لمجػػاني  الضػػابط األكؿ:
 زراعة عضكه المستحصؿ قصاصا دكف إذفو مف المجني عميو.

ضػكه أال يتمكف المجنػي عميػو مػف إعػادة عضػكه كلكنػو أذف لمجػاني بزراعػة ع الضابط الثاني:
 بعد تنفيذ القصاص.

 كقد رجحت ىذا القكؿ لممسكغات التالية:

إف القكؿ بعدـ جكاز إعادة العضػك المستحصػؿ حػدا مطمقػا يتناسػب مػع المقصػد األساسػي  .ُ
مف تشريع الحدكد, كىك تحديب الجاني كتطييره, كردع كؿ مف تسكؿ لو نفسو بػحف يقتػرب 

 مف شر الجرائـ. مف الحدكد الشرعية, ككذلؾ حماية المجتمع المسمـ

                                                           
 (.ُِِٖ-َِِٖ| ّالزحيمي: المناقشة, المجمة   ُ
 (.ِِٕٕ| ّالسبلمي: المناقشة, المجمة   ِ
-َُِّ|ّكىذا مكافؽ لقرار مجمع الفقو اإلسبلمي, انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي العدد السادس   ّ

َِِّ.) 
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إف الحدكد الشرعية تتصػؼ بطبيعتيػا الحساسػة مػف حيػث إنيػا حػؽ خػالص هلل, فاإلنسػاف  .ِ
يممؾ أف يتنازؿ عف حقو, كلكف ال يجرب أحد أف يتنازؿ عف حػؽ اهلل تعػالى, ألف الحػاكـ 
أك القاضػي ينػػكب عػف اهلل فػػي الحكػـ كالتطبيػػؽ فقػط, كال صػػبلحية لػو فػػي التنػازؿ مطمقػػا, 

مف يستكجب الحد إلى القاضي كثبت األمر عميو فبل تنفع الشفاعة عندئذ, كال فإذا كصؿ 
ـي  ييقبؿ اإلسقاط ميما بمغت رتبة مرتكب الجريمة قاؿ   أىفل  لىػكٍ  الملػوً  حديثو المشػيكر: }كىاٍيػ

ملدو  ًبٍنتى  فىاًطمىةى   .ُيىدىىىا  لىقىطىٍعتي  سىرىقىتٍ  ميحى
ية بسػياج كاؽو مػف النصػائح كالتحػذيرات, كجعمػػت الحػدكد الشػرعية حفتيػا الشػريعة اإلسػبلم .ّ

طرؽ إثباتيا كتنفيذىا تخضػع إلجػراءات دقيقػة, حيػث يسػحؿ القاضػي مرتكػب جريمػة الزنػا 
قػػاؿ لممقػػر بالزنػػا  مػػثبل, لعمػػؾ قبمػػت أك المسػػت أك باشػػرت دكف إيػػبلج حتػػى إف النبػػي 

صػػراحة دكف كنايػػة: }أىًنٍكتىيىػػا 
ط أف يككنػػكا عػػدكال, كأف , ككػػذلؾ إذا ثبتػػت بالشػػيكد فيشػػتر ِ

ػػا فرجيػػا فػػي فرجػػو يقكلػػكا: رأينػػا دي  يىًغيػػبي  كىمى مىػػًة, ثػػـ إف كيًجػػدٍت شػػبيةه ديًر   ًفػػي اٍلًمػػٍركى اٍلميٍكحي
الحد, ككذا حد السرقة كالقذؼ كغيرىما, كما أف يد السػارؽ ال تقطػع فػي ظػؿ المجاعػات, 

بػدعكل الرأفػة, كىػـ لػـ يرأفػكا أفبعد ىذه اإلجراءات الدقيقػة كالشػديدة نتيػاكف مػع المجػرميف 
 بحنفسيـ؟!.  

إف القكؿ بجكاز إعادة العضك المستحصؿ حدا يفضي إلى تمال  المجرميف كتجرئيـ عمػى  .ْ
ارتكػػاب المحظػػكرات كالعبػػث بػػحمف الػػببلد حيػػث يتفػػؽ المجرمػػكف مػػع بعضػػيـ أنػػو إف أيٍلًقػػيى 

ميػػة زراعػػة القػػبض عمػػى أحػػدىـ كقطعػػت يػػده أك رجمػػو فسػػكؼ تنفػػؽ عصػػابتو تكػػاليؼ عم
 العضك المقطكع, كىذا إف فشا فقد يبدم إلى تعطيؿ المقصد العاـ مف الحدكد.

إف القكؿ بالجكاز في الحدكد ال يتكافؽ مع قكلو تعالى فػي اليػة المتعمقػة بعقكبػة السػارؽ:  .ٓ
 جػػزاء بمػػا كسػػبا نكػػاال مػػف اهلل(, إذ النكػػاؿ يكػػكف لمسػػارؽ كلغيػػره حاضػػرا كمسػػتقببل, فمػػك 

 كقتية لئليبلـ كالتشيير فيناؾ عقكبات أشد إيبلما. كانت العقكبة

                                                           
ًديًث الغىاًر, رقـ الحديث البخارم: صحيح الب ُ اًديًث األىٍنًبيىاًء, بىابي حى (, مسمـ: ُٕٓ|ْ  ّْٕٓخارم, ًكتىابي أىحى

ديكًد, رق ًة ًفي اٍلحي ًف الشلفىاعى ٍيًرًه, كىالنلٍيًي عى ديكًد, بىابي قىٍطًع السلاًرًؽ الشلًريًؼ كىغى ـ الحديث صيح مسمـ, ًكتىابي اٍلحي
ُٖٖٔ  ,ّ|ُُّٓ.) 

, رقـ الحديث البخارم: ص ِ : لىعىملؾى لىمىٍستى أىٍك غىمىٍزتى ـي ًلٍمميًقرٍّ ا : ىىٍؿ يىقيكؿي اإًلمى ديكًد, بىابه حيح البخارم, ًكتىابي اٍلحي
ِْٖٔ  ,ٖ|ُٕٔ.) 
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إف القكؿ بجكاز إعادة العضك المستحصؿ قصاصا ال يتعارض مع المقاصػد الشػرعية مػف  .ٔ
القصاص, حيث إف المماثمة قد تحققت, ثـ إف القصاص حؽ العبد فيو غالب فيجرم فيو 

 المصالحة, كقبكؿ االجتياد بخبلؼ الحد.
مف إعادة عضكه سببه في جكاز إعادة الجاني عضكه, فبل يجػكز إٌف تمكف المجني عميو  .ٕ

لممجني عميو أف يعارض فقد ايٍقتيصل لو كتحققت المساكاة, كلكف إٍف لػـ يػتمكف مػف إعادتػو 
فػػبل يجػػكز لمجػػاني إعػػادة عضػػكه, ألنػػو سيفضػػي إلػػى التشػػاحف كالتنػػازع كظيػػكر الثػػحر فػػي 

 القصاص بإعادة عضكه فبل بحس.المجتمع, فإٍف أًذفى المجني عميو لمجاني بعد 
إف أدلة القائميف بجكاز إعادة العضك المستحصؿ حدا عقمية كاستحسانية كىػي ال ترقػى أف  .ٖ

تقاكـ أدلة القائميف بالمنع, ثـ إف القائميف اثناف كىما: الدكتكر كىبة الزحيمي كالشيخ محمد 
قػػاؿ الػػدكتكر كمػػاؿ التسػػخيرم, كلمعمػػـ فػػإف الػػدكتكر الزحيمػػي قػػد رجػػع عػػف رأيػػو ىػػذا كمػػا 

بحنػػو قػػد رجػػع  –حفظػػو اهلل  –بكػػرك: "كلقػػد أفػػادني فضػػيمة أسػػتاذم الػػدكتكر كىبػػة الزحيمػػي 
عػػػف قكلػػػو بجػػػكاز إعػػػادة العضػػػك المبتػػػكر حػػػدا لمػػػا فػػػي المنػػػع مػػػف مكافقػػػة لمػػػنص كتحقيػػػؽ 

 .ُلمصمحة األمة"
نما يجكز إعادة العضك المستحصؿ حدا إذا قطػع خطػح كػحف شػيد الشػيكد عميػو فني  فٍّػذى الحكػـ عميػو كا 

, فىعىػػفً   ثػػـ تراجػػع الشػػيكد بعػػد القطػػع, كقػػد حػػدث مثػػؿ ىػػذا زمػػف عمػػي  مىػػٍيفً  أىفل  الشلػػٍعًبيٍّ ػػًيدىا رىجي  شى
ًمػػي   ًعٍنػػدى  ًضػػيى  عى ٍنػػوي  اهللي  رى مىػػى عى ػػؿو  عى ًمػػيٌّ  فىقىطىػػعى ,  ًبالسلػػًرقىةً  رىجي ـل ,  يىػػدىهي  عى ػػاءىا ثيػػ رى  جى  ىيػػكى  ىىػػذىا: فىقىػػاالى  بًػػآخى
ؿي  الى ,  ؽي السلػػارً  ـى ,  اأٍلىكل ًمػػيٌّ  فىػػٍحغىرى ًضػػيى  عى ٍنػػوي  اهللي  رى ٍقطيػػكعً  يىػػدً  ًديىػػةى  الشلػػاًىدىٍيفً  عى ؿً  اٍلمى قىػػاؿى ,  اأٍلىكل  }لىػػكٍ : كى
ـي  ا أىٍعمى ا أىنلكيمى ا  لىقىطىٍعتي  تىعىملٍدتيمى أىٍيًديىكيمى

ِ. 

ع فػػي تنفيػػذ الحكػػـ, فجػػكاز إعػػادة العضػػك المستحصػػؿ فػػي ىػػذا األثػػر تراجعػػا عػػف الخطػػح الػػذم كقػػ
 كتككف تكاليؼ زراعة العضك في ىذه الحالة عمى الدكلة كاهلل أعمـ.

 

 

 

                                                           
 .ِِِ-ُِِبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء البشرية كالحيكانية ص ُ
: الرُّجي  ِ ًف الشليىادىًة, رقـ األثر البييقي: السنف الكبرل, ًكتىابي الشليىادىاًت, بىابي  (.ِْْ| َُ,  ُُِِٗكعي عى
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 المبحث الثالث

 .االنتفاع باألعضاء المستأصمة لحؽ نفسه مف عقكبة تعزيرية

 كفيه ثالثة مطالب:

 .مشركعيتها كدليؿ التعزيرية العقكبة حقيقة: األكؿ المطمب

 .كصفتها كجكبها كشرط التعزيرية كبةالعق أسباب: الثاني المطمب

 .تعزيرية عقكبة مف المستأصؿ العضك إعادة حكـ: الثالث المطمب
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 الثالث المبحث

 تعزيرية عقكبة مف نفسه لحؽ المستأصمة باألعضاء االنتفاع

, يػاىذا المبحػث يسػتقؿ بالحػديث عػف العقكبػة التعزيريػة كمػدل جػكاز إعػادة العضػك المستحصػؿ من
 بة التعزيرية تصؿ إلى درجة الحد مف حيث قطع األعضاء؟.كىؿ العقك 

يتطمػػب التعػػرؼ عمػػى حقيقػػة العقكبػػة التعزيريػػة كأسػػبابيا كشػػرط كجكبيػػا المبحػػث  ىػػذا كالحػػديث فػػي
كصػفتيا, ثػـ يكػػكف الحػديث عػف مػػدل جػكاز إعػادة العضػػك المستحصػؿ مػف عقكبػػة تعزيريػة, كذلػػؾ 

 عمى النحك التالي:

 مشركعيتها: دليؿقكبة التعزيرية ك المطمب األكؿ: حقيقة الع

عرؼ التعزيػر لغػػة حلتعريػؼ العقكبػة لغػػة كاصػطبلحا فػي الفصػؿ التمييػػدم, كلػذلؾ سػ تتعرضػ لقػد
 كاصطبلحا كبياف دليؿ مشركعيتو عمى النحك التالي:

 أكال: التعزير لغة:

رىه تعزيرا, كيرد في المغة بعدة معافو منزى التعزير محخكذ مف عى   :ُياره عىٍزران كعىزل

ـي: كمنو قكلو تعالى:  .ُ كهي ... التلٍفًخيـ كالتلٍعًظي ري تيعىزٍّ  . ّأم تعظمكه كتفخمكه ,ِ... كى
قىػػةي بػػفي نىٍكفىػػؿ:  .ِ رىه تىٍعًزيػػران , أىم أىعانىػػو, كمنػػو قػػكؿ كىرى ػػزل ػػٍزران كعى رىه عى ػػزى انىػػة: يقػػاؿ : عى فػػإف }اإًلعى

زيه كأنصره كأيكمف بػو ػرلةن , كالْ بيعثى كأنا حىُّ فسحيعىزٍّ تلعزيػر ىنػا: اإًلعانىػةي كالتلػٍكًقير كالنلٍصػر مى
 بعد مىرلة.

رىه , ًإذا قىٌكاهي  .ّ رىه كعىزل  كنصره بالسيؼ كالمساف. التلٍقًكيىةي: كالعىٍزًر, يقاؿ : عىزى
ٍرأىةى عىٍزران, ًإذا يقاؿ: النكاح .ْ رى المى  .نكحيا: عىزى
رىهي عمى كذا, إً  اإلجبار .5   عميو. أجبرهذىا عمى األىٍمًر: ييقاؿ: عىزى

                                                           
 (.ِْ|ُّ(, الزبيدم: تاج العركس  ُٔٓ| ْانظر مادة عزر ابف منظكر: لساف العرب   ُ
 .ٗسكرة الفتح مف الية: ِ
 (.ّّٕ|ْ(, الزمخشرم: الكشاؼ  ِٔٔ|ُٔالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ّ
 (.ُِٔ| ّ,  ِْٖٔالحديث  اإلماـ أحمد بف حنبؿ: المسند, رقـ ْ
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نًػػي  بػػف أبػػي كقػػاص  المػػكـ: كمنػػو قػػكؿ سػػعد .6 ري ٍت بىنيػػك أىسىػػدو تيعىزٍّ ـل أىٍصػػبىحى فػػي الحػػديث: } ثيػػ
مىى اإًلٍسبلىـً  ة, أىٍك تيعىيٍّرًني ًبحىنٍّي الى أيٍحًسنيىاُعى ٍعنىى تيعىمٍّمًني الصلبلى دٍّبًني, كىاٍلمى , أىٍم تيبى

ِ . 

ػٍف , معناه أصؿ: كىذا كالرد المنع .ٕ ٍعنىػى النلٍصػًر, ألىٌف مى فقػد رىدىٍدت عنػو  نصػرتوكمنػو أيًخػذ مى
, ألىٌنو  نىٍعتيـ مف أىذاه كليذا قيؿ لمتىٍحًديب اٌلًذم ديكفى الحٌد: تٍعًزيره أىٍف  الجػاني يمنعأىٍعدىاءىه كمى

ٍنتيـٍ , كمنو قكلو تعالى: الذنب يعاكد ـٍ ... ًبريسيًمي ... كىفىمى ٍرتيميػكىي كىعىزل
رددتػـ عػنيـ  , أم:ّ

 . ْأعداءىـ كمنعتمكىـ
ٍعنىػػى اإًلذالؿ, يقػػاؿ: زماننػػا العٍبػػد فيػػو كا لتعزيػػر مػػف األىضػػداد حيػػث إنػػو يكػػكف بمىعنىػػى التٍعظػػيـ كبمى

ق معزر قلر, األىٌكؿي بمعنىػى ميكى ره ميػكى ٌر فيو ميعزل  المضػركب بمعنػى كالثػاني, المعظػـ المنصػكرر, كالحي
المييىزلـ

ٓ. 

 طالحا:ثانيا: التعزير اص

إف تعريفػػػػات الفقيػػػػاء لمتعزيػػػػر تػػػػدكر حػػػػكؿ محػػػػكر كاحػػػػد كىػػػػك أف التعزيػػػػر عقكبػػػػة ال حػػػػد فييػػػػا كال 
قصاص, كلذلؾ يمكف تعريفو بحنو: تحديب أك عقكبة عمػى ارتكػاب جنايػة لػيس فييػا حػد مقػدر مػف 

 .ٔالشرع سكاء كانت الجناية عمى حؽ مف حقكؽ اهلل أك حؽ لآلدمي

ى كالحػػر كالعبػػد كالمسػػمـ كالكػػافر بالغػػا أك صػػبيا إال أف الصػػبي يعػػزر كالتعزيػػر يشػػمؿ الػػذكر كاألنثػػ
 . ٕتحديبا ال عقكبة ألنو مف أىؿ التحديب

أكجػػو: أمػػا كجػػو االتفػػاؽ فيػػك أف كمييمػػا  عػػدةفػػي كجػػو كيختمػػؼ عنػػو فػػي  حػػدمػػع ال تعزيػػرال ؽكيتفػػ
 جر.لمز فيما  ,شرع عقكبة عمى ارتكاب جناية

                                                           
قلاصو الزٍُّىًرمٍّ  ُ نىاًقًب سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى البخارم: صحيح البخارم, كتاب أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ, بىابي مى

, رقـ الحديث  بىنيك زيٍىرىةى أىٍخكىاؿي  (.ِِ|ٓ,  ِّٖٕكى
 (.ِٕ|ُُابف حجر: فتح البارم   ِ
 .ُِسكرة المائدة مف الية: ّ
 (.ِٔ|ِالشككاني: فتح القدير   ْ
 (.ِْ|ُّ(, الزبيدم: تاج العركس  ُٔٓ| ْانظر مادة عزر ابف منظكر: لساف العرب   ٓ
(, ٕٔ|ْ(, ابف عابديف: رد المحتار  ّٔ|ٕ(, الكاساني: بدائع الصنائع  ْٔ|ٓابف نجيـ: البحر الرائؽ   ٔ

(, البيكتي: َّٖ|ٕلنككم: ركضة الطالبيف  (, اِٖٖ|ِ(, الشيرازم: الميذب  ُُٖ|ُِالقرافي: الذخيرة  
 (.ّٓٓ|ُ(, الكمكذاني: اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد  ّْٖ|ُالركض المربع  

 (.ّٔ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   ٕ
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 :منياكأما أكجو االختبلؼ ف

 : أنو يختمؼ باختبلؼ الناس فتعزير ذكم الييئات أخؼ, كيستككف في الحدكد مع الناس.األكؿ

 الثاني: أنيا تجكز فيو الشفاعة دكف الحدكد.

 .ُالثالث: التالؼ بو مضمكف, خبلفان ألبي حنيفة كمالؾ

 التعزير بخبلؼ مقدرة الحدكد الرابع: أف

 معيا يجب كالتعزير بالشبيات يدرأ الحد أفالخامس: 

 يباشػػػر أحػػػدا رأل مػػػف ككػػػؿ كالمػػػكلى الػػػزكج يفعمػػػو كالتعزيػػػر ,باإلمػػػاـ مخػػػتص الحػػػد أفالسػػػادس: 
 المعصية

 .ِ.عميو شرع كالتعزير الصبي عمى يجب ال الحد أفالسابع: 

  ثالثا: مشركعية التعزير:

 :كاألثر بالكتاب كالسنة كاإلجماع ةالعقكبة التعزيرية مشركع

 أكال: مف الكتاب:

تًػػي..قػػاؿ تعػػالى:  ػػافيكفى  .. كىالبلل كىيفل  فىًعظيػػكىيفل  نيشيػػكزىىيفل  تىخى ػػري ػػاًجعً  ًفػػي كىاٍىجي  فىػػًإفٍ  كىاٍضػػًربيكىيفل  اٍلمىضى
ـٍ  مىٍيًيفل  تىٍبغيكا فىبلى  أىطىٍعنىكي ًميًّا كىافى  الملوى  ًإفل  سىًبيبلن  عى كىًبيرنا عى

ّ. 

لمػرأة التػي ترفعػت كخرجػت عػف كجو الداللة: أف ىذه الية اشتممت عمى عقكبة تعزيريػة فػي حػؽ ا
طػػكع زكجيػػا, فحرشػػد اهلل إلػػى التػػدرج فػػي ىػػذه العقكبػػة "فػػحمر اهلل أف يبػػدأ النسػػاء بالمكعظػػة أكال ثػػـ 

                                                           
 (.ُْٕ-ُْٓ|ُّالماكردم: الحاكم   ,(ٖٓ|ْاالختيار لتعميؿ المختار   مكدكد:ابف  ُ
, ابف عابديف: رد المحتار (ُّٗ|ٔ: التاج كاإلكميؿ  العبدرم المكاؽ(, ْٗ|ْالصنعاني: سبؿ السبلـ   ِ
 ْ|َٔ.) 
 .ّْساء مف الية:سكرة الن ّ
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كالضػرب  ,باليجراف, فإف لـ ينجعا فالضرب, فإنو ىك الذم يصمحيا لػو كيحمميػا عمػى تكفيػة حقػو
 .ُفي ىذه الية ىك ضرب األدب غير المبرح"

 :ثانيا: مف السنة

: قىػػاؿى رىسيػػكؿي الملػػًو  .ُ ػػدًٍّه, قىػػاؿى ػػٍف جى ػػٍف أىًبيػػًو, عى , عى ٍمػػًرك ٍبػػًف شيػػعىٍيبو ػػٍف عى ـٍ  عى دىكيػػ كا أىٍكالى ػػري : }مي
ـٍ ًفػػػي  قيػػػكا بىٍيػػػنىيي فىرٍّ ٍشػػػرو كى ـٍ أىٍبنىػػػاءي عى مىٍييىػػػا, كىىيػػػ ـٍ عى , كىاٍضػػػًربيكىي ػػػٍبًع ًسػػػًنيفى ـٍ أىٍبنىػػػاءي سى ًة كىىيػػػ ػػػبلى ًبالصل

اًجًع  اٍلمىضى
ِ . 

مؿ في طياتو حأمرنا بتعزير أبنائنا بالتدريج بحيث نبدأ باألمر الذم ي  الداللة: أف الرسكؿ  كجو
, ثػـ ننتقػؿ مػف مرحمػة النصػح إلػى مرحمػة سف السابعة مف عمػرهمعاني النصح كاإلرشاد كذلؾ في 

 الضرب غير المبرح في سف العاشرة تعزيرا لو عمى تقصيره في حؽ اهلل.

مى المٌػو عميػو كسػمـ إذا بمػا عشػر سػنيف فاضػربكه عمييػا يػدؿ عمػى إغػبلظ قاؿ الخطابي: "قكلػو صػ
العقكبة لو إذا تركيا متعمدا بعد البمكغ كنقكؿ إذا استحؽ الصبي الضرب كىك غيػر بػالا فقػد عقػؿ 
أنػػو بعػػد البمػػكغ يسػػتحؽ مػػف العقكبػػة مػػا ىػػك أشػػد مػػف الضػػرب كلػػيس بعػػد الضػػرب شػػيء ممػػا قالػػو 

 . ّالعمماء أشد مف القتؿ"

ػػػفٍ  .ِ , اٍبػػػفً  عى بلػػػاسو ػػػفً  عى ػػػؿي  قىػػػاؿى  }ًإذىا: قىػػػاؿى     النلبًػػػيٍّ  عى ػػػؿً  الرلجي , يىػػػا: ًلمرلجي  فىاٍضػػػًربيكهي  يىييػػػكًدمُّ
, ذىا ًعٍشًريفى , يىا: قىاؿى  كىاً  نلثي , فىاٍضًربيكهي  ميخى مىفٍ  ًعٍشًريفى قىعى  كى مىى كى ـو  ذىاتً  عى  . ْفىاٍقتيميكهي  مىٍحرى

مرجؿ يا مخنث لـ يصػؿ حػد القػذؼ لكنػو اسػتحؽ أف يجمػد دكف عػدد كجو الداللة: أف قكؿ الرجؿ ل
 أسكاط القذؼ ردعا لو كتحديبا.

                                                           
 (.ُِٕ|ٓالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ُ
ًة, رقـ الحديث  ِ بلى ـي ًبالصل ًة, بىابي مىتىى ييٍبمىري اٍلغيبلى بلى (, كقاؿ ّٕٔ|ُ,  ْٓٗأبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب الصل

 .ِٖصاأللباني: صحيح أبي داكد  األلباني: حسف صحيح, انظر:
 (.ُْٗ|ُ  الخطابي: معالـ السنف ّ
ٍف يى  ْ اءى ًفيمى , بىابي مىا جى ملـى سى مىٍيًو كى ملى الملوي عى ديكًد عىٍف رىسيكًؿ الملًو صى رى يىا الترمذم: سنف الترمذم, أىٍبكىابي اٍلحي قيكؿي ًلخى

, رقـ الحديث  نلثي دٍّ ِٔ|ْ,  ُِْٔميخى ٍذًؼ, اٍلقى (, كالمفظ لو, ابف ماجو: سنف ابف ماجو, أىٍبكىابي الحدكد, بىابي حى
 (.ِْٔ |ّ,  الترمذم سنف كضعيؼ صحيح, ضعفو األلباني, (ٗٗٓ|ّ,  ِٖٔٓرقـ الحديث 
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, بيٍردىةى  أىًبي عىفٍ  .ّ اًرمٍّ ده  ييٍجمىدي  }الى : يىقيكؿي    اهللً  رىسيكؿى  سىًمعى  أىنلوي  اأٍلىٍنصى , عىشىرىةً  فىٍكؽى  أىحى  أىٍسػكىاطو
د   ًفي ًإالل  ديكدً  ًمفٍ  حى  . ُاهلًل  حي

كمػػا تحكلػػو الػػبعض, ألف الجػػاني فػػي  لداللػػة: أف ىػػذا الحػػديث مقصػػكر عمػػى زمػػف النبػػي كجػػو ا
. كلكف إف زاد جـر المعتديف زيد ليـ فػي العقكبػة التعزيريػة قػكة, كيبيػد ِزمانو كاف يكفيو ىذا القدر

مىػػى ًبالشلػػاًربً  نيػػٍبتىى كينلػػا: قىػػاؿى  يىًزيػػدى, ٍبػػفً  ىػػذا حػػديثي السلػػاًئبً  ٍيػػدً  عى ػػٍدرنا بىٍكػػرو  أىبًػػي ٍمػػرىةً كىا ً   عى  ًمػػفٍ  كىصى
, ًخبلىفىةً  ًنعىاًلنىا ًبحىٍيًدينىا ًإلىٍيوً  فىنىقيكـي  عيمىرى تلى كىأىٍرًديىًتنىا, كى , ًإٍمرىةً  فًخري  كىافى  حى ػرى مىػدى  عيمى , فىجى تلػى أىٍربىًعػيفى  ًإذىا حى
تىٍكا فىسىقيكا عى مىدى  كى اًنيفى  جى ثىمى

ة التعزيرية يجب أف تتناسب مػع حػاؿ . فنفيـ مف ىذا الحديث أف العقكبّ
 .  الجناة, فإف تياكنكا كاعتادكا المحـر ضاعؼ ليـ اإلماـ العقكبة لكي يردعيـ عف ارتكاب المحـر

 ثالثا: مف اإلجماع:

معػػف بػػف زيػػاد الػػذم زٌكر نقػػش خاتمػػو ثبلثمائػػة جمػػدة عمػػى مػػدار  لقػػد جمػػد عمػػر بػػف الخطػػاب  
 . ْفو أحد مف الصحابة فكاف إجماعاثبلثة أياـ في كؿ يكـ مائة كلـ يخال

قػػاؿ ابػػف عابػػديف: كالحاصػػؿ كجػػكب التعزيػػر بإجمػػاع األمػػة لكػػؿ مرتكػػب معصػػية لػػيس فييػػا حػػد 
 .ٓمقدر

نكعاف:  كىي حد فييا ليس معصية كؿ في مشركع التعزير أف عمى العمماء كقاؿ ابف القيـ: "اتفؽ
" فعؿ كاجب, أك ترؾ  .ٔمحـر

 رابعا: مف األثر:

ٍكلىى عو نىافً  عىفٍ  ٍبدً  مى ًبيغنا أىفل  الملًو, عى عىؿى  اٍلًعرىاًقيل  صى  اٍلميٍسػًمًميفى  أىٍجنىادً  ًفي اٍلقيٍرففً  ًمفى  أىٍشيىاءى  عىفٍ  يىٍسحىؿي  جى
تلى ـى  حى , قىًد ك بًػوً  فىبىعىػثى  ًمٍصرى ٍمػري ٍنػوي  الملػوي  رىًضػيى  اٍلعىػاصً  ٍبػفي  عى ػرى  ًإلىػى عى طلػابً  ٍبػفً  عيمى  الملػوي  رىًضػيى  اٍلخى
ٍنػوي  ػػا عى ؟ أىٍيػػفى : فىقىػاؿى  فىقىػػرىأىهي  ًباٍلًكتىػػابً  الرلسيػكؿي  أىتىػػاهي  فىمىمل ػػؿي ػػري  قىػاؿى  الرلٍحػػًؿ, ًفػػي: فىقىػاؿى  الرلجي  أىفٍ  أىٍبًصػػٍر : »عيمى

                                                           
ديكًد, بىابي قىٍدًر أىٍسكىاًط التلٍعًزيًر, رقـ الحديث  ُ  (.ُِّّ|ّ,  َُٖٕمسمـ: صحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلحي
 (.ْٕٓ|ٓعياض: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ   ِ
ًريًد كىالنٍّعىاًؿ, رقـ الحديث البخارم: صحيح البخارم,  ّ ٍرًب ًباٍلجى ديكًد, بىابي الضل  (.ُٖٓ| ٖ,  ًٕٕٗٔكتىابي الحي
 (.ِٔٗ| ِابف فرحكف: تبصرة الحكاـ   ْ
 (.ِ|ّابف عابديف: رد المحتار   ٓ
 ُِّصابف القيـ: الطرؽ الحكمية  ٔ
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ػػري  فىقىػػاؿى  بًػػًو, فىحىتىػػاهي  ,«اٍلميكًجعىػػةي  اٍلعيقيكبىػػةي  بًػػوً  ًمنٍّػػي فىتيًصػػيبىؾى  ذىىىػػبى  يكػػكفى   فحٍرسػػؿى  ,«ميٍحدىثىػػةن  تىٍسػػحىؿي : »عيمى
, ًمفٍ  رىطىاًئبى  ًإلىى عيمىري  ًريدو بىوي "  جى ػرى تلػى ًبيىػا فىضى دىبًػرىةن  ظىٍيػرىهي  تىػرىؾى  حى

ـل  ,ُ كىػوي  ثيػ تلػى تىرى ـل  بىػرىأى, حى ػادى  ثيػ  لىػوي, عى
تلى تىرىكىوي  ثيـل  ا بىرىأى, حى ػًبياه  فقػاؿى : قىػاؿى  لىوي, ًليىعيكدى  ًبوً  فىدىعى , قىػٍتبلن  فىػاٍقتيٍمًني ي,قىٍتًمػ تيًريػدي  كيٍنػتى  ًإفٍ : صى ًمػيبلن  جى

فٍ  , كىالملوً  فىقىدٍ  تيدىاًكيىًني, أىفٍ  تيًريدي  كيٍنتى  كىاً  كىتىػبى  أىٍرًضػًو, ًإلىػى لىػوي  فىػحىًذفى  بىرىٍأتي  اأٍلىٍشػعىًرمٍّ  ميكسىػى أىبًػي ًإلىػى كى
ٍنوي  الملوي  رىًضيى  اًلسىوي  الى  أىفٍ  عى ده  ييجى , ًمػفى  أىحى مىػى ذىًلػؾى  فىاٍشػتىدل  اٍلميٍسػًمًميفى ػًؿ, عى  ًإلىػى ميكسىػى أىبيػك فىكىتىػبى  الرلجي
سينىتٍ  قىدٍ  أىفٍ : عيمىرى  الىسىًتوً  ًلمنلاسً  اٍئذىفٍ  أفً : عيمىري  فىكىتىبى  تىٍكبىتيوي, حى ًبميجى

ِ . 

