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 دراسة فقهية مقارنة -التصرف في األعضاء البشرية 
 حسن محمود عفيفي عفيفي

، القاهرةزهر، ، جامعة األكلية الشريعة والقانون ،الفقه المقارنقسم 
 جمهورية مصر العربية

  mahmoudHassan.el20@azhar.edu.eg: البريد اإللكتروني

 : ملخص البحث
 -قمت بتقسيم هذا البحث الموسوم بــ )التصرف في األعضاء البشرية 

دراسة فقهية مقارنة( إلى مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة، 
ت الضوء على تعريف التصرف، ألقي: ففي المبحث التمهيدي: وفهارس

وأنواعه، ووجوه التصرف التي تقع على األعضاء البشرية؛ مبينا الفرق بين 
أنواع هذا التصرف، كما تعرضت للتعريف باألعضاء البشرية، وأنواعها 
باعتباراتها المختلفة، وختمت هذا المبحث بالحديث عن التكريم اإللهي 

هذا التكريم، التي تدل على عظمة  لإلنسان حيا وميتا، مع بيان أهم صور
تحدثت عن حكم بيع األعضاء : وفي المبحث األول الشريعة اإلسالمية.

البشرية في الشريعة اإلسالمية، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، مع 
عرض أقوال الفقهاء والعلماء في هذه المسألة ومناقشتها، واالنتهاء برأي 

ذكرت : وفي المبحث الثاني الترجيح. راجح في كل منهما، مع بيان سبب
آراء العلماء والفقهاء حول قضية التبرع باألعضاء البشرية، سواء كان هذا 
التبرع من الشخص ذاته حال حياته، أو كان من ورثته وولي أمره بعد وفاته، 
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مع مناقشة هذه اآلراء والمقارنة بيها، واالنتهاء برأي راجح في هذه المسألة، 
وقد انتهى الباحث إلى تكريم الشريعة اإلسالمية  الترجيح. مع بيان سبب

لإلنسان بجميع أجزائه، حيا كان أو ميتا، مسلما كان أو غير مسلم، وال يجوز 
تداولها بالبيع والشراء، اللهم إال فيما ورد فيه نص بجواز دخول عقد اإلجارة 

باألعضاء  كما انتهى الباحث إلى جواز التبرع عليه، كبيع لبن اآلدميات.
البشرية من الشخص نفسه حال حياته، أو عن طريق ورثته وولي أمره بعد 
وفاته؛ بشرط عدم مخالفتها لنص شرعي، أو مبدأ من مبادئ الشريعة 

 اإلسالمية.

 ، تبرع.بيع ،التصرف ،اإلنسان بشرية، أعضاء: الكلمات المفتاحية



 الفقه املقـــــارن

 2359 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    
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Abstract:  

I divided this research entitled (disposing of human organs - 
a comparative jurisprudential study) into an introduction, an 
introductory study, two papers, a conclusion, and an indexes: In 
the introductory topic: I shed light on the definition of behavior, 
its types, and aspects of behavior that occur on human organs. 
Explaining the difference between the types of this behavior, as I 
was exposed to the definition of human organs and their types 
with their various considerations, and I concluded this study by 
talking about the divine honor for the human being alive and 
dead, with an explanation of the most important images of this 
honor, which indicate the greatness of Islamic law. In the first 
topic: I talked about the ruling on selling human organs in Islamic 
law, whether they are renewable or not, with the statements of 
jurists and scholars on this issue presented and discussed, and 
concluded with a weighted opinion on each of them, with an 
explanation of the reason for the weighting. In the second topic: I 
mentioned the opinions of scholars and jurists on the issue of 
donating human organs, whether this donation was from the 
same person during his lifetime, or it was from his heirs and his 
guardian after his death, with a discussion of these opinions and 
comparison with them, and concluding with a preponderant 
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opinion on this issue, with an explanation of the reason 
Weighting. The researcher concluded by honoring the Islamic 
Sharia for the human being in all its parts, whether he is alive or 
dead, Muslim or non-Muslim, and it is not permissible to trade in 
it by buying and selling, except in what is stated in a text that it is 
permissible to enter into a contract of rent for him, such as 
selling human milk. The researcher also concluded that it is 
permissible to donate human organs from the same person 
during his lifetime, or through his heirs and his guardian after his 
death. Provided that it does not violate a legal text, or a principle 
of Islamic law. 

Keywords: Human organs, Human, Behaviour, Sale, 
Donation. 
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، ملء السماء، وملء الحمد هلل رب العالمين، حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه
األرض، وملء ما شاء من شيء بعد، حمًدا يوافي نعمه الظاهرة والباطنة، 
ويكافئ مزيد فضله وإحسانه، والصالة والسالم األتّمان األكمالن على 

، وعلى آله المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد 
 .ينوأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد

مسلما ، جسد وروحا فلقد اعتنت الشريعة اإلسالمية باإلنسان: وبعد
المكرم في هذا الكون، فقد  إذ هو خلق اهلل  ؛كان أو غير مسلم

، ونفخ فيه من روحه، وأسجد ألبيه آدم في أحسن صورة وهيئة خلقه بيديه
 .هأرضفي وجعله خليفة ، ، وسخرها له، وفضله على سائر مخلوقاتهمالئكته

َُٰهم : العزيزفي كتابه  قول اهلل ي ٓ َءاَدَم وَََحَلنَ منَا بَِني َولََقد َكرَّ
َن ٱلََبِّ وَ ٱِفي  َُٰهم مِّ ن َخلَقنَا ٱبَلحري َوَرَزقنَ مَّ َٰ َكثيري مِّ َُٰهم لََعَ لنَ َٰتي َوفَضَّ يِّبَ لطَّ

يال تَفضي
حَسني تَقوييمٱلََقد َخلَقنَا  :ويقول  ،(1)

َ
ٓ أ َن ِفي نَسَٰ إلي

(2). 

جعل له من المزايا والفضائل  ما كان اإلنسان خلق اهلل ول
التي لم يعطها ألحد من مخلوقاته، وأراد له أن يعيش في أحسن حال، لكن 

تنغص عليه تثقل كاهله، و، التي واألوبئة قد يصاب اإلنسان ببعض األمراض
                                                

 .(70: )سورة اإلسراء (1)
 (.4: التين)سورة  (2)
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أدركته، فأباح اهلل له التداوي من هذه  عيشته؛ لكن رحمة اهلل 
، مع االعتقاد المشروعة ألوبئة بسائر أنواع العالج واألدويةاألمراض وا

 .الجازم بأن الشافي هو اهلل 

 َشِريك  بن  َعْن أَُساَمةَ بسند حسن صحيح روى الترمذي في سننه فقد 
،  َأاََل َنَتَداَوى؟ َقالَ : َقاَلِت األَْعَراُب : َقال ،ِ "َنَعْم، َيا ِعَباَد : يَا َرُسوَل اهلله

 ِ َ َلْم َيَضْع َداًء ِإاله َوَضَع َلُه ِشَفاًء، أَْو َقاَل  ؛َتَداَوْوااهلله َدَواًء ِإاله َداًء : َفِإنه اهلله
ِ، َوَما ُهَو؟ َقاَل : َقالُوا .َواِحًدا"  .(1)«الَهَرمُ »: َيا َرُسوَل اهلله

، ال سيما في تطورا سريعاالطب في العصر الحديث علم قد تقدم و
والشفاء التي أصبحت أحد عوامل التداوي  ،عضاء البشريةزراعة األ عمليات

إلى إمكانية بنا وصل األمر والتي تفتك بأصحابها،  من األمراض الخطيرة،
، لحياتهبقاًء است؛ آخر يحتاج إليها إنسان إلىمن إنسان  البشرية نقل األعضاء
 .من الهالكوسالمته نفسه وحفاظا على 

من يحتاج إليها  يسلكالبشرية  حصول على هذه األعضاءالأجل ومن 
عن طريق  ما يكون: ومنهاعن طريق البيع والشراء،  ما يكون: منهاعدة طرق، 

الهبة المنقول إليه حال حياته ب الشخص كان عن طريق التبرع منالتبرع، سواء 
 أو كان عن طريق ورثته وولي أمره بعد وفاته.الوصية، و

، وبيان وانتشاره في هذا العصر العالج باألعضاء البشرية ونظرا ألهمية
                                                

الضحاك الترمذي، بن  موسىبن  َسْورةبن  عيسىبن  أبو عيسى محمد: سنن الترمذي (1)
: ، أبوابم1998: ــ بيروت، طـــدار الغرب اإلسالمي : ، الناشرهـ279المتوفى سنة 
 .451ص3(، جـ2038): ، حديث رقمما جاء في الدواء والحث عليه: الطب، باب
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أن  استخرت اهلل  الحكم الفقهي للتصرف في أعضاء اإلنسان
دراسة فقهية  -التصرف في األعضاء البشرية ": ووسمته بـ هذا البحث،أكتب 
 ".مقارنة

 : إشكالية البحث
البحث؛ لذا  امحاور األساسية التي يدور عليهتعد إشكالية البحث أهم ال

 : اإلجابة الشافية على هذه التساؤالت المطروحة، وهييحاول الباحث 

ما المقصود بالتصرف في األعضاء البشرية، وما هي أهم وجوه هذه 
وكيف يتم الحصول على هذه األعضاء البشرية، التي أصبحت  التصرفات؟

سببا رئيسا في شفاء كثير من المرضى؟ وها يجوز بيع هذه األعضاء البشرية 
 ؟والتبرع بها، أم ال

 :منهج البحث
المنهج الوصفي في تعريف على  هذا البحثاعتمدت في كتابة 

 المصطلحات والمفاهيم األساسية في هذا البحث.

المنهج المقارن، وذلك بعقد المقارنة بين واعتمدت أيضا على 
، مع مع بعضهامقارنتها و، وآراء العلماء المذاهب الفقهية اإلسالمية المختلفة

معتمدا في ذلك على  ؛ا، ثم القيام بالترجيحواالختالف بينه بيان وجه االتفاق
 في الشريعة اإلسالمية.والمقاصد قوة األدلة، ومراعاة القواعد العامة 

، وذلك بجمع التحليليو االستقرائي المنهجاعتمدت على  كما أنني
على حسب  مع تحليلها والمقارنة بينها ،النصوص واآلراء واألقوال المختلفة
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 .هذا البحثطبيعة  ضيهتقتما 

وحده، وما كان من خطأ أو  فما كان من توفيق فمن اهلل : وأخيًرا
 نسيان فمني ومن الشيطان، واهلل ورسوله منه براء.

أن يجعل هذا العمل ب اهلل  وال يسعني إال أن أتوجه إلى
، وأن ينفعنا به في حياتنا وبعد مماتنا، إنه سميع قريب خالصا لوجهه الكريم

 الدعاء. بجيم

 

وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين 
 الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 

 

h 
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 :خطة البحث
، وخاتمة، قدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثينتشتمل خطة البحث على م

 : هي كما يلي

  .مصطلحات ومفاهيم أساسية: تمهيديالمبحث ال

 : ، هي كما يليثالثة مطالب فيهو

 مفهوم التصرف، وأنواعه.: األول المطلب

 .المقصود باألعضاء البشرية: لثانيا المطلب

 إلنسان حيا وميتا.لشريعة اإلسالمية لتكريم ا: الثالث المطلب

 .بيع األعضاء البشرية في منظور الفقه اإلسالمي: ثانيال المبحث

 : وفيه مطلبان، هما كما يلي

 بيع األعضاء البشرية المتجددة.: طلب األولالم

 بيع األعضاء البشرية غير المتجددة.: المطلب الثاني

 .التبرع باألعضاء البشرية في منظور الفقه اإلسالمي: الثالث المبحث

 : ، هما كما يليمطلبان وفيه

 تبرع اإلنسان بأعضائه حال حياته.: المطلب األول

 اإلنسان الميت.التبرع بأعضاء : الثاني المطلب

 فتشتمل على أهم نتائج البحث، والتوصيات.: وأما الخاتمة
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 املبحث التمهيدي

 مصطلحات ومفاهيم أساسية

 : وفيه ثالثة مطالب، هي كما يلي

 املطلب األول
 مفهوم التصرف، أنواعه

 : لغة واصطالحا التصرفتعريف : أوال

 : لغةفي الالتصرف  ( أ

صرف مأخوذ من الفعل الثالثي ، والتتصرفاتالمفرد كلمة التصرف 
صرف، والمضارع منه يصرف، وينصرف، ويتصرف، ويصطرف، ومن أهم 

 : المعاني التي دل عليها هذا الفعل ما يلي

صرفه يصرفه صرفا : الرجوع ورد الشيء عن وجهه، يقال: الصرف
عنه، ومنه قول اهلل ردها : أي ،صرف نفسه عن الشيء: فانصرف، ويقال
 :  قُُلوَبُهم ِبأَنهُهم َقوم اله َيفَقُهونَ ثُمه ٱنَص ُ َرُفوْاْۚ َصَرَف ٱهلله

: . أي(1)
شيء أي انصرفوا عن العمل ب: رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه، وقيل

 .(2)همما سمعو

                                                

 (.127: ية)سورة التوبة جزء من اآل (1)
منظور األنصاري، المتوفى بن  علىبن  مكرمبن  أبو الفضل محمد: لسان العرب (2)

 .189ص9، جـهـ1414الثالثة : دار صادر ـــــ بيروت، ط: الناشر ،هـ711سنة
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بيع الذهب بالفضة، وهو من ذلك؛ ألنه ينصرف به عن : والصرف
: فيقال ،واالكتساب ي الصرف بمعنى اإلنفاقيأتكما  .(1)جوهر إلى جوهر

 .(2)إنفاقها: تصريف الدراهم في البياعات كلها، أي

هم، ومنه يكتسب ل: فالن يصرف ويتصرف ويصطرف لعياله، أي: ويقال
اج . بَغْيِر َما َعْصف  َواَل .ِسُب الماَل الِهداُن اْلَجاِفيَقْد َيكْ : قول الَعجه

 (3)اْصِطراِف 

يلة، ومنه التصرف في األمور، التقلب والح: بمعنى الصرف أيضايأتي و
 .(4)ويحتال فيها ،يتقلب: إنه يتصرف في األمور، أي: فيقال

أدارها، : تصرف في الشركة، أي: إدارتها، فيقال: والتصرف في األمور
 .(5)سلك سلوكا معينا: تصرف الشخص، أي: ويقال

: هي وبهذا يظهر لنا أن غالب المعاني التي تدور عليها كلمة التصرف
                                                

عبدالرّزاق الحسيني بن  محمدبن  أبو الفيض محمد: تاج العروس من جواهر القاموس (1)
بيدي، المتوفى سنة  ، لسان العرب، مرجع 22ص24دار الهداية، ج: ، الناشرهـ1205الزه

 .190ص9سابق، جـ
 .20ص24تاج العروس، مرجع سابق، جـ (2)
بن  أحمدبن  أبو منصور محمد: ، تهذيب اللغة190ص9لسان العرب، مرجع سابق، جـ (3)

: طبيروت،  ــــدار إحياء التراث العربي : الناشر ،هـ370األزهري الهروي، المتوفى سنة 
 .114ص12م، جـ2001 األولى

 .114ص12، تهذيب اللغة، مرجع سابق، جـ190ص9لسان العرب، مرجع سابق، جـ (4)
، ـهـ1424د. أحمد مختار عبدالحميد عمر، المتوفى سنة : معجم اللغة العربية المعاصرة (5)

 .1290ص2جـ ،م2008ــــ  هـ1429األولى : عالم الكتب، ط: الناشر
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 .إدارة الشيء، رد الشيء عن وجههوع، التقلب، الرج

 : في االصطالح التصرف ( ب

لم أقف ــ فيما أعلم ــ في كتب الفقهاء القدامى على تعريف خاص 
في باب المعامالت،  ال سيما، هم لهتصرف، مع كثرة استعماللمصطلح ال

نى ولعل الذي دفعهم إلى عدم التعريف به هو االرتباط الوثيق بين المع
عن المعنى ال يخرج المعنى االصطالحي  إذوي والمعنى االصطالحي؛ اللغ

  .اللغوي

كل ما يصدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل، : بأنه وعرفه بعضهم
ويرتب عليه الشرع أثًرا من اآلثار، سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم 

 .(1)ال

 إذ؛ لفعليةالقولية وا التصرفات أنواع التعريف على جميعل يشتمبهذا و
االنتفاع ال تخرج عن كونها أقواال صادرة من الشخص كالبيع، أو أفعاال ك

 .(2)باألشياء

كما أنه يشتمل على التصرفات باعتبار ما يترتب عليها شرعا من نتائج، 

                                                

دار : د. بدران أبو العينين بدران، ط: إلسالمي ونظرية الملكية والعقودتاريخ الفقه ا (1)
د. وهبه مصطفى الزحيلي، : ، الفقه اإلسالمي وأدلته364النهضة العربية ـــــ بيروت، ص

 .2920ص4الرابعة، جـ: دار الفكر ــــــ بيروت، ط: الناشر
، الموسوعة الفقهية 2920ص4الزحيلي، مرجع سابق، جـ: الفقه اإلسالمي وأدلته (2)

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـــ دولة : مجموعة من المؤلفين، الناشر: الكويتية
 .71ص12الكويت، جـ
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ل عليه في معرفة التصرفات سلبية، والمعوّ  وسواء كانت تصرفات إيجابية أ
 .والسلبية هو الشرعاإليجابية 

ابتداء من  امنشؤه تكون اتالتصرفبد من اإلشارة إلى أن سائر ال و
تمل الخطأ حت يليس من أوامر الشرع، وعلى هذا فهإرادة الشخص وفعله، و

، وهذا بالنسبة لتعريف ةأو سلبي ةكون إيجابيتوالصواب؛ لذا يمكن أن 
 على الوجه العام. اتالتصرف

اد بالتصرف في في هذا البحث معرفة المرهنا بالتصرف والمقصود 
األعضاء البشرية، ومعرفة األسس التي يقوم عليها هذا التصرف، والحكم 

، بالبيع الفقهي لهذه التصرفات المختلفة، التي تجري على أعضاء البشر
 .والشراء، أو الهبة، أو الوصية

 : اتأنواع التصرف: ثانيا
ذاته من خالل التعريف السابق للتصرف يتبين لنا أن التصرف باعتبار 

 : (1)ينقسم إلى نوعين، هما كما يلي

هو ما كان ناشئًا عن الفعل دون اللفظ، : التصرف الفعلي: النوع األول
 كالغصب، واإلتالف، وقبض الدين، وتسلم المبيع.

