
النازلة في ضوء القواعد الفقهيةالنازلة في ضوء القواعد الفقهية  

إذا ضاق األمر اتسعإذا ضاق األمر اتسع 

الضرر يزالالضرر يزال

الضروراتالضرورات  

تبيحتبيح  

المحظوراتالمحظورات

إذا تعارضإذا تعارض

مفسدتان روعيمفسدتان روعي

أعظمهما ضرراأعظمهما ضررا

بارتكاب أخفهمابارتكاب أخفهما

أ. تصوير النازلة :أ. تصوير النازلة :  
تعريف الزراعة :تعريف الزراعة :  

نقل مادة خلوية أو نسيجية حية سواء من جزء آلخر يتبعان نفس الكائن الحي أو من فرد آلخرنقل مادة خلوية أو نسيجية حية سواء من جزء آلخر يتبعان نفس الكائن الحي أو من فرد آلخر  

تعريف العضو:تعريف العضو:  

هو أي جزء من االنسان بما يعم األنسجة والخاليا والدماءهو أي جزء من االنسان بما يعم األنسجة والخاليا والدماء  

تعريف زراعة األعضاء :تعريف زراعة األعضاء :  

هي نقل عضو سليم أو مجموعة من األنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيجهي نقل عضو سليم أو مجموعة من األنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج

التالفالتالف  

تحرير محل النزاع:تحرير محل النزاع:

عمل الطالبات :
.حصة سعود العصيمي      .مها راشد الثبيتي            . نداء عمر الحازمي         .مودة عبدهللا الحربي     

.أثير محمد الخزاعي              .خلود عبود الدوسري        .أريج رويبح السلمي      .سارة خالد الفائز.                                                             

فقه النوازل والمستجدات-502-
نازلةزراعة األعضاء البشرية 

إشراف : أ.د/فتحية إسماعيل مشعل 

ب. تكييف النازلةب. تكييف النازلة
 تناولت هذه المسألة بشكل مباشر، إنما توجد

ً
 تناولت هذه المسألة بشكل مباشر، إنما توجدإن أي باحث في المصنفات القديمة ، لن يجد نصوصا
ً
إن أي باحث في المصنفات القديمة ، لن يجد نصوصا

بعض النصوص في أحكام صور التصرف في جسد االنسان ، وكانت عامة النصوص في عدم إباحةبعض النصوص في أحكام صور التصرف في جسد االنسان ، وكانت عامة النصوص في عدم إباحة

التصرف بجسد االنسان في حال حياته وبعد مماتهالتصرف بجسد االنسان في حال حياته وبعد مماته

وبالتالي فإن مسألة التصرف باألعضاء اليمكن إخضاعها ألقوال العلماء القدامى وإنما تحتاج إلى تخريجوبالتالي فإن مسألة التصرف باألعضاء اليمكن إخضاعها ألقوال العلماء القدامى وإنما تحتاج إلى تخريج

جديد على حسب مقاصد الشريعة ، مع ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تتضمنها المسألةجديد على حسب مقاصد الشريعة ، مع ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تتضمنها المسألة

والله أعلم.والله أعلم.

ج. تطبيق حكم النازلةج. تطبيق حكم النازلة  

 الختالف العضو
ً
 الختالف العضوإن حكم التبرع باألعضاء يختلف تبعا
ً
إن حكم التبرع باألعضاء يختلف تبعا

المتبرع به ، فإن كان العضو المراد التبرع به تتوقفالمتبرع به ، فإن كان العضو المراد التبرع به تتوقف

عليه الحياة مثل : الكبد، القلبعليه الحياة مثل : الكبد، القلب  

فال يجوز التبرع به آلن ذلك يؤدي إلى قتلفال يجوز التبرع به آلن ذلك يؤدي إلى قتل

النفس البشرية .النفس البشرية .