ػري  أف اإلبانػة كتاب في كجاء بىوي  عيمى ػرى تلػى ضى مىػى الػدٍّمىاءي  سىػالىتً  حى مىػ أىكٍ  ًرٍجمىٍيػوً  أىكٍ  كىٍجًيػوً  عى ًقبىٍيػًو, ىعى  عى
لىقىدٍ  ارى  كى ًبياه  صى , بىٍعدىهي  ًلمىفٍ  صى ثىبلن تىٍرًدعىةن  مى , ًلمىفٍ  كى  . ّالسُّبىاؿً  ًفي كىأىٍلحىؼى  نىقلرى

 ييقتصػػر أف كينبغػي, ديػػنيـ أمػكر النػاس عمػػى يمػبس كمػف المبتدعػػة تعزيػر يجػكز أنػػو: الداللػة كجػو
 .ْعميو يزيد كال بو الجاني انزجار ييظف الذم القدر عمى

 المطمب الثاني: أسباب العقكبة التعزيرية كشركط كجكبها كصفتها:

كفػػي ىػػذا المطمػػػب سػػكؼ أتحػػدث عػػػف األسػػباب التػػػي تػػبدم إلػػى العقكبػػػة التعزيريػػة, ذاكػػػرا 
شػػركط كجكبيػػػا أم فػػيمف تيطبىػػػؽ عميػػو, كفراء العممػػػاء فػػي مػػػدل شػػدتيا, كذلػػػؾ عمػػى النحػػػك 

 التالي:

 :2ف, كهماأكال: لكجكب العقكبة التعزيرية سببا

                                                           
ا مف شدة الجمد الدلبىرىة بالتحريؾ: الجرح كالقرحة التي تككف في ظير الدابة, كالم  ُ راد: ترؾ ظيره مجركحن

 (.ُِٕ| ِبالجريد. الغمرم: فتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب الدارمي  
كىًرهى التلنىطُّعى كىالتلبىدُّعى, رقـ الحديث   ِ  (.ِْٓ|ُ,  َُٓالدارمي: سنف الدارمي, بىابي مىٍف ىىابى اٍلفيٍتيىا كى
ٍيميوي كىالتلٍحًذيًر ًمٍف قىٍكـو ابف بطة: اإلبانة الكبرل, بىابي تىٍرًؾ ال  ّ رُّ جى سُّبىاًؿ عىملا الى ييٍغًني كىاٍلبىٍحًث كىالتلٍنًقيًر عىملا الى يىضي

مىى اٍلميٍسًمًميفى   اؿى الشُّكيكًؾ عى يىتىعىملديكفى ًإٍدخى  (.ُْٕ|ُيىتىعىملقيكفى ًفي اٍلمىسىاًئًؿ كى
 (.ِْٗ| ِابف فرحكف: تبصرة الحكاـ    ْ
 (.ُُٔ|ْ(, األنصارم: أسنى المطالب  ْٔ|ٓ(, ابف نجيـ: البحر الرائؽ  ّٔ|ٕي: بدائع الصنائع  الكاسان ٓ
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ارتكػػاب جنايػػة لػػيس فييػػا حػػد مقػػدر, كذلػػؾ كتػػرؾ الصػػبلة أك اإلفطػػار فػػي نيػػار رمضػػاف  األكؿ:
عمػػدا, أك أكػػؿ الربػػا, أك بيػػع الخمػػر, أك إيػػذاء مسػػمـ بشػػتـ كغيػػره, أك تزكيػػر, أك شػػيادة الػػزكر, أك 

 ضرب بغير حؽ.

كذلؾ كمػف باشػر أجنبيػة  ارتكاب جناية فييا حد لكنيا فقدت شرطا مف شركط إقامة الحد, الثاني:
 في غير الفرج, أك سرؽ أقؿ مف نصاب القطع.

 ثانيا: شركط كجكب العقكبة التعزيرية:

تجب العقكبة بشكؿ عاـ عمى كؿ عاقؿ بما سػف التكميػؼ سػكاء كػاف حػرا أك عبػدا, ذكػرا أك أنثػى, 
 .ُمسمما أك كافرا, غير أف الصبي ييبدلب تعميما لو

 رية كصفتها:ثالثا: قدر العقكبة التعزي

 قكليف:اختمؼ الفقياء في قدر العقكبة التعزيرية عمى 

ذىػػب جميػػكر الفقيػػاء كىػػـ الحنفيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة إلػػى أف العقكبػػة التعزيريػػة ال تبمػػا   األكؿ:
ػفٍ  الحد الشػرعي كذلػؾ لقكلػو  ػدًّا بىمىػاى  : }مى ٍيػرً  ًفػي حى ػد   غى اٍلميٍعتىػًديفى  ًمػفى  فىييػكى  حى

 مػف كفيػ كمعنػاه ,ِ
مىفٍ  تعالى اهلل قاؿ تعالى,  اهلل لحدكد المجاكزيف الظالميف ديكدى  يىتىعىدل  ... كى ـى  فىقىدٍ  الملوً  حي نىٍفسىوي ..  ظىمى

.ّ, عمػى جػزاء شرعا ثبتت الحدكد ألف قدر الحد, بالتعزير يبما أف يجكز ال عمى أنو دليؿ كفيو 
 فػػي ال الحػػدكد فػػي لمػػرأم مػػدخؿ كال بػػالرأم يكػػكف األفعػػاؿ تمػػؾ غيػػر إلػػى فتعػػديتيا معمكمػػة أفعػػاؿ
 . ْمكاضعيا" عف أحكاميا تعدية في كال أصميا إثبات

                                                           
 (.ّٔ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   ُ
, ر  ِ اءى ًفي التلٍعًزيًر كىأىنلوي الى ييٍبمىاي ًبًو أىٍربىًعيفى , ُٖٕٓٓقـ الحديث البييقي: السنف الكبرل, كتاب الحدكد, بىابي مىا جى
 (.ٗٔ|َُ  ْٖٔٓ, ضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة, رقمو (ٕٔٓ| ٖ 
 .ُسكرة الطبلؽ مف الية: ّ
(, ِْٓ|ُّ(, الماكردم: الحاكم  َٔ|ْ(, ابف عابديف: حاشية رد المحتار  ٔ|ِْالسرخسي: المبسكط   ْ

(, ٗٗ|ٗمقنع  (, ابف مفمح: المبدع شرح الِّٖ|ٕ(, النككم: ركضة الطالبيف  ِٖٖ|ِالشيرازم: الميذب  
(, ابف ضكياف: منار ّٓٓ|ُ(, الكمكذاني: اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد  ّْٖ|ُالبيكتي: الركض المربع  

 (.ِّٖ|ِالسبيؿ  
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 دكنيػػا مػػا يػػرل كىػػك مرتبػػة إلػػى يرقػػى فػػبل الصػػائؿ, دافػػع يراعيػػو كمػػا كالتػػدريج, الترتيػػب يراعػػي ك
  .ُكافيا مبثرا

ز أف يزيػػد عمػػى أكثػػر ذىػػب اإلمػػاـ مالػػؾ إلػػى أنػػو ال حػػد ألكثػػر العقكبػػة التعزيريػػة بػػؿ يجػػك  الثػػاني:
 .ِالحدكد

 كالسػرقة القػذؼ مػف جنايػة أعظػـ فالزنا الجنايات بحسب مختمفة الحدكد جعؿ تعالى اهلل كذلؾ ألف
 فػػي الجنايػات قػدر عمػى كتكػكف تختمػؼ التعػازير أف فكجػب الكػؿ مػف أعظػـ منيمػا كالحرابػة أعظػـ
 . ّالتعزير زاد الحد مكجب عمى زادت فإذا الزجر

ٍشػرً  فىػٍكؽى  ييٍجمىػدي  الى  الذم استدؿ بػو الجميػكر: } حديث أبي بردة  كأٌكؿ المالكية مىػدىاتو  عى  ًفػي ًإالل  جى
د   ديكدً  ًمفٍ  حى  .ْالملًو  حي

 الشعرة مف أدؽ أعينكـ في ىي أمكرا لتحتكف إنكـ الحسف: قاؿ كما السمؼ اتباع عمى محمكؿ بحنو
 زكركا حتػى المعاصي في الناس تتابع زير ثـالتع قميؿ يـييكف فكاف المكبقات,  مف لنعدىا كنا إف

 أحدثكا ما قدر عمى أقضية لمناس تحدث العزيز: عبد بف عمر قاؿ كلذلؾ عمر, خاتـ عمى خاتما
 . ٓالفجكر مف

 رابعا: صفة العقكبة التعزيرية:

ذىب الحنفية إلى أف الضرب في التعزير ىك أشد الضرب ثـ يميو حد الزاني ثـ حد الشرب ثـ حد 
ؼ, كذلػػؾ خبلفػػا لممالكيػػة كالحنابمػػة, حيػػث يػػرل المالكيػػة أف الضػػرب فييػػا سػػكاء ألف المقصػػكد القػػذ

 . ٔمنيا كاحد

كقدـ الحنابمة حد الزاني عمى باقي الحػدكد مػف حيػث شػدة الضػرب فػي إقامػة الحػد, فحشػد الضػرب 
 . ُعندىـ: ضرب الزاني ثـ حد القذؼ ثـ حد الشرب ثـ التعزير

                                                           
 (.ُّٖ|ٕ(, النككم: ركضة الطالبيف   ُُٗ|ُِالقرافي: الذخيرة   ُ
 (.ّْٕ|ٖ: التاج كاإلكميؿ  العبدرم المكاؽ(, ِٕٗ|ُٔابف رشد: البياف كالتحصيؿ   ِ
 (.ُُِ|ُِالقرافي: الذخيرة   ّ
, رقـ الحديث  ْ ـي التلٍعًزيري كىاألىدىبي : كى  (.ُْٕ| ٖ,  ْٖٖٔالبخارم: صحيح البخارم, كتاب الحدكد, بىابه
 (.ُِِ|ُِالقرافي: الذخيرة   ٓ
6
 .(ْٔ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   
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ب في التعزير بحف تجمع الضربات عمى عضك كاحػد كال تفػرؽ كمػا فػي كتحكؿ األحناؼ شدة الضر 
الحدكد, كقاؿ بعضيـ: المراد منيا الشدة في نفس الضرب كىك اإليبلـ, ثـ إنمػا كػاف التعزيػر أشػد 

 : 5لكجهيفالضرب 

أنو شػرع لمزجػر المحػض كلػيس فيػو معنػى تكفيػر الػذنب بخػبلؼ الحػدكد فػإف معنػى الزجػر  األكؿ:
 عنى التكفير لمذنب.فييا يشكبو م

أنو قد نقص عدد الضربات فيو, فمػك لػـ ييشػدلد فػي الضػرب ال يحصػؿ المقصػكد منػو كىػك  الثاني:
 الزجر. 

 :دة العضك المستأصؿ مف عقكبة تعزيريةالمطمب الثالث: إعا

الدخكؿ في ىذا المطمب  يتطمب اإلجابػة عمػى السػباؿ الػذم طرحتيػو فػي بدايػة ىػذا المبحػث كىػك  
 .األعضاء أك القتؿ؟ قطع حيث مف الحد درجة إلى تصؿ التعزيرية كبةالعق ىؿ

إف قار  العقكبة التعزيرية في الكتب الفقيية في بػاب التعزيػر يكػاد يممػس  شػبو إجمػاع عمػى عػدـ 
كزجر فكجػب أال  استصبلح تحديب جكاز إتبلؼ النفس أك بعضيا بالتعزير معملبل ذلؾ بحف التعزير

أك ما دكنيػا, كأف التعزيػر يجػب أال يتعػدل الحػدكد المشػركعة كحػد الزنػى  يبدم إلى إتبلؼ النفس
كالسرقة كغيرىما, كأنت تعمـ أف حػد الزنػى ينتيػي بمػكت الزانػي إف كػاف محصػنا أك جمػده إف كػاف 

 غير محصف, كأف حد السرقة ينتيي بقطع يد السارؽ كىي جزء مف بدنو.

ر بالقتػػؿ أك القطػػع, ألنيمػػا كعميػػو فإنػػو ال يجػػكز لػػدل جميػػكر الفقيػػاء القػػائم يف بيػػذا الػػرأم أف ييعػػزل
منتيى لمحدكد الشرعية, كالتعزير ال يرقى إلى مستكاىا مػف حيػث القتػؿ أك القطػع, بػؿ إف بعضػيـ 

إال فػػي بعػػض الحػػاالت كقتػػؿ الجاسػػكس كالػػداعي  أكجػػب الضػػماف إف مػػات المعػػٌزر تحػػت التعزيػػر
 .ّإلى ضبللة

                                                                                                                                                                      
 (.ُٗٔ|ٗ(, ابف قدامة: المغني  ََٓ|ٕابف عبد البر: االستذكار   ُ
2
 (.ُّٓ|ٓ(, ابف اليماـ: شرح فتح القدير ْٔ|ٕالكاساني: بدائع الصنائع   

 (.ٕٖ|ٖ(, ابف عثيميف: الشرح الممتع  ّٕٓ|ِابف رشد: البياف كالتحصيؿ   ّ
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يػػة كجػػدتي أف بعػػض الفقيػػاء أجػػاز قطػػع يػػد مػػف اعتػػاد نػػبش كلكػػف بعػػد البحػػث فػػي النصػػكص الفقي
القبػػكر تعزيػػػرا ال حػػدا, كأجػػػاز قتػػػؿ المبتػػدع الػػػذم ينشػػػر بدعتػػو كلػػػـ ينزجػػػر بػػاألدنى مػػػف التعزيػػػر, 
ككذلؾ مف سب الصحابة محتسػبا األجػر عمػى ذلػؾ, كغيرىػا مػف الحػاالت, كىػك مػا يسػمى بالقتػؿ 

فقيػاء الحنفيػة, فيػك يسػتدعي أف نتعػرؼ عميػو  أك القطع سياسة, كىذا المصطمح منتشر فػي كتػب
 لنصؿ إلى ميخرىج نبني عميو مطمبنا, كذلؾ عمى النحك التالي:

 الفسػػػاد لمػػػادة حسػػػما شػػػرعي حكػػػـ ليػػػا جنايػػػة إف المقصػػػكد بالسياسػػػة عنػػػد الحنفيػػػة:  تغمػػػيظ أكال:
ف الشػرع قكاعػد تحػت داخمػة أنيػا شرعي(, أم: حكـ ليا كمعنى    صػيا,بخصك  عمييػا يػنص لػـ كا 

 شػػيء فعػػؿ كىػي العػػالـ,...., لبقػاء الفسػػاد مػػكاد حسػـ عمػػى اإليمػاف قكاعػػد بعػػد الشػريعة مػػدار فػإف
ف يراىا لمصمحة الحاكـ مف  بػؿ بالزنػا تخػتص ال جزئػي, ... كالسياسػة دليػؿ الفعػؿ بػذلؾ يرد لـ كا 

ف بدعتػو انتشػار منػو يتػكىـ مبتػدع كقتػؿ اإلمػاـ إلػى فييػا كالػرأم جنايػة, كػؿ في تجكز  يحكػـ لػـ كا 
 . ُمترادفاف كالتعزير بكفره, فالسياسة

 إذا القبػػؿ غيػػر فػػي كالجمػػاع بالمثقػػؿ القتػػؿ مثػػؿ فيػػو قتػػؿ ال مػػا أف إف مػػف أصػػكؿ الحنفيػػة: ثانيػػا:
 ذلػػؾ, فػػي المصػػمحة رأل إذا المقػػدر الحػػد عمػػى يزيػػد أف لػػو ككػػذلؾ فاعمػػو, يقتػػؿ أف فمئلمػػاـ تكػػرر

 المصػمحة رأل أنػو عمػى الجػرائـ ىػذه مثؿ في القتؿ مف كأصحابو   النبي عف جاء ما كيحممكف
 سياسة. القتؿ كيسمكنو ذلؾ في

 جنسػػيا فػػي القتػػؿ كشػػرع بػػالتكرار عظمػػت التػػي الجػػرائـ فػػي بالقتػػؿ يعػػزر أف لئلمػػاـ أف كالحاصػػؿ 
ف الذمػة أىػؿ مػف  النبػي  سػب مػف أكثػر مػف بقتػؿ أكثرىـ أفتى كليذا كقػالكا:  أخػذه, بعػد أسػمـ كا 
 . ّككذا الجاسكس كالمبتدع كىذا ما تناكلتو المذاىب الفقيية, ِسياسة يقتؿ

إف النصكص الكاردة في كتػب فقيػاء الحنفيػة دليػؿ عمػى أف التعزيػر يصػؿ إلػى درجػة الحػد,  ثالثا:
 كخير الرأم ما أيده الدليؿ:

                                                           
 (.ُٓ|ْابف عابديف: رد المحتار   ُ
 (.ّٔ|ْابف عابديف: رد المحتار   ِ
 (.ٕٖ|ٖف: الشرح الممتع  (, ابف عثيميّٕٓ|ِابف رشد: البياف كالتحصيؿ   ّ
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 يعنػي اإلمػاـ أبػا حنيفػة كتمميػذه  كليمػا جاء في كتاب البحر الرائؽ البف نجيـ ما نصػو: " .ُ
 كىأًلىفل  ,المدينػة أىػؿ بمغػة النبػاش كىك اٍلميٍختىًفي , عمى قىٍطعى  }الى  السبلـ عميو قكلو(, محمدا
 كقػد ,الميػت حاجػة لتقػدـ لمػكارث كال حقيقػة لمميػت ممػؾ ال ألنػو ,الممػؾ في تمكنت الشبية
 ركاه كمػا الكجػكد,نػادرة  نفسػيا فػي الجنايػة ألف ,االنزجػار كىػك المقصػكد فػي الخمػؿ تمكف
 . ُ" حدا ال سياسة اإلماـ فيقطعو اعتاده لمف السياسة عمى محمكؿ ىك أك فكعمر  غير

 مػػف بينػػا لمػػا الميػػت كفيػػو القافمػػة فػػي تػػابكت مػػف سػػرؽ اذا ككػػذا كفػػي شػػرح فػػتح القػػدير: " .ِ
 سياسػة يقطعػه أف فمإلمػاـ ذلػؾ لػص اعتػاد كلػك ىػذا بعػدىا كمػا المالية في الخمؿ تحقؽ
 . ِ"الحدا

 أف منػػو كيتػػكىـ بدعتػػو إلػػى لمنػػاس كدعػػكة داللػػة لػػو لػػك كػػاف مبتػػدعكال كفػػي رد المحتػػار: " .ّ
ف البدعػػة ينشػػر  أعمػػى فسػػاده الف ,كزجػػرا سياسػػة قتمػػه لمسػػمطاف جػػاز بكفػػره يحكػػـ لػػـ كا 
 تكػف لػـ كلػك عامػة, أصػحابيا قتػؿ يبػاح كفػرا كانت لك كالبدعة الديف في يبثر حيث كأعـ
 . ّكامتناعا" زجرا كرئيسيـ معمميـ يقتؿ كفرا

د ىذه النصكص الفقيية أستطيع أف أقكؿ: إف العقكبة التعزيرية قد تصػؿ إلػى درجػة الحػد قطعػا بع
 كقتبل, كلكف بعد التدرج في العقكبة أم: إف لـ ينزجر باألدنى عكقب باألشد.

 فػي أمسػؾ مػف بقتػؿ مائػة كسػبع أربع سنة رمضاف, شير في األمكر كالة كأفتيتي  قاؿ ابف تيمية: "
 إلػى بيػا يػذىب لحـ بشقة مجتاز كىك الذمة أىؿ مع الخمر شرب كقد سكراف ككى المسمميف سكؽ

 فػي الفطػر عمػى كعقكبػة الشػرب, عمػى عقكبػة عقكبتيف يعاقب بحنو: ىذا قبؿ يـأفتي ككنت ندمائو,
 المػػػذنب, كحػػاؿ الػػػذنب, بػػاختبلؼ يختمػػػؼ ىػػذا: فقمػػػت التعزيػػر؟ مقػػػدار مػػا: فقػػػالكا رمضػػاف, نيػػار
 ينحػؿ يقتػؿ لػـ إف أنػو خفػت حتى كالناس األمراء عمى ىذا فكبر القتؿ, عف كتكقفت الناس, كحاؿ
 .ْفقتؿ" بقتمو فحفتيت رمضاف نيار في المحاـر انتياؾ عمى الناس لجرأة اإلسبلـ نظاـ

                                                           
 (.ّٖٓ|ِ(, الكميبكلي: مجمع األنير  ٓٗ|ٕ(, الزيمعي: تبييف الحقائؽ  َٔ|ٓابف نجيـ: البحر الرائؽ   ُ
 (.ّٕٔ|ٓابف اليماـ: شرح فتح القدير   ِ
 (.ِْٗ|ْابف عابديف: رد المحتار:   ّ
 (.ُُٔ|ٓابف تيمية: المستدرؾ عمى مجمكع الفتاكم   ْ



 
106 

 فعػؿ منػو فمػف تكػرر كحينئػذ, قتؿ بالقتؿ إال يندفع كلـ الفساد دفع المقصكد كاف فإذاكقاؿ أيضا: "
 إال ينػػدفع ال الػػذم كالصػػائؿ فيػػك الفسػػاد ذلػػؾ عمػػى اسػػتمر بػػؿ المقػػدرة بالحػػدكد يرتػػدع كلػػـ الفسػػاد
 . ُ"فيقتؿ بالقتؿ

, بؿ ِرغـ ذلؾ فإف غالب العمماء ال يجكزكف القطع في التعزير كيعتبركنو مف المثمة المنيي عنيا
 :ثالثة أكجه, كىذا مردكد مف ّإف بعضيـ ادعى االتفاؽ عمى ذلؾ

 حنفي أجازكه, كقد ذكرت أقكاليـ.أف بعض فقياء المذىب ال األكؿ:

أف المثمة المنيي عنيا ىي ما كانت بدافع االنتقاـ كالتشػفي, كلػك قمنػا: إف قطػع اليػد بحػؽ  الثاني:
 مثمة, فيذا اعتراض عمى حد السرقة كالعياذ باهلل.

أف التعزير بالقتؿ جائز كىك إتبلؼ لكؿ النفس فؤلف يجكز في بعضيا كيد أك رجػؿ أكلػى  الثالث:
أحرل, أك بعبارة أخػرل: إذا كػاف فسػاد الجػاني ال ينػدفع إال بقطػع قدميػو أك يديػو لتعػيف قطعيمػا, ك 

 حيث إف المجـر قد يصمح حالو.

نني إذ أرجح جكاز القتػؿ كالقطػع فػي التعزيػر ألؤكػد عمػى أنػه ال يمجػأ إليهمػا إال بعػد اسػتفراغ  كا 
نا  بما يتناسػب مػع حجػـ جنايتػه حسػما اإلجراءات اإلصالحية الرادعة كافةن, فإف لـ يرتدع عاقب
 لمفساد, كحماية لمعباد, كحفاظا عمى استقرار البالد.

 كأدعٍّـ ما قمتي بما يمي:

 دراىػـ مػف درىمػا قطػع رجػبل أخػذ الحكػـ بػف مػركاف كرد في كتػاب األحكػاـ السػمطانية أف  .ُ
 .ْيده فقطع فارس

اًئشىةى, عىفٍ  .ِ كًميلػ اٍمػرىأىةه  كىانىػتً : قىالىتٍ  عى تىػاعى  تىٍسػتىًعيري  ةه مىٍخزي ػديهي, اٍلمى تىٍجحى ػملى النلبًػيُّ  فىػحىمىرى  كى  اهللي  صى
مىٍيوً  ملـى  عى سى  .ُيىديىىا تيٍقطىعى  أىفٍ  كى

                                                           
 (.ِْٕ| ْقامة الدليؿ عمى إبطاؿ التحميؿ  ابف تيمية: إ ُ
 (ْٖٓ|ِالفكزاف: الممخص الفقيي   ِ
 .َُُ-َُٗأكغمي: معايير التعزير ص  ّ
 .ِّْالماكردم: األحكاـ السمطانية ص ْ
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 .ِكمف أحد أكجو تحكيؿ ىذا الحديث أف يدىا قطعت سياسة لتكرر الفعؿ منيا

جمػػى لنػػا سػػباؿ فخػػر بعػػد كصػػكلنا إلػػى نتيجػػة كىػػي جػػكاز القتػػؿ كالقطػػع بالعقكبػػة التعزيريػػة يت رابعػػا:
 كىك ما مدل مشركعية إعادة العضك المستحصؿ مف عقكبة تعزيرية؟.

بدايػػة يجػػب أف نعمػػـ أف معظػػـ العممػػاء ذىبػػكا إلػػى عػػدـ جػػكاز إعػػادة العضػػك المستحصػػؿ مػػف حػػد 
ميػػا حػػؽ هلل, كىػػي محفكفػػة  شػرعي, كلعػػؿ ذلػػؾ يرجػػع إلػى طبيعػػة الحػػدكد الحساسػػة الدقيقػة إذ إف جي

 فػػبل القاضػػي إلػػى رفعػػت لنػػاس مػػف االقتػػراب منيػػا, كتػػدرأ بالشػػبيات, كلكنيػػا إذابسػػياج كاؽ يحػػذر ا
ف كػاف  ,كالعفك بالمسامحة تسقط أم: فات األكاف فبل عذر ينفع كال أحد يشفع, فمقػد فف تطبيقيػا كا 

يبػػدك لمػػبعض قاسػػيا لكنػػو فػػي الحقيقػػة عػػبلج كجػػب عمػػى المجػػـر أف يتذكقػػو بعػػدما اسػػتينفذت كػػؿ 
 دفعو كثنيو عف اإلقداـ عمى مثؿ تمؾ المحاذير الشرعية.السبؿ الكقائية ل

ف القػكؿ بعػدـ جػػكاز إعػادة زراعػة العضػػك المستأصػؿ مػػف عقكبػة تعزيريػة لمجػػاني لهػك عػػيف  كا 
 الصكاب, كال يخفى عمى أكلي األلباب, كذلؾ لألدلة اآلتية:

ـٍ  ... كىالى : تعالى قاؿ .ُ ٍذكي ا تىٍحخي   .ّ...الملًو  ًديفً  ًفي رىٍأفىةه  ًبًيمى
 كشػير كسػجنكا ككعظكا نصحكا, بحنفسيـ يرأفكا لـ إنيـ إذ, تجكز ال بالجناة الرأفة أف: الداللة كجو
ـى , يذكركف ىـ كال يتكبكف ىـ ال ثـ بيـ  كركعت, المكاطنيف دماء أسالت لطالما يدو  عمى التباكي فًم

ف كانػت فػي تكػؼ عػف االعتػداء, كىػذ فمـ كريًدعىت, المستضعفيف ماؿ كغصبت, المنيف ه اليػة كا 
 حد الزنى إال أنيا تعـ العقكبات الشرعية.

ا: تعالى قاؿ .ِ زىاءي  ًإنلمى ػاًربيكفى  اللػًذيفى  جى يىٍسػعىٍكفى  كىرىسيػكلىوي  الملػوى  ييحى  ييقىتلميػكا أىفٍ  فىسىػادنا اأٍلىٍرضً  ًفػي كى
ملبيكا أىكٍ  ميييـٍ  أىٍيًديًيـٍ  تيقىطلعى  أىكٍ  ييصى ؼو  ًمفٍ  كىأىٍرجي اأٍلىٍرًض ... ًمفى  ييٍنفىٍكا أىكٍ  ًخبلى

ْ.  
 أمػكاؿ كينيػب يغصػب مػف عمػى يصػدؽ( فسػادا األرض فػي كيسػعكف قكلو سػبحانو: : الداللة كجو

 إف حيػػػث, المحاربػػػة عقكبػػػة جنسػػػيا فػػػي شػػػرعت جنايػػػة كىػػػذه, بمسػػػانو يػػػبذييـ مػػػف ككػػػذلؾ النػػػاس
                                                                                                                                                                      

ٍيًرًه, كىالنلٍيًي عىًف الشلفىاعى  ُ ديكًد, بىابي قىٍطًع السلاًرًؽ الشلًريًؼ كىغى ديكًد, رقـ مسمـ: صحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلحي ًة ًفي اٍلحي
 (.ُُّٔ|ّ,  ُٖٖٔالحديث 

 (.ٓٗ|ٕالزيمعي: تبييف الحقائؽ   ِ
 .ِسكرة النكر مف الية: ّ
 .ّّسكرة المائدة مف الية: ْ
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, كيخػيفيـ النػاس أمػكاؿ عمػى يتسػمط – حقيقتو في الفقياء اختبلؼ عف النظر بغض  - المحارب
 ككػذلؾ, خػبلؼ مػف كأرجميػـ أيػدييـ كقطػع أعيػنيـ فقػح فإنػو   النبػي يػرأؼ بيػـ لػـ المحارب فيذا

ف, معػػو نتسػػاىؿ أال يجػػب جنايتػػو عمػػى كيصػػر األدنػػى بػػالتعزير يرتػػدع ال الػػذم الجػػاني  القػػكؿ كا 
 .الجناة مف ألمثالو تحفيز ليك عضكه إعادة بجكاز

ع أحػػػد أعضػػػاء الجػػػاني تعزيػػػرا إال بعػػػدما تػػػدرجنا معػػػو فػػػي مراتػػػب أننػػػا لػػػـ نقػػػؿ بجػػػكاز قطػػػ .ّ
التعزيػػر كأنكاعػػو مػػف حيػػث الػػكعظ كالتػػكبيخ ثػػـ السػػجف ثػػـ التشػػيير ثػػـ الصػػمب, فػػإذا قمنػػا 

 بجكاز إعادة ما قطع منو فقد أبطمنا المقصد الشرعي مف ىذا الحكـ.
 أف التعزير إذا تعمؽ بالحؽ العاـ فيك ال يقؿ أىمية عف الحدكد الشرعية. .ْ
أننا إذا أفتينا بالجكاز فإنو سيبدم إلى تمال  الجناة كجػرأتيـ حيػث يقكلػكف ألحػدىـ: اسػطي  .ٓ

ذا قطعػت يػدؾ نزرعيػا لػؾ ميمػا كمفػت, فيػك ينيػب كيغصػب  عمى البنػؾ الفبلنػي مػثبل, كا 
 ؼ دكالر مثبل. المميارات ثـ تزرع يده بمائة أل
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 الثاني الفصؿ

 المستأصمة البشرية باألعضاء اآلخريف انتفاع
 :مبحثاف كفيه

 .غير  لحؽ حكمه في كما باإلعداـ عميه المحكـك بأعضاء  االنتفاع: األكؿ المبحث

 .غير  لحؽ كهبة بيعا المستأصمة البشرية باألعضاء االنتفاع: الثاني المبحث
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 المبحث األكؿ

 الغير لحؽ حكمه في كما باإلعداـ عميه المحكـك بأعضاء  االنتفاع

ـى  كىذا المبحث يستقؿ بالحديث عف حكـ االنتفاع بحعضاء ميدر الدـ, حيث إف حياتو إلى فناء فم
 بثالثة مطالب:ال نستفيد مف أعضائو قبؿ تمفيا؟, كاإلجابة عف ىذا السباؿ تمر 

 الدـ. كمهدر باإلعداـ المحكـك حقيقة: األكؿ المطمب

 الشرعي. الميزاف في الدـ مهدرك: الثاني المطمب

 باإلعداـ. عميه المحكـك بأعضاء االنتفاع حكـ في الفقهاء آراء: الثالث المطمب
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 المطمب األكؿ

 باإلعداـ كمهدر الدـعميه حقيقة المحكـك 

  أكال: اإلعداـ:

, منياكىك محخكذ مف أعدـ يعدـ إعداما كعد  :ُما, كيرد في المغة عمى عدة معافو

ا .ُ ـى الرلجػؿي ًإٍعػدىامن ( أم افتقر: يقاؿ: أىعػدى ٍـّ ػ ػٍدمنا  بالضل ـي : كعي , كالعىػًدي ػاؿى  ىػك الفىًقيػري ال :اٍفتىقىػرى  مى
 عيدىماء. ًعٍندىه, كجمعو شىٍيءى  كال لىوي 

 ؾ.فضمى  عني أىذىبى  ال أىم: فضمىؾ, اهلل أىعدىمني ذىاب الشيء: يقاؿ: ال .ِ
 طىًمبتىو. مىنعتيو أىم المنع: يقاؿ: أىٍعدىٍمتيو .ّ
ـى  .ْ ـي  الحمؽ: يقاؿ: عىدي ميؽى  إذا عىدامةن  يىٍعدي ًديـه  فيك حى  أىٍحمؽي. عى
تيٍكًسػػػبي : لمنبػػػٌي  خديجػػػةفقػػػداف الشػػػيء: كمنػػػو قػػػكؿ  .ٓ ٍعػػػديكـى  }كى اٍلمى

, أم: تكسػػػب النػػػاس ِ
 الشيء المفقكد الذم ال يجدكنو مما يحتاجكف إليو.