هو ما كان ناشئًا عن القول دون اللفظ، : التصرف القولي: النوع الثاني
                                                

د. بدران أبو العينين، مرجع سابق، : تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية الملكية والعقود (1)
صطفى أحمد م: الشيخ/أحمد محمد الزرقا، تحقيق: ، شرح القواعد الفقهية364ص

، الفقه 461ص ،م1989ــــ  هـ1409الثانية : دار القلم ــــ دمشق، ط: الزرقا، الناشر
 .2920ص4الزحيلي، مرجع سابق، جـ: اإلسالمي وأدلته
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 : وينقسم إلى قسمين، هما كما يلي

هو ما كان ناشئًا بناًء على اتفاق إرادتين، كالشركة، : عقديتصرف قولي  ( أ
 والبيع.

وهو ما كان مجرد إخبار بحق، وذلك كالدعوى، : تصرف قولي غير عقدي ( ب
 واإلقرار، وقد يقصد به إنشاء حق أو إنهاؤه، كالوقف، والطالق، واإلبراء.

: بأنه التصرف في األعضاء البشرية مكن تعريفي على ما سبقبناء و
التصرفات التي تقع على جسد اإلنسان أو جزء منه، حال الحياة أو بعد  ميعج

 البيع أو الهبة أو الوصية، سواء كان المتصرف هو الشخص نفسه أوالممات، ب
 غيره من الورثة ووالة األمر.

 : ، واملراد بها يف هذا البحثاألعضاء البشرية وجوه التصرف يف: ثالثا
يجد أنها ال تخرج  األعضاء البشرية علىت من تصرفا يقعالمتأمل فيما 

: ، مثلتصرفات مشروعة األصلمن قبيل الفهي إما أن تكون ، عن أحد نوعين
غير التصرفات  من قبيل، وإما أن تكون والوصية ،والهبة ،البيع والشراء

 .، االختالسالسرقة، النهب، الغصب: ، مثلمشروعة األصل

، غير مشروعة األصلات في هذا البحث عن التصرف وليس الحديث
النهب  وأالتي يحصل فيها الشخص على األعضاء البشرية عن طريق السرقة 

، والتي تستوجب تضافر الجهود من جميع الدول االختالس وأ الغصب وأ
الفقهاء رحمهم حيث لم يختلف  ؛في محاربتها والقضاء عليهاوالمؤسسات 

 هذه التصرفات مطلقا.مثل في حرمة  اهلل 
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 ،المشروعة في األصل التصرفات عن في هذا البحث هنا الحديث إنماو
بيع األعضاء وشرائها، التبرع باألعضاء : ثلم، التي تقع على األعضاء البشرية

، وسواء كان هذا البيع أو الهبة أو الوصية على سبيلسواء كان هذا التبرع 
 ل حياتهحا من الشخص نفسه، األحياء أو األمواتأعضاء التبرع واقعا على 

 .بعد مماته والة األمرو أو من ورثته

محل خالف بين المعاصرين من العلماء؛ لذا  هي وهذه التصرفات
التوفيق والسداد،  دراسة متأنية؛ راجيا من اهلل سأقوم بدراستها 

 التصرفات.فيما أصل إليه من أحكام فقهية متعلقة بهذه 

 : الفرق بني البيع واهلبة والوصية: رابعا

 : ف البيعتعري ( أ

من أسماء األضداد، : مصدر من الفعل "باع"، والبيعالبيع : (1)البيع لغة
 ؛بعت الشيء: يقال، فيطلق أحدهما ويراد به اآلخركلمة "الشراء"؛ حيث : مثل

َوَشَروُه  :إذا باعه، ومنه قول اهلل  ؛شرى الشيء: ويقالإذا شريته. 
ِهَم َمعُدوَدة ِبثََمِنِۭ َبخس َدَرَٰ

(2). 

لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر  ،بائعا سمى كل واحد من المتعاقدينوي
وإذا أطلق المشتري فالمتبادر إلى الذهن باذل  باذل السلعة،عرفا إلى الذهن 

 الثمن.
                                                

محمد بن  أبو العباس أحمد: ، المصباح المنير23ص8لسان العرب، مرجع سابق جـ (1)
 .69ص1كتبة العلمية ــــ بيروت، جـالم: ، الناشرهـ770الفيومي الحموي، المتوفى سنة 

 (.20: )سورة يوسف (2)
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ي ن، لكنللبيع في الكتب الفقهية ةوردت تعريفات كثير: البيع اصطالحا
اوضة مالية تفيد عقد مع": عرفوه بأنهلشافعية؛ حيث لتعريف بذكر أكتفي س

 .(1)"ملك عين أو منفعة على التأبيد ال على وجه القربة

جنس في التعريف يشمل كل أنواع : كلمة "عقد": شرح التعريف
العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو غيرها من أنواع العقود، وسواء كانت 

 هذه المعاوضات تعد بيعا أم ال.

نواع العقود التي ال تشتمل قيد في التعريف يخرج أ: كلمة "معاوضة"
 الوصية، الهبة، العارية، الوديعة.: على المعاوضة، مثل

قيد في التعريف يخرج كل أنواع العقود التي ال يقصد بها : كلمة "مالية"
 النكاح.: العوض المالي، مثل

كلمة "عين" قيد في التعريف يخرج : كلمة "تفيد ملك عين أو منفعة"
الوكالة. أما كلمة "منفعة" قيد في : العين، مثل العقود التي ال تفيد ملك

 حق المرور.: التعريف يدخل به العقود التي تفيد ملك المنفعة، مثل

قيد في التعريف يخرج العقود التي ال تفيد الملكية : كلمة "على التأبيد"
 اإلجارة.: على التأبيد، مثل

                                                

سالمة القليوبي بن  أحمدبن  أبو العباس شهاب الدين أحمد: حاشيتا قليوبي وعميرة (1)
، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى سنة هـ1069المتوفى سنة 

، نهاية المحتاج شرح 191ص2، جـهـ1415: دار الفكر ـــــ بيروت، ط: ، الناشرهـ957
حمزة شهاب الدين الرملي، بن  أبي العباس أحمدبن  شمس الدين محمد: المنهاج

 .372ص3، جـهـ1404: دار الفكر ــ بيروت، ط: ، الناشرهـ1004المتوفى سنة 
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التي تفيد قيد في التعريف يخرج العقود : كلمة "ال على وجه القربة"
 القرض.: ملكية الشيء على وجه القربة بمعاوضة، مثل

 : تعريف الهبة ( ب

العطية الخالية عن األعواض واألغراض، ومنه اسم اهلل : الهبة لغة
 (1)الوهاب؛ حيث يعطي عباده النعم بال عوض أو غرض. 

 .(2)تمليك العين في الحال من غير عوض: الهبة اصطالحا

 : تعريف الوصية ( ت

: وصله، ويقال: مأخوذة من وصى الشيء بالشيء، أي: لغةالوصية 
 .(3)أوصيت لفالن بشيء إذا جعلته له

 .(4)تمليك مضاف لما بعد الموت على سبيل التبرع: الوصية اصطالحا

 لباحثلالسابقة للبيع والهبة والوصية يتبين  ومن خالل هذه التعريفات
                                                

 .803ص1لسان العرب، مرجع سابق جـ (1)
اني الحنفي، المتوفى سنة أحمد الكاسبن  مسعودبن  عالء الدين أبوبكر: بدائع الصنائع (2)

 .116ص6جـ هـ1406الثانية : دار الكتب العلمية ــــ بيروت، ط: ، الناشرهـ587
 .208ص40لسان العرب، مرجع سابق جـ (3)
محمد، المعروف بابن نجيم بن  إبراهيمبن  زين الدين: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4)

، 459ص8الثانية، جـ: تاب اإلسالمي، طدار الك: ، الناشرهـ970الحنفي، المتوفى سنة 
أحمد الخطيب بن  شمس الدين محمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

: دار الكتب العلمية ــ بيروت، ط: ، الناشرهـ977الشربيني الشافعي، المتوفى سنة 
 .66ص4م، جـ1994ـــــ  هـ1415األولى
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 : ، هي كما يليبينها هذه الفروق اآلتيةأهم 

مقابل يكون للشيء المباع من البائع أو ممن ينوب عنه  البيعليك في التم .1
 يدفعه المشتري إليه، أما الهبة والوصية فال يكون فيهما عوض. عوض

حال حياة يكون في في البيع والهبة للشيء المباع أو الموهوب  التمليك .2
مالك الشيء الشخص الذي يملكه، أما الوصية فهي تمليك من 

 بعد وفاته."الموصى له" وتسليمه له ه لغير" الموصي"
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 املطلب الثاني

 أنواعهااألعضاء البشرية، واملقصود ب

 : واصطالحا لغة البشرية األعضاءتعريف : أوال

 : تعريف األعضاء البشرية في اللغة ( أ

كلمة عضو بضم العين وكسرها مع إسكان الضاد. لجمع : (1)عضاءاأل
ى الشيء: قطع والتفريق، فيقالوأصل الكلمة يأتي بمعنى ال إذا قام ؛ عضه

 بتقطيعه وتقسيمه.

الهِذيَن َجَعلُوا اْلُقْرآَن : في كتابه العزيز ومنه قول اهلل 
ِعِضينَ 

 .(3)أجزاء متفرقة، فآمنوا ببعضه وكفروا بالبعض اآلخرجعلوه : أي .(2)

 ويطلق العضو على الواحد من أعضاء اإلنسان أو الحيوان كاليد أو
 .الرجل أو األذن وغيرها

 حيوان. وسواء كان من إنسان أ هو كل عظم وافر بلحمه: وقيل

كتل بشرية : فيقال اسم مؤنث منسوب إلى كلمة "الَبَشر"،: (4)البشرية

                                                

، معجم 60ص39ج العروس، مرجع سابق جـ، تا68ص15لسان العرب، مرجع سابق جـ (1)
 .1513ص2اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، جـ

 (.91: )سورة الحجر (2)
كثير القرشي البصري، المتوفى سنة بن  عمربن  أبو الفداء إسماعيل: تفسير ابن كثير (3)

 .549ص4جـ م،1999ــــ  هـ1420الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: ، الناشرهـ774
، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، 59ص4لسان العرب، مرجع سابق، جـ (4)

═ 
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  وثروة بشرية، ويراد بها المواطنون أو الناس.

لجنس ا: ، والبشريةمصدر صناعي من كلمة "َبَشَر" البشرية: وقيل
الذين يعيشون على وجه  ،أبناء آدم  عامة البشر من: البشري، أي

 الكرة األرضية.

الخلق، ويقع هذا اللفظ على الذكر واألنثى، والمفرد هم : والبشر
 وهما بشر، وهم بشر.هو بشر، وهي بشر، : والمثنى والجمع، فيقال

ثُلكُم َبَشر أََنا۠ ِإنهَما  ُقل : في كتابه العزيز قول اهلل  ومنه ّمِ
(1) ،

ثُلنَاَوَما  أَنَت ِإاله َبَشر  :وقوله  ِذِبينَ  َلِمنَ  نهظُنَُّك  َوِإن ّمِ ٱلَكَٰ
(2) . 

النبي  ، أنأبي هريرة  أخرجه البخاري عن ماكذلك أيضا و
 :« ِْثلُه آَمَن َعَلْيِه َما ِمَن األَْنِبَياِء َنِبيٌّ ِإاله أُْعِطَي َما م

 .(3)«...الحديثالَبَشُر،

 : اصطالحاالبشرية عضاء تعريف األ ( ب

في ـــ على حد علمي ـــ  رحمهم اهلل لم يتعرض الفقهاء القدامى 
عضاء البشرية، إال أنهم مثلوا ألعضاء جسد األ مصطلح لتعريفكتب الفقه 

                                                
═ 

 .689، ص208ص1جـ
 (.110: )سورة الكهف (1)
 (.186: )سورة الشعراء (2)
: ، الناشرهـ256إسماعيل البخاري، المتوفى سنة بن  أبو عبداهلل محمد: صحيح البخاري (3)

كيف نزل الوحي : فضائل القرآن، باب: كتاب ،ـه1422األولى : دار طوق النجاة، ط
 .182ص6(، جـ4981): وأول ما نزل، حديث رقم
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باب الجنايات، فذكروا الرأس، في الفقه، ال سيما  من أبواب كثيرفي  اإلنسان
ولعل الذي حملهم على  اإلنسان،سد ج، وغيرها من أجزاء واألذن، واللسان
ال يخرج عن المعنى  المعنى االصطالحي أن هذا المصطلحعدم تعريف 

 .(1)اللغوي

كل جزء من جسم اإلنسان يتميز عن : بأنه وعرفه بعض المعاصرين
 .(2)القلب، واللسان: ومثاله ، وتكون له وظيفة محددة،غيره من األجزاء

مي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة وقد انتهى مجمع الفقه اإلسالهذا 
 لعضولإلى تعريف م، 1988ــ  هـ1408في المملكة العربية السعودية لعام 

 : بأنه

سواء أكان من أنسجة أو خاليا أو دماء ونحوها،  ،أي جزء من اإلنسان"
 .(3)"كقرنية العين، وسواء أكان متصال به أم منفصال عنه

المقصود  فإن: فقه اإلسالميلمجمع الوبناًء على هذا التعريف 
الدماء، : جميع أجزاء اإلنسان سواء كانت متجددة، مثلالبشرية باألعضاء 

اليد، والرجل، واألُذن، : غير متجددة، مثل وواللبن، والمني، والشعر، أ
                                                

مودود الموصلي بن  محمودبن  مجد الدين أبو الفضل عبداهلل: االختيار لتعليل المختار (1)
 ،107ص2دار الكتب العلمية ــــ بيروت، جـ: الناشر ،هـ683الحنفي، المتوفى سنة 

 .395ص1يرة، مرجع سابق جـحاشيتا قليوبي وعم
أولى : دار النفائس ــ بيروت، ط: د. أحمد محمد كنعان، الناشر: الموسوعة الطبية الفقهية (2)

 .711م، ص2000ــــــ  هـ1420
، العدد بجدة ـــ السعودية مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي (3)

 .358، صهـ1408الرابع لعام 
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، وسواء كان هذا الشيء خلية من خاليا اإلنسان، أو نسيجا والُكلية ونحوها
خاليا واألنسجة جزء من أعضاء جسم من أنسجته؛ حيث تعتبر هذه ال

 اإلنسان.

 : أنواع األعضاء البشرية: ثانيا
من هذه األجهزة دة أجهزة، وكل جهاز اإلنسان من ع جسميتكون 
 عدة أعضاء، وكل عضو مكون من أنسجة، وكل نسيج من خاليا، يشتمل على

ولكل منها مهمة في هذا الصنع الرباني، الذي يدل على عظمة الباري 
. 

أعضاء  ضمن األنسجة والخالياالمعاصرون من العلماء اعتبر  وقد
، فهو من باب المكونة لجسد اإلنسان إنها جزء من هذه األعضاء إذاإلنسان؛ 

 .ذكر الكل وإرادة البعض

ما  باعتبارات متعددة، هي إلى عدة أنواع اإلنسان أعضاءتقسيم  ويمكن
 : يلي

ار نقسم أعضاء اإلنسان باعتبت: التجدد وعدمهباعتبار : النوع األول
 : التجدد وعدمه إلى قسمين، هما

اللبن، الدم، : تتغير، مثلوهي األعضاء التي تتجدد و: أعضاء متجددة (1
 المني، الشعر.

: وهي األعضاء التي ال تتجدد وال تتغير، مثل: أعضاء غير متجددة (2
 لية.اليد، الرجل، القلب، الكُ 
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تنقسم األعضاء باعتبار االنفراد : الزدواجباعتبار االنفراد وا: النوع الثاني
 : واالزدواج إلى قسمين، هما

جسد اإلنسان، ال يوجد مثلها في  التي وهي األعضاء: منفردة أعضاء (1
 القلب.: مثل

وهي األعضاء التي يوجد مثلها أكثر من واحد في : مزدوجة أعضاء (2
 .، الُكليةاليد، الرجل، العين: مثل جسد اإلنسان،

 تنقسم أعضاء اإلنسان: أو ال الحياة بدونهما يمكن باعتبار : ثالنوع الثال
 : أو ال إلى قسمين، هما الحياة بدونهباعتبار ما يمكن 

ليتين، أحد الكُ : وذلك مثل: بدونها لإلنسان أن يعيشعضاء يمكن أ (1
 اليد، الرجل.

 القلب.: مثل وذلك: بدونها أن يعيش لإلنسانيمكن  أعضاء ال (2
 

 

h 
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 الثاملطلب الث

 تكريم الشريعة اإلسالمية لإلنسان حيا وميتا

في هذا الكون، خلقه بيده، ونفخ فيه من  اإلنسان خْلُق اهلل 
مالئكته، وميزه على سائر مخلوقاته  روحه، وأسجد ألبيه آدم 

 وفضله.