أما إن كان عضو التتوقف عليه الحياة مثل:أما إن كان عضو التتوقف عليه الحياة مثل:

الشرايين أو الكلية ، فاختلف العلماء في جوازالشرايين أو الكلية ، فاختلف العلماء في جواز

التبرع على قولين :التبرع على قولين :  

القول األول :القول األول :    

التبرع بها يعتبر صدقة جارية وممن قال بذلك شيخالتبرع بها يعتبر صدقة جارية وممن قال بذلك شيخ

األزهر محمد طنطاوي استدلوا من القران الكريم :األزهر محمد طنطاوي استدلوا من القران الكريم :

{ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}المائدة {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}المائدة 3232

هناك أدلة أخذها العلماء من القواعد الفقهية ومنهاهناك أدلة أخذها العلماء من القواعد الفقهية ومنها

: أن الضرر يجب أن يزال وهو من مقاصد الشريعة: أن الضرر يجب أن يزال وهو من مقاصد الشريعة  

الذي اليملكه االنسان هو حياته وروحه فال يجوزالذي اليملكه االنسان هو حياته وروحه فال يجوز

االنتحار والإلقاء النفس في التهلكة أما االنسان مناالنتحار والإلقاء النفس في التهلكة أما االنسان من

حيث أجزاؤه المادية فهو مالكهاحيث أجزاؤه المادية فهو مالكها

ذهب الجمهور األعظم من علماء المسلمين إلى جواز النقلذهب الجمهور األعظم من علماء المسلمين إلى جواز النقل

لألسباب التالية:لألسباب التالية:  

..11

..22

..33

القول الثاني :القول الثاني :  

أن نقل العضو بمثابة التمثيل .أن نقل العضو بمثابة التمثيل .

أن نقل ملكية الشيء من قبل المالك واالنسان اليملكأن نقل ملكية الشيء من قبل المالك واالنسان اليملك

جسده.جسده.

استدلوا بالقاعدة الفقهية " ما أبين من حي فهواستدلوا بالقاعدة الفقهية " ما أبين من حي فهو

كميتته" أي له حكم الميتة من حيث الطهارةكميتته" أي له حكم الميتة من حيث الطهارة

والنجاسة.والنجاسة.  

عدم جواز نقل األعضاء لألدلة التالية :عدم جواز نقل األعضاء لألدلة التالية :

..11

..22

..33 من شروط زراعة األعضاءمن شروط زراعة األعضاء  
تحقق قيام الضرورة بطريقة اليقين ،تحقق قيام الضرورة بطريقة اليقين ،    بأي داللة يقوم بها البقين كإخبار طبيب حاذق بضرورة عملية النقلبأي داللة يقوم بها البقين كإخبار طبيب حاذق بضرورة عملية النقل

وإال هلك المريض.وإال هلك المريض.

غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه.غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه.

تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المظطر المنقول إليه على المفسدة الالحقة بالمنقول منه.تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المظطر المنقول إليه على المفسدة الالحقة بالمنقول منه.

تحقق توفر شرط الرضا والطواعية األهلية من المنقول منه.تحقق توفر شرط الرضا والطواعية األهلية من المنقول منه.

..11

..22

..33

..44

المراجع:المراجع:  
نقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إلى األحياء " فاطمة مدنينقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إلى األحياء " فاطمة مدني

نقل وزراعة األعضاء البشرية بين الفقه اإلسالمي والتشريع األردني " سارة خليقةنقل وزراعة األعضاء البشرية بين الفقه اإلسالمي والتشريع األردني " سارة خليقة  

مقصد حفظ النفس وأثره في مسألة زراعة األعضاء البشرية "محمد أبو االسعاد الطيبمقصد حفظ النفس وأثره في مسألة زراعة األعضاء البشرية "محمد أبو االسعاد الطيب  

موقع اإلسالم سؤال وجواب موضوع ماحكم هبة األعضاءموقع اإلسالم سؤال وجواب موضوع ماحكم هبة األعضاء  

منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقيةمنهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية  

قرار هيئة كبار العلماء:قرار هيئة كبار العلماء:

صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكةصدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة

العربية السعودية رقم العربية السعودية رقم 9999 لسنة  لسنة 14021402هـ بجواز نقلهـ بجواز نقل

عضو أو جزء من إنسان حي أو ميت مسلم أو ذميعضو أو جزء من إنسان حي أو ميت مسلم أو ذمي

إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر فيإلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في

نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه.نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه.