ـي كالعديـ أ  فخػرى  يجػيءي  بالمدينػة يكػكف الرُّطىػب مف نكع يضا: ىك المجنكف, ألنو ال عقؿ لو, كالعىدائ
 الرُّطىب.

: ييقػػاؿي  كىنػػاؾ خطػػح يقػػع فيػػو العامػػة حيػػث يقكلػػكف: انعػػدـ فػػبلف, كىػػذا غيػػر صػػحيح لغػػة, ألنػػو ال
ًمٍمتيو ـى  عى ًدٍمتيو كال , فاٍنعىمى نما يقاؿ عيًدـ. عى , كا  ـى  فاٍنعىدى

:ثانيا: الم    حكـك

, منيا  :ّكىك محخكذ مف حكـ يحكـ حكما كيجمع عمى أحكاـ, كيرد في المغة بعدة معافو

                                                           
(, ِٕ-َٕ|ّّ(, الزبيدم: تاج العركس  ِّٗ| ُِانظر مادة الفعؿ عدـ: ابف منظكر: لساف العرب   ُ

 (.ّْ|ِالمرسي: المحكـ كالمحيط األعظـ  
ا قىمىى  الضحى:  ِ مى بُّؾى كى دلعىؾى رى , ّْٓٗ, رقـ الحديث ّالبخارم: صحيح البخارم, كتاب التفسير, بىابي }مىا كى
, رقـ ُّٕ|ٔ  ملـى سى مىٍيًو كى ملى اهللي عى (, مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, بىابي بىٍدًء اٍلكىٍحًي ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى

 (.ُّٗ|ُ,  َُٔالحديث 
-َُٓ|ُّ(, الزبيدم: تاج العركس  ُْْ-َُْ|ُِظر مادة الفعؿ حكـ, ابف منظكر: لساف العرب  ان ّ

 (.ِٕ|ُ(, الرازم: مختار الصحاح  ُِٓ
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ـي القضاء: منو قكلو تعالى:  .ُ ـٍ ... عىٍدؿو  ذىكىا ًبوً  ... يىٍحكي ًمٍنكي
 , أم: يقضي بو.ُ

كىٍمػػتي السلػػًفيو .ِ ػػٍذت إذا: كىأىٍحكىٍمتيػػو المنػػع: يقػػاؿ: حى كٍّػػـ عػػي:يىػػًدًه, قػػاؿ إبػػراىيـ النخ عمػػى أىخى   حى
ـي  كما اليىتيـ  مػف تمنعػو ككما كلدؾ تصمح كما كأصمحو الفساد مف امنعو أم: كلدؾ(, تيحكٍّ

نىٍعتىو مىفٍ  الفساد, ككيؿٌ  كلٍمتىو. فقد شيءو  مف مى  حى
ػػا أم .ّ ػػوي ًإحكامن  أىٍتقىنىػػوي, كمنػػو الحكػػيـ اسػػـ مػػف أسػػماء اهلل الحسػػنى كىػػك :اإلتقػاف: يقػػاؿ: أىٍحكىمى

 كييٍتًقنييا. ألىٍشياءا ييٍحًكـ اللذم
ـى  .ْ ػػػ كى  أم أنػػػا كأىٍحكىٍمتيػػػو رجػػػع, أم: كالشػػػيء األمػػػر عػػػف فػػػبلفه  الرجػػػكع عػػػف الشػػػيء: يقػػػاؿ: حى

ٍعتيو.  رىجى
ـى  الحكمة: يقاؿ: قد .ٓ كي ًكيمان. صار أم: حى  حى

كالمحكػػـك اسػػـ مفعػػكؿ مػػف الفعػػؿ حكػػـ, كالمحكػػـك عميػػو أم: المقضػػي عميػػو بشػػيء, كالمحكػػـ فػػي 
ده  الملوي  ىيكى  قيؿٍ ؿ إال كجيا كاحدا كقكلو تعالى: القرفف ىك ما ال يحتم  كىك خبلؼ المتشابو. ِأىحى

 : 4ثالثا: المهدكر أك المهدر

: كيقػاؿ , بىطىػؿى : أم كىىػدىرىان, ىىػٍدرىان ( الػداؿ بضػـٌ   كييػديري  ,(الػداؿ بكسػر  يىٍيػًدري  ىىػدىرى  مػف مػحخكذ كىك
: ىك  ,إٍىداران  كأىٍىدىٍرتيو ىىدىٍرتيو , منيا: دىـو  مف يىٍبطيؿ ماكاليىدىري  كغيًره, كيرد في المغة بعدة معافو

ميباحةه, كيقػاؿ أيضػا: أىػدر السػمطاف دمػو,  مييدىرىةه  أم: بينيـ, ىىدىره  دمابىـاإلباحة: يقاؿ:  .ُ
 أم: أباحو.

ٍقػػؿ, كال فيػػو قػػكد ال بػػاطبلن  أم , كىىػػدىرىان  ىىػػٍدرىان  فػػبلف دـ ذىػػب:  اإلبطػػاؿ: يقػػاؿ .ِ  ييػػدًرؾ كلػػـ عى
, ًبغىٍيرً  قىٍكـو  دىارً  ًفي اطلمىعى  مىفٍ  }: الحديث كفي ه,بثٍحرً  ـٍ ٍينىػوي  فىفىقىئيكا ًإٍذًنًي ٍينيػوي  ىىػدىرىتٍ  فىقىػدٍ  عى  ,ْعى
 ًديىة. كال فييا ًقصاصى  ال باًطمةن  ذىبتٍ  فىقىككىا إفٌ  أم:

                                                           
 .ٓٗسكرة المائدة مف الية: ُ
 .ُسكرة اإلخبلص الية: ِ
(, ِٖٓ-ِٕٓ|ٓ(, ابف منظكر: لساف العرب  ُّْ-ُُْ|ُْانظر مادة الفعؿ ىدر, الزبيدم: تاج العركس   ّ

 (.ِْٔ| ِالجكىرم: الصحاح في المغة  
, بىابه ًفي ااًلٍسًتٍئذىاًف, رقـ الحديث  ْ (, كصححو األلباني, ْٕٓ|ٕ,  ُِٕٓأبك داكد: سنف أبي داكد, أىٍبكىابي النلٍكـً

 .ُِٕٓانظر: األلباني: صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد, رقـ الحديث 
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رى أك إذا ًديران,تىٍيػ ىىػدلرى  كػذلؾ كىيػدكران, يىٍيػًدر ىىػٍدرىان كىىػديران  البعير التكرار: يقاؿ: ىىدىرى  .ّ  ردلدى  كػرل
ٍكتىو ًتو. في صى رى ٍنجى  حى

 غمى. أم: كتىٍيدىاران, ىىٍدرىان  يىٍيًدري  الشلرابي  الغمياف: يقاؿ: ىىدىرى  .ْ
كميدكر كميدر اسـ مفعكؿ األكؿ مف الفعؿ أىدر كالخر مف الفعؿ ىدىر كىما بمعنى كاحد, كىك 

 إباحة الدـ كبطبلف المطالبة بو.
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 المطمب الثاني

 مهدرك الدـ في الميزاف الشرعي

لقد حد اهلل لنا حدكدا, كحذرنا مف االقتراب منيا, كبيف العقكبػات المترتبػة عمػى تجاكزىػا, كالمتحمػؿ 
فػػػي ىػػػذه العقكبػػػات يجػػػد أنيػػػا تتناسػػػب مػػػع حجػػػـ الجريمػػػة المقترفػػػة, كأنيػػػا مػػػف جنسػػػيا, كمػػػف ىػػػذه 

ػػ ا أك سياسػػةن, كىػػي تشػػكؿ بمجمكعيػػا درعػػا لحمايػػة العقكبػػات مػػا يصػػؿ إلػػى القتػػؿ حػػدنا أك قصاصن
المجتمػػع المسػػمـ, كالمحافظػػة عمػػى أمنػػو كاسػػتقراره, كلػػيس فييػػا ظمػػـ أك افتػػراء بػػؿ ىػػي عػػيف العػػدؿ 
ـى  نصاؼ في عقكبػة اإلعػداـ يصػؿ إلػى أنػو ال يقػكـ مقامػو حكػـ بػديؿ, فمػ حيث إف الناظر بكعي كا 

ػذٍّر بكسػائؿ شػتى فػحبى إ ـى التبػاكي عمػى التباكي عمى إنساف حي ال أف يتعػدل كيفسػد فػي األرض؟, لػ
 المجرميف دكف التباكي عمى الضحايا كالمنككبيف؟.

مف ىنا كاف البد مف كضع حد لمفسقة المعتديف كالقتمة المجرميف بحؽ أنفسيـ كمجتمعاتيـ, فجاء 
ىدار دميـ في منتيى الحكمة كغاية االعتداؿ, كميدرك الػدـ فػي الشػر  يعة كثػر, الحكـ بإعداميـ كا 

 منيـ:

قاتؿ النفس المعصكمة بغير حؽ: فقد فرض اهلل سػبحانو القصػاص عمػى كػؿ مػف اعتػدل  .ُ
كىتىٍبنىػػاعمػػى نفػػس معصػػكمة بغيػػر حػػؽ, فقػػاؿ سػػبحانو:  مىػػٍيًيـٍ  كى بًػػالنلٍفًس  الػػنلٍفسى  أىفل  ًفييىػػا عى

...ُ :كقػػػاؿ سػػػبحانو ,نيػػػكا اللػػػًذيفى  أىيُّيىػػػا يىػػػا ـي  كيتًػػػبى  فىمى مىػػػٍيكي ػػػاصي الٍ  عى اٍلقىٍتمىػػػى ... ًفػػػي ًقصى
ِ ,

اهلل, فػبل ينبغػي لمػبمف أف يقتػؿ نفسػا مبمنػة إال خطػح أك  عنػد حرمتيػا لقػدر كذلؾ تعظيمػا
 إقامةن لحد أك قصاص بحمر السمطاف المسمـ.

الثيػػب الزانػػي: كىػػك الػػذم سػػبؽ لػػو الػػزكاج كالػػدخكؿ بعقػػد صػػحيح ثػػـ زنػػى فيقػػاـ عميػػو حػػد  .ِ
, ّكاألنثى الذكر فيو يدخؿ جنس اسـ المحصف, كىك ىك: ىنا الرجـ حتى المكت, كالثيب

 اٍبػفً  كىذا حكـ ثابت في السنة النبكية كمف قبميا القرفف غير أنو نيسخ تبلكة ال حكمػا فعىػفٍ 
, بلػػاسو ػػري  قىػػاؿى : قىػػاؿى  عى طلػػاًب, ٍبػػفي  عيمى ًشػػيتي  لىقىػػدٍ  اٍلخى , ًبالنلػػاسً  يىطيػػكؿى  أىفٍ  خى ػػافه مى تلػػى زى  يىقيػػكؿى  حى

                                                           
 .ْٓسكرة المائدة مف الية: ُ
 .ُٖٕمف الية: سكرة البقرة ِ
 (.ُُٗ|ُٓالقرطبي: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ  ّ
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ـى  أىًجدي  امى : قىاًئؿه  ػةو  ًبتىػٍرؾً  فىيىًضػمُّكا الملًو, ًكتىابً  ًفي الرلٍج فل  أىالى  الملػًو, فىػرىاًئضً  ًمػفٍ  فىًريضى ـى  كىاً   الػرلٍج
ػػػػؽٌّ  ػػػػؿي  أيٍحًصػػػػفى  ًإذىا حى ػػػػتٍ  الرلجي قىامى ػػػػافى  أىكٍ  اٍلبىيٍّنىػػػػةي, كى ٍمػػػػؿه  كى , أىكٍ  حى قىػػػػدٍ  اٍعتًػػػػرىاؼه  الشلػػػػٍيخي   قىرىٍأتييىػػػػا كى

ةي  ػػا ذىاإً  كىالشلػػٍيخى ميكىيمى نىيىػػا فىاٍرجي ـى ( اٍلبىتلػػةى  زى ػػ ػػملى - الملػػوً  رىسيػػكؿي  رىجى مىٍيػػوً  الملػػوي  صى ػػملـى  عى سى ٍمنىػػا - كى  كىرىجى
 .ُبىٍعدىهي 

المرتد: كىك الذم بدؿ دينو الحؽ كىك اإلسبلـ كتراجع عنو, فإنػو يسػتتاب فػإف أصػٌر قتػؿ  .ّ
 .ِحدا

 إلى االيماف عف انتقؿ ثـ اإليماف إلى الشرؾ عف انتقؿ كمف : -تعالى  اهلل رحمو -الشافعي  قاؿ
ف منػػو قبػػؿ تػػاب فػػإف اسػػتتيب كالنسػػاء الرجػػاؿ بػػالغي مػػف الشػػرؾ  عػػز كجػػؿ: قػػاؿ ,ّقتػػؿ يتػػب لػػـ كا 
 ـٍ  يىزىاليكفى  ... كىالى تلى ييقىاًتميكنىكي ـٍ  حى ػفٍ  يىػريدُّككي ـٍ  عى ػفٍ  اٍسػتىطىاعيكا ًإفً  ًديػًنكي مى ـٍ  يىٍرتىػًددٍ  كى ػفٍ  ًمػٍنكي  فىيىميػتٍ  ًدينًػوً  عى

ًبطىتٍ  فىحيكلىًئؾى  كىاًفره  كىىيكى  اليييـٍ  حى ابي  كىأيكلىًئؾى  كىاٍلىًخرىةً  الدٍُّنيىا ًفي أىٍعمى اًلديكفى  ًفييىا ىيـٍ  النلارً  أىٍصحى خى
ْ. 

 اإلسػػبلـ, فمعنػػى إلػػى يرجػػع لػػـ إف فيقتػػؿ كانػػت رٌدة بػػحم اإلسػػبلـ عػػف مرتػػد كػػؿ يعػػـ لدينػػو كالتػػارؾ
نكػار ببعضيـ كالكفر الرسؿ سب يشمؿ بؿ باطؿ بديف اإلسبلـ ديف ؿتبدي عمى يقتصر ال الردة  كا 
 .ٓبالضركرة الديف مف عمـ ما

 كغيػػر الخيػػر مػػف خػػاؿ قمبػػو كأف طكيتػػو, خبػػث عمػػى دليػػؿ ردتػػو ألف يقتػػؿ, اإلسػػبلـ عػػف إف المرتػػد
  .ٔاألصمي الكفر مف أعظـ كفره فإف أنثى, أـ ذكرا أكاف سكاء لقبكلو, مستعد

ف اإلسػػػبلـ د يػػػفه حػػػؽٌّ جػػػاءت أحكامػػػو لحمايػػػة المجتمػػػع المسػػػمـ كالحفػػػاظ عمػػػى اسػػػتقراره, بػػػؿ إف كا 
المقصد األسمى لمشريعة الغراء ىك حماية الديف, كال شؾ في أف المرتػد عػف اإلسػبلـ يخمػؽ بردتػو 
الفكضى في المجتمع, كيتعدل عمػى المقصػد األسػنى الػذم جػاءت األحكػاـ الشػرعية لرعايتػو كىػك 

تػؿ المرتػد لحسػـ الشػر كالفسػاد الػذم قػد يصػيب المجتمعػات المسػممة مػف حيػث الديف لذلؾ كجب ق
                                                           

ديكد, بىابي الرل  ُ , رقـ الحديث ابف ماجو: سنف ابف ماجو, كتابي الحي , صححو األلباني في (ٖٖٓ|ّ,  ٍِّٓٓجـً
 (.ّٓ|ٔصحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة نفس رقمو  

2
 (ِْٗ|ُالشافعي: األـ   

 (.ِِّ-ِِِ|ِ(, الشيرازم: الميذب  ِْٗ|ُالشافعي: األـ   ّ
 .ُِٕسكرة البقرة مف الية: ْ
 (.ُِّ|ّ(, الصنعاني: سبؿ السبلـ  ُٓٔ| ُُالنككم: شرح مسمـ   ٓ
 (.َْٔ|ُالبساـ: تيسير العبلـ   ٔ
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بػػثٍّ االرتيػػاب فػػي قمػػكب ضػػعاؼ اإليمػػاف, كتفريػػؽ صػػفكؼ المسػػمميف, كىػػذا مػػا سػػعى إليػػو الييػػكد 
زمف النبػٌي 

قىالىػتٍ , قػاؿ تعػالى: ُ مىػى أيٍنػًزؿى  ًباللػًذم فىًمنيػكا اٍلًكتىػابً  أىٍىػؿً  ًمػفٍ  طىاًئفىػةه  كى نيػكا ًذيفى اللػ عى  فىمى
كا النليىارً  كىٍجوى  يىٍرًجعيكفى  لىعىملييـٍ  فىًخرىهي  كىاٍكفيري

ِ. 

 :ّالزنديؽ: كقد اختمفت عبارة الفقياء في تعريفو, كمف ىذه التعريفات .ْ
 ىك مف ال ديف لو. .ُ
دينػا  مػف الكفػر مػف أسػرىك المبطف لمكفر المظير لئلسبلـ كالمنافؽ, كقاؿ ابػف القاسػـ: " .ِ

ػػػملى -بػػػو محمػػدا  هللمػػػا بعػػث ا خػػبلؼ مىٍيػػػوً  الملػػوي  صى ػػملـى  عى سى  أىكٍ  نصػػػرانية أىكٍ  ييكديػػة مػػػف - كى
 اطمػع ثيـل  نجكـ أىكٍ  قمر أىكٍ  شمس عبادة أىكٍ  الكفر صنكؼ ًمفٍ  غيرىا أىكٍ  منانيو أىكٍ  مجكسية

 ". تكبتو تيٍقبىؿٍ  كىالى  فىٍمييٍقتىؿٍ  عميو
 .ْىك مف تبع كتاب زردشت المسمى بالزند .ّ
ككػػاف  -رضػػي اهلل عنػػو  -ائفػػة رافضػػية تػػدعى السػػبئية ادعػػكا األلكىيػػة لعمػػي ىػػك مػػف ط .ْ

 . -رضي اهلل عنو -رئيسيـ عبد اهلل بف سبح, ككاف أصمو ييكديا فححرقيـ عمي 
 كالمشتير لدل الفقياء ىك التعريؼ الثاني ثـ األكؿ.

                                                           
 (.ُُُ|ْالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ُ
 .ِٕسكرة فؿ عمراف الية: ِ
(, الماكردم: ِٓٓ|ِ(, الشربيني: اإلقناع  ُٓٗ|ِ(, الثعمبي: التمقيف  ٖٗ|ٔابف اليماـ: شرح فتح القدير   ّ

 (.َْٔ|ّْ(, العيني: عمدة القارم  َّٕ|ٔ(, ابف قدامة: المغني  ُِٓ|ُّالحاكم  
سنة بحذربيجاف بفارس, ألؼ كتابا سيٌمي باسمو زعـ  َٔٔزردشت مكلكد قبؿ ميبلد عيسى عميو السبلـ بحكالي  ْ

لي اء, كسيٌمي أتباعو بالزردشتية كيقـك اعتقادىـ عمى أف لمككف إلييف إليأنو نزؿ مف السما لمشر, كقالكا:  المخير كا 
بميس خالؽ السباع كالحيات كالعقارب كالشركر,  بميس أخكاف , فاهلل خالؽ الناس كالدكاب كاألنعاـ , كا  إف اهلل كا 

ذا كاف الكلد مف الشيكة ال كيمقبكف الزنادقة كىـ المجكس, كحرمكا إتياف النساء ألف أصؿ ال شيكة مف الشيطاف كا 
يتكلد إال الخبيث العفريت كأباحكا المكاطة النقطاع النسؿ كحرمكا ذبح الحيكانات فإذا ماتت حؿ أكميا كادعى  
زردشت في الظاىر متابعة عيسى عميو السبلـ, ككاف في الباطف زنديقا, ككاف يكافؽ النصارل كالمجكس إذا خبل 

, فمما سمع بيراـ الممؾ خبره أمر بسمخ إىابو حيا عمى باب بمد جنديسابكر كحشي بالتبف كعمؽ كبقي بفرقة منيما
قـك مف أتباعو في نكاحي الصيف كالترؾ كأطراؼ العراؽ كنكاحي كرماف إلى أياـ ىاركف الرشيد فاستدعي بكتابو 

حراقيا. انظر: السمعاني: األنساب المعركؼ بالزند كأحرقو كأخذ قمنسكة بقيت في يد أصحابو أخذىا كأمر بإ
 (.َُٕٓ|ِ(, البقاعي: نظـ الدرر في تناسب اليات كالسكر  ّّٕ|ٔ 
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ف اسػتتيب فتػاب يقتػؿ عنػد اإلمػاـ ما ًمـ حالػو قتػؿ حتػى كا  لػؾ كأحمػد كأحػد قػكلي كىذا الزنديؽ إف عي
أبي حنيفة خبلفا لمشافعي فإنو يرل قبػكؿ تكبػة الزنػديؽ, كلكػف إف تػاب الزنػديؽ قبػؿ اكتشػاؼ أمػره 

 .ُقبمت تكبتو عند الجميع

 مػا عمػى يػدؿ ال يظيػر مػا ألف ؛ تكبتػو تقبػؿ لػـ أسػر ما عمى يقتؿ الزنديؽ كاف لما": سحنكف قىاؿى 
 تكبتػو أظيػر فػإذا أظيػر مػا عمػى يقتػؿ كالمرتػد , تكبتػو عمػى لنػا عبلمة فبل كاف كذلؾ ألنو ؛ يسر
 . ِ"الكفر مف أظير ما بيا أبطؿ

 تحرير محؿ النزاع:

اتفػؽ الفقيػاء عمػػى أف الزنػديؽ كػافر يػػبطف كفػره, , كأنػو تقبػػؿ تكبتػو قبػؿ القػػدرة عميػو, كاختمفػكا فػػي 
 عمى قكليف:قبكؿ تكبتو بعد القدرة عميو 

 .ّحمد في ركاية ىي الراجحة إلى عدـ قبكليا ككجكب قتموذىب أبك حنيفة كمالؾ كأ األكؿ:

 . ْذىب الشافعي كأحمد في ركاية إلى قبكليا الثاني:

 :األدلة

 :القكؿ األكؿأكال: أدلة 

 استدلكا بالكتاب كالقياس كالمعقكؿ:

 أكال: مف الكتاب:

كا اللػػػًذيفى  ًإفل قػػػاؿ تعػػػالى:  .ُ ػػػاًنًيـٍ  بىٍعػػػدى  كىفىػػػري ـل  ًإيمى ـي  كىأيكلىئًػػػؾى  تىػػػٍكبىتيييـٍ  تيٍقبىػػػؿى  لىػػػفٍ  كيٍفػػػرنا ااٍزدىاديك  ثيػػػ  ىيػػػ
الُّكفى  الضل

ُ. 

                                                           
(, ابف عبد البر: االستذكار ُّٗ|ُٔ(, ابف رشد: البياف كالتحصيؿ  ُّٔ|ٓابف نجيـ: البحر الرائؽ   ُ
 (.َِٓ|َُ(, المرداكم: اإلنصاؼ  ُِٓ|ُّ(, الماكردم: الحاكم  ّٕٓ|ِ 
 (.282|5) الموطأ شرح المنتقى: جًالبا 2

(, ابف رشد: المقدمات عمى المميدات ُّْٔ|ُ(, الثعمبي: المعكنة  ُّٔ|ٓابف نجيـ: البحر الرائؽ   ّ
 (.ُٗ|ِ(, ابف الفراء: المسائؿ الفقيية  ِِٓ|ّ 
 (.ٓٓ|ُُالماكردم: الحاكم   ْ
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نمػا تقبػؿ إذا كانػت مػف الكفػر  كجو الداللة: أف التكبة ال تقبؿ إذا كانت مػف كفػر إلػى كفػر فخػر, كا 
 .ِإلى اإليماف, كالزنديؽ ليس لو ظاىر يرجع عنو

كا تىابيكا اللًذيفى  ًإالل قاؿ تعالى:  .ِ مىٍيًيـٍ  أىتيكبي  فىحيكلىًئؾى  بىيلنيكاكى  كىأىٍصمىحي ـي  التلكلابي  كىأىنىا عى الرلًحي
ّ. 

 قػكؿ التكبػة في يكفي كجو الداللة: أف شرط التكبة أف يصمح التائب ما أفسده كيبيف ما كتمو,  كال
 اإلسػػبلـ إلػػى رجػػع مرتػػدا كػػاف فػػإف األكؿ, خػػبلؼ الثػػاني فػػي منػػو يظيػػر حتػػى تبػػت, قػػد: القائػػؿ
ف عو,شػػػرائ مظيػػػرا  الفسػػػاد أىػػػؿ كجانػػػب الصػػػالح, العمػػػؿ منػػػو ظيػػػر المعاصػػػي أىػػػؿ مػػػف كػػػاف كا 

ف , عمييا كاف التي كاألحكاؿ  يظيػر كىكػذا اإلسػبلـ, أىػؿ كخػالط جػانبيـ األكثػاف أىػؿ مف كاف كا 
عميو, كالزنديؽ ال تظير منو عبلمة تبيف رجكعو كتكبتو, ألنو كاف مظيػرا لئلسػبلـ  كاف ما عكس

 .ْقؼ عمى ذلؾ فحظير التكبة لـ يزده عمى ما كاف منو قبميامسرا لمكفر, فإذا ك 

 ثانيا: مف القياس:

أف الزندقة أعظـ فسادا في األرض مف الحرابة لجمعيما بيف فساد الديف كالدنيا, فمما لـ تقبؿ تكبة 
 .ٓالمحاربيف بعد القدرة فحكلى أف ال تقبؿ تكبة الزنديؽ بعد القدرة

 :1ثالثا: مف المعقكؿ

 بة مف المعصية المستتر بيا ال تسقط الحد الكاجب فييا كالزنا كالسرقة.أف التك  .ُ
أف الظػػاىر مػػف تكبػػة الزنػػديؽ أنػػو يسػػتدفع بيػػا القتػػؿ كمػػا كػػاف الظػػاىر مػػف تكبػػة المحػػارب  .ِ

 استدفاع القتؿ بيا.
 أف الزنديؽ ليس لو ظاىر يرجع عنو فيستدؿ منو عمى تركو لو.  .ّ

 

                                                                                                                                                                      
 .َٗسكرة فؿ عمراف الية: ُ
 (.ُّْٔ|ُ(, الثعمبي: المعكنة  ُُّ|ْالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ِ
 .َُٔسكرة البقرة الية: ّ
 (.ٕ|ٗ(, ابف قدامة: المغني  ُٕٖ|ِالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ْ
 (.ُِٓ|ُّالماكردم: الحاكم   ٓ
 (.ُّْٔ|ُالثعمبي: المعكنة   ٔ
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 :القكؿ الثانيثانيا: أدلة 

 بالكتاب كالسنة:استدلكا 

 أكال: مف الكتاب:

ا ًبالملوً  يىٍحًمفيكفى قاؿ تعالى مخبرا عف المنافقيف:  .ُ لىقىدٍ  قىاليكا مى ػةى  قىػاليكا كى كا اٍلكيٍفػرً  كىًممى كىفىػري  بىٍعػدى  كى
ًمًيـٍ  ا يىنىاليكا لىـٍ  ًبمىا كىىىمُّكا ًإٍسبلى مى ـي  أىفٍ  ًإالل  نىقىميكا كى  يىؾي  يىتيكبيكا فىًإفٍ  فىٍضًموً  ًمفٍ  كىرىسيكليوي  الملوي  أىٍغنىاىي

ٍيرنا ـٍ .... خى لىيي
ُ. 

ٍيرنا يىؾي  يىتيكبيكا فىًإفٍ كجو الداللة مف قكلو تعالى:  ىذه  نزلت حيف قاـ الجبلس أف : أنو ركملىييـٍ  خى
 الػػذم كىػػك اإليمػػاف, كيظيػػر الكفػػر يسػػر الػػذم الكػػافر تكبػػة عمػػى ىػػذا فػػدؿ كتػػاب, فاسػػتغفر اليػػة
 .ِالزنديؽ ءالفقيا يسميو

اءىؾى  ًإذىاقاؿ تعالى:  .ِ ـي  كىالملػوي  الملوً  لىرىسيكؿي  ًإنلؾى  نىٍشيىدي  قىاليكا اٍلمينىاًفقيكفى  جى  كىالملػوي  لىرىسيػكليوي  ًإنلػؾى  يىٍعمىػ
لىكىاًذبيكفى  اٍلمينىاًفًقيفى  ًإفل  يىٍشيىدي 

ّ. 
, نتيـ أمػػاـ رسػػكؿ اهلل كجػػو الداللػػة: أف المنػػافقيف كػػاف يضػػمركف الكفػػر كيظيػػركف اإليمػػاف بحلسػػ

قبًػػػؿ مػػػف المنػػػافقيف ظػػػاىر  كلكػػػف اهلل بػػػيف حقيقػػػتيـ ككشػػػؼ زيفيػػػـ كمػػػع ذلػػػؾ فػػػإف رسػػػكؿ اهلل 
ف تحقؽ باطف كفرىـ بما أطمع اهلل تعالى عميو مػف سػرائرىـ, فمػـ يقػتميـ فكػذا يجػدر أف  إسبلميـ كا 

 . ْيدخؿ في حكميـ الزنديؽ

 ثانيا: مف السنة:

ا: قىاؿى  أىنلوي  اٍلًخيىاًر؛ ٍبفً  عىًدمٍّ  فً بٍ  اهللً  عيبىٍيدً  عىفٍ  .ُ ػاًلسه  كسػمـ عميػو اهلل صػمى اهللً  رىسيكؿي  بىٍينىمى  جى
اءىهي  ًإذٍ  النلاًس, ظىٍيرىمٍ  بىٍيفى  ؿه  جى ا ييٍدرى  فىمىـٍ . فىسىارلهي  رىجي تلى ًبًو, سىارلهي  مى يىرى  حى  صػمى اهللً  رىسيػكؿي  جى
ػػؿو  قىٍتػػؿً  ًفػػي نيوي يىٍسػػتىٍحذً  ىيػػكى  فىػػًإذىا. كسػػمـ عميػػو اهلل نىػػاًفًقيفى  ًمػػفى  رىجي  ًحػػيفى  اهللً  رىسيػػكؿي  لىػػوي  فىقىػػاؿى  .اٍلمي

يىػػػرى  ػػػدان  كىأىفل  اهللي, ًإالل  الى ًإلىػػػوى  أىفل  يىٍشػػػيىدي  }أىلىػػػٍيسى : جى مل ػػػؿي  اهلًل؟  فىقىػػػاؿى  رىسيػػػكؿي  ميحى  كىالى . بىمىػػػى: الرلجي
                                                           

 .ْٕسكرة التكبة مف الية: ُ
 (.َِٖ|ٖالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ِ
 .ُرة المنافقكف الية:سك  ّ
 (.ُْٓ|ُّ(, الماكردم: الحاكم:  ُِٓ|ٖابف كثير: تفسير القرفف العظيـ   ْ
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بلىةى  كىالى . بىمىى: مٍّي؟ . قىاؿى ييصى  }أىلىٍيسى : اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  .لىوي  شىيىادىةى   اللػًذيفى  }أيكلىًئؾى  :فىقىاؿى  .لىوي  صى
ـٍ  اهللي  نىيىاًني ٍنيي عى

ُ. 
ػػػاف ًإٍظيىػػػار كجػػو الداللػػػة: أىفل  يمى كيٌميػػػـٍ  اٍلقىٍتػػػؿ, ًمػػػفٍ  ييٍحًصػػف اإٍلً مىػػػى أىٍجمىعيػػكا كى ػػػاـ أىفل  عى مىػػػى الػػػدٍُّنيىا أىٍحكى  عى

للى كىاىلملو الظلاًىر رىاًئرالسل  يىتىكى
ِ. 

 سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في ىذه إلػى المسػحلة إلػى مػدل دخػكؿ تكبػة الزنػديؽ ضػمف النصػكص العامػة 
التي تنص عمى قبكؿ تكبة العبد مالـ يغرغر, فمف رأل دخكليا في ظؿ العمـك قػاؿ بقبكليػا, كمػف 

ء قػاؿ بعػػدـ رأل عػدـ دخكليػا ضػمف النصػكص العامػة, ألف الزنػديؽ يتصػؼ حالػو بالخػداع كالخفػا
 قبكليا. 