ُهم ِفي : في كتابه العزيز يقول اهلل  مَنا َبِني  َءاَدَم َوَحَملَنَٰ َوَلَقد َكره
ن َخَلقَنا َتفِضيال ٱلَبرِّ  مه ُهم َعَلىَٰ َكِثير ّمِ لَنَٰ ِت َوَفضه َبَٰ ّيِ َن ٱلطه ُهم ّمِ َوٱلَبحِر َوَرَزقَنَٰ

(1). 

قد أكد فيه على  والمتأمل في هذا النص القرآني يتبين له أن اهلل 
تكريم اإلنسان، وتعظيم شأنه، وتفضيله على سائر مخلوقاته، دون التفريق بين 

تتجلى لنا عظمة اهلل ، ومن هنا م؛ حيث جاء النص مطلقاالمسلم وغير المسل
 أو  واكان ءحياأ، ينأو غير مسلم واكان ينورحمته بعباده، مسلم

 : اإلنسان له صور كثيرة، أهمها ما يلي ، وهذا التكريم لذاتأمواتا

اإلنسان في أحسن صورة  فقد خلق اهلل : اإلبداع في خلقه .1
ستطيع أن يخدم نفسه ويقضي حاجته ي ماوهيئة، وأعطاه من األعضاء 

 بها.
َك ِبَربَِّك  : في كتابه العزيز يقول اهلل  ُن َما َغره َيـَٰ أَيَُّها ٱإِلنَسَٰ

ىََٰك َفَعَدلََك  6ٱلَكِريمِ  ا َشا َء  7ٱلهِذي َخَلَقَك َفَسوه ِفي  أَّيِ ُصوَرة مه

                                                

 .(70: ورة اإلسراء)س (1)



 الفقه املقـــــارن

 2381 م2020هـ / 1442 : مجادى األوىلالثالثالعدد    

  .8(1)َركهَبَك 

َن ِفي  أَحَسِن َلَقد َخلَ : في كتابه العزيز  اهلل ويقول قَنا ٱإِلنَسَٰ
َتقِويم

(2). 

خلق قد  على أن اهلل داللة واضحة دل هذه اآليات تف
أعطاه من األعضاء والنعم ما ، ثم اإلنسان في أجمل صورة، وأحسن هيئة

 يستطيع أن يعيش بها، ويحقق الهدف الذي خلق من أجله.

ه اإلنسان وسخر ل خلق اهلل : تسخير جميع المخلوقات له .2
السموات واألرض وما فيهن من مخلوقات؛ خدمة له، ورفعة لشأنه، 

 وتكريما لذاته.
َر لَُكُم ٱلَبحَر : في كتابه العزيز يقول اهلل  ُ ٱلهِذي َسخه ٱهلله

َر  12ِلَتجِرَي ٱلُفلُك ِفيِه ِبأَمِرِهۦ َوِلَتبَتغُوْا ِمن َفضِلِهۦ َوَلَعلهُكم َتشُكُرونَ  َوَسخه
ا فِ  ِلَك أَل َيَٰت لَِّقوم َلُكم مه نُهْۚ ِإنه ِفي َذَٰ ِت َوَما ِفي ٱألَرِض َجِميعا ّمِ َوَٰ َمَٰ ي ٱلسه
13َيَتَفكهُرونَ 

(3). 

هذه اآليات الكريمة وغيرها مما يوجد في  في بين اهلل فقد 
أن جميع ما في الكون من مخلوقات مسخر ومذلل  كتاب اهلل 

التكريم اإللهي والتفضيل لجنس  لإلنسان، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى
 اإلنسان عن غيره من المخلوقات. 

                                                

 (.8ـــــــ  6: )سورة االنفطار (1)
 (.4: )سورة التين (2)
 (.13ـــــــ  12: )سورة الجاثية (3)
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فقد قررت الشريعة : حرمة االعتداء على اإلنسان أو اإلضرار به .3
 لوناإلسالمية عصمة دم اإلنسان، وحرمته، ومنعت االعتداء عليه بأي 

االعتداء، سواء كان مسلًما أو غير مسلم، وقد تضافرت ألوان من 
 حرمة االعتداء على بدن اإلنسان، أو على ما يملكه. النصوص بما يفيد

 : ما يلي فمن القرآن الكريم

َلُكم  : اهلل قول - ْا أَمَوَٰ ِطِل َوتُدلُوْا ِبَها  ِإَلى  َبيَنُكم  َواَل َتأُكُلو  ِبٱلَبَٰ
ِل ٱلنهاِس ِبٱإِلثِم َوأَنتُم َتعَلُمونَ  ن أَمَوَٰ اِم ِلَتأُكلُوْا َفِريقا ّمِ ٱلُحكه

(1). 
لَُكم   : قول اهللو - ْا أَمَوَٰ َبيَنكُم  َيـَٰ أَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُوْا اَل َتأُكُلو 

َ َكاَن   ْا أَنُفَسُكمْۚ ِإنه ٱهلله نُكمْۚ َواَل َتقُتُلو  َرًة َعن َتَراض ّمِ ِطِل ِإاله  أَن َتُكوَن ِتَجَٰ ِبٱلَبَٰ
نا َوظُلما  29ِبُكم َرِحيما ِلَك ُعدَوَٰ َفَسوَف نُصِليِه َناراْۚ َوَكاَن َوَمن َيفَعل َذَٰ

ِ َيِسيًرا ِلَك َعَلى ٱهلله 30َذَٰ
(2). 

ِلدا  َيقتُل  َوَمن  : وقول اهلل - دا َفَجَزا ُؤُهۥ َجَهنهُم َخَٰ َتَعّمِ ُمؤِمنا مُّ
ُ َعَليِه َوَلَعَنُهۥ َوأََعده َلُهۥ َعَذاًبا َعِظيما ِفيَها َوَغِضَب ٱهلله

(3). 
ِلَك َكَتبَنا َعَلىَٰ َبِني  ِإسَرـَٰ ِءيَل أَنهُهۥ َمن  جِل أَ  ِمن   : اهلل قولو - َذَٰ

َقتََل َنفَسَۢا ِبغَيِر َنفس  أَو َفَساد ِفي ٱألَرِض َفَكأَنهَما َقَتَل ٱلنهاَس َجِميعا َوَمن 
أَحَياَها َفَكأَنهَما  أَحَيا ٱلنهاَس َجِميعاْۚ 

(4). 
                                                

 .(188: )سورة البقرة (1)
 (.30ــــــ 29: )سورة النساء (2)
 (.93: )سورة النساء (3)
 (.32: )سورة المائدة (4)
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على حرمة االعتداء  هاداللة ال لبس في هذه النصوص القرآنية دلتفقد 
 على اإلنسان، وجميع ما يمتلكه من أموال بدون وجه حق.

 : ، ما يليومن السنة النبوية المطهرة

 أن النبي  ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة  -
َفِإنه ِدَماَءكُْم، َوأَْمَوالَُكْم، َوأَْعَراَضُكْم، َبْينَُكْم َحَراٌم، »: الوداع خطبةقال في 

 .(1)«ْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذاَكحُ 
، عن النبي و عمربن  ومسلم عن عبداهلل البخاريما أخرجه  -

َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه،  َمْن  الُمْسِلُم  »: ، قال
ُ َعْنهُ   .(2)«َوالُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى اهلله

اْلُمْسِلُم »: ، قال ، أن النبي أحمد إلماملوفي رواية  -
 .(3)«الحديث....النهاُس  َسِلَم  َمْن  

                                                

رب مبلغ أوعى من »: قول النبي : العلم، باب: كتابمرجع سابق، صحيح البخاري،  (1)
الحجاج بن  أبو الحسن مسلم: ، صحيح مسلم24ص1(، جـ67): ، حديث رقم«سامع

دار : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: تحقيق ،هـ261القشيري النيسابوري، المتوفى سنة 
ماء تغليظ تحريم الد: القسامة، باب: إحياء التراث العربي ــــ بيروت، بدون طبعة، كتاب

 .1305ص3(، جـ1679): واألعراض واألموال، حديث رقم
المسلم من سلم المسلمون من : اإليمان، باب: كتابمرجع سابق، صحيح البخاري،  (2)

اإليمان، : كتاب مرجع سابق، ، صحيح مسلم،11ص1(، جـ10): لسانه ويده، حديث رقم
 .65ص1ـ(، ج41): بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل، حديث رقم: باب

بن  هاللبن  حنبلبن  محمدبن  أبو عبداهلل أحمداإلمام : حنبلبن  مسند اإلمام أحمد (3)
ـ ــــ هـ1421 األولى: مؤسسة الرسالة، ط: الناشر ،هـ241 أسد الشيباني، المتوفى سنة

═ 
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، عن النبي عمرو بن  ما أخرجه البخاري عن عبداهلل -
، َمْن َقتََل ُمَعاَهًدا َلْم يَِرْح َرائَِحَة الَجنهِة، َوِإنه ِريَحَها »: قال

 .(1)«يَن َعاًماتُوَجُد ِمْن َمِسيَرِة أَْرَبعِ 

أن أن النفس اإلنسانية معصومة، وعلى  األحاديث النبويةهذه  فقد دلت
محرم  بأي صورة من الصور اإلضرار بهاواالعتداء عليها  وأنمحقون، دمها 

اللهم إال إذا أخلت هذه النفس بما وجب  ،في الشريعة اإلسالمية الغراء
 عليها، وخرجت عن إطار ما شرع لها.

لم تكتف الشريعة اإلسالمية بالحفاظ على : سان بعد مماتهصيانة اإلن .4
اإلنسان حال حياته فقط، بل تعدى األمر إلى الحفاظ عليه وعلى 
كرامته بعد مماته، فأمرت بتغسيله وتكفينه والصالة عليه إن كان 
مسلما، ثم دفنه بعد ذلك في التراب؛ حتى ال يكون عرضة لالمتهان أو 

عن االعتداء على جسده أو على قبره الذي  االبتذال، كما أنها نهت
 يقبر فيه، وبينت أن االعتداء عليه بعد مماته كاالعتداء عليه حال حياته.

 : ما يلي دل على ذلكيو

: قال رسول اهلل  أن، مسلم عن أبي هريرة  روى -
ِجْلِدِه، َخْيٌر َلُه  أَلَْن َيْجِلَس أََحُدُكْم َعَلى َجْمَرة  َفتُْحِرَق ِثَياَبُه، َفَتْخلَُص ِإَلى»

                                                
═ 

 سنده صحيح.هذا الحديث ، و658ص11(، جـ7086): م، حديث رقم2001
إثم من قتل معاَهًدا بغير جرم، : الجزية، باب: ابكت ، مرجع سابق،صحيح البخاري (1)

 .99ص4(، جـ3166): حديث رقم
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 .(1)«ِمْن أَْن َيْجِلَس َعَلى َقْبر  
، أن رسول اهلل أبو داود وابن ماجه عن عائشة  وروى -

، (2)«َكْسُر َعْظِم اْلَميِِّت َكَكْسِرِه َحيًّا»: قال. 
فهذه األحاديث ظاهرة الداللة على تكريم الشريعة اإلسالمية لإلنسان 

، وأن الجلوس على قبر الميت على تحريم ضائه بعد مماته؛ حيث دلتوأع
يدل على مدى  إن دّل فإنما وهذا، كسر عظمه بعد مماته ككسره حال حياته

  مسلم. االهتمام بجسد اإلنسان بعد مماته، وإن كان غير

للجنازة عند  حينما قام وما أعظم ما فعله رسول اهلل 
أََلْيَسْت  »: مرورها، مع أنها جنازة يهودي؛ معلال ذلك بقوله 

                                                

، النهي عن الجلوس على القبر والصالة عليه: الجنائز، باب: صحيح مسلم، كتاب (1)
 .667ص2(، جـ971): حديث رقم

عمرو بن  شدادبن  بشيربن  إسحاقبن  األشعثبن  أبو داود سليمان: سنن أبي داود (2)
ِجْستاني، المتوفى سنة األزد محمد محيي الدين عبدالحميد، : ، تحقيقهـ275ي الّسِ
في الحفار يجد العظم هل : الجنائز، باب: كتاب ،المكتبة العصرية ــــ بيروت.: الناشر

أبو عبداهلل : سنن ابن ماجه، 212ص3(، جـ3207): ، حديث رقميتنكب ذلك المكان؟
محمد فؤاد عبدالباقي، : تحقيق ،هـ273توفى سنة ماجه القزويني، المبن  يزيدبن  محمد
في النهي عن كسر : ، بابالجنائز: ، كتابدار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة: الناشر

بن  عليبن  محمد: ، نيل األوطار541ص2(، جـ1616): عظام الميت، حديث رقم
الحديث ـــــ مصر، دار : ، الناشرهـ1250عبداهلل الشوكاني اليمني، المتوفى سنة بن  محمد

: عنه قال اإلمام الشوكاني رحمه اهلل و .33ص4م، جـ1993ــــ  هـ1413األولى : ط
 "."حديث عائشة رجاله رجال الصحيح
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 .«َنْفًسا 

ْحَمنِ البخاري ومسلم عن  اإلمام فقد روى : أَِبي َلْيَلى، َقاَل بن  َعْبَد الره
، َوَقْيُس بن  َكاَن َسْهُل  ، بن  ُحَنْيف  وا َعَلْيِهَما ِبَجَناَزة   َقاِعَدْيِن ِبالَقاِدِسيهِة، َفَمرُّ

َسْعد 
ِة، َفَقااَل : أَْي  ،ألَْرِض َفَقاَما، َفِقيَل َلُهَما ِإنهَها ِمْن أَْهِل ا مه ِإنه النهِبيه : ِمْن أَْهِل الِذّ
  ٌْت ِبِه ِجَناَزة ، َفَقاَل : َفَقاَم، َفِقيَل َلهُ  ،َمره ّ : ِإنهَها ِجَناَزُة َيُهوِدي 

 .(1)«َنْفًسا أََلْيَسْت  »

فقد دعت الشريعة اإلسالمية إلى : وشرائهالحر حرمة بيع اإلنسان  .5
ن العبودية، واحترام حرية اإلنسان، وقد جاءت تحرير الرقاب م

النصوص الكريمة بما يفيد حرمة التعامل على بدن اإلنسان الحر بالبيع 
 والشراء؛ لما في ذلك من االبتذال، واالمتهان لكرامته.

، عن فقد أخرج اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
ُ »: قال النبي  َرُجٌل أَْعَطى : َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمةِ  ثاَلَثٌَة أََنا: َقاَل اهلله

ا َفأََكَل ثََمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر أَِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه  َوَرُجٌل  ِبي ثُمه َغَدَر، َباَع ُحرًّ
 .(2)«َوَلْم يُْعِط أَْجَرهُ 

وبهذا كله تظهر لنا عظمة الشريعة اإلسالمية، وسمو تعاليمها، ورحابة 

                                                

من قام لجنازة يهودي، حديث : الجنائز، باب: ، كتاب، مرجع سابقصحيح البخاري (1)
ام للجنازة، حديث القي: الجنائز، باب: ، صحيح مسلم، كتاب85ص2(، جـ1312): رقم
 .661ص2(، جـ961): رقم

: إثم من باع حرا، حديث رقم: البيوع، باب: ، كتاب، مرجع سابقصحيح البخاري (2)
 .82ص3(، جـ2227)
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من أجل السماوية وتقديرها لذات اإلنسان، والذي نزلت الرساالت  آفاقها،
هدايته، وإرشاده إلى ما يصلح حاله، ويدفع عنه األذى، وأخذها بيده إلى 
سفينة النجاة، مع الحفاظ عليه، وعدم المساس ببدنه أو دمه أو ماله أو عرضه 

  حق؛ حتى تتفتح براعمه في المجتمع إلى أن يؤمن باهلل وجه بغير
 .وبرسوله 

ومن أجل تحقيق الحفاظ على اإلنسان وكرامته جاءت الشريعة 
اإلسالمية بالقواعد األساسية، والمبادئ العامة المستقرة الثابتة، التي تدعم 
مسيرة حياة األفراد والجماعات، وتوطد أركانها، وترسي بين جوانبها معاني 

ية اإلنسان، وحفظ المحبة والعدالة والتسامح والرضا، وتعمل على حما
 حقوقه وجميع مصالحه، ضرورية كانت أو حاجية أو تحسينية.

 

 

h 
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 املبحث األول

 يف منظور الفقه اإلسالمي األعضاء البشريةبيع 

، وأنه بيع اإلنسان الحر عدم جوازعلى  اتفق الفقهاء رحمهم اهلل 
 إذا وقع عليه التعامل بالبيع فهو باطل شرعا.