 الراجح:

كبعػػد ذكػػر أدلػػة القػػكليف يتػػرجح لػػدم عػػدـ قبػػكؿ تكبػػة الزنػػديؽ بعػػد القػػدرة عميػػو, كذلػػؾ لممسػػكغات 
 التالية:

 أف الزنديؽ أخؿ بالمقصد األسمى مف المقاصد الشرعية كىك حفظ الديف. .ُ
بمده بدعكة أف قبكؿ تكبتو قد يفضي إلى رجكعو إلى فساده كمف ثىـٌ قد يخمؽ اضطرابا في  .ِ

 غيره إلى معتقده الفاسد.
 يظيػػركف لػػـ يقتػػؿ المنػػافقيف مػػع عممػػو بحقيقػػة أمػػرىـ, ألنػػو لػػك قػػتميـ كىػػـ أف الرسػػكؿ  .ّ

 الػدخكؿ مػف فيتمنعػكا شاء لما أك لمضغائف يقتميـ الناس يقكؿ أف إلى ذريعة لكاف اإليماف
 .ّاإلسبلـ في

نػػو إلػػى النػػار بػػؿ أمػػره إلػػى اهلل, إف أف قتػػؿ الزنػػديؽ مػػع تكبتػػو بعػػد القػػدرة عميػػو ال يعنػػي أ .ْ
ف كذب فإلى جينـ كبئس المصير.  صدؽ في تكبتو فإلى رحمة اهلل, كا 

                                                           
 (.ِّٗ| ِ  ِٗٓمالؾ: مكطح اإلماـ مالؾ رقـ الحديث  ُ
 (.ِّٕ|ُِابف حجر: فتح البارم   ِ
 (.ّٕٓ|ِابف عبد البر: االستذكار   ّ
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عميػػو أنػػو سػػيقتؿ إف لػػـ يظيػػر اإليمػػاف فكػػاف كمػػف تػػاب كىػػك  القػػدرة أف الزنػػديؽ يػػكقف عنػػد .ٓ
 .ُيغرغر كمعمـك أف التكبة ال تقبؿ عند تيقف المكت

 .ّية إلى بدعة مضمة كالمقتكؿ سياسةكالداع ِكيمحؽ بيبالء الساحر كالخارجي

 كأما األدلة الشرعية عمى ىدر دـ الثيب الزاني كالمرتد كالقاتؿ المتعمد كغيرىـ فيي كالتي:

ٍبدً  عىفٍ  .ُ ملى الملوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  الملًو, عى مىٍيوً  اهللي  صى ملـى  عى سى ـي  يىًحؿُّ  }الى : كى , اٍمػًر و  دى  يىٍشػيىدي  ميٍسػًمـو
 الزلانًػػػي, كىالثليٍّػػػبي  بًػػػالنلٍفًس, الػػػنلٍفسي : ثىػػػبلىثو  ًبًإٍحػػػدىل ًإالل  الملػػػًو, رىسيػػػكؿي  كىأىنٍّػػػي الملػػػوي  ًإالل  ًإلىػػػوى  الى  أىفٍ 

ًة  التلاًرؾي  الدٍّيفً  ًمفى  كىالمىاًرؽي  مىاعى ًلٍمجى
ًة  اٍلميفىاًرؽي  ًلًديًنوً  . كفي ركاية }كىالتلاًرؾي ْ مىاعى ًلٍمجى

ٓ. 
:  الحػػػديث صػػػريح فػػػي إباحػػػة دـ الثيػػػب الزانػػػي كالقاتػػػؿ المتعمػػػد كالمرتػػػد, كقكلػػػو كجػػػو الداللػػػة: أف

 ديػػف عػػف ارتػػد إذا لدينػػو؛ ألنلػػو التػػارؾ عمػػى جارينػػا نعتنػػا بػػو أتػػى أنلػػو: ظػػاىره لمجماعػػة ؛ }المفػػارؽ
 جماعػة عػف خػرج مف كؿ الكصؼ ىذا في بيـ يمحؽ أنو غير جماعتيـ, عف خرج فقد , اإلسبلـ

ف المسػػمميف,  عمػػييـ, الحػػدٍّ  إقامػػة مػػف أنفسػػيـ منعػػكا إذا البػػدع كأىػػؿ كػػالخكارج, , مرتػػدًّا يكػػف لػػـ كا 
 بحكػػـ لمجماعػػة  }المفػػارؽ لفػػظ فيتنػػاكليـ أشػػبييـ؛ كمػػف كالمحػػاربكف, البغػػي, كأىػػؿ عميػػو, كقػػاتمكا
 . ٔالعمكـ

                                                           
, عىًف النلًبيٍّ  ُ : }إً  عىٍف اٍبًف عيمىرى ـٍ ييغىٍرًغٍر , الترمذم: سنف الترمذم , باب قىاؿى ا لى فل الملوى يىٍقبىؿي تىٍكبىةى العىٍبًد مى

, قاؿ ّّٕٓ(, كحسنو األلباني: صحيح كضعيؼ سنف الترمذم رقـ ْٕٓ| ٓ,  ّّٕٓالتكبة, رقـ الحديث 
بيا". انظر: اليركم: مرقاة  اليركم: "}ما لـ يغرغر  أم: مالـ يتيقف المكت, فإف التكبة بعد تيقف المكت ال يعتدُّ 

 (.ُِّٔ|ْالمفاتيح  

 نسبة إلى الخكارج. ِ
 (.ُِّ|ّ(, الصنعاني: سبؿ السبلـ  ُّٔ|ٓابف نجيـ: البحر الرائؽ   ّ
كىاألىٍنؼى ًباألىٍنًؼ  البخارم: صحيح البخارم, ًكتىابي الدٍّيىاًت, بىابي قىٍكًؿ الملًو تىعىالىى: }أىفل النلٍفسى ًبالنلٍفًس كىالعىٍيفى ًبالعىٍيفً ْ

ـٍ يىحٍ  ٍف لى مى دلؽى ًبًو فىييكى كىفلارىةه لىوي كى ٍف تىصى اصه فىمى كحى ًقصى ـي كىاأليذيفى ًباأليذيًف كىالسٍّفل ًبالسٍّفٍّ كىالجيري ا أىٍنزىؿى الملوي فىحيكلىًئؾى ىي ـٍ ًبمى كي
اًرًبيفى (, ٓ|ٗ,  ٖٕٖٔ, رقـ الحديث ْٓالظلاًلميكفى  سكرة المائدة الية:  ًة كىاٍلميحى مسمـ: صحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلقىسىامى

, رقـ الحديث  ـي اٍلميٍسًمـً ا ييبىاحي ًبًو دى اًص كىالدٍّيىاًت, بىابي مى  (.َُِّ|ّ,  ُٕٔٔكىاٍلًقصى
ًف اٍرتىدل, رقـ الحديث  ٓ ٍكـً ًفيمى سنف  (, الترمذم:َْٖ|ٔ ِّْٓأبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب الحدكد, بىابي اٍلحي

, رقـ الحديث  ثو ـي اٍمًر و ميٍسًمـو ًإالل ًبًإٍحدىل ثىبلى اءى الى يىًحؿُّ دى (, ُٗ|ْ َُِْالترمذم, كتاب الحدكد, بىابي مىا جى
 .ِّْٓصححو األلباني في صحيح سنف أبي داكد رقـ الحديث 

 (.ُٓٔ|ُُ(, النككم: شرح مسمـ  ُُِ|ٓالقرطبي: المفيـ   ٔ
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ػػفٍ  .ِ ػػةى, عى ًمػػيٌّ  أيتًػػيى : قىػػاؿى  ًعٍكًرمى ًضػػيى  عى ٍنػػوي, الملػػوي  رى نىاًدقىػػةو  عى ,فىػػحى  ًبزى ـٍ قىيي , اٍبػػفى  ذىًلػػؾى  فىبىمىػػاى  ٍحرى بلػػاسو  عى
, لىػـٍ  أىنىػا كيٍنػتي  لىػكٍ : فىقىاؿى  ـٍ ػملى الملػوً  رىسيػكؿً  ًلنىٍيػيً  أيٍحػًرٍقيي مىٍيػوً  اهللي  صى ػملـى  عى سى  ًبعىػذىابً  تيعىػذٍّبيكا }الى : كى
, الملًو  ـٍ لىقىتىٍمتييي ملى الملوً  رىسيكؿً  ًلقىٍكؿً  كى مىٍيوً  اهللي  صى مل  عى سى  .ُفىاٍقتيميكهي  ًدينىوي  بىدلؿى  }مىفٍ : ـى كى

إجماع, كفيػو دليػؿ عمػى كجػكب  كىك المرتدٌ  قتؿ يجب أنو عمى دليؿ كجو الداللة: أف ىذا الحديث
 .ِقتؿ الزنادقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٍكـً الميٍرتىدٍّ كىالميٍرتىدلًة كىاٍسًتتىابىًتيً  البخارم: صحيح البخارم, ُ , بىابي حي ـٍ ًقتىاًلًي , رقـ ًكتىابي اٍسًتتىابىًة الميٍرتىدٍّيفى كىالميعىاًنًديفى كى ـٍ
 (.ُٓ|ٗ,  ِِٗٔالحديث 

 (.ُْٖ|ٓ(, القسطبلني: إرشاد السارم  َِٕ|ُِ(, ابف حجر: فتح البارم  ٓٔ|ٖالعيني: عمدة القارم   ِ
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 المطمب الثالث

 اع بأعضاء المحككـ عميه باإلعداـآراء الفقهاء في حكـ االنتف

باإلعػػداـ قػػديـ حػػديث حيػػث تعػػرض لػػو الفقيػػاء  عميػػو المحكػػكـ إف الحػػديث عػػف االنتفػػاع بحعضػػاء
األكائػػؿ عنػػد حػػديثيـ عػػف أحكػػاـ المضػػطر, كتكمػػـ فيػػو بعػػض المعاصػػريف, كلكػػف قبػػؿ ذكػػر فراء 

 الفقياء في ىذه المسحلة سنتعرض لحكـ االنتفاع بميتة الدمي عمى النحك التي:

 :االضطرار ةحال في اآلدمي بميتة االنتفاع في الفقهاء أكال: آراء

 :قكليف عمى االضطرار حالة في الدمي بميتة االنتفاع حكـ في الفقياء اختمؼ

 أكػبل الدمي بميتة االنتفاع جكاز عدـ إلى الحنابمة كبعض كالمالكية الحنفية جميكر ذىب :األكؿ
 لمكػػػافر يجػػػكز ال أنػػػو الشػػػافعية كعنػػػد, كالكػػػافر المسػػػمـ ذلػػػؾ فػػػي يسػػػتكم لكرامتػػػو االضػػػطرار حالػػػة

 الميػػت أكػؿ يجػػكز ال أنػو كجػػو كعنػدىـ, اإلسػبلـ لشػػرؼ المسػمـ الدمػػي ميتػة مػػف األكػؿ المضػطر
 . ُمسمما المضطر كاف كلك المسمـ

 كلػك الميػت الدمي أكؿ أم: أكمو جكاز عدـ عميو المعكؿ كالنص: "لمدردير الكبير الشرح في جاء
 أم: أيضػا أكمػو كصػحح لخػر يفدمػ حرمػة تنتيػؾ ال إذ غيػره يجد لـ مسمما كلك( لمضطر  كافرا

 . ِ"لممضطر أكمو بجكاز القكؿ السبلـ عبد ابف صحح

 ىذا المضطر مات كلك ميتا أك حيا كاف سكاء أم تناكلو يجكز فبل الدمي كأما: "القاسـ ابف كقاؿ
 ميتػا كػاف إذا لممضػطر أكمػو صػحح بعضيـ أف الجنائز فخر كتقدـ المذىب ألىؿ المنصكص ىك
 . ّ"ذكر فيما كالكافر سمـالم بيف فرؽ كال

                                                           
(, السرخسي: المبسكط ِّ|ُ(, المرغياني: اليداية شرح البداية  َّٕ|ْني: مغني المحتاج  الشربي ُ
(, ابف قدامة: المغني ِْٖ|ُ(, القركم: الخبلصة الفقيية  ِْٗ|ُ(, الدردير: الشرح الكبير  ِّْ|ُُ 
 ٗ|َِْ.) 
 (.ِْٗ|ُالدردير: الشرح الكبير  ِ
 (.ُّٖ|ِالدسكقي: حاشية الدسكقي   ّ
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 بميتػة االنتفػاع جكاز إلى المالكية كبعض الحنفية كبعض كجميكر الحنابمة الشافعية ذىب :الثاني
 .ُلمضركرة الدمي

 الشػرح فػي قيػداه كمػا غيػره ميتػة يجػد لػـ إذا ميػت فدمػي أكػؿ لممضػطر: " المحتػاج مغنػي في جاء
 فإنػو نبيا الميت كاف إذا ما ذلؾ مف كيستثنى, الميت حرمة مف أعظـ الحي حرمة ألف, كالركضة

 . ِ"جزما منو األكؿ يجكز ال

 :النزاع محؿ تحرير

, كػافرا أك مسػمما كػاف سكاء االضطرار حالة ألكمو الدـ محقكف فدمي قتؿ حرمة عمى الفقياء اتفؽ
 فمػػ األكػؿ يجػػكز ىػؿ الميػت الدمػػي فػي كاختمفػكا, غيػػره نفػس مػػف بالبقػاء بػحكلى نفسػػو ليسػت ألنػو
 .االضطرار؟ عمى قكليف سبؽ ذكرىما حالة جثتو

 :دلةاأل

 :كالمعقكؿ كالسنة كاستدلكا بالقرفف :القكؿ األكؿ أدلة: أكال

 أكال: مف القرآف:

لىقىػػػدٍ : تعػػػالى قػػػاؿ  .ُ ٍمنىػػػا كى ـى  بىنًػػػي كىرل ٍمنىػػػاىيـٍ  فىدى مى ٍقنىػػػاىيـٍ  كىاٍلبىٍحػػػرً  اٍلبىػػػرٍّ  ًفػػػي كىحى زى  الطليٍّبىػػػاتً  ًمػػػفى  كىرى
فىضل  مىى ٍمنىاىيـٍ كى مىٍقنىا ًمملفٍ  كىًثيرو  عى تىٍفًضيبلن  خى

ّ. 
 كىػذا, الطيبات كأكؿ الصكرة كحسف بالعقؿ الحيكانات عف كميزه اإلنساف كـر اهلل أف: الداللة كجو

فْبيػا العبػث كعػدـ بػدفنيا جثتػو تكػريـ يجػب حيػث مكتػو إلػى يمتد التكريـ  تنػاكؿ بجػكاز القػكؿ , كا 
 .تكريمو ينافي جثتو

ـٍ  ... أىييًحبُّ : تعالى قاؿ .ِ ديكي ـى  يىٍحكيؿى  أىفٍ  أىحى ٍيتنا أىًخيوً  لىٍح فىكىًرٍىتيميكهي ... مى
ٓ. 

                                                           
 (.َِْ|ٗ(, ابف قدامة: المغني  َُُ|ْ(, القرافي: الذخيرة  ُٕٓ|ُٓردم: الحاكم  الماك  ُ
 (.َّٕ|ْالشربيني: مغني المحتاج   ِ
 .َٕسكرة اإلسراء الية: ّ
 (.ِْٗ|َُالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرفف   ْ
 .ُِسكرة الحجرات مف الية: ٓ
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 فػػي غايػػة صػػكرة كىػػذه, ميػػت كىػػك لحمػػو يحكػػؿ كمػػف مسػػمما يغتػػاب مػػف شػػبو اهلل أف: الداللػػة كجػػو
ٍيتنػػا} كقكلػػو, القػػبح  فيػػو يػػتب فػػي يبيػػت أف اإلنسػػاف يشػػتيي ال حػػد إلػػى النفػػرة يػػكرث المػػكت ألف , مى
  .ُشديدة كراىة إذان  ففيو منو, يحكؿ بحيث يقربو فكيؼ ميت,

 ثانيا: مف السنة:

ػػةي : } النبػػي قػػاؿ ٍرمى ـى  اٍبػػفً  حي ٍكتًػػوً  بىٍعػػدى  فدى تًػػوً  مى ٍرمى يىاتًػػوً  ًفػػي كىحي كىٍسػػري  , حى ٍظًمػػوً  كى ٍكتًػػوً  بىٍعػػدى  عى  كىكىٍسػػرً  مى
يىاًتوً  ًفي عىٍظًموً   . ِ حى

 األكػؿ يجػكز ال أنػو فكمػا, جثتػو تكػريـ ككجػكب الميػت حرمػة فػي حصػري الحػديث أف: الداللة كجو
 . الحرمة في لبلستكاء مكتو بعد فكذا حياتو حاؿ جسده مف

 :المعقكؿ ثالثا: مف

, حػرمتيـ كىتػؾ األنبيػاء لحػكـ أكػؿ إلػى يفضػي الدمػي ميتػة مػف المضػطر أكػؿ بجػكاز القػكؿ إف 
اسػتثناء األكػؿ مػف لحػـ النبػي الميػت, فإنػو ال , كيشكؿ ىذا المعقػكؿ عمػى القػكؿ بّمحـر أمر كىذا

 .ْيجكز األكؿ منو جزما كما تقدـ ذكره في مغني المحتاج

 :كالسنة بالقرفف كاستدلكا أدلة القائميف بالجكاز: :ثانيا

 أكال: مف القرآف:

ا: تعالى قاؿ  ـى  ًإنلمى رل ـي  حى مىٍيكي ٍيتىةى  عى ـى  اٍلمى ـى  كىالدل لىٍح ا اٍلًخٍنًزيرً  كى مى ػفً  الملػوً  ًلغىٍيرً  ًبوً  أيًىؿل  كى ٍيػرى  اٍضػطيرل  فىمى  غى
ادو  كىالى  بىاغو  ـى  فىبلى  عى مىٍيوً  ًإٍث رىًحيـه  غىفيكره  الملوى  ًإفل  عى

ٓ. 

 الضػػركرة بػػو تنػػدفع مػػا بقػػدر المحرمػػة األطعمػػة مػػف يحكػػؿ أف لممضػػطر أجػػاز اهلل أف: الداللػػة كجػػو
 .الدمي كميتة البيائـ ميتة تشمؿ حيث تةالمي: المحرمة األطعمة جممة كمف, لنفسو إحياءن 

                                                           
 (.ُُُ|ِٖالرازم: تفسير الرازم   ُ
.ُٕٓ|ُٓ الماكردم: الحاكم  ِ  (, لـ أجده في كتب الحديث حسب ما بحثتي
 (.ُٕٓ|ُٓ(, الماكردم: الحاكم  ِْٗ| ِابف نصر البغدادم: اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ   ّ
4
 (.َّٕ|ْالشربيني: مغني المحتاج   
 .ُّٕسكرة البقرة الية: ٓ
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 ىػػذا عمػى كثيػػر ابػف كعقػػب. النػار دخػؿ مػػات ثػـ يشػػرب, كلػـ يحكػؿ فمػػـ اضػطيرل  مػػف: مسػركؽ قػاؿ
 .ُرخصة ال عزيمة لممضطر الميتة أكؿ أف يقتضي كىذا: قائبل القكؿ

 ثانيا: مف السنة:

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ملى الملوً  رىسيكؿى  أىفل  مى مىٍيوً  اهللي  صى ملـى  عى سى مىى مىرل  كى ٍمزىةى  عى قىدٍ  حى  أىفٍ  }لىٍكالى : فىقىاؿى  ًبًو, ميثٍّؿى  كى
ًفيلةي  تىًجدى  ٍكتيوي  نىٍفًسيىا ًفي ِصى تلى لىتىرى تلى ,ّاٍلعىاًفيىةي  تىٍحكيمىوي  حى قىملتً  بيطيكًنيىا , ًمفٍ  ييٍحشىرى  حى كىثيػرىتً  الثٍّيىابي  كى  كى

ػ فىكىػافى  اٍلقىٍتمىػى, فً  ؿي الرلجي ثىػةي  كىالػرلجيبلى ـل : قيتىٍيبىػةي  زىادى  - اٍلكىاًحػدً  الثلػٍكبً  ًفػػي ييكىفلنيػكفى  كىالثلبلى  قىٍبػػرو  ًفػي ييػٍدفىنيكفى  ثيػ
ملى الملوً  رىسيكؿي  فىكىافى  - كىاًحدو  مىٍيوً  اهللي  صى ملـى  عى سى  .ْاٍلًقٍبمىةً  ًإلىى فىييقىدٍّميوي  قيٍرفننا أىٍكثىري  أىيُّييـٍ  يىٍسحىؿي  كى

 ذكم نفػػكس بػػو تحفػػظ أف فػػحكلى ,ليػػا  حرمػػة ال التػػي البيػػائـ تحكمػػو أف جػػاز إذا أنػػو: الداللػػة كجػػو
 لحمػػو كألف ,أكلػػى نفػػس ذم بغيػػر فإحيابىػػا ,نفػػس  بقتػػؿ نفسػػا يحيػػي أف كػػاف لمػػا كألنػػو, الحرمػػات

 . ٓ نفس بإحياء يبمى أف أكلى فكاف نفس, إحياء بغير يبمى

 سبب الخالؼ:

في اختبلفيـ في ىذه المسحلة ىػك تكييػؼ االنتفػاع مػع مبػدأ الكرامػة اإلنسػانية, لعؿ السبب الرئيس 
 فمف رأل أنو يتعارض مع ىذا المبدأ قاؿ بالمنع, كمف رأل عدـ التعارض قاؿ بالجكاز.

 الراجح:

 كالراجح لدم في ىذه المسحلة ىك جكاز االنتفاع بميتة الدمي, كذلؾ لممسكغات التالية:

                                                           
 (.ِْٖ|ُابف كثير: تفسير القرفف العظيـ   ُ
زة بنت عبد المطمب أسممت كىاجرت, كىي أـ الزبير بف العكاـ, تكفيت بالمدينة أم: تحزف, كصفية أخت حم ِ

 (.ٔٔ|ٔ. انظر: العيني: شرح سنف أبي داكد  -رضي اهلل عنو -في خبلفة عمر
أم: السباع كالطير التي تقع عمى الجيؼ فتحكميا, كتجمع عمى العكافي. انظر: العيني: شرح سنف أبي داكد  ّ
 (.ِٖٓ|ٖدم: عكف المعبكد  (, العظيـ فبأٔ|ٔ 
, رقـ الحديث  ْ نىاًئًز, بىابه ًفي الشلًييًد ييغىسلؿي (, كحسنو ٔٓ|ٓ,  ُّّٔأبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب اٍلجى

 (.ُّٔ|ٓ  ُّّٔ, رقـ الحديث األلباني, انظر: األلباني: صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد
 حديث عنده كلـ يبينكا المراد منو.(. كقد تكقؼ شراح الُٕٓ|ُٓالماكردم: الحاكم   ٓ
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يتكافؽ مع المقاصد الشػرعية, حيػث إننػا إذا كازنػا بػيف مصػمحة االنتفػاع أف القكؿ بالجكاز  .ُ
بجثة الميت لصالح الحي المضطر كمفسدة األخذ مف الجثة ترجح لدينا مصمحة االنتفاع 

 إذ الحي أكلى مف الميت بالعناية كالصكف.
 أف القكؿ باالنتفاع ليس مفاده أف تشكه الجثة, بؿ يككف بالطرؽ الطبية البلئقة. .ِ
 أف كثيرا مف الفقياء أجازكا شؽ بطف الميت الستخراج جكىرة كاف قد ابتمعيا قبؿ مكتو. .ّ

 ثانيا: آراء الفقهاء األكائؿ في حكـ االنتفاع بأعضاء مهدر الدـ:

ليػؾ بعػػض  كردت بعػض النصػكص الفقييػة لػػدل الفقيػاء القػدامى تبػػيف فراءىػـ فػي ىػػذه المسػحلة, كا 
 ىذه النصكص:

 . ُالدـ" مباح ألنو أكمو لو كالزاني المحصف كالمرتد الحربي الحي :ؿجاء في الذخيرة: "كقي .ُ
 . ُالدـ"

ٌـّ  ميتتػػو ألف لمضػػركرة, أكمػػو يجػػكز فػػبل الدمػػي إالل  كقػاؿ الػػدردير فػػي الشػػرح الصػػغير: " .ِ  سيػػ
 .ِ"الضركرة تزيؿ فىبلى 

 معصػكميف؛ ليسػا ألنيمػا كحربي؛ مرتد ككرد في النجـ الكىاج في أحكاـ المضطر: "كقتؿ .ّ
نمػا  كالمحػػارب المحصػف الزانػػي ككػذلؾ أدبنػػا, الضػركرة محػػؿ غيػر فػػي اإلمػاـ إذف تبػػريع كا 

ف كأكمػػػو قصػػػاص عميػػػو مػػػف قتػػػؿ فػػػييف, كلػػػو األصػػػح عمػػػى الصػػػبلة كتػػػارؾ  يحضػػػره لػػػـ كا 
  .ّالسمطاف"

 المحصف كالزاني كالحربي الدـ مباح فدميا إال يجد لـ كجاء في المبدع شرح المقنع: "فإف .ْ
 . ْكأكمو" قتمو حؿ

ف لمغنػػي: "كفػي ا .ٓ  إتػػبلؼ كال , إجماعػػا قتمػػو لػػو يػػبح لػػـ , الػػدـ محقػػكف فدميػػا إال يجػػد لػػـ كا 
 ال كىػذا, بإتبلفػو نفسو يبقي أف يجكز فبل , مثمو ألنو ؛ كافرا أك كاف مسمما , منو عضك
ف, فيو خبلؼ  ألف ؛ كأكمػو قتمػو لػو أف القاضي فذكر كالمرتد, كالحربي الدـ, مباح كاف كا 

                                                           
 (.ُُُ|ْالقرافي: الذخيرة   ُ
 (.ُْٓ|ْالصاكم: حاشية الصاكم   ِ
 (.َٕٓ|ٗالدميرم: النجـ الكىاج شرح المنياج   ّ
 (.ُِٖ|ٗابف مفمح: المبدع شرح المقنع   ْ
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ف,  السػػباع بمنزلػػة فيػػك , لػػو حرمػػة ال ألنػػو الشػػافعي؛ أصػػحاب قػػاؿ كىكػػذا, مبػػاح قتمػػو  كا 
 . ُ"مكتو بعد فكذلؾ قتمو, بعد مباح أكمو ألف ؛ أكمو أبيح ميتا, كجده

 الزانػػي ككػػذا. قطعػػا كأكمػػو كالمرتػػد الحربػػي قتػػؿ لممضػػطر كفػػي ركضػػة الطػػالبيف: "فيجػػكز .ٔ
 غيره, عمى قصاص لو افك كلك. فييـ االصح عمى الصبلة كتارؾ كالمحارب, المحصف,

ف كأكمو, قصاصا, قتمو فمو اضطرار, حالة في ككجده   .ِالسمطاف" يحضره لـ كا 
 المحصػػف كالزانػػي كػػالحربي قتمػو يحػػؿ مػػف المضػطر كجػػد لػػك قػاؿ العػػز بػػف عبػد السػػبلـ: " .ٕ

 ذبحيػػػـ لػػػو جػػػاز الصػػبلة, تػػػرؾ عمػػػى كالمصػػر, كالبلئػػػط قتمػػػو تحػػتـ الػػػذم الطريػػػؽ كقػػاطع
 مػػف أقػػؿ زكاليػػا فػػي المفسػػدة فكانػػت اإلزالػػة, مسػػتحقة ألنيػػا لحيػػاتيـ ةحرمػػ ال إذا كأكميػػـ
, حيػػاة فػػكات فػػي المفسػػدة  تحصػػبل ذلػػؾ جػػاز شػػابيو كمػػا ىػػذا فػػي تقػػكؿ أف كلػػؾ المعصػػـك
 .ّالمفسدتيف" ألعظـ دفعا أك المصمحتيف ألعمى

لة عمػػى كبنػػاء عمػػى مػػا ذكرنػػا مػػف النصػػكص الفقييػػة يتضػػح لنػػا أف الفقيػػاء اختمفػػكا فػػي ىػػذه المسػػح
 قكليف:

 ذىب الشافعية كالحنابمة إلى جكاز االنتفاع بحعضاء ميدر الدـ أكبل لمضركرة.  األكؿ:

ذىب الحفية في المعتمد عندىـ كالمالكية إلى حرمة أكؿ لحـ ميدر الػدـ لمػا فػي ذلػؾ مػف  الثاني:
 افتيات عمى اإلماـ كما يقكؿ المالكية.