الحر، وال ما ليس  بيع  وال يجوز ": ه اهلل يقول ابن قدامة رحم
 .(1)"وال نعلم في ذلك خالفا ،بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها

الحر  بيع  وأجمعوا على أن ": ويقول ابن المنذر رحمه اهلل 
 .(2)"باطل

، عن البخاري عن أبي هريرة  واستدلوا على ذلك بما أخرجه
ُ »: قال النبي  َرُجٌل أَْعَطى : ثاَلَثٌَة أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمةِ : َقاَل اهلله

ا َفأََكَل ثََمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر أَِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه  ِبي ثُمه َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّ
 .(3)«َوَلْم يُْعِط أَْجَرهُ 

ل ففي هذا الحديث الشريف داللة واضحة على حرمة بيع الحر وأك

                                                

قدامة، المتوفى سنة بن  محمدبن  أحمدبن  أبو محمد موفق الدين عبداهلل: المغني (1)
 .359ص6م، جـ1997ـــــ  هـ1417: دار عالم الكتب بالسعودية، ط: ، الناشرهـ620

، هـ319المنذر النيسابوري، المتوفى سنة بن  إبراهيمبن  محمد: اإلجماع البن المنذر (2)
 .94م، ص2004ـــــــ  هـ1425األولى : دار المسلم للنشر والتوزيع، ط: الناشر

(، 2227): إثم من باع حرا، حديث رقم: البيوع، باب: صحيح البخاري، كتاب (3)
 .82ص3جـ
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 .(1)بالخصومة لمن يفعل ذلك من اهلل  توعد لما فيه منثمنه؛ 

بن  أن رجال باع نفسه، فقضى عمربما روي : وقد يعترض عليه
 .(2)بأنه عبد كما أقر نفسه، وجعل ثمنه في سبيل اهلل  الخطاب 

بأن هذا الرجل لم يكن حرا، لكنه كان عبدا، : ويمكن أن يجاب عليه
 بعبوديته، كما أقر الرجل نفسه. يدنا عمر ومما يؤكد ذلك قضاء س

أمر ببيع  بما روي أن النبي : كما يمكن أن يعترض عليه
اْذَهْب ِبِه َيا أَْعَراِبيُّ َفِبْعُه »: للدائن رجل في دينه؛ حيث قال النبي 

َك   .(3)«َحتهى َتْستَْوِفَي َحقه

د بأن هذا الحديث ال يصلح االستدالل به؛ لوجو: ويجاب عليه
 .(4)وابن لهيعة في سنده، وهما ضعيفان خالد الزنجيبن  مسلم

                                                

حجر العسقالني الشافعي، المتوفى سنة بن  عليبن  أبو الفضل أحمد: فتح الباري (1)
 .418ص4، جـهـ1379: دار المعرفة ــــــ بيروت، ط: الناشر ،هـ852

حزم األندلسي القرطبي بن  سعيدبن  أحمدبن  أبو محمد علي: المحلى باآلثار (2)
، 504ص7جـ ،هـ1431: ــــ بيروت، طدار الفكر : ، الناشرهـ456الظاهري، المتوفى سنة 

 .353ص5نيل األوطار، مرجع سابق، جـ
: ، الناشرهـ360أحمد الطبراني، المتوفى سنة بن  أبو القاسم سليمان: المعجم الكبير (3)

( 6716): السين، من اسمه سرق، حديث رقم: مكتبة ابن تيمية ــــ القاهرة، باب
: ، الناشرهـ405النيسابوري، المتوفى سنة  أبو عبداهلل الحاكم: ، المستدرك165ص7جـ

 .114ص4(، جـ7062): األحكام، حديث رقم: دار الكتب العلمية ـــــ بيروت، كتاب
سليمان الهيثمي، المتوفى سنة بن  أبي بكربن  أبو الحسن نور الدين علي: مجمع الزوائد (4)

في : البيوع، باب :، كتابهـ1414: ــ القاهرة، طـــمكتبة القدسي : ، الناشرهـ807
═ 



 التصرف يف األعضاء البشرية

 2390 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .(1)بأن البعض حسنه، وبالتالي يصلح االستدالل به: ويرد عليه

بأنه على فرض صحته إنما كان هذا في بداية األمر، ثم : ويجاب عليه
.. .َميَسَرةْۚ ِإَلىَٰ  َفَنِظَرةٌ  َرةَوِإن َكاَن ُذو ُعس :نسخ بنزول قول اهلل 

آليةا
 .(3)وبالتالي ال يصلح االستدالل به على جواز بيع الحر، (2)

َكانَْت تَُكوُن َعَلى »: ومما يؤكد ذلك ما رواه أبو داود عن الزهري، قال
 ِ ا ِبيَع ِفي َدْين   َعْهِد َرُسوِل اهلله ، َما َعِلْمَنا ُحرًّ  .(4)«ُديُوٌن َعَلى ِرَجال 

بعض حكم بيع كامال، أما بالنسبة لجسد اإلنسان حكم بيع هذا بالنسبة ل
أعضاء متجددة، أعضاء غير : تنقسم إلى قسمينإنها ف بدن اإلنسان؛ أجزاء

 : قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، وللفقهاء كالم في كل منهما؛ لذا متجددة
 

h 

                                                
═ 

 .142ص4(، جـ6696): المفلس، حديث رقم
 .142ص4مجمع الزوائد، مرجع سابق، جـ (1)
 (.280: )سورة البقرة (2)
 .353ص5نيل األوطار، مرجع سابق، جـ (3)
ِجْستاني، المتوفى سنة بن  أبو داود سليمان: المراسيل (4) ، هـ275األشعث األزدي الّسِ

في : بابالطهارة، : ، كتابهـ1408األولى : بيروت، ط مؤسسة الرسالة ــ: الناشر
 .162(، ص170): المفلس، حديث رقم
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 املطلب األول

 املتجددة األعضاء البشريةبيع 

 .(1)اناإلنسدم على حرمة بيع  اتفقوا: بيع دم اإلنسان (1
ِإنه »: قال ،أخرجه البخاري عن أبي ُجَحْيَفة  ماواستدلوا ب

 ِ ِم، َوثََمِن الَكْلِب، َوَكْسِب األََمِة،  ثََمِن  َنَهى َعْن  َرُسوَل اهلله الده
رَ  َبا، َوُموِكَلُه، َوَلَعَن الُمَصِوّ   .(2)«َوَلَعَن الَواِشَمَة َوالُمْستَْوِشَمَة، َوآِكَل الِرّ

 لنهية على حرمة بيع الدم؛ واضح داللةالشريف ا الحديث ففي هذ
 عن أخذ ثمنه. النبي 

معلقا على هذا الحديث  ابن حجر رحمه اهلل  يقول العالمة
وهو حرام  ،تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير: والمراد": الشريف
 .(3)"وأخذ ثمنه ،بيع الدم: أعني ،إجماعا

؛ ألن الرجل أو المرأةبيع منّي  حرمةعلى  قوااتف: بيع مني اآلدمي (2
، بين الناس استعماله بعد بيعه فيما خلق له يؤدي إلى اختالط األنساب

 وهذا حرام شرعا باإلجماع.
: قال ،عن ابن عمر ما أخرجه البخاري : على ذلك مما يدلو

                                                

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، : اإلقناع في مسائل اإلجماع البن القطان، ط (1)
 .358ص6، المغني البن قدامة، مرجع سابق جـ228ص2جـ

 .84ص3(، جـ2238): حديث رقمثمن الكلب، : البيوع، باب: كتاب: صحيح البخاري (2)
 .427ص4فتح الباري البن حجر، مرجع سابق، جـ (3)
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 .(1)«َعْن َعْسِب الَفْحلِ  َنَهى النهِبيُّ »
َنَهى َرُسوُل اهللِ »: ، قالعبداهلل بن  جابر ما أخرجه مسلم عنو -

  َعْن َبْيِع ِضَراِب اْلَجَمِل، َوَعْن َبْيِع اْلَماِء َواأْلَْرِض
 .(2)«ِلتُْحَرَث 

من فحل العن بيع ماء في هذين الحديثين  فقد نهى النبي 
؛ لما يترتب على من باب أولى اآلدميماء  عن بيعالحيوان، فيكون النهي 

 .من مفاسد ذلك

إن النهي  ـــــ واهلل أعلمـــــ : وقد يقال": يقول ابن القيم رحمه اهلل 
عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل باألثمان، 
وجعله محال لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقالء، 

انه فطر قد جعل اهلل سبحوفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم، و
سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح، فما رآه المسلمون حسنا فهو عباده ال

ويزيد هذا بيانا أن  عند اهلل حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند اهلل قبيح.
 .(3)"قيمة له، وال هو مما يعاوض عليه ماء الفحل ال

                                                

(، 2284): عسب الفحل، حديث رقم: اإلجارة، باب: صحيح البخاري، كتاب (1)
 .94ص3جـ

(، 1565): تحريم بيع فضل الماء، حديث رقم: المساقاة، باب: صحيح مسلم، كتاب (2)
 .1197ص3جـ

بن  سعدبن  أيوببن  أبي بكربن  شمس الدين محمد: العباد زاد المعاد في هدي خير (3)
ــ  هـ1415: مؤسسة الرسالة ــــ بيروت، ط: الناشر ،هـ751قيم الجوزية، المتوفى سنة 

 .705ص5م، جـ1994
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بجريان البيع  بالنا فمامن الحيوان،  فإذا كان هذا األمر في ماء الفحل
 والشراء على ماء اآلدمي، سواء كان رجال أو امرأة.

بيع على عدم جواز  اتفق الفقهاء رحمهم اهلل : اآلدمي شعربيع  (3
واالنتفاع به؛ وذلك ألن الشعر أحد أجزاء اآلدمي، فال  شعر اآلدمي

 .(1)يجوز ابتذاله بالبيع أو الشراء

من الحنفية  اهلل رحمه  الحسن الشيبانيبن  محمدروي عن  وقد
 ما روي عن ابن حزم الظاهري رحمه اهلل ك، جواز االنتفاع بشعر اآلدمي

 .من القول بجواز بيعه واالنتفاع به

ثم ألجزاء اآلدمي من الحكم ما ": السرخسي رحمه اهلل  يقول
 .(2)"لعينه

آلدميين "بيع شعور ا: (3)في شرح الهداية صاحب العناية ويقول
  ال يجوز.واالنتفاع بها 

                                                

بن  محمدبن  محمد: العناية شرح الهداية، 142ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، جـ (1)
الشيخ جمال الدين الرومي بن  الشيخ شمس الدينبن  محمود أكمل الدين أبو عبداهلل

مواهب الجليل ، 425ص6، جـدار الفكر ــ بيروت: ، الناشرهـ786البابرتي، المتوفى سنة 
عبدالرحمن الطرابلسي بن  محمدبن  شمس الدين أبو عبداهلل محمد: شرح مختصر خليل

عيني المالكي، المتوفى سنة  دار الفكر، : ، الناشرـه954المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
 .263ص4م، جـ1992ــــ  هـ1412الثالثة : ط

 ،هـ483أبي سهل السرخسي، المتوفى سنة بن  أحمدبن  شمس األئمة محمد: المبسوط (2)
 .125ص15م، جـ1993ـــ  هـ1414: دار المعرفة ــ بيروت، ط: الناشر

 وما بعدها. 425ص6العناية شرح الهداية، مرجع سابق، جـ (3)
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أن النبي »: استدالال بما روي ؛بها أنه يجوز االنتفاع: وعن محمد
 (1)«ره بين أصحابه فكانوا يتبركون بهحين حلق رأسه قسم شع، 

أن اآلدمي مكرم : وجه الظاهر إذ النجس ال يتبرك به. ؛ولو كان نجسا لما فعله
 ،تذال مهاناغير مبتذل، وما هو كذلك ال يجوز أن يكون شيء من أجزائه مب

لعن اهلل الواصلة »: وفي البيع واالنتفاع ذلك، ويؤيد ذلك قوله 
 ."(2)«والمستوصلة

"وأما الشعور، والعذرة، : ويقول ابن حزم الظاهري رحمه اهلل 
هذا عمل جميع أهل األرض، : فكل ذلك يطرح، وال يمنع منه أحد: والبول

 .(3)فإذا تملك ألحد؛ جاز بيعه"

بأجرة  اتفقوا على جواز إجارة المرأة للرضاعة: اتبيع لبن اآلدمي (4
ُت َوٱل :قول اهلل ؛ عمال بمعلومة ِلَدَٰ َدُهنه  يُرِضعنَ  َوَٰ  أَوَلَٰ
َضاَعَةْۚ يُِتمه  أَن أََرادَ  ِلَمن َكاِمَليِنِۖ َحوَلينِ   ِرزُقُهنه  َلُهۥ ٱلَمولُودِ  َوَعَلى ٱلره

                                                

: الماء الذي يغسل به، حديث رقم: الوضوء، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب (1)
موسى بن  عليبن  الحسينبن  أبو بكر أحمد: السنن الكبرى، 45ص1(، جـ170،171)

دار الكتب العلمية ـــــ : ، الناشرهـ458الُخْسَرْوِجردي الخراساني البيهقي، المتوفى سنة 
قسم شعره بين أصحابه، : النكاح، باب: م، كتاب2003ـــــ  هـ1424الثالثة : بيروت، ط
 .107ص7(، جـ13410): حديث رقم

: الوصل في الشعر، حديث رقم: اللباس، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب (2)
 .165ص7(، جـ5933)

 .524ص7المحلى البن حزم، مرجع سابق، جـ (3)
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...اآليةِبٱلَمعُروِفْۚ َوِكسَوتُُهنه 
 َلُكم أَرَضعنَ َفِإن  : ، وقوله(1)

أُُجوَرُهنه  َفـ َاتُوُهنه 
(2) . 

على جواز استئجار  داللة واضحة فقد دلت هاتان اآليتان: وجه الداللة
الناس يتعاملون بهذا من قديم الزمان إلى يومنا هذا ال زال المرأة للرضاع، و

 .(3)من غير نكير
 : ، هي كما يليذاهبمفي حكم بيع لبن اآلدميات على ثالثة وا واختلف

 القول بعدم جواز بيع لبن اآلدميات ذهب أصحابه إلى: األول المذهب
 .(4)عند الحنابلة وجهوهو ، لشافعية في وجه شاذواالحنفية، مطلقا، وبه قال 

مطلقا، وبه قال  بيع لبن اآلدميات جوازذهب أصحابه : الثاني المذهب

                                                

 (.233: )سورة البقرة (1)
 (.6: )سورة الطالق (2)
أبو : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 118ص15المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، جـ (3)

، هـ595رشد القرطبي، المتوفى سنة بن  أحمدبن  محمدبن  أحمدبن  الوليد محمد
، مغني المحتاج، مرجع 5ص4، جـم2004ــ  هـ1425: دار الحديث ـــ القاهرة، ط: الناشر

 .73ص8قدامة، مرجع سابق، جـ، المغني البن 462ص3سابق، جـ
أبو زكريا : المجموع شرح المهذب، 423ص6العناية شرح الهداية، مرجع سابق، جـ (4)

، دار الفكر ــــ بيروت: ، الناشرهـ676شرف النووي، المتوفى سنة بن  محيي الدين يحيى
بن  عالء الدين أبو الحسن علي: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 254ص9جـ
دار إحياء : ، الناشرهـ885 مان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المتوفى سنةسلي

 .277ص4، جـالثانية: التراث العربي، ط
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 . (1)، وهو مذهب الظاهريةبلةالمالكية، والشافعية، وهو الصحيح عند الحنا

، فأجازوا بيع لبن اآلدميات فصيلأصحابه إلى التذهب : الثالث المذهب
وهو وجه عند وبه قال أبو يوسف من الحنفية، دون الحرة،  اإلماء من

 .(2)الحنابلة

 ــــــــةـــاألدلـــــــ
 عدم جواز بيع لبن اآلدميات أصحابه على استدل: ب األولأدلة المذه

 : والمعقول ألثركتاب والبا

مَناَوَلَقد  :قول اهلل استدلوا ب: دليلهم من الكتاب  َبِني   َكره
ُهم َءاَدمَ  ُهم َوٱلَبحرِ  ٱلَبرِّ  ِفي َوَحَملَنَٰ نَ  َوَرَزقَنَٰ ِت  ّمِ َبَٰ ّيِ ُهم ٱلطه لَنَٰ ن َكِثير َعَلىَٰ  َوَفضه مه  ّمِ
َتفِضيال َخَلقَنا

(3). 

لإلنسان  ى تكريم اهلل هذه اآلية علدلت : وجه الداللة
فال يجوز بيع : عليهجزء منه بالبيع، وأي أو  هفال يجوز ابتذال بجميع أجزائه؛

                                                

، 343ص2، مغني المحتاج، مرجع سابق، جـ265ص4مواهب الجليل، مرجع سابق، جـ (1)
، المحلى البن حزم، مرجع سابق، 363ص6المغني البن قدامة، مرجع سابق، جـ

 .524ص7جـ
محجن البارعي الزيلعي الحنفي، المتوفى بن  عليبن  فخر الدين عثمان: تبيين الحقائق (2)

، 50ص4جـ ،هـ1313 األولى: ـ مصر، طـــالمطبعة الكبرى األميرية : الناشر ،هـ743 سنة
 .278ص4اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، مرجع سابق، جـ

 (.70: )سورة اإلسراء (3)
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 .(1)اآلدميةلبن 

بأن بيع لبن اآلدميات ليس فيه امتهان لكرامة : االعتراض عليهويمكن 
أجاز الشارع الحكيم استئجار المرأة للرضاع، وهذا فيه معنى  اإلنسان؛ حيث
يقل أحد بأن هذا األمر ينطوي على اإلهانة واالبتذال لكرامة البيع، ولم 

 اإلنسان.