 :الدـ مهدر بأعضاء النتفاعا حكـ في المعاصريف الفقهاء ثالثا: آراء

 ثالثة أقكاؿ:اختمؼ المعاصركف في ىذه المسحلة عمى 

 جكاز االنتفاع بحعضاء ميدر الدـ دكف اعتبار إلذنو أك إذف كرثتو, كممف قاؿ بو الػدكتكر األكؿ:
 .ُكالدكتكر البكطي ْالعدكل الرحمف عبد الدكتكر طنطاكم ك سيد محمد

                                                           
 (.ُِْ|ٗابف قدامة: المغني   ُ
 (.َٓٓ|ِالنككم: ركضة الطالبيف   ِ
 (.ٓٗ|ُقكاعد األحكاـ في مصالح األناـ   ابف عبد السبلـ: ّ
 .َُُِٔالعدد  ََِٗمارس  ُِىػ  َُّْربيػع االكؿ  ُٓجريدة الشرؽ االكسط , الخميػس  ْ
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 ِميػػػػدر الػػػػدـ أك كرثتػػػػو, كممػػػػف قػػػػاؿ بػػػػو الػػػػدكتكر الجميمػػػػي جػػػػكاز االنتفػػػػاع بشػػػػرط إذف الثػػػػاني:
 .ْ, القرضاكمّكالشاذلي

 جكاز االنتفاع بشرط إذف ميدر الدـ دكف اعتبار إذف كرثتو. الثالث:

ليؾ أدلتيـ:  كلكؿ كاحد مف أصحاب ىذه األقكاؿ نظرة فقيية يتكجو رأيو مف خبلليا, كا 

 أكال: دليؿ أصحاب القكؿ األكؿ:

 ميز التي بحعضاء ميدر الدـ ال يتعارض مع مبدأ الكرامة اإلنسانية حيث إف الكرامةأف االنتفاع  
نمػا الحػاالت, كػؿ فػي لػو مبلزمػة تكػكف حتػى بشػريتو, جػكىر مػف نابعػة ليسػت بيا, اإلنساف اهلل  كا 
 ألمره االنصياع عمى مستقيمان  كجؿ, عز هلل عبكديتو فطرة مع متجاكبان  كاف ما يبلزمو كصؼ ىي

 الجممة. في كلك كسمطانو,

ال القتػػػػؿ, مكجػػػػب بتحقػػػػؽ ميػػػػدرة تصػػػػبح الكرامػػػػة ىػػػػذه أف المعمػػػػكـ كمػػػػف  الشػػػػريعة أكجبػػػػت لمػػػػا كا 
 قتمو.  اإلسبلمية

 شػرعان, القتػؿ اسػتكجب قػد مف أكؿ عمى اإلقداـ الحنفية بجكاز كبعض كالحنابمة كقد أفتى الشافعية
 مشػػرؼ الػػدـ معصػػكـ إنسػػاف جسػػـ فػػي ليػػزرع منػػو عضػػك اقتطػػاع ىنػػا يجػػكز فػػؤلف الضػػركرة, عنػػد
 .ٓأكلى باب مف اليبلؾ, عمى

 :ُكاشترط الدكتكر البكطي عدة شركط كىي

                                                                                                                                                                      
(, كىك بحث ضمف مجمة مجمع الفقو ُٕٗ|ُالبكطي: انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا   ُ

 اإلسبلمي العدد الرابع.
الدكرة السادسة العدد  (, مجمة مجمع الفقو اإلسبلميُٓٗٗ|ّالخصيتيف كالمبيضيف  الجميمي: حكـ نقؿ  ِ

 .السادس
 (.ُٕٖ|ْالشاذلي: انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا   ّ
ىذا الرأم لو في الدكرة الثالثة عشر لمبتمر مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر, انظر: جريدة الشرؽ األكسط  ْ

 .َُُِٔ العدد
 الرابع العدد اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة, البكطي: انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا ٓ
 السادس العدد اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة, (, السبلمي: زراعة خبليا الجياز العصبي كخاصة المخُٕٗ|ُ 
 (.ٖٓٔ|ِ  الثالث العدد مياإلسبل الفقو مجمع مجمة (, السبلمي: متى تنتيي الحياةُٕٓٓ|ّ 
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 أنو المختص العادؿ الطبيب يقرر بحيث المستفيد, لحاؿ بالنسبة أف تتكفر حالة الضركرة .ُ
 اصػطناعي عضػك مقامػو يقػكـ كال جسػده, فػي العضػك ىػذا زرع مػف حياتػو السػتنقاذ بد ال
 ىػك مػا إلػى يعػكد الشػكؿ, بيػذا الضػركرة اشػتراط نجس, كسػبب يرغ حيكاف مف عضك أك

 أف ريػػػب كال قصػػػاص, اسػػػتيفاء أك حػػػد إقامػػػة عنػػػد القتػػػؿ فػػػي التمثيػػػؿ حرمػػػة مػػػف مقػػػرر
 ذلػؾ جػكاز يتكقػؼ أف فينبغػي كحكميػا, المثمػة معنػى فػي يػدخؿ الحػي مػف جزء اقتصاص

 االضطرار. عمى
 ذاتيا. الضركرة بقدر محددان  التنفيذ يككف أف .ِ
ذ فأ .ّ  الػذم السػبب كعػف المثمػة معنػى عػف العمميػة تبعػد التػي الممكنػة الحديثة الكسائؿ تيتخى

 .التعذيب كىك أجمو, مف حـر
 أكػػػؿ جػػػكاز مػػػف الفقيػػػاء مػػػف فريػػػؽ قػػػرره مػػػا عمػػػى ككجػػػو عػػػدـ اعتبػػػار إذنػػػو أك إذف كرثتػػػو قياسػػػان 

كا لممضػطر قتػؿ كرثتػو, حيػث إنيػـ أجػاز  رضاء أك رضاه دكف قتمو بعد الدـ ميدكر لحـ المضطر
 . ِميدر الدـ كأكمو كلـ يكجبكا الضماف عمى المضطر لكرثة ميدر الدـ

 :أصحاب القكؿ الثانيثانيا: دليؿ 

 جػػكىر مػػف نابعػػة كرامتػػو ألف كرامتػػو, إىػػدار يعنػػي ال بػػالمكت عميػػو المحكػػكـ مػػف الحيػػاة أف سػػمب
نسانيتو فدميتو  التيػة الحػاالت فػي مكػـر نسػاففاإل. تعػالى هلل العبكديػة نطػاؽ مػف يطرد لـ ماداـ كا 
ف حتػػػى  عمػػػدان, الػػػنفس كقاتػػػؿ المحصػػػف, فػػػالزاني: اإلسػػػبلمي لمقضػػػاء طبقػػػان  بػػػالمكت عميػػػو حكػػػـ كا 
 فإف فييـ, كنفذ باإلعداـ عمييـ حكـ إذا كأشباىيـ كميـ ىبالء القتؿ, جزابه كاف إذا الطريؽ كقاطع
 غسػميـ كجػكب بػدليؿ مصػكنة الشػرع ظػؿ في كرامتيـ إف بؿ أىدرت, قد كرامتيـ أف يعني ال ذلؾ

 ذاتيػػػا بحػػػد عقػػػكبتيـ إف بػػػؿ بجثػػػثيـ, التمثيػػػؿ كحرمػػػة سػػػٌبيـ, كحرمػػػة عمػػػييـ, كالصػػػبلة كتكفيػػػنيـ,

                                                                                                                                                                      
 , مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي العدد الرابعالبكطي: انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا ُ
 ُ|ُٕٗ-ُٖٗ.) 
(, ابف عبد السبلـ: قكاعد األحكاـ في مصالح ُِْ|ٗ(, ابف قدامة: المغني  َٓٓ|ِالنككم: ركضة الطالبيف   ِ

 (.ٓٗ|ُاألناـ  



 
131 

 لىػػكٍ  تىٍكبىػػةن  تىػػابى  لىقىػػدٍ  قػػاؿ فػػي حػػؽ مػػاعز بعػػد إقامػػة الحػػد عميػػو: } اإلثػػـ, فػػالنبي  مػػف ليػػـ مطيػػرة
ـٍ  أيملةو  بىٍيفى  قيًسمىتٍ  ًسعىٍتيي لىكى

ُ. 

 أك تعميػؽ إلػى تحتػاج ال اإلسبلـ في الكرامة ميدكر غير باإلعداـ عميو المحككـ أف عمى اكداللتي
 عمييػػػا محكػػػكـ كىػػػي الغامديػػػة إلػػػى باإلحسػػػاف أمػػػر - كسػػػمـ عميػػػو اهلل صػػػمى - فالرسػػػكؿ.  بيػػػاف

 كمػا خيػران, الغامديػة كعمػى عميػو كأثنى لماعز, كاستغفر عمييا, كصمى سبيا, عف كنيى باإلعداـ,
 الػػذنب, مػػف مطيػػرة العقكبػػة أف األمػػة ىػػذه مػػف الصػػالح السػػمؼ أذىػػاف فػػي اسػػتقر قػػد ألنػػو إال ذلػػؾ
 .ِالكرامة؟ ليدر سببان  تجعؿ أف ذلؾ بعد يصح فكيؼ مطيرة كانت فإذا

 المػكت, بعػد باإلعػداـ عميػو المحكػكـ قرنيػة استئصػاؿ عف نسمعو ما يقكؿ الدكتكر الجميمي: "كأما
 أكجبػػػػت كالقانكنيػػػػة الشػػػػرعية النصػػػػكص ألف الكرثػػػػة يكافػػػػؽ أك عيتبػػػػر  لػػػػـ مػػػػا عميػػػػو نقػػػػرىـ ال فيػػػػذا

 الكضػعي القػانكف نصػكص إبػداؿ كيجػب األعضاء استئصاؿ عمى تنص كلـ النفس في القصاص
 عنػػد يسػػيران  ذلػػؾ يكػػكف كقػػد األعضػػاء بعػػض أك القرنيػػة استئصػػاؿ اإلعػػداـ عقكبػػة إلػػى تضػػاؼ إذ

 أف نخشػى كنحػف بػنص إال عقكبػة ال اذ سػيرع أمػر فيػك الفقيػاء عند أما الكضعي, القانكف رجاؿ
 كىػػذا كتفصػػيبلن  جممػػة المتػػكفى أعضػػاء فيستحصػػمكا باألحيػػاء كالرأفػػة اإلنسػػانية بحجػػة األطبػػاء يتجػػران 
 .ّشرعان" جائز غير

 :ْكاشترط الدكتكر الشاذلي عدة شركط لجكاز النقؿ مف المحككـ عميو باإلعداـ

 عػف كسػمـ عميػو اهلل صػمى اهلل رسػكؿ نيى كقد ,ميثمة حياتو, ألنيا أثناء أعضابه تبخذ أال .ُ
نما المثمة,  .مباشرة فيو الحكـ تنفيذ عقب تبخذ كا 

 سػػبؽ كمػػا اليػػبلؾ عمػػى تكشػػؾ نفػػس إنقػػاذ إلػػى االضػػطرار حػػاؿ فػػي األخػػذ ىػػذا يكػػكف أف .ِ
 الحيػػة لؤلعضػػاء مخػػازف يتخػػذ األطبػػاء االختيػػار, حيػػث يمنػػع أف حػػاؿ فػػي القػػكؿ, كلػػيس

                                                           
نىى, رقـ الحديث مسمـ ُ مىى نىٍفًسًو ًبالزٍّ ًف اٍعتىرىؼى عى ديكًد, بىابي مى  (.ُُِّ| ّ,  ُٓٗٔ: صحيح مسمـ, ًكتىابي اٍلحي
 درع: حكـ نقؿ األعضاء مف المحكـك عميو بالقتؿ, بحث منشكر عمى مكقع الممتقى الفقيي. ِ
الدكرة السادسة العدد  إلسبلمي(, مجمة مجمع الفقو آُٗٗ|ّالجميمي: حكـ نقؿ الخصيتيف كالمبيضيف   ّ

 .السادس
4
الدكرة  (, مجمة مجمع الفقو اإلسبلميُٕٖ|ْالشاذلي: انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا   

 .الرابعة
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ا, ألف األخػذ مػف أعضػائيـ جػاز ألجػؿ الضػركرة كالضػركرة تقػدر شػابك  متى إلييا يمجبكف
 بقدرىا.

 المسػمميف األطبػاء مػف نخبػة رقابػة كتحػت التنفيذيػة السػمطة رقابػة تحت ذلؾ كؿ يككف أف .ّ
 .الحاذقيف

 .جميعان  لمناس كيعمف ذلؾ كؿ ينظـ قانكف لذلؾ يكضع أف .ْ
 مع حاؿ المضطر بشرط أف أف يتـ تحديد زمف تنفيذ الحكـ عمى ميدرم الدـ بما يتناسب .ٓ

  .بيـ يضر ال كقت في فييـ الحكـ تنفيذ يككف
 االنتفاااع هاا ا مالءمااة لمعرفااة الحكام تنفٌاا  قباال الالزمااة الفحاوص إجااراء ماان مااانع والثػـ قػاؿ: "

 إذنو يعتبر األمر كلي أف عمى فيو النص يككف ...... كقد مالءمته عدم أو لغٌره, أو ما, إلنسان
 االنتفػاع فرصػة تضػيع ال حتػى لميػدؼ تحقيقػان  أكثػر الػدـ كلػي مف اإلذف بمثابة الجزء ىذا أخذ في
 .كبيرة بسرعة مكتو عقب اإلنساف أجزاء بعض لتحمؿ كنظران  الجزء, بيذا

 فرصػػة كتضػػيع الجػػزء, بيػػذا االنتفػػاع فرصػػة تضػػيع بػػذلؾ إذف ىنػػاؾ يكػػف لػػـ إف الحالػػة ىػػذه كفػػي
 .اليبلؾ مف نفس إنقاذ

 الفقييػػػة, الناحيػػػة مػػػف كبيػػػران  دكران  لػػػئلذف يجعػػػؿ ال الضػػػركرة عنػػػد ذلػػػؾ كازبجػػػ القػػػكؿ فػػػإف كأيضػػػان 
 مػػاؿ سػػكل يجػػد لػػـ إذا كمػػا الحالةػػػ ىػػذه فػػي اإلذف عػػف كيتغاضػػى المحظػػكرات, تبػػيح فالضػػركرات

 عمػػػى الضػػػماف عميػػػو ثػػػـ إذف دكف كلػػػك يشػػػرب أك منػػػو يحكػػػؿ أف عميػػػو فػػػإف حياتػػػو, بػػػو لينقػػػذ غيػػػره
 .ُالضماف" ىذا في الخبلؼ

 العفػك فػي الكرثػة حػؽ عمػى قياسػان  الميػت مػف الكصػية مقػاـ يقػكـ الدكتكر درع: "إف إذف الكرثة قاؿ
 عمػػى الحػػد إقامػػة فػػي بحقيػػـ مطالبػػة كرثتػػو قػػيس المقػػذكؼ مػػات الجميػػكر, فػػإذا عنػػد مػػكرثيـ عػػف

 فػػإف كرثتػػو, إلػػى ينتقػػؿ الحػػؽ بمطالبػػة المقػػذكؼ بحقػػو حػػاؿ حياتػػو بإقامػػة الحػػد عميػػو, فػػإف القػػاذؼ
ف القػاذؼ, عمػى الحػد إقامػة كطمبػكا الدعكل أقامكا اشابك   لمميػت حقػان  كػاف مػا فكػؿ , عفػكا شػاءكا كا 

                                                           
 (, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.ُٕٖ|ْالشاذلي: انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا   ُ
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 صػػاحبو, حػػؽ مػػف بػػو كالكصػػية بالعضػػك التبػػرع داـ كمػػا كفاتػػو, بعػػد لكرثتػػو حػػؽ فيػػك حياتػػو حػػاؿ
 .ُمكتو" بعد لكرثتو حقان  فيككف

 نظػر فػي يعػدٌ  ال خػاص كارث لػو لػيس كأما مف ال كلي لو مف ميدرم الدـ فالسػمطاف كليػو, فالػذم
نما كرثة, أك كليٌ  بدكف الشرع  ىنػا كمف السمطاف, ىذا في كيمثميا ككرثتو, قرابتو تعد كميا األمة كا 
 .ِّ«لو كلي ال مف كلي السمطاف أف: »فقيان  المعركؼ مف كاف

 :أصحاب القكؿ الثالثثالثا: دليؿ 

 بػو أذف قػد يكػف لػـ فػإف كفاتػو, بعػد عميػو كقػع لػو إسػاءة يعػد عميػو المحكػكـ مػف عضك اقتطاع أف
 يقاس أف يمكف الذم كاألصؿ. بو يحذف أف كفاتو بعد ألحد يكف لـ الكصية طريؽ عف حياتو حاؿ
 فإف الكرثة, إلذف يخضع ال فيذا قبميا, ال كفاتو بعد فيو الطعف شتمو أك أك الميت قذؼ ىك عميو
 فػي النظػر كػاف. ميتػان  يقػذؼ لػـ إف القتؿب ىيدد كحف ضركرة, في الطاعف أك الشاتـ أك القاذؼ كقع
 كػػػاف كشػػػركطيا الضػػػركرة حػػػد تحقػػػؽ فػػػإذا المقػػػذكؼ, أقػػػارب إذف إلػػػى يمتفػػػت كال , لمضػػػركرة ذلػػػؾ

 أف يمكػػف الػػذم ىػػك األصػػؿ فيػػذا الكرثػػة, إذف عمػػى ىػػذا يتكقػػؼ كال يشػػتـ أك يقػػذؼ أف لممضػػطر
 مػػف إذف دكف عامػػة ميػػتكال خاصػػة بالقتػػؿ عميػػو المحكػػكـ أعضػػاء مػػف األخػػذ مسػػحلة عميػػو تقػػاس
 أف ألحػد يكػف لػـ أعضائو مف بعضك أكصى قد الميت يكف كلـ ضركرة ىناؾ تكف لـ فإف الكرثة,
 .ْمنو عضك بحخذ يحذف

 سبب الخالؼ:

يرجع االخػتبلؼ فػي ىػذه المسػحلة إلػى قضػية إىػدار دـ الجػاني ىػؿ تسػقط حقػو فػي أعضػائو ألنػو 
الجـر ال يسقط كرمتػو كبالتػالي فمػو الحػؽ فػي أعضػائو  بارتكابو الجـر أسقط كرامتو, أـ أف ارتكابو

 أف تيدفف كالمعتاد أك أف يتبرع بيا أك يحذف كرثتو مف بعده؟.

 
                                                           

 ألعضاء مف المحكـك عميو بالقتؿ, مكقع المجمع الفقيي.درع: حكـ نقؿ ا ُ
 (.ُِْ|ٖفؿ بكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية,   ِ
 درع: حكـ نقؿ األعضاء مف المحكـك عميو بالقتؿ, مكقع المجمع الفقيي. ّ
 .عميو بالقتؿ, مكقع المجمع الفقييدرع: حكـ نقؿ األعضاء مف المحكـك  ْ
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 الراجح:

ال يعقػؿ  -مثبل  –كبعد عرض األقكاؿ كأدلتيا يترجح التفريؽ بيف ميدرم الدـ فالثيب المقر بالزنا 
الػػذم ىيػػدمت بكشػػايتو البيػػكت, كسػػفكت  أف نسػػاكم بينػػو كبػػيف الجاسػػكس المقػػدكر عميػػو قبػػؿ تكبتػػو

نيػػى عػػف  بخيانتػو دمػػاء األبريػاء الشػػرفاء, فػػاألكؿ نعتػد بإذنػػو ألف كرامتػو باقيػػة حيػػث إف النبػي 
سب الغامدية كما سػبؽ, كأمػا الجاسػكس المتمػادم فػبل كرامػة لػو ألنػو باعيػا بػدراىـ معػدكدة ككػاف 

و أك إذف كرثتػو؟, كأنػا أرجػح ىػذا لممسػكغات فييا مػف الزاىػديف فكيػؼ نجعػؿ لػو قيمػة كاعتبػارا إلذنػ
 التالية:

أف التفريؽ فيو الجمع بيف القػكليف: األكؿ كالثػاني, كالجمػع بػيف األقػكاؿ فػي ظػؿ المقاصػد  .ُ
 الشرعية أكلى مف إىماؿ بعضيا.

أف عدـ اعتبار إذف الجاسكس كما في حكمو مف ميدرم الدـ قد يشػكؿ رادعػا ليػـ, كلمػف  .ِ
 طريقيـ. تسكؿ لو نفسو أف يسمؾ

أف إسػػػقاط إذف بعػػػض ميػػػدرم الػػػدـ لػػػيس فيػػػو تعػػػد  كال قسػػػاكة, ألف العقكبػػػة الشػػػرعية فػػػي  .ّ
, كىػػك المتصػػؼ بالرحمػػة لػػـ يػػرأؼ الجػػرائـ العظيمػػة يجػػب أف ال ترافقيػػا الرأفػػة, فػػالنبي 

بػالعرنييف الػػذيف خػػانكه حيػػث فقػػح أعيػػنيـ كرمػػاىـ فػي الحػػرة يقكلػػكف: مػػاء, كىػػك يقػػكؿ ليػػـ: 
 .ُ}النار 

اعتبػػار إذف الػػبعض الخػػر يتكافػػؽ مػػع كجػػكب احتػػراـ كرامػػة اإلنسػػاف الػػذم زلػػت قدمػػو  أف .ْ
في منحدر الجريمة انسياقا منو خمؼ شيكتو ثػـ تػاب كجػاء مقػرا بجريمتػو يريػد أف يتطيػر 

 مف دنسيا.
 

 

 

 

                                                           
للًكم: ذخي ُ  (.ِّّ|ُّرة العقبى  اإلثيكبي الكى
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 الثاني المبحث

 الغير لحؽ كهبة بيعا المستأصمة البشرية باألعضاء االنتفاع
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 الثاني مبحثال

 الغير لحؽ كهبة بيعا المستأصمة البشرية باألعضاء االنتفاع

 كفيه مطمباف:

 .شرعية عقكبة بعد المستأصؿ العضك بيع حكـ: األكؿ المطمب

 .شرعية عقكبة بعد العضك المستأصؿ هبة جكاز مدل: الثاني المطمب
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الثاني المبحث  

 الغير لحؽ كهبة ابيع المستأصمة البشرية باألعضاء االنتفاع

 العضػك ىبػة أك بيع جكاز مدل عف نتحدث أف بقي الدـ ميدر بحعضاء االنتفاع عف حديثنا كبعد
 .أعضائو؟ ىبة أك بيع بعده مف كرثتو أك الجاني يممؾ ىؿ: أم, شرعية عقكبة بعد المستحصؿ

 :مطمبيف في إنما يتحقؽ األسئمة ىذه عف كافية إجابة إلى الكصكؿ إف

 .شرعية عقكبة بعد المستأصؿ العضك بيع حكـ: ؿاألك المطمب

 .شرعية عقكبة بعد المستأصؿ العضك هبة جكاز مدل: الثاني المطمب
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 األكؿ المطمب

 شرعية عقكبة بعد المستأصؿ العضك بيع حكـ

 مبػػاد  تعارضػػو عػػاـ بشػػكؿ البشػػرية األعضػػاء بيػػع قضػػية مػػف الفقيػػي المكقػػؼ عػػف الحػػديث إف
 الكرامػة مبػدأ المبػاد  ىػذه كمف, بيعيا حرمة عمى إجماعا تجد تكاد كلذلؾ, فقيية دكقكاع, شرعية

 يجعػػػؿ الدمػػػي أعضػػػاء بيػػػع بجػػػكاز القػػػكؿ إف حيػػػث, المخمكقػػػات سػػػائر عمػػػى كتفضػػػيمو اإلنسػػػانية
لىقىػدٍ : تعػالى لقكلػو مخػالؼ كىػذا, كاالبتػذاؿ لبلمتياف عرضة ربو كرمو الذم اإلنساف ٍمنىػا كى  بىنًػي كىرل

ٍمنىاىيـٍ  ـى فىدى  مى ٍقنىاىيـٍ  كىاٍلبىٍحرً  اٍلبىرٍّ  ًفي كىحى زى ٍمنىاىيـٍ  الطليٍّبىاتً  ًمفى  كىرى فىضل مىى كى مىٍقنىا ًمملفٍ  كىًثيرو  عى تىٍفًضػيبلن  خى
ُ ,

 كجعمػو, الخمػؽ سػائر لػو سػخر سػبحانو فػاهلل, " مماتػو كبعػد حياتػو حػاؿ احترامػو يستكجب كتكريمو
 تممكيػػا حػػؽ لػػو جعػػؿ بػػحف عنيػػا كميػػزه, عمييػػا كيحيػػا بيػػا ينتفػػع المخمكقػػات مػػف غيػػره عمػػى مسػػمطا

 كىبتػػو بيعػػو جػػكاز مػػف الحيػػكاف لػػو يخضػػع لمػػا شػػرعا اإلنسػػاف يخضػػع لػػـ ىنػػا كمػػف, بيػػا كاالنتفػػاع
 التػػي اإللييػػة كالحكمػػة الشػػرعية لمحقيقػػة كقمػػب, إذالؿ اإلنسػػاف فػػي ذلػػؾ فعػػؿ ألف, فيػػو كالتصػػرؼ

 . ِ"الصفات ىذه بكؿ حبتو

 بقطػػع يػػحذف أف عميػػو حػػرج فػػبل, بػػالنفع عميػػو يعػػكد فيمػػا جسػػده فػػي بالتصػػرؼ لئلنسػػاف فأيذ كلػػذلؾ
 الػػبعض قطػػع فيػػك, األكبػػر األذل لػػدرء سػػبيبل اإلجػػراء ىػػذا تعػػيف إذا أكثػػر أك أعضػػائو مػػف عضػػك

 فػػي التصػػرؼ كػػدائرة تكػػكف حتػػى البشػػرم الجسػػـ فػػي التصػػرؼ دائػػرة تكسػػع أف أمػػا, الكػػؿ السػػتبقاء
جارتيػػػػا األعضػػػػاء بيػػػػع حيػػػػث مػػػػف ككيفػػػػا كٌمػػػػا المػػػػاؿ  عمػػػػى قياسػػػػا التصػػػػرفات مػػػػف ذلػػػػؾ كنحػػػػك كا 

 كذلػػػؾ, الفػػػارؽ مػػػع قيػػػاس ألنػػػو, فاسػػػد كقيػػػاس شػػػرعا مرفػػػكض أمػػػر فيػػػذا, المػػػاؿ فػػػي مشػػػركعيتيا
 :التالية لممبررات

 األعضػػػاء أغمػػب فػػي الحػػاؿ عميػػو لمػػا خبلفػػػا فكاتيػػا يعػػٌكض التػػي األشػػياء مػػف المػػاؿ أف .ُ
 .البشرية

                                                           
 .َٕسكرة اإلسراء الية: ُ
 .ٕٕالشاذلي: حكـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي ص ِ
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 فيػو التصػرؼ كجػكه الشػريعة ألبانػت التصػرؼ مشػركعية فػي كالمػاؿ اإلنسػاف جسػد أف لك .ِ
 . 1كتفصيبل جممة

ٍبدىهي  قىتىؿى  }مىفٍ :  قكلو ذلؾ كيبيد مىفٍ  قىتىٍمنىاهي, عى دىعى  كى ٍبػدىهي  جى ػدىٍعنىاهي  عى  فيشػترل الػرؽ أبػاح فالشػرع, ِجى
 يممػؾ ال حيػث تمميػؾ ال انتفػاع إباحػة ىػي الػرؽ إباحػة لكف بالنخاسة يسمى سكؽ كلو كيباع العبد
 .األعضاء مجزأ عبده بيع السيد

 يصػػح ال الشػػيء أف ذلػػؾ كمػػبدل, األمػػكاؿ ىػػك كالعقػكد الحقػػكؽ محػػؿ أف قكامػػو فقيػػي مبػػدأ كىنػاؾ
 طبقنػا إذا كنحػف....  متقكمػا يكػكف أف المػاؿ فػي ييشػترط كما, األمكاؿ مف كاف إذا إال لمعقد محبل

ف, عميػػو تنطبػػؽ ال أنيػػا لكجػػدنا مجمكعػػو فػػي سػػافاإلن جسػػـ عمػػى مػػاال الشػػيء اعتبػػار مقػػاييس  كا 
 اإلنسػاف فػي أف تنكػر أف ذلػؾ مػع ليػا يمكػف فػبل األشياء مف شيء أنو عمى اإلنساف تعامؿ كانت
 إلػى الفقيػاء ذىب لذلؾ, منتياىا إلى باألشياء تشبييو في الخكض محاكلة مف يمنع خاصا جكىرا

 . ّلممعامبلت ممكنا محبل يككف أف يمكف ال كميتا حيا اإلنساف أف

 المسػائؿ ذكػر مػف بػد ال شػرعية عقكبػة بعػد المستحصػمة البشرية األعضاء بيع حكـ في البت كقبؿ
 لػبف بيػع مسػحلة كمنيا, األكائؿ فقيابنا ليا تعرض التي البشرية األعضاء ببيع الصمة ذات الفقيية

مب إذا الدميات  النحػك عمػى التفصػيؿ مػف بشػيء المسػحلتيف ليػاتيف كسػحتعرض, شعره بيع ككذا حي
 :التالي

 :اآلدميات لبف بيع مسألة: أكال

 الخػػبلؼ كسػػبب رأم كػػؿ كأدلػػة النػػزاع محػػؿ سػػحذكر كلػػذا الفقيػػاء بػػيف خػػبلؼ فييػػا المسػػحلة ىػػذه إف
 :كالترجيح

                                                           
 بتصرؼ. ِٓ-ُٓبكرك: حكـ االنتفاع باألعضاء البشرية ص ُ
ٍبدىهي أىٍك مىثلؿى ًبًو أىييقىادي ًمنٍ  ِ ٍف قىتىؿى عى , ُْٓٓوي, رقـ الحديث أبك داكد: سنف أبي داكد, ًكتىاب الدٍّيىاًت, بىابي مى
ٍكلىى, رقـ الحديث َٕٓ|ٔ  دي ًمفى السليًٍّد ًلٍممى ًد, اٍلقىكى (, الترمذم: ُِ|ٖ,  ّْٕٕ(, النسائي: سنف النسائي, بىابي اٍلقىكى

اءى ًفي الرل  , بىابي مىا جى ملـى سى مىٍيًو كى ملى الملوي عى ٍبدىهي, رقـ سنف الترمذم, أىٍبكىابي الدٍّيىاًت عىٍف رىسيكًؿ الملًو صى ًؿ يىٍقتيؿي عى جي
 (.َِٗ|ِ(, كضعفو األلباني, انظر مشكاة المصابيح  ِٔ|ْ,  ُُْْالحديث 

 .ٓٗ-ْٗشرؼ الديف: األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية ص ّ
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 :النزاع محؿ تحرير

 دميػاتال لػبف فػي اختمفػكا ثػـ, اليػبلؾ مػف الطفؿ لحياة إنقاذا الظئر إجارة جكاز عمى الفقياء اتفؽ
مب إذا  :قكليف عمى, بيعو؟ يجكز ىؿ حي

 أبػػك اإلمػػاـ كيػػرل, تحريمػػو إلػى الحنابمػػة كبعػػض الشػػافعية كبعػض  حنيفػػة أبػػك اإلمػػاـ ذىػب :األكؿ
 . ُالحرة دكف األمة في جكازه يكسؼ

 .ِجكازه إلى الحنابمة كبعض كمالؾ الشافعي ذىب :الثاني

 :الفريقيف أدلة

 :بالمعقكؿ القكؿ ىذا أصحاب استدؿ: األكؿ القكؿ أدلة

 . 3بالبيع االبتذاؿ عف مصكف مكـر أجزائو بجميع كىك, الدمي مف جزء المبف ىذا أف .ُ
 . 4كالعرؽ بيعو يجز فمـ فدمية مف خارج مائع أنو .ِ
 الى  فإنػػو ,األنكحػة فسػاد لبػاب فػػتح ببيعػو إشػاعتو ففػي ,بشػػربو تثبػت المصػاىرة حرمػة أىفل "  .ّ

 .5"المسمميف بيف األنكحة فساد فيشيع فكالبائعي المشتريف ضبط عمى يقدر
 قػاؿ, كالمعقػكؿ -رضػي اهلل عػنيـ  - الصػحابة إجمػاع ذلػؾ عمػى كالػدليؿ, بمػاؿ ليس أنو .ْ

 إجمػاع بمػاؿ لػيس أنػو عمػى كالػدليؿ بيعػو يجػكز فػبل بمػاؿ لػيس المػبف أف كلنػا : "الكاساني
 عػػف ركم فمػػا عػػنيـ اهلل رضػػي الصػػحابة إجمػػاع أمػػا كالمعقػػكؿ عػػنيـ اهلل رضػػي الصػػحابة

 بالقيمػػة المغػػركر كلػػد فػػي حكمػػا أنيمػػا عنيمػػا تعػػالى اهلل رضػػي عمػػي كسػػيدنا عمػػر سػػيدنا
 ألف لحكما ماال كاف كلك باالستيبلؾ المبف قيمة بكجكب حكما كما الكطء بمقابمة كبالعقر

                                                           
(, نظاـ ُْٓ|ٓ(, الكاساني: بدائع الصنائع  ٕٖ|ٔ(, ابف نجيـ: البحر الرائؽ  ِِٕ|ُٓالسرخسي: المبسكط   ُ

( قاؿ النككم: ُِ|ّ( النككم: ركضة الطالبيف  ّّّ| ٓ(, الماكردم: الحاكم  ُُٔ|ّفتاكل اليندية  كجماعة: ال
 (.ُّٓ|ٔ"كلنا كجو أنو نجس فبل يصح بيعو كىك شاذ مردكد" ,ابف مفمح: الفركع كتصحيح الفركع  

(, ابف رشد: بداية ُِْ|ٗ(, النككم: المجمكع  ُِ|ّ( النككم: ركضة الطالبيف  ّّّ| ٓالماكردم: الحاكم   ِ
 (,ُٔٗ|ْ(, ابف قدامة: المغني  ُِٔ|ِ(, ابف نزار الجذامي: عقد الجكاىر الثمينة  ُِٖ|ِالمجتيد  

 (.ٕٖ|ٔابف نجيـ: البحر الرائؽ   ّ
 (.ُٔٗ|ْابف قدامة: المغني   ْ
 (.ِْْ|ٔفتح القدير   ٓ
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 مػػف أكلػػى بمقابمتػػو الضػػماف إيجػػاب كلكػػاف باإلجمػػاع مالػػو اتػػبلؼ بػػدؿ يسػػتحؽ المسػػتحؽ
 إلػػػى المسػػػتحؽ حاجػػػة فكانػػػت بمػػػاؿ ليسػػػت ألنيػػػا البضػػػع منػػػافع بمقابمػػػة الضػػػماف إيجػػػاب
 عمييمػػا ينكػر كلػـ عػنيـ اهلل رضػي الصػحابة مػف بمحضػر ذلػؾ ككػاف أكلػى المػاؿ ضػماف

 . إجماعا فكاف أحد

 كػاف كما الطفؿ تغذية لضركرة بؿ اإلطبلؽ عمى شرعا بو االنتفاع يباح ال ألنو فيك المعقكؿ كأما
 ال النػػػاس أف عميػػو كالػػدليؿ كالخنزيػػر كػػالخمر مػػاال يكػػكف ال لضػػركرة إال رعاشػػ بػػو االنتفػػاع حػػراـ

 مػف جػزء كألنػو بيعػو يجػكز فػبل بمػاؿ لػيس أنػو دؿ األسػكاؽ مػف مػا سػكؽ فػي يباع كال ماال يعدكنو
 . ُ" كالشراء بالبيع ابتذالو كاالحتراـ الكرامة مف كليس مكـر محتـر أجزائو بجميع كالدمي الدمي

 ظػػاىر فػػي األمػة لػػبف كبػيف الحػػرة لػبف بػػيف فػرؽ ال : "قػػائبل يكسػؼ أبػػي اإلمػاـ عمػػى انيالكاسػ كرد
 فكػػاف مػػاؿ ىػػك فدمػػي مػػف جػػزء ألنػػو األمػػة لػػبف بيػػع يجػػكز أنػػو اهلل رحمػػو يكسػػؼ أبػػي كعنػػد الركايػػة
 يحػؿ ال كالرؽ فيو الرؽ بحمكؿ إال لمبيع محبل يجعؿ لـ الدمي أف كلنا, أجزائو كسائر لمبيع محبل
 . ِ" لمبيع محبل يككف فبل الرؽ يحمو فبل فيو حياة ال كالمبف الحي في إال

 :بالمعقكؿ القكؿ ىذا أصحاب استدؿ :الثاني القكؿ أدلة

 . 3المنافع فحشبو الظئر إجارة في عنو العكض أخذ يجكز أنو .ُ
 .4األنعاـ سائر لبف عمى قياسا بيعو فحيبيح شربو أيبيح لبف أنو .ِ
 . 5كالخبز وبيع فجاز لآلدمي غذاء أنو .ّ
 . 6كالماء بيعو فجاز كشرعا عرفا لمشرب معدٌّ  أنو .ْ

 

                                                           
 (.ُْٓ|ٓالكاساني: بدائع الصنائع   ُ
 المرجع السابؽ. ِ
 (.ُٔٗ|ْة: المغني  ابف قدام ّ
 (.ُِٖ|ِابف رشد: بداية المجتيد   ْ
 (.ُِْ|ٗالنككم: المجمكع   ٓ
 (.ّّّ|ٓالماكردم: الحاكم   ٔ
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 : الخالؼ أسباب

 :منيا أسباب عدة إلى المسحلة ىذه في الفقياء اختبلؼ يرجع

 .الخبلؼ يحسـ المسحلة ىذه في شرعي نص كركد عدـ .ُ
 ىعمػػ القػػدرة لعػػدـ األنكحػػة فسػػاد إلػػى يػػبدم البيػػع إباحػػة أف يػػركف فالحنفيػػة: المآليػػة النظػػرة .ِ

 .القياس غمبكا بؿ يراعكىا فمـ الثاني القكؿ أصحاب كأما, المشتريف ضبط
 فػي كأنػو إليػو, الطفػؿ ضػركرة لمكاف ىك إنما تحميمو أف يرل حنيفة فحبك: األقيسة تعارض .ّ

, االصؿ , فدـ ابف لحـ إذ محـر , تابعػة االلبػاف أف عندىـ كاالصؿ محـر  فػي فقػالكا لمحػـك
 . كاالتاف الخنزير لبف أصمو لبنو بيع يجز فمـ لحمو, يبكؿ ال حيكاف االنساف ىكذا قياسيـ

 . ُاالنعاـ سائر لبف عمى قياسا بيعو فحبيح شربو أبيح لبف أنو المجيزكف كيرل

 رأل فمػف. مقيػدة؟ أـ مطمقػة إجػازة أىػي الدميػات بمبف لبلنتفاع الشرع إجازة في اختبلفيـ .ْ
 إذ حمػػب إذا بيعػػو بحرمػػة قػػاؿ اليػػبلؾ مػػف الطفػػؿ حيػػاة إلنقػػاذ الضػػركرة بحػػاؿ مقيػػدة أنيػػا

 .  2بيعو بحؿ قاؿ مطمقة اإلجازة أف رأل كمف, بقدرىا تقدر الضركرة

 :الراجح

 أف رغػػـ الدميػػات لػػبف بيػػع بحرمػػة القائػػؿ األكؿ القػػكؿ لػػدم يتػػرجح الفػػريقيف أدلػػة عػػرض كبعػػد  
 كمسػػكغات, فيػػو فكائػػد ال كالعػػرؽ فكائػػد لػػو المػػبف ألف, الفػػارؽ مػػع قيػػاس العػػرؽ عمػػى بيعػػو قياسػػيـ
 :ىي الترجيح

 القػػػكؿ إف إذ, اإلنسػػػانية الكرامػػػة احتػػػراـ لمبػػػدأ كمكافقتيػػػا األكؿ القػػػكؿ أصػػػحاب أدلػػػة قػػػكة .ُ
 .المكرمة اإلنسانية لمنفس امتياف فيو الدميات لبف بيع بجكاز

 كالمشػتريف البػائعيف ضبط عمى القدرة لعدـ األنكحة فساد إلى يبدم البيع بجكاز القكؿ إف .ِ
 .البمداف بيف كالتنقؿ السفر سيكلة حيث زماننا في صةكخا

                                                           
 (.ُِٖ|ِابف رشد: بداية المجتيد   ُ
 بتصرؼ. َُٖشرؼ الديف: األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية ص ِ
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 حاجػة رغػـ فقرىػا بسػبب حميبيػا المرضػع المػرأة تبيػع أف إلػى يفضػي قػد بػالجكاز القكؿ إف .ّ
 .يتكقع ال ما إلى يدفع فالفقر صغيرىا صحة حساب عمى يككف قد: أم, إليو رضيعا

 :منيا أمكر لعدة لفارؽا مع قياس األنعاـ لبف عمى الدميات لبف المجيزيف قياس إف .ْ

 .حبلؿ األنعاـ كلحـ محـر الدمي لحـ أف :األكؿ

 أحكػاـ فػبل األنعاـ لمبف خبلفا, المصاىرة كحرمة شرعية أحكاـ بو تتعمؽ الدميات لبف أف :الثاني
 .عميو تترتب

 .لو لئلنساف مبتذلة كمسخرة فيي كأما األنعاـ, مبتذؿ غير مكـر اإلنساف أف :الثالث

 :اآلدمي شعر بيع ألةمس: ثانيا

كىالميٍستىٍكًصمىةى  الكىاًصمىةى  الملوي  }لىعىفى :  لقكلو صراحة بيعو حرمة عمى الحنفية نص الدمي شعر بيع
ا: " الزيمعي قاؿ, ُ...  نلمى ا ًبوً  ًلبًلٍنًتفىاعً  ليًعنىا كىاً  ـً  إىىانىةً  مف فيو ًلمى  . ِ"اٍلميكىرل

 يرجػػع ذلػػؾ كلعػػؿ, كالمػػالكي الشػػافعي كالمػػذىب المسػػحلة هىػػذ ذكػػر أغفمػػت فقػػد المػػذاىب بػػاقي كأمػػا
 حرمػة عمػى فقيائػو بعػض نػص فقػد الحنبمػي المذىب كأما, الجسد أعضاء بباقي يمحقكنو أنيـ إلى

 مػػػػف أعظػػػػـ البيػػػػع فػػػػي الحرمػػػػة ألف بيعػػػػو حرمػػػػة تقتضػػػػي االسػػػػتعماؿ كحرمػػػػة, لحرمتػػػػو اسػػػػتعمالو
 . ّاالستعماؿ

 كرجػح, فييمػا الخػبلؼ كقػع كقػد, المتجػددة األعضػاء فػي يمػاأن يجػد المسػحلتيف ىػاتيف فػي كالناظر
 غيػػر األعضػػاء فػػي أشػػد الحرمػػة تكػػكف فػػؤلف, لحرمتػػو كمراعػػاة, لئلنسػػاف تكريمػػا بيعيػػا جػػكاز عػػدـ

 أعضػػائو مػػف شػػيئا يبيػػع أف لئلنسػػاف يجػػكز فػػبل, كغيرىػػا أكلػػى كالكبػػد كالطحػػاؿ كالكميػػة المتجػػددة
 بعػض مػف بتػر إليػو مع ما تفضي ليا استحقاقو حاؿ أك الشرعية العقكبات مف سبلمتو حاؿ سكاء

                                                           
ٍصؿً  ُ (, مسمـ: ُٓٔ|ٕ,  ًّّٗٓفي الشلعىًر, رقـ الحديث  البخارم: صحيح البخارم, ًكتىابي المٍّبىاًس, بىابي الكى

ًة كىاٍلميٍستىكٍ  ينىًة, بىابي تىٍحًريـً ًفٍعًؿ اٍلكىاًصمىًة كىاٍلميٍستىٍكًصمىًة كىاٍلكىاًشمى ًة صحيح مسمـ, كتاب المٍّبىاًس كىالزٍّ ًة كىالنلاًمصى ًشمى
مٍ  اًت كىاٍلميغىيٍّرىاًت خى ًة كىاٍلميتىفىمٍّجى  (.ُٕٔٔ| ّ,  ًُِِِؽ اهلًل, رقـ الحديث كىاٍلميتىنىمٍّصى

(, ِْٖ|ّ(, ابف نجيـ: النير الفائؽ  ِّ|ِّ(, السرخسي: المبسكط  ُّٕ|ٖالزيمعي: تبييف الحقائؽ   ِ
 (.ِّٖ|ُالشيباني: الجامع الصغير  

 (.ُُْ|ُابف قاسـ: حاشية الركض المربع   ّ



 
144 

 المفضػػية الشػرعية العقكبػة إنػزاؿ بعػد ببيعيػا يكصػي أف لػػو يجػكز ال ككػذا, حيػا بقائػو مػع أعضػائو
 :التالية لممسكغات كذلؾ قتمو إلى

, مسػتطير شػر بػاب فػتح إلػى سيفضػي عػاـ بشػكؿ البشػرية األعضػاء بيع بجكاز القكؿ أف .ُ
 .ألما ليا القمب يتفطر إنسانية مآسو  كتبرز, عضاءاأل تجارة تظير حيث

 .غيار مبتذلة كقطع يجعؿ حيث اهلل كرمو الذم لئلنساف إىانة فيو األعضاء بيع .ِ
 ألننػا, العقكبػة بسػبب المبتػكرة أعضػاءه يبيع أف لو يجكز ال الشرعية لمعقكبة المستحؽ أف .ّ

 .عضكه دية لو دفع كمف نككف ذلؾ لو أجزنا لك
 دلػػيبل ال تعتبػػر القصػػاص سػػقكط بعػػد كالعمػػد الخطػػح فػػي كجبػػت عنػػدما اءاألعضػػ ديػػة أف  .ْ

 . 1(لو كاحتراما, اليدر عف لمدـ صيانة كجبت بؿ البشرية األعضاء مالية عمى

 الفحكصػػات تكػػاليؼ أف كمػػا, لػػو تشػػجيعا ىبػػة الحػػي المتبػػرع بإعطػػاء الفتػػاكل بعػػض سػػمحت كقػػد"
جراء  . ِ"الدكلة أك المستفيدة المختصة جيةال بيا تتكفؿ أف ينبغي كالعبلج العممية كا 

 شػػيئا كرثػػتيـ إعطػػاء يجػػكز فػػبل األمػػكات المتبرعػػكف كأمػػا األحيػػاء بػػالمتبرعيف خاصػػة الفتػػكل كىػػذه
 بعػض فيكصػي, الشػرعي الحكػـ عمػى االلتفػاؼ طريؽ إلى ذلؾ سببا يككف قد ألنو, اإلطبلؽ عمى

 . لمذرائع سدا بالحرمة فقمنا كرثتيـ إغناء ألجؿ بحعضائيـ الفقراء

 شرعية: عقكبة بسبب المستأصؿ العضك هبة جكاز الثاني: مدل المطمب

 بيعيػػػا حرمػػػة إلػػػى كتكصػػػمنا شػػػرعية عقكبػػػة بفعػػػؿ المستحصػػػمة األعضػػػاء بيػػػع لحكػػػـ تعرضػػػنا كبعػػػد
بعادىػػا, اإلنسػػانية الكرامػػة عمػػى حفاظػػا  بقػػي كلكػػف, األعضػػاء لتجػػارة كمنعػػا, االبتػػذاؿ طػػرؽ عػػف كا 
 أف شػػرعية عقكبػػة بعضػو أك كمػػو جسػده حػػؽ فػػي كجبػتٍ  الػػذم اإلنسػاف يممػػؾ ىػػؿ كىػك فخػػر سػباؿ
 .العقكبة؟ تنفيذ بعد بحعضائو يتبرع

 كفانػػا الرسػػالة ىػػذه فػػي التمييػػدم الفصػػؿ ألف, مختصػػر بشػػكؿ سػػتككف السػػباؿ ىػػذا عػػف كاإلجابػػة
لقػػكؿ فػػإف ا كلػػذلؾ, الػػكاردة االعتراضػػات عمػػى كالػػرد فريػػؽ كػػؿ كأدلػػة الفقيػػاء فراء ذكػػر إعػػادة عنػػاء

                                                           
 ؼ.بتصر  ٔٗشرؼ الديف: األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية ص ُ
 .ُّٖالبار: المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مف قضية زرع األعضاء ص ِ
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بحف الفقياء الذيف قالكا بحرمة نقؿ األعضاء مف الحي إلى الميت ىـ أنفسيـ يقكلكف بحرمة ىبتيػا 
, مػػػف قبيػػػؿ تحصػػػيؿ الحاصػػػؿ, كىػػػبالء يسػػػتدلكف بػػػنفس األدلػػػة التػػػي ذكػػػرت فػػػي الفصػػػؿ التمييػػػدم

 كاسػتدؿ, البشػرية األعضػاء ىبػة حرمػة عمػى الشاذلي بيا استدؿ ما اإليجاز سبيؿ عمى ىنا كأذكر
 :ُكبالمعقكؿ فقييتيف بقاعدتيف لذلؾ

 :الفقهية القكاعد مف: أكال

 .2"فبل ال كما ىبتو جازت بيعو جاز ما" .ُ

 يػػدخؿ مػػا ىػػك بيعػػو يجػػكز الػػذم كأف, بمػػاؿ مػػاؿ مبادلػػة ىػػك البيػػع أف كاضػػح القاعػػدة ىػػذه كأصػػؿ
 هلل ممػؾ ىػك بػؿ لئلنسػاف مممككػا كلػيس, مػاال لػيس كاإلنسػاف, مػاال يكػكف كما, اإلنساف ممؾ تحت
 .كىبة بيعا فيو التصرؼ حؽ اهلل غير ألحد فميس

 .3"فيو اإلذف يممؾ ال التصرؼ يممؾ ال مف" .ِ

 .فيو التصرؼ يممؾ ال الشيء عمى كالية لو ليست كمف, يعطيو ال الشيء فاقد ألف, كاضح كىذا

 :المعقكؿ مف: ثانيا

 كاليػة لئلنسػاف مػيسف جبللػو جػؿ اهلل ىػك – اإلنسػاف كمنػو – الكػكف فػي ما لكؿ المالؾ أف .ُ
 .لو كأجازه كأباحو الشرع رسمو ما حدكد في إال الجسـ ىذا عمى

 كقػػػرر, أجزائػػػو مػػػف جػػػزء كػػػؿ كحفػػػظ, حياتػػػو حفػػػظ تعػػػالى اهلل أكجػػػب قػػػد اإلنسػػػاف ىػػػذا أف .ِ
 مف االعتداء ىذا كاف سكاء, بعضا أك كبل الجسـ ىذا عمى اعتدل مف لكؿ رادعة عقكبة
 .غيره أك الجسد صاحب جية

 ككافػؽ, كعقميػة نقميػة أدلػة عضػددتو بػالجكاز القكؿ إف حيث مرجكح االتجاه ىذا أف مسبقا نابي كقد
 أف لئلنسػػاف فإنػػو كلػػذلؾ, بالكصػػية األمػػكات مػػف اليبػػة تكػػكف عنػػدما خصكصػػا الشػػرعية المقاصػػد

 مقعػد بمرض إصابتو أك المتبرع ىبلؾ إلى التبرع ىذا يبدم أال شريطة أعضائو مف بعضك يتبرع
                                                           

 بتصرؼ. ُُُ-َُٗالشاذلي: حكـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي ص ُ
 (.َُُ|ٗفؿ بكرنك: ميٍكسيكعىة القىكاًعدي الًفٍقًييلة   ِ
 (.َُِٕ| ُُالمرجع السابؽ   ّ
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 يجكز فبل كجد فإف صناعي بديؿ يكجد كأال, غيره عضك إلى مضطرا مسمما لو المتبىرلع يككف كأف
 .التبرع

 كالكاقػع, الميت بجثة المساس عمى المترتبة در  المفسدة مف األحياء أعظـ مصمحة رعاية إف ثـ"
 مساسػا أك لمميػت إىانػة يتضمف ال األحياء لدل عبلجية ألغراض الجثة مف أعضاء استقطاع أف

 منفعػػة ىػػك منػػو المقصػػكد كلكػػف, المػػكتى تحقيػػر بقصػػد يػػتـ ال العمػػؿ ىػػذا ألف, اإلنسػػانية بالكرامػػة
 . ُ"المجتمع في بو االنتفاع مجاؿ في يزاؿ ال ألنو, الميت مف أفضؿ كىك الحي

 عقكبػػة فييػػا كجبػػت التػػي باألعضػػاء التبػػرع حكػػـ ىػػي مسػػحلتنا كلكػػف, عػػاـ بشػػكؿ التبػػرع حكػػـ كىػػذا
 .الشرعي؟ الحكـ تنفيذ بعد ىبتيا تجكز فيؿ, شرعية

 يجػكز شػرعا المبتػكر العضػك صاحب إف حيث السابقة لممسائؿ حاصؿ تحصيؿ أيضا ىنا كاألمر
 شػرعية عقكبػة فيػو تجب لـ بعضك التبرع جاز إف ألنو, عممية لجية أك إليو لمضطر بو التبرع لو

, سػػيدفف كألنػػو, أكلػػى كجػػو مػػف شػػرعا المسػػتحؽ العضػػك فػػي تجػػكز فػػؤلف المعتبػػرة الضػػكابط كفػػؽ
... : البشػرية الػنفس عػف تعػالى قػاؿ, الجاريػة الصػدقة دائػرة ضػمف يدخؿ الغير إلنقاذ بو كالتبرع
مىفٍ  ا أىٍحيىاىىا كى ًميعنا النلاسى  أىٍحيىا فىكىحىنلمى  بعػض فػي الشػرعية العقكبػة كجبػت فػيمىف الحكػـ كىذا, ِ...جى

 .ّغيرىما أك رجؿ أك كيد أعضائو

 فالثيػػب, اإلىػػدار سػػبب حسػػب كميػػدر ميػػدر بػػيف يفػػرؽ أنػػو مسػػبقا بينػػا كمػػا فيػػك الػػدـ ميػػدر كأمػػا
 لشػػخص ألعضػػائو فيبتػػو معتبػػرا إذنػو داـ فمػػا, كرثتػػو إذف أك إذنػػو بعػد أعضػػابه تبخػػذ بالزنػػا المقػر
, كرثتػو إذف أك إلذنػو اعتبػار دكف أعضػابه تبخػذ الناس كأخاؼ قتؿ الذم كالجاسكس, جائزة معيف
ذف إذنو أف فبما  .ألعضائو ىبتو تجكز فبل معتبر غير كرثتو كا 

 .إذنو العتبار ألعضائو الدـ ميدر ىبة تقبؿ مطمقا اإلذف اعتبر مف رأم كعمى

 قػرر إذا كلكػف, الشرعي الحكـ تنفيذ بعد يككف المكىكب العضك نقؿ أف إلى ييتنبو أف ينبغي كلكف
 قبػؿ نقمػو جػاز صػاحبو مػكت قبػؿ نقمػو يستكجب الجسـ أعضاء مف معيف عضك نقؿ بحف األطباء

                                                           
 .ُْٗص شرؼ الديف: األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية ُ
 .ِّسكرة المائدة مف الية: ِ
 (.ٕٓٔ|ِالعدد الثالث,  الدكرة الثالثة, ياسيف: نياية الحياة اإلنسانية, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي,  ّ
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 فػي يسػتمر كحف بالحياة اإلخبلؿ أك المكت إلى نقمو يبدم كأال الضركرة كجكد شريطة الحكـ تنفيذ
ف أدل إلى مكتو جاز ,غيبكبة    .ُكقاؿ البكطي: كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, كىك بحث ضمف مجمة مجمع الفقو ُٕٗ|ُالبكطي: انتفاع اإلنساف بحعضاء جسـ إنساف فخر حيا أك ميتا   ُ

 اإلسبلمي العدد الرابع.
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 الخاتمة 

 تحتكم عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا, كىي كما يمي:

 تائج:أكال: الن

رضاء  تشريع مف اإلسبلمية الشريعة مقاصد إف .ُ العقكبات ىي: تحديب الجاني, كا 
 المجني عميو, كزجر المقتدم.

الشرعية شخصية تصيب الجاني كال تتعداه إلى غيره, فبل يسحؿ عف الحراـ  اتالعقكب .ِ
 إال فاعمو, كال تكقع عقكبة مفركضة عمى شخص غيره.

ائز ضمف الضكابط المعتبرة شرعا, كمف ىذه إف نقؿ كزراعة األعضاء البشرية ج .ّ
 الضكابط, أف يككف نقؿ العضك لمضركرة, كأال يبدم  إلى ىبلؾ المنقكؿ منو.

إف اإلنساف ال يممؾ شيئا في ىذه الدنيا ممكا تاما مطمقا بحيث يحؿ لو أف يتصرؼ  .ْ
ز فيو كما يبدك لو, بؿ إف تصرفاتو ال بد أف تككف مكافقة لمشرع, كعميو فإنو يجك 

لئلنساف أف ينتفع بحعضائو لحؽ نفسو أك أف يتبرع بعضك مف أعضائو لغيره شريطة 
 أال يفضي التبرع بعضكه إلى ىبلكو.

إف الحدكد الشرعية حاجز منيع ييمنع االجتياد فييا, لذا ال يجكز إعادة العضك  .ٓ
 المستحصؿ في حد, ألف القكؿ بجكاز إعادتو فيو تفكيت لمغاية التي مف أجميا شيرعت
الحدكد, كأما القصاص فيك شيرع إلرضاء المجني عميو, حيث إف حقو فيو غالب لذا 

 مف عميو المجني فإنو يجكز إعادة العضك المستحصؿ في قصاص في حالة تمكف
 القصاص. تنفيذ بعد عضكه بزراعة لمجاني المستحصؿ, أك إذنو عضكه إعادة

و أك بعد مماتو فيك طاىر صؿ عنو حاؿ حياتفإف اإلنساف طاىر حيا كميتا, كما ان .ٔ
 أيضا.

إف االنتفاع بحعضاء المحككـ عميو باإلعداـ جائز في حالة تكفر إذنو أك إذف كرثتو,  .ٕ
 كلكف المحاربكف كالجكاسيس ال اعتبار إلذنيـ أك إذف كرثتيـ.

إف اإلنساف مكـر مصكف, لذا فإنو ال يجكز بيع أعضائو مطمقا لما في ذلؾ مف  .ٖ
 االمتياف كاالبتذاؿ.  
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 ثانيا: التكصيات:

أكصي طمبة العمـ الشرعي بالبحث في المسائؿ الحديثة المعاصرة كالخركج عف الجمكد  .ُ
 الفقيي.

أدعك الجامعات كدكر اإلفتاء بعقد مبتمرات كندكات تتحدث عف فضؿ التبرع باألعضاء  .ِ
 بعد المكت.

 تقنيف مكاد قانكنية تخدـ ىذا المجاؿ. .ّ
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 الفهارس
 

 فيرس اليات

 فيرس األحاديث ك الثار

 فيرس المصادر كالمراجع

 فيرس المكضكعات
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 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس اآليات القرآنية مرتبان حسب السكر كحسب مسمسؿ اآليات فيها

 

 الصفحة رقـ الية الية الكريمة رقـ
 (ِترتيبيا في المصحؼ   –سكرة البقرة 

 
ُ.  عىٍمنىاىىا نىكى ٍمفىيىافىجى مىا خى ا بىٍيفى يىدىٍييىا كى  ... االن ًلمى

 
ٔٔ ِٖ 

ِ. ...... ُّا تىبىيلفى لىييـي اٍلحىؽ ـٍ ًمٍف بىٍعًد مى سىدنا ًمٍف ًعٍنًد أىٍنفيًسًي  ..... حى

 
َُٗ ٓٗ 

ّ.  كا تىابيكا اللًذيفى  ًإالل بىيلنيكا كىأىٍصمىحي مىٍيًيـٍ  أىتيكبي  فىحيكلىًئؾى  كى  كلابي التل  كىأىنىا عى
ـي   الرلًحي

َُٔ ُُٖ 

ْ.  ـٍ  يىزىاليكفى  ... كىالى تلى ييقىاًتميكنىكي  ُُٓ ُِٕ .. اٍستىطىاعيكا ًإفً  ًديًنكيـٍ  عىفٍ  يىريدُّككيـٍ  حى

ٓ.  ا أيًىؿل ًبًو ًلغىٍيًر الملًو مى ـى اٍلًخٍنًزيًر كى لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىالدل ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رل ًإنلمىا حى
  ... اٍضطيرل غىٍيرى بىاغو كىالى  فىمىفً 

ُّٕ ُِٓ-
ّٗ 

ٔ.  اصي ًفي اٍلقىٍتمىى ـي اٍلًقصى مىٍيكي  .... يىا أىيُّيىا اللًذيفى فىمىنيكا كيًتبى عى

 
ُٕٖ ّٕ-

ُُْ 
ٕ.  ـٍ تىتلقيكفى يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىملكي اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  ٕٓ ُٕٗ كى
ٖ. .... ٌُُْسر   ِبُكمُ  ّللَاُ  ٌُِرٌد ال   اْل  ّٗ ُٖٓ  .... اْلُعْسر ِبُكمُ  ٌُِرٌدُ  و 
ٗ. ... بيكىىا ديكدي الملًو فىبلى تىٍقرى  َٕ ُٕٖ ... ًتٍمؾى حي
َُ. .... ٍـ مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي ًف اٍعتىدىل عى  َٔ ُْٗ ... فىمى
ُُ. ......  ال ِدٌُكمْ  قُواُتلْ  و  ٌْ ةِ  إِل ى ِبأ   ِٗ ُٓٗ ...... الَتْهلُك 
ُِ. ...كىفىتيكا الزلكىاة... ّٖ-

َُُ 
ُُ 

 (ّترتيبيا في المصحؼ   –سكرة فؿ عمراف 
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ُِ.  تىٍنًزعي اٍلميٍمؾى ًمملٍف تىشىاءي ٍف تىشىاءي كى اًلؾى اٍلميٍمًؾ تيٍبًتي اٍلميٍمؾى مى  قيًؿ الملييـل مى
... 
 

ِٔ ْٔ 

ُّ.  ٍقىالىت  ُُٔ ِٕ ..... فىًمنيكا اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  طىاًئفىةه  كى
ُْ.  كا اللًذيفى  ًإفل ـٍ ... بىٍعدى  كىفىري اًنًي  ُُٕ َٗ  ًإيمى

 (ْترتيبيا في المصحؼ   –سكرة النساء 
 

ُٓ.  ُفِّف   أ نْ  ّللَاُ  ٌُِرٌد ْنُكمْ  ٌُخ  ُخلِق   ع  انُ  و  ِعًٌفا اإْلِْنس   ّٗ ِٖ ض 
ُٔ.  ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالل أىٍف تىكيكفى ـٍ بىٍينىكي يىا أىيُّيىا اللًذيفى فىمىنيكا الى تىٍحكيميكا أىٍمكىالىكي

ارىةن عىٍف تىرىاضو ًمٍنكيـ  ....ًتجى
ِٗ َُ 

ُٕ. ًتي افيكفى  .... كىالبلل  ٕٗ ّْ فىًعظيكىيفٌ  نيشيكزىىيفل  تىخى
ُٖ.  ٍف قىتىؿى ميٍبًمنن مى ملمىةه ًإلىى ..... كى ًديىةه ميسى قىبىةو ميٍبًمنىةو كى طىحن فىتىٍحًريري رى ا خى

دلقيكا ......  أىٍىًمًو ًإالل أىٍف يىصل

ِٗ ّٔ 

ُٗ. ... اًلدنا ًفييىا كىغىًضبى الملوي ـي خى يىنل زىابيهي جى ٍف يىٍقتيٍؿ ميٍبًمننا ميتىعىمٍّدنا فىجى مى كى
لىعىنىوي كىأىعىدل لىوي عى  مىٍيًو كى  ذىابنا عىًظيمناعى

ّٗ ُُ-ٓٓ 

َِ. ..... َْنُهم َل  ُمر  ٌُِّرنَ  و  ٌُغ  ل  ْلق   ف   ِٖ ُُٗ  .... ّللَاِ  خ 
 (ٓترتيبيا في المصحؼ   –سكرة المائدة 

 
ُِ. .......ُنوا او  ع  ت  ل ى و  ى اْلِبرِّ  ع  الَتْقو   ْْ-َْ ِ  ... و 
ِِ.  ْت م  ُكمُ  ُحرِّ ٌْ ل  ت ةُ  ع  ٌْ الَدمُ  اْلم  ل ْحمُ  و   اْلِخْنِزٌِر.... و 

 

ّ ّٗ 

ِّ. ......ا ل   ّللَاُ  ٌُِرٌدُ  م  ْجع   ٌ ُكمْ  لِ ٌْ ل  ج   ِمنْ  ع  ر   ّٗ ٔ .... ح 
ِْ.  ٍٍنتيـ ـٍ ... ًبريسيًمي ... كىفىمى ٍرتيميكىي  ٔٗ ُِ كىعىزل
ِٓ.   ........ ْن م  ا و  اه   ٌ ا أ ْح أ َنم  ا ف ك   ٌ ِمًٌعا الَناس   أ ْح   ....ج 

 

ِّ َْ-
ْْ-

ُْٔ 
ِٔ. ا زىاءي  ًإنلمى اًربيكفى  اللًذيفى  جى يىٍسعىٍكفى  كىرىسيكلىوي  الملوى  ييحى فىسىادنا  اأٍلىٍرضً  ًفي كى

.... 

ّّ َُٕ 

ِٕ.  زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن ًمفى الملًو كىالسلاًرؽي كىالسلاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى
ًكيـه   كىالملوي عىًزيزه حى

ّٖ ُُ-
ُٖ-ٖٔ 
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ِٖ.  ـي ـٍ ... عىٍدؿو  ذىكىا ًبوً  ... يىٍحكي  ُُِ ٓٗ ًمٍنكي
 (ٔترتيبيا في المصحؼ   –سكرة األنعاـ 

 
ِٗ.  ْا ِفً أ ِجدُ  ال   قُل ً   م  ًَ  أُوِح َرًما إِل  ل ى ُمح  اِعم   ع  ُمهُ  ط  ْطع   أ نْ  إاَِل  ٌ 

ُكون   ةً  ٌ  ت  ٌْ   .... م 

ُْٓ ّٗ 

َّ. ... ـى الملوي ًإالل ًباٍلحىؽٍّ كىالى تىٍقتي رل  ٓٓ-ُُ ُُٓ ...ميكا النلٍفسى اللًتي حى
  ...مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل  ٖ ُْٔ ...كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ نىٍفسو ًإالل عى

 (ٗترتيبيا في المصحؼ   –سكرة التكبة 
 

ُّ.   سىفىرنا قى ا قىًريبنا كى تلبىعيكؾى لىٍك كىافى عىرىضن  ْ ِْ ...اًصدنا الى
ِّ.  ا ًبالملوً  يىٍحًمفيكفى لىقىدٍ  قىاليكا مى كا اٍلكيٍفرً  كىًممىةى  قىاليكا كى كىفىري ـٍ  بىٍعدى  كى ًمًي ًإٍسبلى

...  

ْٕ ُُٗ 

ّّ.  نلةى ـٍ ًبحىفل لىييـي اٍلجى ٍبًمًنيفى أىٍنفيسىييـٍ كىأىٍمكىالىيي ًإفل الملوى اٍشتىرىل ًمفى اٍلمي
...  

ُُُ ِٔ 

ّْ.   ... ـي ـٍ ًليىتيكبيكا ًإفل الملوى ىيكى التلكلابي الرلًحي مىٍيًي  ُِ ُُٖ ثيـل تىابى عى
 (َُترتيبيا في المصحؼ   –سكرة يكنس 

 
ّٓ.  ٍـٍ  مىفٍ  قيؿ ِمؾُ  أ مَّف   كىاأٍلىٍرضً  السلمىاءً  ًمفى  يىٍرزيقيكي ع   ي م  ار   السَّم   ك األ  ب ص 

...  