بأن األجرة المدفوعة مقابل العمل الذي تقوم به : لكن يجاب عليه
 .(2)، وليس ثمنا للبنهاوالتعب الذي أصابها المرأة

أنهه ": الخطاب بن  عمر سيدنا عنما روي : ثردليلهم من األ
ةً  َقَضى في َوَلِد الَمْغرورِ  : ومعناه كما قال ابن كثير رحمه اهلل  ."ُغره

ُج رجاًل " جَل يُزِوّ ة، فَقَضى أْن َيغَرَم الزوُج لمولى الره  مملوكًة على أنها ُحره
ُه بما َغِرمَ  وُج على َمن َغره ا، ويَرجُع الزه ُة، ويكوُن َوَلُدُه ُحرًّ  .(3)"األََمة ُغره

                                                

الحنفى، العيني موسى بن  أحمدبن  أبو محمد محمودبدر الدين : رح الهدايةالبناية ش (1)
، إيثار اإلنصاف 164ص8، جـبيروت ــــدار الكتب العلمية : ، الناشرهـ855 المتوفى سنة

سبط ابن ، المعروف بِقْزأُوْغِليبن  يوسفأبو المظفر شمس الدين : في آثار الخالف
 .305دار السالم ـــــ القاهرة، ص: ر، الناشهـ654، المتوفى سنة الجوزي

عصمت اهلل غايت اهلل محمد، رسالة : االنتفاع بأجزاء اآلدمي في الفقه اإلسالمي (2)
، وذلك 253بكلية الشريعة ـــــ جامعة أم القرى ــــــ السعودية، ص هـ1407ماجستير لعام 

جدعاني، رسالة جمعان البن  معافىبن  عايد: المستجدات في كتاب الجنائزنقال عن 
 ،دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ــــ جامعة أم القرى ــــ دولة السعودية

 .242ص
 القرشي، كثيربن  عمربن  إسماعيل الفداء أبو: الخطاب بن  عمر الفاروق مسند (3)

═ 
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َعْن َسِيِّدَنا ُعَمَر، َوَسِيِّدنَا َعِلي ّ  ُرِوَي أنه ": كر في كتب الحنفيةوقد ذُ 
 (1)"َوَلِد اْلَمْغُروِر ِباْلِقيَمِة، َوِباْلَعْقِر ِبُمَقاَبَلِة اْلَوْطءِ  أَنهُهَما َحَكَما ِفي. 

وما  ،هذا األثر ظاهر الداللة على أن لبن اآلدمية ليس بمال: وجه الداللة
ولد  في عمر وعلي سيدنا  حكم فقدال يجوز بيعه، ف دام كذلك

باالستهالك، ولو كان ماال بوجوب قيمة اللبن  ولم يحكما، المغرور بالقيمة
 ؛ولم ينكر عليهما أحد ،، وكان ذلك بمحضر من الصحابة لحكما

 .(2)فكان إجماعا

 : بما يلي على ذلك ويعترض

؛ لعدم التنصيص من الصحابة صريحا بأن هذا ليس إجماعا  (1
 .(3)عا سكوتيا، وهو مختلف في حجيتهفيكون إجماعلى ذلك، 

ن أل ؛الشتهر في هذه المسألةبين الصحابة وجد خالف لو : ويرد عليه
 .(4)السكوت عن البيان في موضع الحاجة ال يجوز

                                                
═ 

 ــــ هـ1430 األولى: ط مصر، ـــ الفيوم ـــ الفالح دار: الناشر ،هـ 774 سنة المتوفى
 .77ص2(، جـ450): البيوع، رقم: م، كتاب2009

 .145ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، جـ (1)
 .145ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، جـ (2)
: الفقه أصول في المحيط البحر، 305إيثار اإلنصاف في آثار الخالف، مرجع سابق، ص (3)

 ،هـ794 سنة المتوفى الشافعي، الزركشي بهادربن  عبداهللبن  محمد الدين بدر عبداهلل أبو
 .456ص6م، جـ1994 ــــ هـ1414 األولى: ط الكتبي، دار: الناشر

 .305إيثار اإلنصاف في آثار الخالف، مرجع سابق، ص (4)
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 بوجود اإلجماع فيكون سبب عدم حكمهما بضمان على التسليم (2
 ،الدعوىوجود على  مبنيألن القضاء  ، وذلكالنعدام الدعوى ؛اللبن

 .(1)عدمهابنعدم يو

 ،لتبعلألن دعوى األصل دعوى  ؛داللة موجودةالدعوى بأن : ويرد عليه
 .(2)؛ وعليه فال يجوز بيعهليس بمالفلما لم يحكما بضمان اللبن عرف أنه 

 : استدلوا بما يلي: معقولمن الدليلهم 

من اآلدمية فأشبه سائر أجزائها؛ لذا ال يجوز بيعه مثل  جزءاللبن : قالوا (1
 .(3)ر أجزاء اآلدميسائ

بأن سائر أجزاء اآلدمي يجوز بيعها؛ حيث يجوز بيع : عليه ويعترض
، أما الحر فال يجوز بيعه؛ ألنه ليس بمملوك، كما ال يجوز بيع العبد واألمة

 .(4)العضو المقطوع؛ ألنه ال نفع فيه

بأن الكالم في أجزاء اآلدمي الحر، فكما ال يجوز : ويمكن أن يرد عليه
 نسان الحر كذلك ال يجوز بيع جزء منه.بيع اإل

ن اآلدمي لم يجعل محال للبيع إال بحلول الرق فيه، والرق ال إ: قالوا (2
؛ لذا ال يجوز اللبن ال حياة فيه فال يحله الرقيحل إال في الحي، و
                                                

 .305إيثار اإلنصاف في آثار الخالف، مرجع سابق، ص (1)
مرجع ، المبسوط للسرخسي، 305إيثار اإلنصاف في آثار الخالف، مرجع سابق، ص (2)

 وما بعدها. 125ص15سابق، جـ
 .364ص6المغني البن قدامة، مرجع سابق، جـ (3)
 .364ص6المغني البن قدامة، مرجع سابق، جـ (4)
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 .(1)بيعه

ال يجوز بيع لبن اآلدمية؛ ألنه ال يجوز أكل لحمها، فكل ما ال : قالوا (3
 .(2)يجوز بيع لبنه قياسا على الخنزير واألتان يجوز أكل لحمه ال

بأنه قياس مع الفارق؛ ألن لبن اآلدمية طاهر، ولبن الخنزير : ويرد عليه
 .(3)واألتان نجس

استدل أصحابه على جواز بيع لبن اآلدميات : أدلة المذهب الثاني
 : بالكتاب والسنة والمعقول

 : استدلوا بما يلي: من الكتابدليلهم 

ُ ٱل : قول اهلل (1 مَ  َبيعَ َوأََحله ٱهلله ْاْۚ َوَحره َبوَٰ ٱلّرِ
(4). 

هذه اآلية ظاهرة الداللة على جواز بيع لبن اآلدميات؛ : وجه الداللة
 .(5)للعموم الموجود في اآلية الكريمة، وعدم وجود نص يدل على التحريم

دخله التخصيص بأدلة القائلين قد بأن هذا العموم : ويعترض عليه
 .(6)قد خص منها بيع اللبن في الضرع، أو أنه بيع لبن اآلدمياتبتحريم 

                                                

 .145ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، جـ (1)
 .147ص3بداية المجتهد، مرجع سابق، جـ (2)
 .254ص9المجموع للنووي، مرجع سابق، جـ (3)
 (.276: )سورة البقرة (4)
 .305، صإيثار اإلنصاف في آثار الخالف، مرجع سابق (5)
 .305، صإيثار اإلنصاف في آثار الخالف، مرجع سابق (6)
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 َفـ َاتُوُهنه  لَُكم أَرَضعنَ َفِإن  :كما استدلوا بقول اهلل  (2
أُُجوَرُهنه 

(1). 

عن لبن هذه اآلية ظاهرة الداللة على جواز أخذ البدل : وجه الداللة
مقابل بإعطاء األجر  اآلدمية في إجارة المرضعة؛ حيث أمر اهلل 

 .(2)الرضاع، فكذلك يجوز أخذ العوض عنه في البيع

االمتالك في البيع إذ اإلجارة خالف البيع؛  أنب: ويمكن أن يرد عليه
ارة فيكون مقابل االنتفاع بالعين؛ االمتالك في اإلجيكون للعين ذاتها، أما 

 ؛بجزء من المرأةالمشروع مقابل االنتفاع  رضاعفي الالحاصلة  األجرة فتكون
ال توجد داللة فوبالتالي ، لما يخرج منها بيعا وليس، حفاظا على حياة الطفل

 .(3)في اآلية على جواز بيع لبن اآلدميات

استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : من السنةدليلهم 
 ، أن رسول اهللَمْت َعَلْيِهُم »: ، قال ُ َيُهوَد ُحِرّ َقاتََل اهلله

ُحوُم، فَ  عند ابن  وفي رواية ابن عباس  ،(4)«َباُعوَها َوأََكلُوا أَْثَمانََهاالشُّ
                                                

 (.6: )سورة الطالق (1)
إدريس بن  حسنبن  صالح الدينبن  يونسبن  منصور: متن اإلقناعشرح كشاف القناع  (2)

، ـ بيروتــــتب العلمية دار الك: الناشر ،هـ1051 البهوتى الحنبلى، المتوفى سنة
 .154ص3جـ

 .299ص7المحلى البن حزم، مرجع سابق، جـ (3)
ال يذاب شحم الميتة وال يباع : البيوع، باب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب (4)

المساقاة، : ، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب82ص3(، جـ2224): ، حديث رقمودكه
(، 1583): ، حديث رقمر واألصنامتحريم بيع الخمر والميتة والخنزي: باب

═ 
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َماءِ  أَنه النهِبيه  حبان ُ »: َوَقاَل  ،َنظََر ِإَلى السه َمْت  َقاتََل اهلله اْلَيُهوَد ُحِرّ
َم َش  َ ِإَذا َحره ُحوُم، َفَباُعوَها، َوأََكلُوا أَْثَماَنَها، َوِإنه اهلله َم ثََمَنهُ َعَلْيِهُم الشُّ  .(1)«ْيئًا َحره

 وأخذ ثمن عدل هذا الحديث بمنطوقه على حرمة بيفقد : وجه الداللة
وأخذ ثمن ما يجوز أكله،  أكله؛ مما يدل بمفهومه على جواز بيعما يحرم 

؛ فإنه يجوز بيعه؛ عمال بمفهوم هذا الحديث لبن اآلدمية يجوز شربهلما كان و
 .(2)الشريف

 : استدلوا بما يلي :من المعقولدليلهم 

غذاء لآلدمي فيجوز بيعه؛ قياسا على الخبز وسائر لبن اآلدميات : قالوا (1
 .(3)المطعومات

بأن هذا منتقض بدم الحيض؛ فإنه غذاء للجنين، وال : فإن اعترض عليه
  .يجوز بيعه

دم على ال يتغذى ألن الجنين  ،أن هذا ليس بصحيحب: عليه أجيب

                                                
═ 

 .1208ص3جـ
 َمْعبَد التميمي، المتوفى سنةبن  معاذبن  حبانبن  أبو حاتم محمد: صحيح ابن حبان (1)

البيوع، : ، كتابم1993ـ ـــ هـ1414 الثانية: بيروت، ط ـــــــمؤسسة الرسالة : ، الناشرهـ354
 . 312ص11(، جـ4938): البيع المنهي عنه، حديث رقم: باب

حبيب البصري البغدادي، بن  محمدبن  محمدبن  أبو الحسن علي: الحاوي الكبير (2)
: دار الكتب العلمية ــ بيروت، ط: ، الناشرهـ450المشهور بالماوردي، المتوفى سنة 

 .333ص5، جـم1999 ــــــ هـ1419األولى 
 .254ص9المجموع للنووي، مرجع سابق، جـ (3)
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 .(1)هائم تعيش في البطون وال حيض لهاجنة البأ ومما يؤكد ذلك أن ،الحيض

وإنما  ،غذاء على اإلطالق أننا ال نسلم لكم بأن اللبنب: ويعترض عليه
فهم ال يتربون إال بلبن الجنس  ،ألجل الضرورة ؛هو غذاء في تربية الصبيان

 .(2)عادة كالميتة تكون غذاء عند الضرورة

، حالة الضرورة ه في غيريجوز استخدام بأن لبن اآلدمية: يجاب عليهو
مسلم في  روى فقد ،(3)سهلة بنت سهيل في رضاع الكبيركما في قصة 

َجاَءْت َسْهَلُة ِبْنُت ُسَهْيل  ِإَلى النهِبِيّ : ، قالتصحيحه عن عائشة 
 َيا َرُسوَل اهلِل، ِإِنّي أََرى ِفي َوْجِه أَِبي ُحَذْيَفَة ِمْن ُدُخوِل : ، َفَقالَْت

 َوَكْيَف أُْرِضُعهُ : ، َقاَلْت «أَْرِضِعيهِ »: َو َحِليُفُه، َفَقاَل النهِبيُّ َساِلم  َوهُ 
َم َرُسوُل اهلِل ؟َوُهَو َرُجٌل َكِبيرٌ  ِلْمُت أَنهُه َرُجٌل َقْد عَ »: َوَقالَ  ،، َفَتَبسه

 .(4)«َكِبيرٌ 

لبن اآلدميات معد للشرب شرعا وعرفا، فيجوز بيعه قياسا على : قالوا (2
 . (5)جامع أن كال منهما سائل معد للشربالماء؛ ب

  .(6)منتقض بالعرق والدمع بأن هذا: عليه ويعترض
                                                

 .254ص9ع سابق، جـالمجموع للنووي، مرج (1)
 .126ص15المبسوط للسرخي، مرجع سابق، جـ (2)
 .365ص4مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، جـ (3)
: رضاعة الكبير، حديث رقم: الرضاع، باب: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب (4)

 .1076ص2(، جـ1453)
 .333ص5الحاوي للماوردي، مرجع سابق، جـ (5)
 .254ص9ي، مرجع سابق، جـالمجموع للنوو (6)
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أننا ال نسلم بذلك؛ ألن اللبن يجوز شربه في العادة، ب: يجاب عليهو
 .(1)بخالف العرق والدمع

لمن  إعطائهلمرأة لبنها في إناء وا جواز حلبال خالف في : قالوا (3
، وكل ما صح ملكه وانتقال غيرهاا ليسقيه صبيا، وهذا تمليك منه

 .(2)جاز بيعه؛ فيكون بيع لبن اآلدميات جائزا مالك فيهاأل

 .(3)؛ فيجوز بيعهلبن اآلدميات طاهر منتفع به: قالوا (4

لبن حكم بين استدل أصحابه إلى التفريق في ال: أدلة المذهب الثالث
، فحملوا أدلة من الحرة واألمة بأدلة أصحاب المذهب األول والثاني اآلدمية

أصحاب المذهب األول القائل أصحابه بعدم جواز بيع لبن اآلدميات على 
أصحابه بجواز بيع لبن الحرة، وحملوا أدلة أصحاب المذهب الثاني القائل 

 .اآلدمية على األمة

ألمة كذلك بأن لبن األمة جزء منها، فكما يجوز بيع ا: كما استدلوا
ذلك ال يجوز بيع لبنها؛ ألن كال يجوز بيعها، ف يجوز بيع لبنها، أما الحرة فإنه

 .(4)الجزء يأخذ حكم الكل

                                                

، المجموع للنووي، مرجع سابق، 125ص15المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، ج (1)
 .254ص9جـ

 .524ص7المحلى البن حزم، مرجع سابق، جـ (2)
، الحاوي للماوردي، مرجع سابق، 265ص4مواهب الجليل، مرجع سابق، جـ (3)

 .333ص5جـ
 .145ص5بدائع الصنائع، مرجع سابق، جـ (4)
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ز بيع األمة لحلول الرق بأن هذا الكالم غير سديد؛ ألن جوا: ويرد عليه
ال فال يحله الرق؛ لذا إال فيما تحله الحياة، وال حياة في اللبن، رق فيها، وال 
 .(1)يجوز بيعه

 : الرأي الراجح
الجمهور هو مذهب قهاء وأدلتهم أرى أن الراجح بعد عرض آراء الف

بجواز بيع لبن اآلدمية؛ لقوة أدلتهم، وسالمتها من  القائل أصحابه
 .االعتراضات، ولعموم األدلة التي لم يدخلها التخصيص

دخول عقد اإلجارة في الرضاعة، وأخذ مقابل عنها، ومما يقوي ذلك 
بينما  ذاتها تمليك العينبالبيع أنه يقصد  غيروال فرق بين البيع واإلجارة، 

لبن بيع اإلجارة تمليك المنفعة بالعين، كما أنه ال يوجد نص يمنع من ب يقصد
، كما أن التفريق اآلدميات، واألثر الذي استدل به القائلون بالحرمة ضعيف

 . بين األمة والحرة في هذا األمر مردود عليه بعدم حلول الرق في اللبن

ألمر فيه امتهان لكرامة اآلدمي وابتذال لجسده بالبيع إن هذا ا: وال يقال
ألنه سيجاب عن ذلك بما ورد في الشرع من جواز ؛ ، وهذا منهي عنهوالشراء

ولم يقل أحد بأن هذا األمر فيه امتهان  دخول اإلجارة على الرضاع باإلجماع،
كما أنه يوجد فرق بين ما هو متجدد في جسد اآلدمي وما  لكرامة اآلدمي،

 .واهلل تعالى أعلم. يس بمتجددل

                                                

 .125ص15المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، جـ (1)
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 املطلب الثاني

 غري املتجددة بيع األعضاء البشرية

لمن  البشرية غير المتجددةعضاء األالمعاصرون في حكم بيع  اختلف
على  من الهالك ، وحفاظا على روحهة المنقول إليهيحتاج إليها؛ استبقاًء لحيا

 : رأيين، هما كما يلي

ى حرمة بيع أعضاء اإلنسان، وممن قال ذهب أصحابه إل: الرأي األول
علي جاد الحق، الدكتور/ حسن  الحق الشعراوي، الشيخ/ جاد /الشيخ به

في مؤتمره  بمصرما انتهى إليه مجمع البحوث اإلسالمية  ذاالشاذلي، وه
م، ومجمع الفقه اإلسالمي بجدة في دورته الرابعة 2009الثالث عشر لعام 

ما ورد في كتب فقهائنا القدامى رحمهم اهلل يتفق مع ما  هوو، م1988لعام 
(1)يفيد حرمة امتهان اإلنسان بالبيع والشراءمما  ؛. 