ُّ ٔٓ 

 (ُِترتيبيا في المصحؼ   –سكرة يكسؼ 
 

ّٔ. ... ًص مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى  ِٕ ّ نىٍحفي نىقيصُّ عى
 (ُّترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الرعد 

 
ّٕ.  ًٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف أىٍمًر الملو ًمٍف خى  ٕ ُُ ...لىوي ميعىقٍّبىاته ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كى

 (ُٓيبيا في المصحؼ  ترت –سكرة الحجر 
 

ّٖ.   لُوا الَِ ٌن ع   ُٗ ُٗ  ِعِضٌن   اْلقُْرآ ن   ج 
 (ُٔترتيبيا في المصحؼ   -سكرة النحؿ 
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ّٗ.  ـٍ ًفييىا لىكي ًمٍنيىا تىٍحكيميكفى * كى نىاًفعي كى مى ـٍ ًفييىا ًدٍؼءه كى مىقىيىا لىكي ـى خى كىاأٍلىٍنعىا
مىاؿه ًحيفى تيًريحيكفى كىًحيف   .... جى

ٓ-ٔ ْٓ 

َْ. ....... مىى الملًو قىٍصدي السلًبيًؿ  ّ ٗ كىعى
ُْ.  ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمليىاًتكي كي  ْٓ ٖٕ ... كىالملوي أىٍخرىجى
ِْ.  ًٍف عىاقىٍبتيـٍ فىعىاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكًقٍبتيـٍ ًبو  ٕٖ-ٕ ُِٔ ...كىاً 

 (ُٕفي المصحؼ  ترتيبيا  -سكرة اإلسراء 
 

ّْ.  سىاءى سىًبيبلن نىا ًإنلوي كىافى فىاًحشىةن كى بيكا الزٍّ  َُ ِّ كىالى تىٍقرى
ْْ.  ْل ق د ا و  َرْمن  ِنً ك  م   ب  اُهمْ  آ د  ْلن  م  ح  رِّ  ِفً و  -ِٖ َٕ  ... اْلب 

ْٕ-
ُِْ-
ُّٖ 

 (ُٖترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الكيؼ 
 

ْٓ.  مىى فىثى ا... فىاٍرتىدلا عى  ِٕ ْٔ اًرًىمىا قىصىصن
 (ِِترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الحج 

 
ْٔ. ....ا م  ل   و  ع  ُكمْ  ج  ٌْ ل  ٌنِ  ِفً ع  ج   ِمنْ  الدِّ ر   ّٗ ٖٕ ........ ح 

 (ِْترتيبيا في المصحؼ   –سكرة النكر 
 

ْٕ.  ٍمدىةو ا ًمئىةى جى  ٖٔ-َُ ِ  .... الزلاًنيىةي كىالزلاًني فىاٍجًمديكا كيؿل كىاًحدو ًمٍنييمى
ْٖ.   ْوم ْشه دُ  ٌ  ِهمْ  ت  ٌْ ل  ُتُهمْ  ع  ِدٌِهمْ  أ ْلِسن  ٌْ أ  أ ْرُجلُُهمْ  و  ا و  اُنوا ِبم  لُون   ك  ْعم   ٌ ِْ ِٔ-ّٔ 
ْٗ.  ٍييـ كجى يىٍحفىظيكا فيري ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى ٍبًمًنيفى يىغيضُّ  َُ-ٗ َّ  ...قيٍؿ ًلٍممي
َٓ.  قيٍؿ ًلٍمميٍبًمنىاًت يىٍغضي ييفٌ كى كجى يىٍحفىٍظفى فيري اًرًىفل كى  َُ ُّ  ... ٍضفى ًمٍف أىٍبصى

 (ِٖترتيبيا في المصحؼ   –سكرة القصص 
 

ُٓ.  كفى ـٍ الى يىٍشعيري نيبو كىىي رىٍت ًبًو عىٍف جي يًو فىبىصي قىالىٍت أًليٍخًتًو قيصٍّ  ِٕ ُُ كى
 (ُّترتيبيا في المصحؼ   –سكرة لقماف 
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ِٓ.   ٍشًيؾى .....كىاٍقًصٍد ًفي مى ُٗ ّ 
 (َْترتيبيا في المصحؼ   –سكرة غافر 

 
ّٓ. .....  ًًف اٍلميٍمؾي اٍليىٍكـى ًلملًو اٍلكىاًحًد اٍلقىيلار  ْٔ ُٔ ًلمى
ْٓ.  ـٍ ًمٍف تيرىابو مىقىكي  ْٕ ٕٔ ... ىيكى اللًذم خى

 (ْٖترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الفتح 
 

ٓٓ.  ... كهي ري تيعىزٍّ  ٓٗ ٗ ... كى
 (ْٗترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الحجرات 

 
ٓٔ.  ُّـٍ  ... أىييًحب ديكي ـى  يىٍحكيؿى  أىفٍ  أىحى ٍيتنا أىًخيوً  لىٍح  ُِْ ُِ فىكىًرٍىتيميكهي ... مى

 (ُٓترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الذاريات 
 

ٕٓ.  ًٍنسى ًإالل ًليىٍعبيديكف مىٍقتي اٍلًجفل كىاإٍلً مىا خى  ْٓ ٔٓ كى
 (ٕٓترتيبيا في المصحؼ   –الحديد  سكرة

 
ٖٓ. .... ـٍ ميٍستىٍخمىًفيفى ًفيًو عىمىكي  ّٔ ٕ .... كىأىٍنًفقيكا ًمملا جى

 (ٗٓترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الحشر 
 

ٓٗ.   ........  ٌُْؤِثُرون ل ى و   َْ ٗ  ... أ ْنفُِسِهمْ  ع 
 (ّٔترتيبيا في المصحؼ   –سكرة المنافقكف 

 
َٔ.  ًاءىؾى  ذىاإ  ُُٗ ُ  .... الملوً  لىرىسيكؿي  ًإنلؾى  نىٍشيىدي  قىاليكا اٍلمينىاًفقيكفى  جى

 (ٓٔترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الطبلؽ 
 

ُٔ.  ٍمىف ديكدى  يىتىعىدل  ... كى ـى  فىقىدٍ  الملوً  حي  َُُ ُ نىٍفسىوي .. . ظىمى
 (ٕٔترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الممؾ 

 
ِٔ.  ًٍبيري أىالى يىع مىؽى كىىيكى الملًطيؼي اٍلخى ـي مىٍف خى  ُْ ُْ مى
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 (ُُِترتيبيا في المصحؼ   –سكرة اإلخبلص 
 

ّٔ.  ٍده  الملوي  ىيكى  قيؿ  ُُِ ُ أىحى
 (ُُْترتيبيا في المصحؼ   –سكرة الناس 

 
ْٔ.  ًًمًؾ النلاس  ْٔ ِ مى
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 فهرس األحاديث ك اآلثار

 رتبان حسب الحركؼ الهجائيةفهرس األحاديث ك اآلثار م

 الصفحة متف الحديث أك األثر رقـ
بيكا} .ُ ديكدى  اٍدرى ا اٍلحي  ُُ  .... اٍستىطىٍعتيـٍ  مى
 ٖٓ  .......} الطلاعيكفي ًرٍجسه أيٍرًسؿى  .ِ
ٍبدنا ًإفل }  .ّ ابى  عى  ُُ  ......... ذىٍنبنا أىصى
 ٓٓ } أكؿ ما يقضى بيف الناس يـك القيامة في الدماء  .ْ
وي  عيقيكبىتىوي  ييًحؿُّ  الكىاًجدً  لىيُّ }  .ٓ  ٕ  كىًعٍرضى
ـى  .ٔ يىنل بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسىوي, فىييكى ًفي نىاًر جى ٍف تىرىدلل ًمٍف جى  ْٓ  ...} مى
 ّٓ-ّٔ  العاقب كأنا}  .ٕ
ؽل }  .ٖ تىكى ـى  كى  ٕ  النلاسً  أىٍمكىاؿً  كىرىاًئ
 َّ . ........... تىٍمثيميكا كىالى }...  .ٗ

 ّ  تبمغكا القصد كالقصد}....  .َُ
ًبسىاًرؽو فىقيًطعىٍت يىديهي, ثيـل أىمىرى ًبيىا, فىعيمٍّقىٍت ًفي  }أيًتيى رىسيكؿي الملًو  .ُُ

 عينيًقًو 
ٖٖ 

بيكا} .ُِ ديكدى  اٍدرى ا اٍلحي  ُُ  .... اٍستىطىٍعتيـٍ  مى
ؿي  قىاؿى  }ًإذىا .ُّ ؿً  الرلجي  ٖٗ ًعٍشًريفى ...  فىاٍضًربيكهي  ,يىييكًدمُّ  يىا: ًلمرلجي
ِسُمك ُ }اٍذىىبيكا ًبًو فىاٍقطىعيكهي , ثيـل  .ُْ  ٕٖ-ِٖ , ثيـل اٍئتيكًني ًبًو  اح 
كلؿٍ  اٍعًقٍميىا} .ُٓ تىكى  َُ  كى
ديكدى  .ُٔ ـٍ ًإالل اٍلحي  ٖٖ }أىًقيميكا ذىًكم اٍليىٍيئىاًت عىثىرىاًتًي
ًليىدىٍيوً  المييـل } .ُٕ  َّ  ٍر فىاٍغفً  كى
يًّا كىالى مىيٍّتنا  .ُٖ ـي الى يىٍنجيسي حى  ْٖ }الميٍسًم
مىبلىًئكىةه  ًبالملٍيًؿ, مىبلىًئكىةه  يىتىعىاقىبيكفى  المىبلىًئكىةي } .ُٗ  ٕ  ًبالنليىارً  كى
ملدان  كىأىفل  اهللي, ًإالل  الى ًإلىوى  أىفل  يىٍشيىدي  }أىلىٍيسى  .َِ  ُُٗ اهلًل؟  رىسيكؿي  ميحى
ا }انٍ  .ُِ ا أىٍك مىٍظميكمن اؾى ظىاًلمن ٍر أىخى  ٗٓ صي
عى لىوي دىكىاءن  .ِِ ٍع دىاءن ًإالل كىضى ـٍ يىضى ؿل لى ٍكا فىًإفل الملوى عىزل كىجى  ٖٓ  ... }تىدىاكى
ٍرمىةي } .ِّ ـى  اٍبفً  حي ٍكًتوً  بىٍعدى  فدى ًتوً  مى ٍرمى يىاًتوً  ًفي كىحي  ُِٓ  ..... حى
ملـى ييقىبٍّؿي عيٍثمىافى ٍبفى مىٍظعيكفو }رىأىٍيتي رىسيكؿى الملًو صى  .ِْ سى مىٍيًو كى  ْٖ-ّّ ملى اهللي عى
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افى الملًو يىا أىبىا ًىر  ًإفل الميٍبًمفى الى يىٍنجيسي  .ِٓ  ْٖ }سيٍبحى
هُ .ِٔ ر  أ م  ً   }ف  لَى الَنبِ هِ  ّللاُ  ص  ٌْ ل  لَم   ع  س  َتِخ    أ نْ  و  { ِمنْ  أ ْنًفا ٌ  ب  ه     َْ 
يًّا كىكىٍسًرهً  اٍلمىيٍّتً  عىٍظـً  كىٍسري } .ِٕ  ِّ  حى
اًىًريفى  ًإالل  ميعىافنى أيملًتي كيؿُّ } .ِٖ  ُُ  ..... اٍلميجى
 ُِِ الملًو  ًبعىذىابً  تيعىذٍّبيكا }الى  .ِٗ
مىؿى  فيما ًإالل  ًميراثو  في تىٍعًضيةى  ال} .َّ ـى  حى  ُٗ  القىٍس
 ْٖ ا ك ال ميتا }ال تنجسكا مكتاكـ فإف المسمـ ال ينجس حي .ُّ
رى  الى } .ِّ رى  ُّ  ًضرىارى  كىالى  ضى
ده  ييٍجمىدي  }الى  .ّّ , عىشىرىةً  فىٍكؽى  أىحى د   ًفي ًإالل  أىٍسكىاطو ديكدً  ًمفٍ  حى  ٗٗ اهلًل  حي
ـي  يىًحؿُّ  }الى  .ّْ , اٍمًر و  دى  رىسيكؿي  كىأىنٍّي الملوي  ًإالل  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىدي  ميٍسًمـو

 الملًو ... 
ُُِ 

ًح  .ّٓ ـٍ ًإلىى أىًخيًو ًبالسٍّبلى ديكي  ٔٓ  ...}الى ييًشيري أىحى
ىفٍ } .ّٔ ـٍ  يىٍجًمسى  ألى ديكي مىى أىحى ٍمرىةو  عى  ِّ  ًثيىابىوي ... فىتيٍحًرؽى  جى
 ِّ-ُّ  كىالميٍستىٍكًشمىةى  كىالكىاًشمىةى  كىالميٍستىٍكًصمىةى, الكىاًصمىةى  الملوي  لىعىفى } .ّٕ
ًفيلةي  تىًجدى  أىفٍ  }لىٍكالى  .ّٖ ٍكتيوي  نىٍفًسيىا ًفي صى تلى لىتىرى  ُِٔ اٍلعىاًفيىة ...  تىٍحكيمىوي  حى
ـٍ  .ّٗ , كىاٍضًربيكىي ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع ًسًنيفى ًة كىىي ـٍ ًبالصلبلى دىكي كا أىٍكالى  ٖٗ  ...}ميري
اهي  يىٍنفىعى  أىفٍ  ًمٍنكيـٍ  اٍستىطىاعى  مىفً } .َْ  ُْ  فىٍميىٍفعىؿٍ  أىخى
ًئكىةى تىٍمعىنيوي }مى  .ُْ ًديدىةو, فىًإفل اٍلمىبلى  ٔٓ  ... ٍف أىشىارى ًإلىى أىًخيًو ًبحى
 ُِِ-ٓ  فاقتمكه دينو بدؿ مف} .ِْ
دًّا بىمىاى  }مىفٍ  .ّْ ٍيرً  ًفي حى د   غى  َُُ اٍلميٍعتىًديفى  ًمفى  فىييكى  حى
اًلًو فىييكى شىًييده  .ْْ ٍف قيًتؿى ديكفى مى  َٔ ...  }مى
ٍنوي  اهللي  نىفلسى  الدٍُّنيىا, كيرىبً  ًمفٍ  كيٍربىةن  ميٍبًمفو  عىفٍ  فلسى نى  مىفٍ } .ْٓ  كيٍربىةن  عى

ًة, يىٍكـً  كيرىبً  ًمفٍ   ..... اٍلًقيىامى
ُْ 

تيٍكًسبي  .ْٔ ٍعديكـى  }كى  ُُُ اٍلمى
, يىا} .ْٕ ٍيرنا كىافى  ًبثىٍكًبؾى   سىتىٍرتىوي  لىكٍ  ىىزلاؿي  ُِ  لىؾى  خى
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 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس المصادر والمراجع حسب الحروف الهجائية

اسـ  الرقـ
 الكتاب المؤلؼ الشهرة

 الكريـالقرآف   .ُ

 إبراهيـ  .ِ
 محمد الدكتكر

 يسرل

سرقة األعضاء بالجراحة الطبية كأحكاـ القصاص المترتبة 
عميها في الفقه اإلسالمي دار طيبة الخضراء مكة المكرمة 

 ـ5112 –ق 6351العزيزية الطبعة األكلى 
 

ّ.  

 محمد بن أحمد  الرفعة ابف
 علً بن

 أبو األنصاري,
 نجم العباس,
 المعروف الدٌن,
 الرفعة بابن

: المتوفى)
 (هـ710

 سرور محمد مجدي: تحقٌق التنبٌه شرح فً النبٌه كفاٌة
 م2009 األولى, الطبعة العلمٌة الكتب دار  باسلوم

ْ.  

 أبك القاضي ابف الفراء
 بف محمد يعمى,

 مدمح بف الحسيف
 خمؼ بف

 ابف بػ المعركؼ
: المتكفى  الفراء
 (ىػْٖٓ

 عبد. د: تحقيؽ كالكجييف الركايتيف كتاب مف الفقيية المسائؿ
 الطبعة الرياض المعارؼ, مكتبة البلحـ محمد بف الكريـ
 (ـُٖٓٗ - ىػَُْٓ  األكلى

 

ٓ.  
محمد بف أبي  ابف القيـ

بكر ابف قيـ 
 الجكزية

تحقيؽ كتعميؽ عصاـ الديف إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف 
 ـََِْ - ق ُِْٓالصبابطي سنة النشر 
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ٔ.  

 أبك الديف شمس ابف القيـ
 بف محمد اهلل عبد
 قيـ ابف بكر أبي

 الجكزية المتكفى
 ق( ُٕٓ سنة

 – العممية الكتب دار الشرعية السياسة في الحكمية الطرؽ
 ـُٓٗٗ – ق ُُْٓ األكلى الطبعة بيركت

 

ٕ.  

 محمد الديف كماؿ اليماـ ابف
الكاحد  عبد بف

 السيكاسي
: المتكفى 

 (ىػُٖٔ

 بيركت الفكر دار القدير فتح
 

ٖ.  

 عمي الحسف أبك ابف بطاؿ
 عبد بف خمؼ بف

 بطاؿ بف الممؾ
 القرطبي البكرم

 مكتبة إبراىيـ بف ياسر تميـ أبك: تحقيؽ البخارم صحيح شرح
 الطبعة ـََِّ - ىػُِّْ - الرياض - السعكدية - الرشد
 الثانية

 

ٗ.  

 عبيد اهلل عبد أبك ابف بطة
 بف محمد بف اهلل

 حمداف بف محمد
 المعركؼ العيٍكبىرم

 بىطلة بابف
 العكبرم

: المتكفى 
 (ىػّٕٖ

 األثيكبي, كعثماف معطي, رضا: تحقيؽ الكبرل اإلبانة
 دار التكيجرم كحمد النصر, سيؼ بف كالكليد الكابؿ, كيكسؼ
 بف رضا: حققو: ِ ,ُ الجزء الرياض كالتكزيع, لمنشر الراية

 ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ الثانية, الطبعة - معطي نعساف
 

َُ.  

 أبك الديف تقي ابف تيمية
 بف أحمد العباس

 بف الحميـ عبد
 الحراني تيمية

:  المتكفى 
 (ىػِٖٕ

 كرتبو جمعو اإلسبلـ شيخ فتاكل مجمكع عمى المستدرؾ
:  المتكفى  قاسـ بف الرحمف عبد بف محمد: نفقتو عمى كطبعو
 ىػ ُُْٖ األكلى الطبعة( ىػُُِْ

 

القكانيف الفقيية, دار الكتب العممية بيركت الطبعة األكلى أبو القاسم محمد  ابف جزم  .ُُ
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بن أحمد بن 
 جزي الكلبً

 ـُٖٗٗ –ق ُُْٖ
 

ُِ.  

 بف عمي بف أحمد ابف حجر
 الفضؿ أبك حجر

 العسقبلني
 الشافعي

 بيركت, - المعرفة دار البخارم صحيح شرح البارم فتح
الباقي  عبد فباد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ ق ُّٕٗ

 الديف محب: طبعو عمى كأشرؼ كصححو بإخراجو قاـ
 الخطيب

 

ُّ.  

 محمد الكليد أبك ابف رشد
 رشد بف أحمد بف

 القرطبي
: المتكفى 

 (ىػَِٓ

 الغرب دار حجي  محمد الدكتكر: تحقيؽ المميدات المقدمات
 - ىػ َُْٖ كلى,األ لبناف الطبعة – بيركت اإلسبلمي,

 ـ ُٖٖٗ
 

ُْ.  

 محمد الكليد أبك ابف رشد
 بف أحمد بف

 أحمد بف محمد
 القرطبي رشد بف

 رشد بابف الشيير
:  المتكفى  الحفيد
 (ىػٓٗٓ

 البابي مصطفى مطبعة المقتصد نياية ك المجتيد بداية
 ـُٕٓٗ/ىػُّٓٗ الرابعة,  الطبعة مصر كأكالده, الحمبي

ُٓ.  
 أحمد الحسيف أبك ابف زكريا

 بف فاًرس بف
 زكىًرٌيا

كف محمد السلبلـ عبد: تحقيؽ المغة مقاييس  الكتاب اتحاد  ىىاري
 ـََِِ - ىػ ُِّْ:  الطبعة العرب

 

ُٔ.  
 ابف

 ضكياف

 محمد بف إبراىيـ
 المتكفى  سالـ بف
 (ىػُّّٓ: 

 المكتب الشاكيش زىير: تحقيؽ الدليؿ شرح في السبيؿ منار
 ـُٖٗٗ-ىػ َُْٗ السابعة الطبعة اإلسبلمي

 

ُٕ.  

 ابف
 عابديف

 كمطبعة مكتبة شركة المختار الدر عمى المختار رد حاشية أميف محمد
 – قُّٖٔ الثانية الطبعة بمصر كأكالده الحمبي مصطفى
 ـُٔٔٗ

 

ابن   .ُٖ
 عاشور

مقاصد الشريعة اإلسبلمية, تحقيؽ كدراسة محمد الطاىر محمد الطاىر بف 
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 – قَُِْألكلى الميساكم, دار النفائس األردف الطبعة ا عاشكر
  ـُٗٗٗ

ُٗ.  

ابف عبد 
 البر

 يكسؼ عمر أبك
 بف اهلل عبد بف

 عبد بف محمد
 عاصـ بف البر

 القرطبي النمرم
 قّْٔالمتكفى

 دار معكض عمي محمد عطا, محمد سالـ: تحقيؽ االستذكار
 ـَََِ – ُُِْ األكلى, الطبعة بيركت – العممية الكتب

 

َِ.  

ابف عبد 
 السبلـ

 عز محمد أبك
 العزيز عبد الديف
 السبلـ عبد بف
 بف القاسـ أبي بف

 السممي الحسف
 الممقب الدمشقي,
 العمماء بسمطاف

: المتكفى 
 (ىػَٔٔ

 عبد طو: عميو كعمؽ راجعو األناـ مصالح في األحكاـ قكاعد
 جديدة طبعة القاىرة – األزىرية الكميات مكتبة سعد الربكؼ

 ـ ُُٗٗ - ىػ ُُْْ منقحة, مضبكطة
 

ُِ.  

ابف 
 فرحكف

 عمي بف ىيـإبرا
 ابف محمد, بف

 برىاف فرحكف,
 اليعمرم الديف

: المتكفى 
 (ىػٕٗٗ

 مكتبة األحكاـ كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ تبصرة
 ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ األكلى, الطبعة األزىرية الكميات
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ِِ.  

 مكفؽ محمد أبك ابف قدامة
 بف اهلل عبد الديف
 محمد بف أحمد
 قدامة بف

 الجماعيمي
 ثـ المقدسي

 الحنبمي, شقيالدم
 بابف الشيير
 المقدسي قدامة

: المتكفى 
 (ىػَِٔ

 ـُٖٔٗ - ىػُّٖٖ: النشر تاريخ القاىرة مكتبة المغني
 

ِّ.  

 الفداء أبك ابف كثير
 بف إسماعيؿ

 كثير بف عمر
 الدمشقي القرشي

:  المتكفى 
 (ىػْٕٕ

 دار  - سبلمة محمد بف سامي: تحقيؽ العظيـ القرفف تفسير
 ـ ُٗٗٗ - ىػَُِْ الثانية الطبعة كالتكزيع لمنشر طيبة

 

ِْ.  

 اهلل عبد أبك ابف ماجو
 يزيد بف محمد

 القزكيني
: المتكفى 

 (ىػِّٕ

 - مرشد عادؿ - األرنبكط شعيب: تحقيؽ  ماجو ابف سنف
 الرسالة دار  اهلل حرز الٌمطيؼ عىبد - بممي قره كامؿ محملد

 ـ ََِٗ - ىػ َُّْ األكلى, الطبعة العالمية
 

ِٓ.  

 محمد بف إبراىيـ ابف مفمح
 بف اهلل عبد بف

 مفمح, ابف محمد
 إسحاؽ, أبك

 الديف برىاف
:  المتكفى 

:  الطبعة الرياض الكتب, عالـ دار  المقنع شرح المبدع
 .ـََِّ - ىػُِّْ
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 (ىػْٖٖ

ِٔ.  
ابف 

 منظكر
 مكـر بف محمد

 منظكر بف
 المصرم األفريقي

 األكلى الطبعة بيركت – صادر دار العرب لساف

ِٕ.  

 بف اهلل عبد كدابف مكد
 مكدكد بف محمكد

 الحنفي المكصمي

 عبد محمد المطيؼ عبد:  تحقيؽ المختار لتعميؿ االختيار
الثالثة  الطبعة لبناف بيركت - العممية الكتب دار الرحمف
  ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ

 

ِٖ.  

 ابف الديف زيف ابف نجيـ
 الحنفي نجيـ

 (ىػَٕٗ المتكفى 

بيركت الطبعة  المعرفة  الدقائؽ دار كنز شرح الرائؽ البحر
 األكلى

 

ِٗ.  

 أبك القاضي ابف نصر
 عبد محمد

 عمي بف الكىاب
 نصر بف

 المالكي البغدادم
 (ىػِِْ 

 طاىر بف الحبيب: تحقيؽ الخبلؼ مسائؿ نكت عمى اإلشراؼ
 ـُٗٗٗ - ىػَُِْ األكلى, الطبعة حـز ابف دار
 

َّ.  

 بف سميماف داكد أبك
 بف األشعث
 بشير بف إسحاؽ

 بف شداد بف
 األزدم عمرك

 السًٍّجٍستاني
: المتكفى 

 (ىػِٕٓ

ملد - األرنبكط شعىيب: تحقؽ داكد أبي سنف   بممي قره كاًمؿ محى
 ـ ََِٗ - ىػ َُّْ األكلى, الطبعة العالمية الرسالة دار
 

ُّ.  
 محمد اإلماـ أبك زىرة

 مصطفى أحمد
 ـُٕٖٗ العربي الفكر دار التفاسير زىرة
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 المتكفى  زىرة أبك
 (قُّْٗ سنة

ِّ.  

 بف بكر الدكتكر أبك زيد
 زيد أبك اهلل عبد

قصاص مجمة مجمع الفقو  أك بحد قطع ما إعادة حكـ
اإلسبلمي العدد الدكرة السادسة العدد السادس الجزء الثالث 

 ـَُٗٗ –ق َُُْ
 

ّّ.  

 أحمد اهلل عبد أبك أحمد
 بف محمد بف

 ىبلؿ بف حنبؿ
 الشيباني أسد بف
: المتكفى 

 (ىػُِْ

 دار  شاكر محمد أحمد: حنبؿ تحقيؽ بف مدأح اإلماـ مسند
 ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٔ األكلى, الطبعة القاىرة – الحديث

 

ّْ.  

 عبد بف محمد فؿ الشيخ
 الشيخ فؿ الرحمف

 اإلسبلمي الفقو مجمع حد مجمة في استبصؿ عضك زراعة
 – قَُُْ الثالث الجزء السادس العدد السادسة الدكرة العدد

 ـَُٗٗ
 

ّٓ.  

 بف يصدق محمد فؿ بكرنك
 محمد بف أحمد
 أبك بكرنك فؿ

 الغزم الحارث

 لبناف – بيركت الرسالة, مبسسة الًفٍقًييلة القىكاًعدي  ميٍكسيكعىة
 ـ ََِّ - ىػ ُِْْ األكلى, الطبعة

 

ّٔ.  
 ناصر محمد األلباني

 األلباني الديف
 المكتب السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء

 ـُٖٓٗ -ق َُْٓ - الثانية الطبعة بيركت – اإلسبلمي
 

ّٕ.  
 ناصر محمد األلباني

 األلباني الديف
صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد, مكتبة المعارؼ لمنشر 

 كالتكزيع بالرياض الطبعة األكلى

ّٖ.  
 ناصر محمد األلباني

 األلباني الديف
 لمنشر المعارؼ مكتبة, الترمذم سنف كضعيؼ صحيح
 األكلى الطبعة بالرياض كالتكزيع

 لمنشر المعارؼ مكتبة, النسائي سنف كضعيؼ صحيح ناصر محمد األلباني  .ّٗ



 
166 

 األكلى الطبعة بالرياض كالتكزيع األلباني الديف

َْ.  
 لمنشر المعارؼ مكتبة, ابف ماجو سنف كضعيؼ صحيح ............ األلباني

 األكلى الطبعة بالرياض كالتكزيع
 السمسة الصحيحة  ............ األلباني  .ُْ

ِْ.  

 أبك ـاإلسبل شيخ األنصارم
 زكريا يحيى

 األنصارم

 محمد. د: تحقيؽ الطالب, ركض شرح في المطالب أسنى
  األكلى الطبعة - بيركت - العممية الكتب تامر دار محمد

  ـَََِ – ق ُِِْ
 

ّْ.  
طكنجام باش  أكغمي

أكغمي  باحث 
 تركي(

 www.isam.org.trمعايير التعزير 
 

ْْ.  

 سميماف الكليد أبك باجيال
 سعد بف خمؼ بف
 بف أيكب بف

 التجيبي كارث
 الباجي القرطبي
 األندلسي

: المتكفى 
 (ىػْْٕ

 مصر محافظة بجكار - السعادة مطبعة  المكطح شرح المنتقى
 ىػ ُِّّ األكلى, الطبعة

 

ْٓ.  
 محمد الدكتكر البار

 البار عمي
ر القمـ المكقؼ الفقيي كاألخبلقي مف قضية زرع األعضاء دا

 ـُْٗٗ –ق ُُْْدمشؽ الطبعة األكلى 
 

ْٔ.  

 محمد الدكتكر البار
 البار عمي

ميتان مجمة  أك حيان  فخر إنساف جسـ بحعضاء اإلنساف انتفاع
 – قَُْٖ الثالث مجمع الفقو اإلسبلمي العدد الرابع الجزء

 ـُٖٖٗ
 

ْٕ.  
 بف محمد البخارم

 أبك إسماعيؿ
 البخارم عبداهلل

 دار  الناصر ناصر بف زىير محمد: حقيؽت البخارم صحيح
 ىػ ُِِْ األكلى, الطبعة النجاة طكؽ

 

http://www.isam.org.tr/
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 الجعفي

ْٖ.  

 أبي بف خمؼ البراذعي
 محمد, القاسـ
 القيركاني, األزدم

 ابف سعيد أبك
 المالكي البراذعي

: المتكفى 
 (ىػِّٕ

 محمد الدكتكر: كتحقيؽ دراسة المدكنة اختصار في التيذيب
 لمدراسات البحكث ردا الشيخ بف سالـ محمد كلد األميف

حياء اإلسبلمية  - ىػ ُِّْ األكلى الطبعة دبي التراث, كا 
 ـ ََِِ

 

ْٗ.  

 الرحمف عبد أبك البساـ
 عبد بف اهلل عبد

 صالح بف الرحمف
 محمد بف حمد بف
 البساـ حمد بف
: المتكفى 

 (ىػُِّْ

 كخرج عميو كعمؽ حققو األحكاـ عمدة شرح العبلـ تيسير
 مكتبة حبلؽ حسف بف صبحي محمد: فيارسو كصنع أحاديثو

 العاشرة, الطبعة القاىرة التابعيف, مكتبة - األمارات الصحابة,
 ـ ََِٔ - ىػ ُِْٔ

 

َٓ.  

 أبك السنة محيي البغكم
 بف الحسيف محمد
 محمد بف مسعكد

 البغكم الفراء بف
 الشافعي

: المتكفى 
 (ىػُٔٓ

الشاكيش  زىير محمد-األرنبكط شعيب: تحقيؽ السنة شرح
 ىػَُّْ الثانية, الطبعة بيركت دمشؽ, - سبلمياإل المكتب

 ـُّٖٗ -
 

ُٓ.  

 برىاف اإلماـ البقاعي
 الحسف أبك الديف
 عمر بف إبراىيـ
 البقاعي

 – العممية الكتب كالسكر دار اليات تناسب في الدرر نظـ
 ىػ ُِْْ - ـ ََِِ  الثانية بيركت الطبعة

 

ِٓ.  
 كماؿ الدكتكر بكرك

 بكرك جمعة الديف
باألعضاء البشرية كالحيكانية دار الخير الطبعة حكـ االنتفاع 

 ـََُِ –ق ُِِْاألكلى 
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ّٓ.  

 يكنس بف منصكر البيكتي
 إدريس بف

 المتكفى  البيكتي
 (ىػَُُٓ: 

: تحقيؽ المقنع اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الركض
 – بيركت - كالنشر لمطباعة الفكر دار المحاـ محمد سعيد
 لبناف

 

ْٓ.  

 محمد الدكتكر البكطي
 رمضاف سعيد

 البكطي

 ميتان مجمة أك حيان  فخر إنساف بحعضاء جسـ اإلنساف انتفاع
 – قَُْٖ الثالث الرابع الجزء العدد اإلسبلمي الفقو مجمع
 ـُٖٖٗ

 

ٓٓ.  

 الحسيف بف أحمد البييقي
 بف عمي بف

 مكسى
ٍكًجردم ٍسرى  الخي
 أبك الخراساني,

 البييقي بكر
: المتكفى 

 (ىػْٖٓ

 الكتب دار عطا القادر عبد محمد: يؽالكبرل تحق السنف
 ََِّ - ىػ ُِْْ الثالثة, الطبعة لبنات – بيركت العممية,

 ـ
 

ٓٔ.  

 اهلل عبد بف محمد التبريزم
 التبريزم الخطيب

:  المتكفى 
 (ىػّٕٕ

 الثالثة الطبعة بيركت – اإلسبلمي المكتب المصابيح مشكاة
 األلباني الديف ناصر محمد: تحقيؽ ـ ُٖٓٗ –ق َُْٓ -

ٕٓ.  

 عيسى بف محمد الترمذم
 بف سىٍكرة بف

 بف مكسى
 الضحاؾ,
 أبك الترمذم,
: المتكفى  عيسى
 (ىػِٕٗ

( ِ ,ُ جػ  شاكر محمد أحمد :كتعميؽ تحقيؽ الترمذم سنف
براىيـ (ّ جػ  الباقي عبد فباد كمحمد  المدرس عكض عطكة كا 

 مصطفى كمطبعة مكتبة شركة (ٓ ,ْ جػ  الشريؼ األزىر في
 ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ الثانية, الطبعة مصر – الحمبي البابي

 

ٖٓ.  
 اإلسبلـ حجة التسخيرم

 عمي محمد
 الفقو مجمع قصاص مجمة أك حد في استبصؿ عضك زراعة

 الثالث الجزء السادس العدد السادسة الدكرة العدد اإلسبلمي
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 ـَُٗٗ – قَُُْ التسخيرم
 

ٓٗ.  

 إبراىيـ بف محمد التكيجرم
 اهلل عبد بف

 التكيجرم

 أصداء كالسنة دار القرفف ضكء في اإلسبلمي فقوال مختصر
 عشرة, الحادية السعكدية الطبعة العربية المممكة المجتمع,
 ـ ََُِ - ىػ ُُّْ

 

َٔ.  

 عبد محمد أبك الثعمبي
 عمي بف الكىاب

 الثعمبي نصر بف
 المالكي البغدادم

:  المتكفى 
 (ىػِِْ

 ةخبز  بك محمد أكيس أبك: تحقيؽ المالكي الفقو في التمقيف
 األكلى الطبعة الطبعة العممية الكتب دار التطكاني الحسني
 ـََِْ-ىػُِْٓ

 

ُٔ.  

 عبد محمد أبك الثعمبي
 عمي بف الكىاب

 الثعمبي نصر بف
 المالكي البغدادم

: المتكفى 
 (ىػِِْ

 «أنس بف مالؾ اإلماـ» المدينة عالـ مذىب عمى المعكنة
 مدأح مصطفى التجارية, المكتبة الحؽٌ  عبد حميش: تحقيؽ
 المكرمة مكة - الباز
 

ِٔ.  

 جبلؿ محمد أبك الجذامي
 بف اهلل عبد الديف
 بف شاس بف نجـ
 الجذامي نزار

 المالكي السعدم
: المتكفى 

 (ىػُٔٔ

: كتحقيؽ دراسة المدينة عالـ مذىب في الثمينة الجكاىر عقد
 – بيركت اإلسبلمي, الغرب دار لحمر محمد بف حميد.  د. أ

 ـ ََِّ - ىػ ُِّْ األكلى, الطبعة لبناف
 

ّٔ.  

 خالد الدكتكر الجميمي
 الجميمي رشيد

 الجنيف أعضاء كأحكاـ نقؿ كالمبيضيف الخصيتيف نقؿ أحكاـ
 الفقو مجمع اإلسبلمية مجمة الشريعة الخمقة في الناقص

 السادس العدد السادسة الدكرة العدد اإلسبلمي
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ْٔ.  

 محمد الدكتكر الجندم
 الجندم الشحات

 إلى مقدـ بحث  إسبلمي منظكر مفالدمية  األعضاء زرع
 أكؿ ربيع ُّاإلسبلمية الثالث عشر  البحكث مجمع مبتمر
 ـََِٗ مارس َُ -ىػَُّْ

 

ٔٓ.  

 إسحاؽ بف خميؿ الجندم
 ضياء مكسى, بف

 الجندم الديف
 المصرم المالكي

: المتكفى 
 (ىػٕٕٔ

. د: تحقيؽ الحاجب البف الفرعي المختصر شرح في التكضيح
 كخدمة لممخطكطات نجيبكيو مركز نجيب الكريـ عبد بف أحمد
 ـََِٖ - ىػُِْٗ األكلى, الطبعة التراث

 

ٔٔ.  

  الجكىرم
 بف إسماعيؿ

 الجكىرم حماد

 الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ العربية كصحاح المغة تاج الصحاح
  ى َُْٕ الرابعة الطبعة بيركت – لممبلييف العمـ دار عطار

 ـ ُٕٖٗ -
 

ٕٔ.  

 بف الممؾ عبد الجكيني
 بف اهلل عبد

 محمد بف يكسؼ
 أبك الجكيني,
 ركف المعالي,
 الممقب الديف,
 الحرميف بإماـ

: المتكفى 
 (ىػْٖٕ

/ د. أ: فيارسو كصنع حققو المذىب دراية في المطمب نياية
 األكلى, الطبعة جدة المنياج دار الٌديب محمكد العظيـ عبد

 ـََِٕ-ىػُِْٖ
 

ٖٔ.  

 اهلل عبد أبك الحاكـ
 بف محمد الحاكـ
 محمد بف اهلل عبد
 بف حمدكيو بف

 الحكـ بف نيعيـ
 الطيماني الضبي

 عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ الصحيحيف عمى المستدرؾ
 – قُُُْ األكلى: الطبعة بيركت – العممية الكتب دار

 ـَُٗٗ
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 النيسابكرم
 بابف المعركؼ

: المتكفى  البيع
 (ىػَْٓ

ٔٗ.  

 حمد سميماف أبك الخطابي
 بف محمد بف

 بف إبراىيـ
 البستي طابالخ

 المعركؼ
 بالخطابي

: المتكفى 
 (ىػّٖٖ

 – العممية المطبعة داكد أبي سنف شرح كىك السنف, معالـ
 ـ ُِّٗ - ىػ ُُّٓ األكلى الطبعة حمب

 

َٕ.  

 عبد محمد محمد الخطيب
 بف المطيؼ
 الخطيب

: المتكفى 
 (ىػَُِْ

 السادسة, الطبعة كمكتبتيا المصرية المطبعة التفاسير أكضح
 ـ ُْٔٗ فبراير - ىػ ُّّٖ رمضاف

 

ُٕ.  

الخف 
 كغيره

 ميصطفى الدكتكر
 الدكتكر الًخٍف,

 البيغا, ميصطفى
 الٌشٍربجي عمي

 تعالى اهلل رحمو الشافعي اإلماـ مذىب عمى المنيجي الفقو
 الرابعة, الطبعة دمشؽ كالتكزيع, كالنشر لمطباعة القمـ دار

 ـ ُِٗٗ - ىػ ُُّْ
 

ِٕ.  

 عمي الحسف أبك الدارقطني
 أحمد فب عمر بف
 بف ميدم بف

 بف مسعكد
 دينار بف النعماف
 البغدادم
 الدارقطني

: المتكفى 

 شعيب: عميو كعمؽ نصو كضبط الدارقطني حققو سنف
 اهلل, حرز المطيؼ عبد شمبي, المنعـ عبد حسف االرنبكط,

 األكلى, الطبعة لبناف – بيركت الرسالة, برىكـ مبسسة أحمد
 ـ ََِْ - ىػ ُِْْ
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 ىػ(ّٖٓ

ّٕ.  

 عبد محمد أبك ميالدار 
 عبد بف اهلل

 بف الرحمف
 بىيراـ بف الفضؿ

 الصمد عبد بف
 التميمي الدارمي,

 السمرقندم
: المتكفى 

 (ىػِٓٓ

 ىاشـ نبيؿ: الدارمي تحقيؽ بسنف المعركؼ الدارمي مسند
 - ىػُّْْ األكلى, الطبعة بيركت البشائر دار الغمرم
 ـَُِّ

 

ْٕ.  
 بف عبكد الدكتكر درع

 درع بف عمي
بالقتؿ مكقع الممتقى  عميو المحككـ مف األعضاء قؿن حكـ

 .islammessage.com wwwالفقيي 
 

ٕٓ.  

 أحمد بف محمد الدسكقي
 الدسكقي عرفة بف

 المالكي
: المتكفى 

 (ىػَُِّ

 الفكر دار الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية
 

ٕٔ.  

 محمد الديف كماؿ الدميرم
 بف مكسى بف

 عمي بف عيسى
 البقاء أبك الدلًميرم

 لشافعيا
: المتكفى 

 (ىػَٖٖ

: تحقيؽ( جدة  المنياج دار المنياج شرح في الكىاج النجـ
 ـََِْ - ىػُِْٓ األكلى, الطبعة عممية لجنة
 

ٕٕ.  

 اهلل عبد أبك الرازم
 عمر بف محمد

 بف الحسف بف
 التيمي الحسيف

 التراث إحياء دار الكبير مى بالتفسيرالمس  الغيب مفاتيح
 ىػ َُِْ - الثالثة الطبعة بيركت – العربي
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 الممقب الرازم
 الديف بفخر
 خطيب الرازم
: المتكفى  الرم
 (ىػَٔٔ

ٕٖ.  

 اهلل, عبد أبك الراميني
 الديف شمس

 الراميني المقدسي
 الصالحي ثـ
:  المتكفى 

 (ىػّٕٔ

 بف عمي الديف لعبلء الفركع تصحيح معو ك الفركع كتاب
: قيؽتح مفرج, بف محمد بف مفمح بف محمد المرداكم سميماف

 الطبعة الرسالة مبسسة التركي المحسف عبد بف اهلل عبد
 ـ ََِّ - ىػ ُِْْ األكلى

 

ٕٗ.  

 مصطفى الرحيباني
 السيكطي
 الرحيباني
  المتكفى
 ىػ(ُِّْ

 اإلسبلمي المكتب المنتيى غاية شرح في النيى أكلي مطالب
 ـُُٔٗ النشر سنة دمشؽ

 

َٖ.  

 أبك الديف شمس الرعيني
 بف محمد اهلل عبد

 عبد فب محمد
 الرحمف

 الطرابمسي
 المغربي,
 المعركؼ
 الرُّعيني بالحطاب
 المالكي

: المتكفى 
 (ىػْٓٗ

 الطبعة الفكر دار خميؿ مختصر شرح في الجميؿ مكاىب
 ـُِٗٗ - ىػُُِْ الثالثة,

 

الدكتكر أحمد  الريسكني  .ُٖ
 الريسكني

, تقديـ الدكتكر طو جابر  عند اإلماـ الشاطبي نظرية المقاصد
المعيد العالي لمفكر اإلسبلمي, سمسمة الرسائؿ العمكاني, 
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 ـُٓٗٗ –ق ُُْٔ(, ُالجامعية  
 

ِٖ.  

 محٌمد بف محٌمد الزبيدم
 الرٌزاؽ عبد بف

 أبك الحسيني,
 الممٌقب الفيض,

 بمرتضى,
 الزلبيدم

: المتكفى 
 (ىػَُِٓ

 مف مجمكعة: تحقيؽ القامكس جكاىر مف العركس تاج
 اليداية دار المحققيف

 

ّٖ.  
دكتكر كىبة ال الزحيمي

 الزحيمي
 –ق ُِِْالفقو اإلسبلمي كأدلتو دار الفكر الطبعة الرابعة 

 ـََِِ
 

ْٖ.  
الدكتكر كىبة  الزحيمي

 الزحيمي
 اإلسبلمي الفقو مجمع حد مجمة في استبصؿ عضك زراعة
 – قَُُْ الثالث الجزء السادس العدد السادسة الدكرة العدد

 ـَُٗٗ

ٖٓ.  

الدكتكر كىبة  الزحيمي
 الزحيمي

 البحكث مجمع مبتمر إلى مقدـ بحث األعضاء كنقؿ ةزراع
 مارس َُ -ىػَُّْ أكؿ ربيع ُّعشر  اإلسبلمية الثالث

 ـََِٗ
 

ٖٔ.  

 أبك الديف شياب زركؽ
 بف أحمد العباس
 محمد بف أحمد
 عيسى بف

 الفاسي, البرنسي
 بػ المعركؼ

: المتكفى  زركؽ
 (ىػٖٗٗ

 أعتنى  القيركاني زيد أبي البف الرسالة متف عمى زركؽ شرح
لبناف  – بيركت العممية, الكتب دار المزيدم  فريد أحمد: بو

 ـ ََِٔ - ىػ ُِْٕ األكلى, الطبعة
 

  التحكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ محمكد القاسـ أبك الزمخشرم  .ٕٖ
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 عمر بف
 الزمخشرم
 الخكارزمي

 سنة المتكفى 
 (قّٖٓ

 – العربي التراث إحياء دار  الميدم الرزاؽ عبد:  تحقيؽ
 بيركت

 

ٖٖ.  

 عمي بف عثماف الزيمعي
 محجف بف

 فخر البارعي,
 الزيمعي الديف

: المتكفى  الحنفي
 (ىػ ّْٕ

ٍمًبيٍّ  كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف : الحاشية الشٍّ
 إسماعيؿ بف يكنس بف أحمد بف محمد بف أحمد الديف شياب

ٍمًبيُّ  يكنس بف  الكبرل المطبعة( ىػ َُُِ: المتكفى  الشٍّ
 ىػ ُُّّ األكلى, الطبعة القاىرة بكالؽ, - األميرية

 

ٖٗ.  

  العبلمة اإلماـ السبكي
 عبد الديف تاج

 عمي بف الكىاب
 الكافي عبد ابف

 السبكي

 ىػ ُُُْ األكلى الطبعة العممية الكتب دار كالنظائر األشباه
 ـُُٗٗ -
 

َٗ.  

 أحمد بف محمد السرخسي
 سيؿ أبي بف

 ةاألئم شمس
 السرخسي

: المتكفى 
 (ىػّْٖ

 ىػُُْْ  طبعة بدكف الطبعة بيركت – المعرفة دار المبسكط
 ـُّٗٗ -
 

ُٗ.  
 راشد بف كليد السعيداف

 السعيداف
القكاعد الفقيية في المسائؿ الطبية 

http://www.saaid.net 
 

ِٗ.  

 عمي بف حسف السقاؼ
 السقاؼ

قصاء ألدلة تحريـ نقؿ األعضاء جمعية عماؿ االمتاع كاالست
 ـُٖٗٗ –ق َُْٗالمطابع التعاكنية عماف الطبعة األكلى 

 
 

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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ّٗ.  
 محمد الشيخ السبلمي

 السبلمي المختار
 الفقو مجمع المخ مجمة كخاصة العصبي الجياز خبليا زراعة

 السادس العدد السادسة الدكرة العدد اإلسبلمي

ْٗ.  

 بف الكريـ عبد السمعاني
 منصكر بف محمد

 السمعاني التميمي
 أبك, المركزم

 سعد
قِٔٓ:المتكفى 
) 

األنساب تحقيؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني, 
مجمس دائرة المعارؼ العثمانية حيدر فباد, الطبعة األكلى 

 ـُِٔٗ –ق ُِّٖ
 

ٗٓ.  

 بف الرحمف عبد السيكطي
 جبلؿ بكر, أبي

 السيكطي الديف
: المتكفى 

 (ىػُُٗ

 بيركت, األكلى الطبعة العممية الكتب دار النظائرك  األشباه
 ـَُٗٗ - ىػُُُْ

 

ٗٔ.  

 حسف الدكتكر الشاذلي
 الشاذلي عمي

 ميتان في أك حيان  فخر إنساف بحعضاء جسـ اإلنساف انتفاع
 الرابع الجزء العدد اإلسبلمي الفقو مجمع اإلسبلمي مجمة الفقو

 ـُٖٖٗ – قَُْٖ الثالث
 

ٕٗ.  
 حسف الدكتكر الشاذلي

 الشاذلي عمي
 حكـ نقؿ أعضاء اإلنساف في الفقو اإلسبلمي

ٖٗ.  
 مكسى بف إبراىيـ الشاطبي

 المخمي محمد بف
 الشاطبي

 فؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك: كتحقيؽ دراسة المكافقات
 ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ األكلى الطبعة عفاف ابف دار سمماف

ٗٗ.  
أبك عبد اهلل  الشافعي

 إدريس بف محمد
 الشافعي

 المنصكرة الكفاء دار المطمب عبد فكزم رفعت: تحقيؽ األـ
 ـََُِ األكلى الطبعة

 

ََُ.  
 الديف شمس الشربيني

 أحمد بف محمد
 الشربيني الخطيب

 الكتب دار المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني
 ـُْٗٗ - ىػُُْٓ األكلى, الطبعة العممية
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 الشافعي
: المتكفى 

 (ىػٕٕٗ

َُُ.  

 الديف شمس الشربيني
 دأحم بف محمد

 الشربيني الخطيب
 الشافعي

: المتكفى 
 (ىػٕٕٗ

 البحكث مكتب: تحقيؽ شجاع أبي ألفاظ حؿ في اإلقناع
 النشر سنة بيركت الفكر دار الفكر دار - كالدراسات
 قُُْٓ

 

َُِ.  
شرؼ 
 الديف

 أحمد الدكتكر
 الديف شرؼ

 –ق َُْٕاألحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية الطبعة الثانية 
 ـُٕٖٗ

 

َُّ.  
 محمد دمحم الشنقيطي

 محمد المختار
 الشنقيطي

أحكاـ الجراحة الطبية كالثار المترتبة عمييا الدكتكر مكتبة 
 ـُْٗٗ –ق ُُْٓالصحابة جدة الطبعة الثانية 

 

َُْ.  

 عمي بف محمد الشككاني
 عبد بف محمد بف
 الشككاني اهلل

: المتكفى  اليمني
 (ىػَُِٓ

 يركتب دمشؽ, - الطيب الكمـ دار كثير, ابف دار القدير فتح
 ىػ ُُْْ - األكلى الطبعة

 

َُٓ.  

 عمي بف محمد الشككاني
 عبد بف محمد بف
 الشككاني اهلل

: المتكفى  اليمني
 (ىػَُِٓ

 الحديث, دار الصبابطي الديف عصاـ: تحقيؽ األكطار نيؿ
 ـُّٗٗ - ىػُُّْ األكلى, الطبعة مصر

 

َُٔ.  

 اهلل عبد أبك الشيباني
 الحسف بف محمد

 المتكفى  الشيباني
 (قُٖٗ سنة

الكتب بيركت   الكبير عالـ النافع كشرحو الصغير الجامع
 قَُْٔ الطبعة األكلى
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َُٕ.  

 محمد بف أحمد الصاكم
 المالكي الصاكم

 الشرح عمى الصاكم حاشية - المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة
 شاىيف السبلـ عبد محمد: كصححو ضبطو تحقيؽ الصغير

 بيركت لبناف  ـُٓٗٗ - ىػُُْٓ العممية الكتب دار
 

َُٖ.  
 بف محمد الصنعاني

 األمير إسماعيؿ
 الصنعاني اليمني

سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ دار الفجر لمتراث سنة الطبع 
 ـََِٓ –ق ُِْٔ

 

َُٗ.  

 محمد الدكتكر طنطاكم
 طنطاكم سيد

 فخر بحث إلى شخص مف األعضاء نقؿ في الشرعي الحكـ
 ُّعشر  اإلسبلمية الثالث البحكث مجمع مبتمر إلى مقدـ
 ـََِٗ مارس َُ -ىػَُّْ أكؿ ربيع
 

َُُ.  
 عبد الدكتكر العبادم

 داكد السبلـ
 العٌبادم

 ميتان مجمة أك حيان  فخر إنساف بحعضاء جسـ اإلنساف انتفاع
 –ق َُْٖالرابع الجزء الثالث  العدد اإلسبلمي الفقو مجمع
 ـُٖٖٗ

ُُُ.  

 عبد الدكتكر العبادم
 داكد السبلـ
 العٌبادم

 مبتمر إلى مقدـ ف بحثاإلنسا جسـ فى األعضاء زراعة
 أكؿ ربيع ُّاإلسبلمية الثالث عشر  البحكث مجمع
 ـََِٗ مارس َُ -ىػَُّْ

 

ُُِ.  
الدكتكر سيد  عبد اهلل

 حسف عبد اهلل
الشرعية لمعقكبات في اإلسبلـ دار ابف حـز بيركت  المقاصد

 ـََِٔ –ق ُِْٕالطبعة األكلى 
 

ُُّ.  

 العبدرم
 المكاؽ

 يكسؼ بف محمد
 بف القاسـ أبي بف
 العبدرم كسؼي

 أبك الغرناطي,
 المكاؽ اهلل عبد

 المالكي
: المتكفى 

 (ىػٕٖٗ

 الطبعة العممية الكتب دار خميؿ لمختصر كاإلكميؿ التاج
 ـُْٗٗ-ىػُُْٔ األكلى,
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ُُْ.  

 محمد الدكتكر عثماف
 عثماف رأفت

 البحكث مجمع مبتمر إلى مقدـ بحث األعضاء كزرع نقؿ
 مارس َُ -ىػَُّْ أكؿ ربيع ُّاإلسبلمية الثالث عشر 

 ـََِٗ
 

ُُٓ.  
 محمد القاضي العثماني

 الديف تقي
 العثماني

 –ق ُّْْبحكث في قضايا فقيية معاصرة دار القمـ دمشؽ 
 ـَُِّ

 

ُُٔ.  

 محمد القاضي العثماني
 الديف تقي

 العثماني

 اإلسبلمي الفقو مجمع حد مجمة في استبصؿ عضك زراعة
 – قَُُْ الثالث الجزء السادس العدد السادسة الدكرة العدد

 ـَُٗٗ
 

ُُٕ.  

 عبد الدكتكر العدكل
 العدكل الرحمف

 مقدـ شرعنا بحث المخ محـر مكتى أك الحى مف األعضاء نقؿ
 ربيع ُّ اإلسبلمية الثالث عشر البحكث مجمع مبتمر إلى
 ـََِٗ مارس َُ -ىػَُّْ أكؿ
 

ُُٖ.  
العظيـ 
 فبادم

 شمس محمد
 العظيـ الحؽ
 الطيب أبك فبادم

 بيركت – العممية الكتب دار داكد يأب سنف شرح المعبكد عكف
 قُُْٓ  الثانية الطبعة

 

ُُٗ.  

 مكالم الشيخ العمكم
 العمكم مصطفى

؟  ال أـ شرعية بصفة قطعت السارؽ إذا يد إعادة يجكز ىؿ
 العدد السادسة الدكرة العدد اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة

 ـَُٗٗ – قَُُْ الثالث الجزء السادس
 

َُِ.  

 أحمد بف محمد عميش
 عميش, محمد بف
 اهلل عبد أبك

 المالكي
: المتكفى 

 (ىػُِٗٗ

 تاريخ بيركت – الفكر دار خميؿ مختصر شرح الجميؿ منح
 ـُٖٗٗ-ىػَُْٗ: النشر

 

ٍعًمـً  ًإكمىاؿي  مكسى بف عياض عياض  .ُُِ  دار ًإٍسمىاًعيؿ يٍحيىى الدكتكر تحقيؽ ميٍسًمـ بفىكىاًئدً  المي
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 بف عياض بف
 اليحصبي عمركف
 أبك السبتي,
: المتكفى  الفضؿ
 (ىػْْٓ

 ُُْٗ األكلى, الطبعة مصر كالتكزيع, كالنشر لمطباعة الكفاء
 ـ ُٖٗٗ - ىػ
 

ُِِ.  

 محمكد محمد أبك العيني
 بف أحمد بف

 أحمد بف مكسى
 حسيف بف

 الحنفى الغيتابى
 العيني الديف بدر
:  المتكفى 

 (ىػٖٓٓ

 إبراىيـ بف خالد المنذر أبك: تحقيؽ داكد أبي سنف شرح
 ىػ َُِْ , األكلى الطبعة الرياض – الرشد مكتبة المصرم

 ـ ُٗٗٗ-
 

ُِّ.  

 محمكد محمد أبك العيني
 بف أحمد بف

 أحمد بف مكسى
 حسيف بف

 الحنفي الغيتابى
 العيني الديف بدر
:  المتكفى 

 (ىػٖٓٓ

 – العربي التراث إحياء دار البخارم صحيح شرح القارم عمدة
 بيركت

ُِْ.  

 عبد الفضؿ أبك الغمارم
 بف محمد بف اهلل

 الغمارم الصديؽ
 الحسني

تعريؼ أىؿ اإلسبلـ بحف نقؿ العضك حراـ تحقيؽ كتعميؽ: 
األستاذ صفكت جكدة أحمد مكتبة القاىرة مصر الطبعة األكلى 

 ـُٕٗٗ –ق ُُْٕ
 

ُِٓ.  

 نبيؿ عاصـ أبك الغمرم
 عبد بف ىاشـ بف
 بف أحمد بف اهلل
 أحمد بف اهلل عبد

 بف اهلل عبد محمد أبي الدارمي كتاب كتحقيؽ شرح المناف فتح
 اإلسبلمية البشائر دار الجامع المسند: بػ المسٌمى الرحمف عبد
 ـ ُٗٗٗ - ىػ ُُْٗ األكلى, الطبعة المكية المكتبة -
 



 
181 

 الغمرم محمد بف

ُِٔ.  
الشريعة اإلسبلمية كمكارميا دار السبلـ الطبعة  مقاصد عبلؿ الفاسي الفاسي

  ـَُُِ –ق ُِّْاألكلى 
 

ُِٕ.  

 رحمفال عبد أبك الفراىيدم
 أحمد بف الخميؿ

 بف عمرك بف
 الفراىيدم تميـ

 البصرم
: المتكفى 

 (ىػَُٕ

 دار السامرائي إبراىيـ د المخزكمي, ميدم د: تحقيؽ العيف
 اليبلؿ كمكتبة

ُِٖ.  
 فكزاف بف صالح الفكزاف

 اهلل عبد بف
 الفكزاف

 العربية المممكة الرياض, العاصمة, دار الفقيي الممخص
 ىػُِّْ األكلى, الطبعة السعكدية

 

ُِٗ.  

 محمد بف أحمد الفيكمي
 الفيكمي عمي بف
 أبك الحمكم, ثـ

: المتكفى  العباس
 (ىػَٕٕ نحك

 – العممية المكتبة الكبير الشرح غريب في المنير المصباح
 بيركت

 

َُّ.  

 عبد الشيخ: راجعو البخارم صحيح مختصر شرح القارم منار قاسـ محمد حمزة قاسـ
 عيكف محمد بشير: نشرهك  بتصحيحو كعني األرنابكط القادر
 مكتبة السكرية, العربية الجميكرية - دمشؽ البياف, دار مكتبة
: النشر عاـ السعكدية العربية المممكة - الطائؼ المبيد,
 ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ

 

ُُّ.  

 محمد الدكتكر قباني
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 األميرية, الكبرل المطبعة البخارم صحيح لشرح السارم إرشاد
 ىػ ُِّّ السابعة, الطبعة مصر
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 الحسف أبك محمد
 المبل الديف نكر
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 ممخص الرسالة

إف مكضكع نقؿ كزراعة األعضاء كاسع تتعدد جكانبو, لذا فإف رسالتي استقمت بالحديث عف أحد 
ستحصمة بعد عقكبة شرعية, كذلؾ في ثبلثة ىذه الجكانب كىك حكـ االنتفاع باألعضاء البشرية الم

 فصكؿ:

العقكبات, كذكرت فيو  مف الشرعية المقاصد: األكؿ المبحث :مبحثاف الفصؿ التمييدم: كفيو
 حقيقة العقكبة كفمسفة العقكبة في الفقو اإلسبلمي, كحقيقة المقاصد الشرعية كمراتبيا.

مشركعيتيا, كتناكلت فيو حقيقة  كمدل المستحصمة باألعضاء االنتفاع حقيقة: الثاني المبحث
 االنتفاع كالعضك كفراء العمماء في مسحلة نقؿ كزراعة األعضاء.

, ذكرت في ثبلثة مباحثالنفس, كتناكلتو في  لحؽ المستحصؿ بالعضك الفصؿ األكؿ: االنتفاع
المبحث األكؿ فراء العمماء في مدل ممكية اإلنساف ألعضائو , ك ذكرت في المبحث الثاني 

قديما كحديثا, كذكرت في المبحث  االنتفاع باألعضاء المستحصمة مف حد أك قصاصمسحلة 
تعزيرية مبينا حقيقة العقكبة التعزيرية  عقكبة مف نفسو لحؽ المستحصمة باألعضاء الثالث االنتفاع

 كشركطيا كصفتيا كمدل كصكليا إلى قطع األعضاء.

المستحصمة, كتناكلتو في مبحثيف: ذكرت في  يةالبشر  باألعضاء الخريف الفصؿ الثاني: انتفاع
, كذكرت االنتفاع  بحعضاء المحككـ عميو باإلعداـ كما في حكمو حؽ غيرهالمبحث األكؿ مسحلة 

ميدرم الدـ في الميزاف الشرعي كمدل جكاز االنتفاع بحعضائيـ, كذكرت رأم الفقياء القدامى 
تفاع باألعضاء البشرية المستحصمة بيعا كىبة االنكالمعاصريف, كفي المبحث الثاني ذكرت مسحلة 

مب ككضع في إناء, كمسحلة بيع شعر َ, كتعرضلحؽ غيره ت لمسحلة بيع لبف الدميات إذا حي
 الدمي ثـ بينت حكـ بيع كىبة األعضاء المستحصمة بعد عقكبة تعزيرية.
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Abstract 

Organs Transportation and Transplantation is a very wide and mutli-sided 

topic; my thesis will only concentrate on one side, the ruling on the usage 

of the excised human body organs after punishments under Sharia laws, 

in three chapters: 

The Introductory Chapter: It has two sections: the first section: the juristic 

goals of the punishments; it has mentioned the veracity of the 

punishment, the philosophy of the punishment in the Islamic 

Jurisprudence, and the veracity of the juristic goals and their grades. The 

second section: the veracity of the exercised human body organs and its 

extent of legality; it tackles the usage of human body parts and the 

scholars' opinions on the Organs Transportation and Transplantation:     

The first chapter: the usage of human body organs and their owner. The 

first section is about the scholars' opinions on the extent of human 

ownership of the organs; the second section is about whether the ruling 

on the usage of excised human body parts is Hadd (restriction) or Al-

Qisas (i.e., the law of equality in punishment; retaliation) according to the 

old and modern scholars. The third section discusses the discretionary 

(Tazir) punishment on the organ owner who grant his/her organs to the 

others, the concept of the discretionary (Tazir) punishment, its conditions, 

its implementation, and its effect on the body cutting.  

The second chapter: other’s usage of excised human body organs. The 

first section is the second section is about whether the ruling on the usage 

of excised human body parts is Hadd (restriction) or Al-Qisas according 

to the old and modern scholars. The second section is about using sold 

excised human body organs, using/ selling women milk, using/ selling 
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human hair and giving way/ selling excised human body parts after 

(Tazir) punishment.  

 