ذهب بعض المعاصرين إلى جواز بيع أعضاء اإلنسان من : الرأي الثاني
من يحتاج إلى هذا العضو، وممن قال به  حياةعلى  احفاظ ؛ضرورةالأجل 

مال، حسام الدين األهواني، محمد نعيم ياسين، وأحمد محمد ج الدكتور/

                                                

كتاب : د. حسن علي الشاذلي، ط: حكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي (1)
قضايا فقهية في ، 101، صم1989الجمهورية صادر عن دار التحرير للطبع والنشر عام 

المية العالمية الجامعة اإلس: عارف علي عارف القره داغي، الناشر: نقل األعضاء البشرية
، لعام 22: مجلة البحوث اإلسالمية بمصر، العدد، 51م، ص2011األولى : بماليزيا، ط

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد الرابع هـ1409
 .هـ1408لعام 
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 .(1)وغيرهم

واشترط أصحاب هذا الرأي شروطا يجب توافرها؛ لجواز بيع أعضاء 
 : (2)اإلنسان، هي كما يلي

آلدمية؛ بحيث ال تكون امع الكرامة  تعارضأال يكون في بيع األعضاء  .1
 الغاية من ذلك الربح والتجارة والتداول.

ما خلقت له، وأال تباع إال لمن  أجل االنتفاع بمثل منأن يكون بيعها  .2
 يعلم أنه يستعملها في ذلك.

 أن يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه. .3

أال يكون بيع العضو متعارضا مع نص شرعي خاص كالشعر، أو مبدأ  .4
 شرعي غير ما ذكر كمنّي الرجل.

مقامها وتغني  أال يكون هناك أية بدائل صناعية لألعضاء اآلدمية تقوم .5
 عنها.

 أن يكون البيع هو الوسيلة الوحيدة للحصول على العضو. .6

                                                

شروعية مدى م ،51، صمرجع سابقالقره داغي، : قضايا فقهية في نقل األعضاء البشرية (1)
عبدالمطلب عبدالرزاق حمدان، : االنتفاع بأعضاء اآلدمي حيا وميتا في الفقه اإلسالمي

د. : بيع األعضاء اآلدمية، 54م، ص2005األولى : دار الفكر ــ اإلسكندرية، ط: الناشر
محمد نعيم ياسين، بحث منشور بمجلة الحقوق ـــ جامعة الكويت، السنة الحادية عشرة، 

 .261م ص1987مارس العدد األول، 
 .261ص مرجع سابق، محمد نعيم ياسين،: بيع األعضاء اآلدمية (2)
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 تحقق الضرورة ال توقعها. .7

أن يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة رسمية موثوقة؛  .8
 للتحقق من توافر الشروط المتقدمة.

  :سبب اخلالف يف هذه املسألة

ء اإلنسان يرجع أرى أن سبب خالف المعاصرين في حكم بيع أعضا
 : ، هما كما يليأساسيينإلى سببين 

حول ملكية اإلنسان لبدنه أو أنه ملك  الكالميتردد : ملكية بدن اإلنسان ( أ
، فمن قال بأن بدن اإلنسان حق للعبد وملك له ذهب إلى هلل 

جواز بيع اإلنسان ألحد أعضائه؛ إذا كان فيه منجاة لحياة إنسان آخر من 
  يترتب على ذلك حدوث مفسدة أعظم من ذلك.الهالك؛ شريطة أن ال

وليس ملكا لصاحبه قال  ومن قال بأن بدن اإلنسان ملك هلل 
بعدم جواز بيع اإلنسان ألعضائه؛ حيث ال يجوز للعبد أن يتصرف فيما ال 

 يملكه.

من قال بأن بيع ف؟ هل يتنافى بيع األعضاء مع تكريم اإلنسان أم ال ( ب
تهان لكرامته، ومخالفة لمقصود الشارع من أعضائه فيه ام ألحداإلنسان 

 هذا التكريم، قال بحرمة بيع أعضاء اإلنسان، حيًّا كان أو ميًتا.
ومن قال بأن بيع اإلنسان ألحد أعضائه ليس فيه امتهان لكرامته، وال 
مخالفة لمقصود الشارع الحكيم من تكريم اإلنسان، قال بجواز بيع اإلنسان 

الضرورة، ال سيما إذا كان بيع هذا العضو يكون لعضو من أعضائه في حالة 
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 سببا في نجاة إنسان آخر من الهالك، وال يؤثر على الشخص البائع.

 ــــــــــــــةـــاألدلـــــــــــــــ
استدل القائلون بحرمة بيع أعضاء اإلنسان : أدلة أصحاب الرأي األول

 : بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول، هي كما يلي

ْمَنا َبِني آَدَم  :قول اهلل : من الكتابيلهم دل َوَلَقْد َكره
ْن  ْلَناُهْم َعَلى َكِثير  ِممه َباِت َوَفضه ّيِ َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبّرِ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطه

َخَلْقَنا َتْفِضياًل 
(1). 

 هذه اآلية ظاهرة الداللة على تكريم اهلل : وجه الداللة
لجميع بني آدم، وتمييزه لهم على سائر مخلوقاته، مسلمين كانوا أو غير 

، وبالتالي ال يجوز مسلمين، وبيع اإلنسان ألعضائه فيه معنى اإلهانة واالبتذال
 .(2)بيع أعضائه

"واآلدمي بجميع أجزائه محترم : اإلمام الكاساني رحمه اهلل  يقول
 بالبيع والشراء مكرم، وليس من الكرامة واالحترام ابتذاله

 : استدلوا بما يلي: من السنة النبويةدليلهم 
 ، عن النبي البخاري عن أبي هريرة  أخرجهما  .1

ُ »: قال َوَرُجٌل َباَع : وذكر منهم: ثاَلَثٌَة أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمةِ : َقاَل اهلله
ا َفأََكَل ثََمَنهُ   .(3)«ُحرًّ

                                                

 .(70: )سورة اإلسراء (1)
 .145ص5جـ ، مرجع سابق،بدائع الصنائع للكاساني (2)
(، 2227): إثم من باع حرا، حديث رقم: البيوع، باب: كتاب: صحيح البخاري (3)

═ 
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الداللة على حرمة بيع اإلنسان الحر، هذا الحديث واضح : وجه الداللة
ال يوجد فرق بين الكل والبعض في سبب  حيثوحرمة بعضه كحرمة كله؛ 

 الحرمة، وبالتالي ال يجوز بيع أعضاء اإلنسان.

نََهى النهِبيُّ »: قال عن أبي ُجَحْيَفة  البخاريما أخرجه  .2
  ِم  .(1)«َعْن ثََمِن الَكْلِب َوثََمِن الده
هذا الحديث واضح الداللة على حرمة بيع اإلنسان لدمه؛  :وجه الداللة
عن أخذ ثمنه، والدم عضو متجدد في بدن  حيث نهى النبي 

اإلنسان، فيكون من باب أولى عدم جواز بيع أعضاء اإلنسان غير المتجددة 
 . نحوهمالية والقلب وكالكُ 

وا أَْن أَنه الُمْشِرِكيَن أََرادُ »: ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس  .3
أَْن َيِبيَعُهْم  َفأََبى النهِبيُّ  ؛َسَد َرُجل  ِمَن الُمْشِرِكينَ َيْشَتُروا جَ 

 .(2)«ِإيهاهُ 

                                                
═ 

 .82ص3جـ
(، 2238): ثمن الكلب، حديث رقم: البيوع، باب: كتاب ، مرجع سابق،صحيح البخاري (1)

 .84ص3جـ
: ما جاء ال تفادى جيفة األسير، حديث رقم: باب ،الجهاد: سنن الترمذي، كتاب (2)

ال نعرفه إال من  "هذا حديث غريب: . أخرجه الترمذي وقال266ص3(، جـ1715)
: الحسنبن  أرطاة أيضا، عن الحكم وقال أحمدبن  حديث الحكم ورواه الحجاج

: إسماعيلبن  ابن أبي ليلى ال يحتج بحديثه وقال محمد: حنبل يقولبن  سمعت أحمد
 ".ابن أبي ليلى صدوق، ولكن ال نعرف صحيح حديثه من سقيمه، وال أروي عنه شيئا
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 النبي  على رفضهذا الحديث ظاهر الداللة : وجه الداللة
، ولو كان بيع اإلنسان الميت أو أحد عد موتهبمن المشركين رجل  بيع جسدل

من باب ، فيكون به هذا غير مسلم، وأعضائه جائزا لفعله النبي 
 .، حيا كان أو ميتابيع أعضاء المسلم عدم جوازأولى 

بأن هذا الحديث ضعيف اإلسناد، وعلى فرض صحته : ويعترض عليه
إنما هو لما فيه من الكبت  ؛لبيعه فيكون المقصود برفض النبي 

 ، أو لئال يظن بالمسلمين أنهماذلك حرام لكونال  ،والغيظ للمشركين
مرضاة اهلل ل ابتغاءً إنهم يجاهدون طلب المال، بل من أجل يجاهدون 
(1)هلدين ا، وإعزاز. 

بأن الكبت والغيظ للمشركين إنما يحدث بإعمال السيف : يهيجاب علو
لم  للمعتدين منهم وقتلهم، ال بعدم بيعهم، خاصة أن النبي 

 .(2)يذكر هذا السبب في عدم بيعه لهم

أََتْيُت : قال حزام بن  لترمذي عن حكيمما أخرجه ابن ماجه وا .4
 ِ ُجُل َيْسأَلُِني ِمَن الَبْيِع َما َلْيَس : َفُقْلُت  َرُسوَل اهلله َيْأِتيِني الره

وِق، ثُمه أَِبيُعُه؟ َقاَل   .(3)«اَل َتِبْع َما َلْيَس ِعْنَدكَ »: ِعْنِدي، أَْبَتاُع َلُه ِمَن السُّ
                                                

: الترمذي سننتحفة األحوذي شرح ، 22ص10جـ ، مرجع سابق،المبسوط للسرخسي (1)
: الناشر ،هـ1353: المتوفى، عبد الرحيم المباركفورىن ب أبو العال محمد عبد الرحمن

 .307ص5، جـبيروت ــــــــدار الكتب العلمية 
 .22ص10جـ ، مرجع سابق،المبسوط للسرخسي (2)
: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم: البيوع، باب: سنن الترمذي، كتاب (3)

النهي عن بيع ما ليس : ارات، بابالتج: ، سنن ابن ماجه، كتاب525ص2(، جـ1232)
═ 
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إلنسان ا عدم جواز بيعداللة على هذا الحديث ظاهر ال: وجه الداللة
بدن اإلنسان ليس ملكا لما كان ، وبين العلماء متفق عليه ذاما ال يملكه، وهل

بيع اإلنسان لعضو من  كان، كيفما يشاء أو التصرف فيه بيعهبيؤذن له  ولمله، 
فيكون بيع اإلنسان  ،من النبي النهي هذا تحت  أعضائه داخال

 .(1)شرعاأعضائه غير جائز  لعضو من

على حرمة بيع اإلجماع فقد نقل غير واحد : من اإلجماعدليلهم 
بيع جسد اإلنسان الحر كله، أجمعوا على حرمة قد ، وإذا كان الفقهاء (2)الحر

بيع عضو من أعضاء  ال يجوزف ، وعليهوأجزاء اإلنسان تأخذ حكم الكل
 حيا أو ميتا.صاحبها ، سواء كان اإلنسان

 : ما يليباستدلوا : من المعقولدليلهم 

بيع اإلنسان أو عضو من أعضائه فيه استرقاق آلدميته، وامتهان  .1
يدخل اإلنسان تحت دائرة المعامالت  وبذلكلكرامته، وابتذال له، 

المالية والمساومات، فيصبح كالسلعة والبهيمة محال للتجارة؛ حيث 

                                                
═ 

الترمذي أخرجه  .308ص3، جـ(2187): عندك وعن ربح ما لم يضمن، حديث رقم
 .""هذا حديث حسن صحيح: وقال

بن  أبو محمد علي: مراتب اإلجماع، 325ص5جـ ، مرجع سابق،الحاوي للماوردي (1)
دار : ، الناشر456حزم األندلسي القرطبي الظاهري، المتوفى سنة بن  سعيدبن  أحمد

 .84ص ،ــــ بيروتـــالكتب العلمية 
 ، مرجع سابق،، المغني البن قدامة418ص4جـ ، مرجع سابق،فتح الباري البن حجر (2)

 .193ص4جـ
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ويفتح  يبتذل بصورة لم يسبق لها مثيل، وهذا مما يهدد الحياة البشرية،
عليها أبوابا من الفساد واالنحالل، مما نراه ونسمعه من خطف 

 .(1)وسرقة ألعضائهم من أجل المتاجرة بها ،لألشخاص

البيع مبادلة مال بمال، واإلنسان الحر ليس بمال، فال يكون محال  .2
 .(2)للبيع، وبالتالي ال يجوز بيع عضو من أعضائه

يستلزم القول بجواز البيع،  القول بجواز انتفاع اإلنسان بأعضائه ال .3
 .(3)وعليه فال يجوز لإلنسان أن يبيع عضوا من أعضائه

جواز بيع أعضاء اإلنسان باستدل القائلون : أدلة أصحاب الرأي الثاني
 : بأدلة من القياس والمعقول، أهمها ما يلي

 : استدلوا بما يلي: من القياسدليلهم 

ء اإلنسان على بيع لبن يقاس بيع أعضا: القياس على لبن اآلدميات .1
ع لبن من اإلنسان، فكما يجوز بي جزءاآلدميات بجامع أن كال منهما 

 .(4)يجوز بيع سائر أعضاء اإلنسان فكذلكاآلدمية وهو جزء منها، 
بأنه قياس غير صحيح؛ لعدم االتفاق على جواز بيع لبن : ونوقش

                                                

األولى : مؤسسة الرسالة، ط: ، الناشرهـ1429د. بكر أبو زيد، المتوفى سنة : فقه النوازل (1)
 .61ص2، جـم1996ــــ  هـ1416

 .239، مرجع سابق، صدات في كتاب الجنائزالمستج (2)
 .61،62ص2، مرجع سابق، جـد. بكر أبو زيد: فقه النوازل (3)
، بيع األعضاء 48ص مرجع سابق، القره داغي،: قضايا فقهية في نقل األعضاء البشرية (4)

 .261صمرجع سابق، د. محمد نعيم ياسين، : اآلدمية
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 .(1)اآلدميات

ما  جوه، أهمهاعلى فرض صحته فإنه قياس مع الفارق من عدة وو
 : (2)يلي

المرأة، وهو عضو متجدد، وذلك  دأن اللبن إفراز يفرزه جس: األول
 اإلنسان. دالتي تعتبر من مقومات جسغير المتجددة األعضاء بخالف 

وال ، على الرضاعللمرأة أخذ األجرة  جازأن الشارع الحكيم أ: لثانيا
للمجهود الذي بذلته  ابل، وإنما هو مقمن اللبن لما يخرج منها هذا بيعا يعد

 وطعامها وشرابها.المرأة، 

لبن اآلدمية واألعضاء بوجود فارق بين : يمكن االعتراض عليهكما 
ومتغير بخالف األعضاء  لية، القلب؛ فلبن اآلدمية متجددالكُ : األخرى، مثل

 ةغير المتجدداألعضاء ال يصح قياس فاألخرى فإنها غير متجددة، وبالتالي 
 .ةعلى المتجدد

يقاس ما يدفعه اإلنسان مقابل التنازل عن : القياس على الدية واألرش .2
من دية من أعضائه على التعويض المالي الذي يتقاضاه اإلنسان  عضو

لعوض في الحالتين ا ؛ حيث يكونعن الضرر الذي يصيبهأو أرش 
 .(3)هأو انتزاعبعضو من أعضاء اإلنسان مقابل المساس 

                                                

 ، مرجع سابق،، المغني البن قدامة147ص3جـمرجع سابق،  ،بداية المجتهد (1)
 .، وقد سبق دراسة هذه المسألة بتوسع في المطلب السابق196ص4جـ

 .242ص ،، مرجع سابقالمستجدات في كتاب الجنائز (2)
الشيخ خليل محيي الدين الميس، : انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا (3)

═ 
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ارق؛ حيث تدفع الدية أو األرش مقابل بأنه قياس مع الف: ونوقش
االعتداء والجناية على اإلنسان، عمدا كانت أو خطأ، فإذا رضي اإلنسان بأخذ 
عضو من أعضائه فقد أسقط حقه في الدية أو األرش، وبالتالي ال يجوز أخذ 

 .(1)عنه عوض

فكما يجوز بيع الكل يجوز بيع البعض بجامع : القياس على بيع العبد .3
في كل منهما، وإنما حرم بيع الحر؛ لعدم ملكيته، كما حرم  اإلنسانية

بيع العضو المقطوع؛ لعدم االنتفاع به، فإذا أصبح العضو منتفعا به جاز 
 ا.ا وعدمً وجودً  علتهدور مع ي الحكمبيعه؛ ألن 

ألن العبد مملوك يباع ويشترى بخالف ؛ بأنه قياس مع الفارق: ونوقش
 أعضاؤه ال يجوز بيعها امن األحوال، فكذ الحر، فإنه ال يجوز بيعه بحال

 .(2)شرعا

فكما يجوز للمريض أن يدفع : القياس على ما يدفعه المريض للطبيب .4
ماال للطبيب مقابل تعبه في مداواته، جاز له أن يدفع عوضا لمن يتنازل 
له عن عضو من أعضائه من أجل الحفاظ على حياته؛ إذ ال تحدث 

 المداواة إال بذلك.
                                                

═ 

 .267ص4، جـهـ1408، العدد الرابع لعام بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي
بحث  الضويني، عبدالرحمن د. محمد: التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (1)

منشور ضمن كتاب القضايا الفقهية المعاصرة، المقرر على طالب الفرقة األولى بكلية 
 .261ص م،2001الشريعة والقانون بالقاهرة عام 

 .243ص ، مرجع سابق،لجنائزالمستجدات في كتاب ا (2)
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بأن قياس مع الفارق؛ حيث يكون العوض المدفوع للطبيب : يهويرد عل
مقابل تعبه وعمله، أما المقابل الذي يدفعه المريض إلى من يتنازل له عن 
عضو من أعضائه يكون مقابل العضو، كما أن العضو ليس عالجا عاديا أو 
مباحا في أي وقت، وإنما أبيح من أجل الحاجة والضرورة، وما أجيز 

 .(1)الحاجة ال يجوز أخذ العوض عليهللضرورة و

 : استدلوا بما يلي: من المعقولدليلهم 

نافى مع آدمية اإلنسان أو كرامته، بل هما يسيران تالمعاوضة ال ت: قالوا .1
الشرع،  إذنركاب واحد، كالشأن فيمن قتل قتياًل فإن له سلبه ب في

والشأن فيمن حج عن الغير بمال إذا أخذه ليحج، والشأن في 
حتفاظ بحقوق التأليف مع بيعها ونفع المسلمين بها، فهذه األمور اال

و نية أال تفسد كرامة قائمة  ، وبالتاليالمتزامنة المتضامنة غير متضاربة
 .(2)صالحة

بأننا ال نسلم أن المعاوضة ال تتنافى مع آدمية اإلنسان : يعترض عليهو
 دامى رحمهم اهلل القفقهاء  وكرامته، بل تنافيها منافاة واضحة، وقد نص

 .وابتذال له على أن بيع اإلنسان أو عضو من أعضائه فيه إهدار لكرامته

وما ذكر في شأن السلب والحج بالمال فقد نص على جوازه، ما ما أ

                                                

بهادر الزركشي بن  عبداهللبن  أبو عبداهلل بدر الدين محمد: المنثور في القواعد الفقهية (1)
 ،هـ1405الثانية : وزارة األوقاف الكويتية، ط: ، الناشرهـ794الشافعي، المتوفى سنة 

 .139ص3جـ
 .62ص2جـ ،مرجع سابقد. بكر أبو زيد، : فقه النوازل (2)
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؛ حتى ال مؤلفحقوق التأليف فهذا من باب حفظ حقوق البالنسبة لذكر 
 .(1)يعتدي إنسان على حق غيره بدون إذنه

"وإنما حرم : بما ورد عن ابن قدامة رحمه اهلل : يهعل ويمكن الرد
؛ (2)بيع الحر؛ ألنه ليس بمملوك، وحرم بيع العضو المقطوع؛ ألنه ال نفع فيه"

مستدال بهذا النص على أن العلة في تحريم بيع العضو المقطوع عدم النفع، 
وهذا غير موجود اآلن بعد التقدم الطبي المعاصر، ومعلوم أن الحكم يدور 

النتفاء علة  ؛مع علته وجودا وعدما، وبالتالي فإنه يجوز بيع العضو المقطوع
 التحريم.

فيه نظر؛  بأن االستدالل بكالم ابن قدامة رحمه اهلل : ويجاب عليه
ألن سياق الكالم الذي جاءت فيه هذه العبارة ال يفيد ما اعتمد عليه القائلون 

عا، وإنما كان الكالم عن العضو بأن العلة في تحريم البيع هو عدم النفع قط
العضو الذي يقوم صاحبه بقطعه الكالم عن  وليسالمقطوع الذي ال ينتفع به، 

 .(3)لغيره من أجل بيعه

بأن بيع األعضاء ال يتنافى مع الكرامة  الجوازواستدلوا أيضا على  .2
إال إذا كان الغرض منه الربح والتجارة لمجرد الكسب  ، اللهماإلنسانية
يشعر بالمذلة واالمتهان، أما إذا كان البيع من أجل إنقاذ ف المالي،

ل هذا العضو فيما خلق له فال ااستعمتم شخص آخر من الهالك، و

                                                

 .246ص ، مرجع سابق،المستجدات في كتاب الجنائز (1)
 .196ص4جـ ، مرجع سابق،المغني البن قدامة (2)
 .263، ص، مرجع سابقالتصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (3)
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 .(1)امتهان فيه وال ابتذال، وبالتالي يجوز بيع أعضاء اإلنسان
بأن هذا الكالم غير صحيح؛ لوجود البدل مقابل العضو، : ويجاب عليه

لدى اإلنسان نية صادقة يوجد ، فلو كان في الغالبلربح وهذا ال يقصد به إال ا
، ال على ألعطاه إياه على سبيل التبرع ،في إنقاذ من يحتاج إلى هذا العضو

 .سبيل البيع

كما أن ضبط هذا المقصد أيضا في غاية الصعوبة؛ لندرته، واألحكام 
الغالب الشرعية كما هو معلوم ال تبنى على القليل النادر، وإنما تبنى على 

 .(2)الشائع

 : الرأي الراجح
أرى أن الراجح هو قول القائلين بحرمة بيع بعد عرض الرأيين وأدلتهم 

؛ لقوة ما ميتا وحيا أ صاحبها، سواء كان مطلقاغير المتجددة  البشريةعضاء األ
وذلك حفاظا على كرامة اإلنسان وآدميته، وهذا ما يتفق مع  ،استدلوا به

 شريعة اإلسالمية.الالعامة في مقاصد ال

كما أن القول بحرمة البيع فيه إعمال لمبدأ سد الذرائع في الشريعة 
اإلسالمية؛ وذلك حتى ال تصير األعضاء البشرية محال للتجارة عن طريق 
األفراد والعصابات، التي تقوم بخطف األشخاص من أجل الحصول على 

 أعضائها، وبيعها آلكلي لحوم البشر.
                                                

 .262ص، ، مرجع سابقالتصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (1)
: د. محمد مصطفى الزحيلي، الناشر: ربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األ (2)

 .325ص1، جـهـ1427األولى : دار الفكر، ط
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 املبحث الثاني

 بشرية يف منظور الفقه اإلسالميعضاء الاألتربع بال

شخص سليم األعضاء، وآخر مريض يحتاج إلى  يوجد: صورة المسألة
 ؛ حفاظا على نفسه من الهالك، واستبقاءً البشرية األعضاءهذه  عضو من

إلى حرمة بيع اإلنسان  في المبحث السابق ى الباحثلحياته، وقد انته
 على كرامته وآدميته. ؛ حفاظاغير المتجدة ألعضائه

أعضائه لمن يحتاج  عضو منأن يتبرع ب صحيحفهل يجوز للشخص ال
وهل  ؟أم ال على سبيل الوصية وإليه، سواء كان هذا التبرع على سبيل الهبة أ

أعضاء اإلنسان بعد مماته دون وصية منه؟ فهذه عضو من يجوز أخذ 
 : تاليينالمطلبين ال اإلجابة عليها في يحاول الباحثتساؤالت 

 املطلب األول

 تربع اإلنسان بأعضائه حال حياته

 :حترير حمل النزاع: أوال
اتفقوا على عدم جواز تبرع الشخص بأحد أعضائه إذا كان هذا التبرع 
يؤدي بصاحبه إلى الهالك، أو يؤدي إلى مخالفة نص شرعي كوصل الشعر، 

 أو مبدأ مقاصدي كاختالط األنساب.

ز تبرع الشخص بأعضاء غيره لمن يحتاج إليها كما اتفقوا على عدم جوا
 .حال حياة المنقول منه

اختلفوا بعد ذلك في حكم تبرع الشخص بعضو من أعضائه، ونقله و
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 إلى إنسان آخر في حال حياته.

 : املسألةهذه آراء العلماء يف 
حول حكم تبرع اإلنسان بأحد أعضائه حال حياته على  العلماء اختلف

 : يرأيين، هما كما يل

ذهب أصحابه إلى عدم جواز التبرع بأعضاء اإلنسان حال : الرأي األول
حياته مطلقا، وممن قال بهذا الشيخ الشعراوي، الدكتور/حسن الشاذلي، 
الدكتور/عبدالسالم السكري، الدكتور/عبدالرحمن العدوي، وغيرهم من 

 .(1)العلماء المعاصرين

بأعضاء اإلنسان حال ذهب أصحابه إلى جواز التبرع : الراي الثاني
حياته؛ إذا وجدت الضرورة ولم يترتب على ذلك ضرر بالمتبرع، وبه قال أكثر 
المعاصرين، وهو ما عليه المجامع الفقهية، والهيئات اإلسالمية، ودور اإلفتاء 

 .(2)العالمية

واشترط القائلون بجواز التبرع بأعضاء اإلنسان حال حياته شروطا ال بد 

                                                

، مرجع سابق، د. حسن علي الشاذلي: حكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي (1)
د. عبدالسالم السكري، : ، نقل وزراعة األعضاء اآلدمية من منظور إسالمي111ص

قضايا فقهية في ، 16، صهـ1409: يع ـــ القاهرة، طالدار المصرية للنشر والتوز: الناشر
 .13القره داغي، ص: نقل األعضاء البشرية

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، العدد الرابع،  (2)
م، 2019/ 5/ 19(، بتاريخ 4782): ، موقع دار اإلفتاء المصرية، فتوى رقم359ص4جـ

 .14ص مرجع سابق، القره داغي،: قل األعضاء البشريةقضايا فقهية في ن
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 : (1)ما يليمن توافرها، هي ك

العضو، مع كونه أهال للتبرع بأن  صاحبأن يكون التبرع برضا تام من  .1
 يكون بالغا عاقال مختارا.

أن يكون اإلنسان المريض مضطرا ألخذ هذا العضو، بأن تكون حياته  .2
 متوقفة على نقل هذا العضو إليه.

 أال يؤدي أخذ العضو من المتبرع به إلى ضرر يخل بحياته العادية؛ بناء .3
"الضرر ال يزال بضرر مثله وال بأشد منه"، وألن : على القاعدة الشرعية

التبرع حينئذ يكون من قبيل اإللقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير 
 جائز شرًعا.

أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة  .4
 المريض المضطر.

 في العادة غالًبا. ارع محققً من عمليتي النزع والزأن يكون نجاح كل  .5

 يتقاضى المتنازل مقابال ماديا من أجل التنازل عن العضو. أال .6

اشترط البعض أن يكون هذا العضو مقطوعا من صاحبه بسبب علة  .7
 أصابته.

 ـــــــــــــــةـــــــاألدلـــــــــــــ
استدل أصحابه على عدم جواز تبرع : أدلة أصحاب الرأي األول

                                                

انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم ، 464التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي ص (1)
 .271ص4مرجع سابق، جـالشيخ خليل محيي الدين الميس، : إنسان آخر حيا أو ميتا
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عضائه حال حياته بالكتاب والسنة والقواعد الفقهية والقياس اإلنسان بأ
 : والمعقول، هي كما يلي

َواَل تُْلُقوا  :استدلوا بقول اهلل : دليلهم من الكتاب الكريم
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  ِبأَْيِديُكْم ِإَلى التهْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا ِإنه اهلله

، وقوله (1)
 :َكاَن ِبُكْم َرِحيًما َواَل َتْقتُُلوا َ أَْنُفَسُكْم ِإنه اهلله

(2). 

اإلنسان عن قتل  في هاتين اآليتين نهى اهلل : وجه الداللة
نفسه وإلقاء نفسه في التهلكة، والذي يتبرع بقطع عضو من أعضائه لغيره 
يعرض نفسه للهالك والتلف؛ استبقاء لغيره، وهذا غير جائز شرعا؛ حيث لم 

 بذلك. يكلف اإلنسان

بأننا نتمسك بهاتين اآليتين أيضا؛ حيث إننا لم نقل بجواز : ويجاب عليه
هذا األمر إال عند انتفاء وقوع الضرر على الشخص المتبرع، كما أنه ال بد من 
مالحظة ثبوت والية المتبرع على ذاته، وإن كانت مقيدة بالنطاق المستفاد من 

؛ مما يدل على جواز اهلل هاتين اآليتين وغيرهما مما يوجد في كتاب 
 .(3)التبرع عند انتفاء علة التحريم

 : استدلوا بما يلي: دليلهم من السنة النبوية

، أن ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري  .1

                                                

 (.195: )سورة البقرة آية (1)
 (.29: )سورة النساء آية (2)
 .270ص ، مرجع سابق،لتصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالميا (3)
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 .(1)«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ »: قال رسول اهلل 

إنزال الضرر هذا الحديث ظاهر الداللة على أنه ال يجوز : وجه الداللة
بالنفس أو بالغير، وقطع عضو من أعضاء اإلنسان فيه ضرر محقق، سواء كان 

لم يخلق هذه  من األعضاء المنفردة أو المزدوجة؛ ألن اهلل 
األعضاء في اإلنسان عبثا، وإنما خلقها لغاية وهدف، فإذا قام اإلنسان بنزع 

ر على نفسه يقينا عضو من أعضائه؛ حفاظا على إنسان آخر، فإنه يوقع الضر
 أو احتماال، ومثل هذا ال يجوز شرعا.

أن : بأن هذه العمليات ال تتم إال بشروط معينة أهمها: ويجاب عليه
يكون المنقول منه بصحة جيدة، وأال يؤثر أخذ هذا العضو على حياته، وأما 
كون احتمال وقوع الضرر البسيط بالمنقول منه فمثل هذا يغتفر فيه مقابل 

 .(2)صالح الكثيرة يقينا للمنقول إليهجلب الم

ا َهاَجَر النهِبيُّ : ، قالعبداهلل بن  عن جابر مسلمما أخرجه  .2 "َفَلمه
  و، َوَهاَجَر َمَعُه بن  ِإَلى اْلَمِديَنِة، َهاَجَر ِإَلْيِه الطَُّفْيُل َعْمر 

أََخَذ َمَشاِقَص َلُه، َرُجٌل ِمْن َقْوِمِه، َفاْجَتَوُوا اْلَمِديَنَة، َفَمِرَض، َفَجِزَع، فَ 
و ِفي بن  َفَقَطَع ِبَها َبَراِجَمُه، َفَشَخَبْت يََداُه َحتهى َماَت، َفَرآُه الطَُّفْيُل  َعْمر 

ًيا َيَدْيِه، َفَقاَل َلهُ  َما َصَنَع ِبَك َربَُّك؟ : َمَناِمِه، َفَرآُه َوَهْيئَتُُه َحَسَنٌة، َوَرآُه ُمَغطِّ
ِه َغَفَر ِلي ِبِهجْ : َفَقاَل  ًيا : ، َفَقاَل َرِتي ِإَلى َنِبّيِ َما ِلي أََراَك ُمَغطِّ

                                                

أخرجه الحاكم . 66ص2(، جـ2345): البيوع، حديث رقم: المستدرك للحاكم، كتاب (1)
 "هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه".: وقال

 .271ص ، مرجع سابق،التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (2)
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َها الطَُّفْيُل َعَلى : ِقيَل ِلي: َيَدْيَك؟ َقالَ  َلْن نُْصِلَح ِمْنَك َما أَْفَسْدَت، َفَقصه
اللُهمه َوِلَيَدْيِه »: ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َرُسوِل اهلِل 

 .(1)«"َفاْغِفرْ 

ديث ظاهر الداللة على أن من تصرف في أحد هذا الح: وجه الداللة
أعضائه، فإنه يبعث يوم القيامة ناقًصا منه ذلك العضو عقوبة له؛ ألن ما قيل 

"َلْن نُْصِلَح ِمْنَك َما أَْفَسْدَت" ال يتعلق بقتل النفس، وإنما يتعلق بجرح : له
 .(2)براجمه وقطعها

تخلص من بأن الرجل قد أقدم على قطع براجمه لل: ويجاب عليه
اآلالم، وهي مصلحة ال تبلغ مرتبة الضروريات، وإنما هي في مرتبة 
الحاجيات، ومن ثم فإنه يصلح دلياًل على منع نقل القرنية ونحوها؛ مما يقصد 
به تحقيق مصلحة ال تبلغ مرتبة الضرورة، وأما النقل الضروري الذي يقصد 

 .(3)منه إنقاذ النفس المحرمة، فإن الحديث ال يشمله

"ما أفسدت"، وهو متعلق : بأن العبرة بعموم قوله: يعترض عليهو
 بالقطع.

                                                

: الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر، حديث رقم: اإليمان، باب: مسلم، كتاب صحيح (1)
 .108ص1(، جـ116)

شرف النووي، بن  أبو زكريا محيي الدين يحيى: شرح النووي على صحيح مسلم (2)
 ،هـ1392الثانية : بيروت، ط ـدار إحياء التراث العربي ـ: ، الناشرهـ676المتوفى سنة 

 .131ص2جـ
محمد المختار الشنقيطي، بن  محمد: الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليهاأحكام  (3)

 .384، صهـ1415الثانية: جدة ــ السعودية، ط ـمكتبة الصحابة ـ: الناشر
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بأن هذا الوصف يوجب تخصيص الحكم بحالة اإلفساد، : ويجاب عليه
كأن يكون قطع األعضاء وبترها لغير ضرورة، وهذا غير موجود في قضية 

 .(1)التبرع باألعضاء إلى من يحتاج إليها؛ حفاظا على حياته من الهالك

 : استدلوا بما يلي: لهم من القواعد الفقهيةدلي

فهذه القاعدة واضحة : (2)""ما جاز بيعه جاز هبته، وما ال فال: قاعدة .1
الداللة على أنه ال يجوز التبرع بما ال يجوز بيعه، فكما ال يجوز بيع 
اإلنسان باإلجماع، فإنه ال يجوز التبرع به أيضا؛ إذ ال يجوز لإلنسان أن 

ال أو ما ليس بمملوك له أو تحت سلطته، واإلنسان ليس يبيع ما ليس بم
، فليس ألحد غيره بمال وال مملوكا ألحد، بل هو ملك هلل 

حق التصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرهما من أنواع التصرفات الناقلة 
 .(3)للملكية

فهذه القاعدة : (4)"من ال يملك التصرف ال يملك اإلذن فيه": قاعدة .2
                                                

 .384ص ، مرجع سابق،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها (1)
محمد السيوطي، المتوفى سنة بن  أبي بكربن  جالل الدين عبدالرحمن: األشباه والنظائر (2)

، 469ص ،م1990ـــــ  هـ1411األولى: دار الكتب العلمية ــ بيروت، ط: الناشر ،هـ911
 .138ص3جـ ، مرجع سابق،المنثور في القواعد للزركشي

مرجع سابق، د. حسن علي الشاذلي، : حكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي (3)
 .109ص

، قواعد األحكام في مصالح 211ص3جـ ، مرجع سابق،اعد للزركشيلمنثور في القوا (4)
عبدالسالم، المتوفى سنة بن  سلطان العلماء أبو محمد عز الدين عبدالعزيز: األنام
 ،م1991ـ ــــــ هـ1414: ـ القاهرة، طــــمكتبة الكليات األزهرية ـ: ، الناشرهـ660

═ 
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ى أنه ال يجوز لإلنسان أن يأذن ألحد فيما ال يملك واضحة الداللة عل
التصرف فيه؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه، ومن ال والية له على الشيء 
فإنه ال يملك التصرف فيه، وإذا لم يملك اإلنسان التصرف فيه فإنه ال 

يأذن لغيره  يملك اإلذن لغيره، وبناًء عليه فإنه ال يجوز للشخص أن
 .(1)بأخذ عضو من أعضائه، سواء أكان على سبيل البيع أم التبرع

قياس عدم جواز التبرع بعضو من أعضاء اإلنسان : دليلهم من القياس
للتداوي على عدم جواز التبرع به للمضطر من أجل أكله، بجامع الحاجة في 

اته بال خالف، كل منهما، فكما ال يجوز التبرع به للمضطر ألكله إنقاًذا لحي
 .(2)فإنه ال يجوز التبرع به للمحتاج إليه من أجل التداوي

بأنه يحمل على ما يؤدي إلى الضرر بالمنقول منه؛ حيث : ويجاب عليه
 ال يجوز لإلنسان أن يهلك نفسه من أجل إبقاء نفس أخرى، وهذا متفق عليه.

ه فإنه يجوز أما إذا كان التبرع ال يؤدي إلى إهالك المتبرع أو اإلضرار ب
التبرع حينئذ؛ حيث ال يوجد مانع من التبرع، وذلك قياسا على جواز أكل 
اإلنسان لبعض أعضائه كما هو مذهب بعض الشافعية في حالة الضرورة؛ 

                                                
═ 

 .183ص2جـ
 .109ص ،د. حسن علي الشاذلي: إلسالميحكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقه ا (1)
 ، مرجع سابق،قدامةبن  المغني ال، 45ص9ج ، مرجع سابق،المجموع للنووي (2)

 .470ص ، مرجع سابق،، التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي420ص9جـ
وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا؛ ليدفعه إلى ": يقول اإلمام النووي رحمه اهلل 

 بال خالف". المضطر
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 .(1)استبقاًء للكل بزوال البعض

قالوا التبرع بالعضو ال يكون إال عن طريق : دليلهم من المعقول
سد اإلنسان بمثابة التمثيل به، فإذا تبرع اإلنسان اقتطاعه، واقتطاع العضو من ج

بأحد أعضائه فكأنما أذن بالتمثيل بجسده، والتمثيل بالجسد حرام، وكل ما 
 .(2)يؤدي إلى الحرام حرام كما هو معلوم، فيكون التبرع باألعضاء حرام

بأن األمور بمقاصدها، واالقتطاع الذي يعد من باب : ويجاب عليه
هو ما كان صادرا عن حقد وقُصد به التشفي، كالتمثيل في التمثيل المحرم 

الحروب وما شابهه، أما نقل العضو إلنقاذ حياة إنسان آخر فليس من باب 
التمثيل، وإنما من باب اإلحسان والتعاون على البر، وإيثار الغير بالخير، 

 وبهذا يتضح لنا أنه ليس كل قطع يُعد تمثيال.

فرضت القصاص على المعتدي فيما دون كما أن الشريعة اإلسالمية 
النفس، ولم تعده من التمثيل المحرم، فأجازت قطع العين واألنف وغيرهما 

 .(3)من األعضاء، وكان هذا هو عين العدل؛ ألنه مبني على العقوبة بالمثل

ْيِن َواأْلَْنَف َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنه النهْفَس ِبالنهْفِس َواْلَعْيَن ِباْلعَ : قال تعالى
ّنِ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص  نه ِبالّسِ ِباأْلَْنِف َواأْلُُذَن ِباأْلُُذِن َوالّسِ

(4). 

                                                

 .السابقة اإلشارةنفس  (1)
 .14صمرجع سابق، القره داغي، : قضايا فقهية في نقل األعضاء البشرية (2)
، مدى مشروعية االنتفاع بأعضاء اآلدمي حيا وميتا في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق (3)

 .19ص
 .(45: )سورة المائدة (4)
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استدل أصحابه على جواز التبرع بأعضاء : أدلة أصحاب الرأي الثاني
اإلنسان ونقلها إلى من يحتاج إليها حال حياته بالكتاب والسنة واألثر 

 : يوالقياس والمعقول، هي كما يل

 : استدلوا بما يلي: فمن الكتاب الكريم

َوَتَعاَونُوا َعَلى اْلِبّرِ َوالتهْقَوى َواَل َتَعاَونُوا َعَلى  :قول اهلل  .1
ْثِم َواْلُعْدَوانِ  اإْلِ

َويُْؤِثُروَن َعَلى أَْنُفِسِهْم َوَلْو  :، وقوله (1)
َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 

(2). 

ين الكريمتين إرشاد للمؤمنين بالتعاون ففي هاتين اآليت: وجه الداللة
على الخير والبر، والتحلي بفضيلة اإليثار، واإلنسان عندما يتبرع بعضو من 
أعضائه لمن يحتاج إليه، دون إهالك نفسه أو إلحاق الضرر الشديد ببدنه، 
يكون داخال تحت األمر بالتعاون على الخير، وُمْؤثًرا ألخيه اإلنسان على حظ 

 .(3)تالي يكون التبرع باألعضاء جائزانفسه، وبال

بأن هذا التبرع ليس من باب اإليثار المحمود، بل هو : ويعترض عليه
 من باب االعتداء على النفس من أجل الغير.

بأن التبرع باألعضاء في حالة عدم هالك الشخص : ويجاب عليه
ه واستبقاًء المتبرع، أو إنزال الضرر الشديد به إلى من يحتاج إليها؛ حفاظا علي

                                                

 (.2: )سورة المائدة (1)
 (.9: )سورة الحشر (2)
انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا د. محمد سعيد رمضان البوطي،  (3)

 .131، صهـ1408بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع لعام 
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لحياته، إنما هو من باب التعاون على البر والخير، وليس من قبيل االعتداء 
على النفس، وهذا أمر محمود شرعا، فيتحمل الضرر األخف لدفع الضرر 

 .(1)األشد

ومما يؤيد هذا ما نقل عن بعض العلماء من جواز دفع الطعام إلى الغير 
يهما، وإن خاف من الوقوع في وإيثاره به في حالة الضرورة الواقعة عل

 .(2)الهالك

َم َعَلْيُكْم ِإاله َما اْضطُِرْرتُْم  :قول اهلل  .2 َل لَُكْم َما َحره َوَقْد َفصه
ِإَلْيهِ 

(3). 
بين  هذه اآلية واضحة الداللة على أن اهلل : وجه الداللة

المحرمات من األطعمة كما وردت في سورة المائدة، ووضحها أحسن 

                                                

د. عبدالمجيد السبيل، بحث منشور بمجلة : األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية (1)
عبدالعزيز ـــ السعودية، العدد بن  بية ــ جامعة األمير سطامالعلوم الشرعية واللغة العر

 .246م، ص2016الثاني لعام 
"فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف، ومع : يقول اإلمام ابن القيم رحمه اهلل  (2)

بعضهم ماء، فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ولم يقل إنه قاتل لنفسه، 
 حرما، بل هذا غاية الجود والسخاء".وال أنه فعل م

إيثار غيره بالطعام؛ الستبقاء : "ولو أراد المضطر: ويقول اإلمام السيوطي رحمه اهلل 
 مهجته، كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته".

، مرجع ، األشباه والنظائر للسيوطي442ص3جـ ، مرجع سابق،انظر زاد المعاد البن القيم
 .116ص سابق،

 (.119: ألنعام)سورة ا (3)
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كنه يباح فعلها في حالة االضطرار، وهذا يدل على أنه يجوز توضيح، ل
لإلنسان أكل المحرم واستعماله حالة االضطرار، وبالتالي فإذا كان األصل 
حرمة المساس باإلنسان، لكنه يجوز أخذ عضو من أعضائه حالة الضرورة؛ 
حفاظا على حياة شخص آخر، ال سيما إذا كان هذا ال يؤثر على حياة 

 فيرتكب الضرر األخف لدفع الضرر األشد. المتبرع،

بأن الضرورة هنا ال تكفي إلباحة أخذ عضو من إنسان : ويعترض عليه
آلخر يحتاج إليه، وإن أذن بذلك؛ لما فيه من تعريض المتبرع للهالك، 

 والضرر ال يزال بالضرر كما هو معلوم في علم القواعد الفقهية.

واز التبرع في حالة الهالك أو بأننا نقول أيضا بعدم ج: ويجاب عليه
وقوع الضرر الشديد على المتبرع، أما إذا كان التبرع باألعضاء ال يؤدي إلى 
هالك صاحبه، أو تفويت منفعة عليه فإنه يجوز التبرع بالعضو؛ حفاظا على 

 .(1)حياة من يحتاج إليه، واألطباء هم الذين يقررون ذلك
أخرجه البخاري ومسلم عن  استدلوا بما: دليلهم من السنة النبوية

َوَمْن َكاَن ِفي »: قال ، أن رسول اهلل عمر بن  عبداهلل
ُ َعْنُه ُكْرَبًة  َج اهلله َج َعْن ُمْسِلم  ُكْرَبًة، َفره ُ ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفره َحاَجِة أَِخيِه َكاَن اهلله

 .(2)«ِمْن ُكُرَباِت يَْوِم الِقَياَمةِ 

                                                

 .473ص ، مرجع سابق،التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (1)
ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه، : المظالم والغصب، باب: صحيح البخاري، كتاب (2)

: البر والصلة واآلداب، باب: ، صحيح مسلم، كتاب128ص3(، جـ2442): حديث رقم
 .1996ص4ـ(، ج2580): تحريم الظلم، حديث رقم
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يث واضح الداللة على فضل قضاء حوائج هذا الحد: وجه الداللة
الناس، وتفريج الكرب عنهم، والمتبرع بعضو من أعضائه إلى من يحتاج إليه 
داخل تحت هذا المعنى؛ حيث يجود بأحد أعضائه سدا لحاجة المريض 

 وحفاظا على حياته من الهالك.

أَِبي بن  استدلوا بما رواه الطبراني َعْن ُخَبْيِب : دليلهم من فعل الصحابة
، َوِعْكِرَمةَ بن  ثَاِبت  أَنه اْلَحاِرَث  ، َوَعيهاَش بن  ِهَشام  أَِبي َرِبيَعَة بن  أَِبي َجْهل 

، َفنَظََر ِإَلْيِه ِعْكِرَمُة، َفَقالَ  اْدَفُعوُه : أُِصيُبوا يَْوَم اْلَيْرُموِك، َفَدَعا اْلَحاِرُث ِبَشَراب 
اْدَفُعوُه : أَِبي َرِبيَعَة، َفَقاَل ِعْكِرَمةُ بن  َر ِإَلْيِه َعيهاُش ِإَلى ِعْكِرَمَة، َفُدِفَع ِإَلْيِه، َفنَظَ 

، َفَما َوَصَل ِإَلى أََحد  ِمْنُهْم َحتهى َماتُوا َجِميًعا، َوَما َذاُقوهُ  ِإَلى َعيهاش 
(1). 

هذا األثر ظاهر الداللة على تبرع كل واحد منهم بالماء : وجه الداللة
وهذا هو أعلى درجات اإليثار، وبالتالي فإنه  لصاحبه وحرصه على حياته،

 يجوز التبرع بالعضو إلى شخص آخر من أجل إنقاذ حياته.

قياس التبرع باألعضاء على الجهاد الشرعي بالنفس، : دليلهم من القياس
وعلى ما أوجبه اإلسالم في شأن إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى، مع ما قد 

ن يجاهد والمنقذ، فكما يجوز لإلنسان أ يترتب على ذلك من هالك للمجاهد
القيام الهدمى مع توقع وجود الضرر حالة الحرقى وو أو يقوم بإنقاذ الغرقى

يجوز لإلنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه لمن يحتاج إليه؛  ذابذلك، فك

                                                

، مجمع الزائد 359ص3(، جـ3342): رقممرجع سابق، المعجم الكبير للطبراني،  (1)
رواه ": وقال الهيثمي .213ص6(، جـ10371): للهيثمي، كتاب السرايا والبعوث، رقم

 ه".الطبراني وخبيب لم يدرك اليرموك، وفي إسناده من لم أعرف
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 .(1)استبقاًء لحياته، وحفاظا عليه من الهالك

 : استدلوا بما يلي: دليلهم من المعقول

لشريعة اإلسالمية لتحقيق المصالح وجلبها، ودرء المفاسد جاءت ا .1
ودفعها، فإذا تحققت المصلحة الخالصة، أو رجحت على المفسدة في 
أي شيء، فإنه يجوز فعلها أخذا بقواعد المصالح والمفاسد كما هو 

فإنه يجوز التبرع باألعضاء : مقرر في علم القواعد الفقهية، وبناء عليه
تبرع، أو وقوع الضرر الشديد عليه؛ حفاظا على حالة عدم هالك الم
 .(2)حياة من يحتاج إليها

التبرع باألعضاء عمل مشروع ومحمود؛ لما فيه من مصلحة كبيرة تعود  .2
 على من يحتاج إليها، وإعانة له على قضاء حاجته.

بأن التبرع ليس عمال محمودا؛ لما يشتمل عليه من : ويعترض عليه
 .(3)المتبرعالمفاسد التي تعود على 

بأن المصلحة فيه راجحة، والضرر يسير، فيرتكب الضرر : ويجاب عليه
 األخف لدفع الضرر األشد كما هو معلوم.

 : الرأي الراجح: رابعا
بعد عرض الرأيين وأدلتهم أرى أن الراجح هو قول القائلين بجواز 

                                                

 .24ص مرجع سابق، ره داغي،الق: قضايا فقهية في نقل األعضاء البشرية (1)
 .60ص1جـ ، مرجع سابق،قواعد األحكام في مصالح األنام (2)
 .246صمرجع سابق، األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية،  (3)
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سه من ؛ حفاظا على نفالتبرع بأعضاء اإلنسان حال حياته إلى من يحتاج إليها
رقابة التوافر الشروط السابق ذكرها، مع  بشرط الهالك، واستبقاء لحياته؛

الدولة على هذا العمل؛ وذلك لما فيه من المصالح العظيمة المشددة من قبل 
التي تعود على المنقول إليه، والتعاون على البر والخير، وقضاء حوائج 

 الناس، وكل هذا مرغب إليه في الشريعة اإلسالمية.

كما أن القول بالجواز فيه إعمال للقواعد الشرعية المتفق عليها عند 
الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب : اجتماع المصالح والمفاسد، كقاعدة

أخف الضررين، ودفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما، وغيرها من القواعد 
 العامة.

 

 

 

 

 

h 
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 المطلب الثاني

 التبرع بأعضاء اإلنسان الميت

 : ير حمل النزاعحتر
اتفقوا على أنه ال يجوز التبرع بأعضاء اإلنسان التي تؤدي إلى مخالفة 
نص شرعي كوصل الشعر، أو مبدأ عام من مبادئ الشريعة اإلسالمية 

 كاختالط األنساب.

الميت إلى من يحتاج إليها، سواء واختلفوا في مشروعية التبرع بأعضاء 
كان عن  وموته عن طريق الوصية، أقبل نفسه كان هذا التبرع من الشخص 

 ولي األمر بعد موته.طريق الهبة من ورثته و

 : آراء العلماء يف هذه املسألة
اختلف العلماء في حكم التبرع بأعضاء اإلنسان الميت إلى من يحتاج 

 : إليها على رأيين، هما كما يلي

ا، ذهب أصحابه إلى عدم جواز التبرع بأعضاء الميت مطلق: الرأي األول
سواء أكان على سبيل الوصية منه قبل موته، أم كان على سبيل الهبة من ورثته 
أو ولي األمر بعد موته، وممن قال بهذا الشيخ/ الشعراوي، الدكتور/ 

 . (1)باز، الشيخ/ محمد العثيمينبن  عبدالسالم السكري، والشيخ/ عبدالعزيز

لميت إلى من ذهب أصحابه إلى جواز التبرع بأعضاء ا: الرأي الثاني
                                                

د. عبدالسالم السكري، مرجع سابق، : نقل وزراعة األعضاء اآلدمية من منظور إسالمي (1)
، التصرف في أعضاء 174ص ع سابق،، مرجالمستجدات في كتاب الجنائز، 106ص

 .282ص ، مرجع سابق،اإلنسان من منظور إسالمي
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يحتاج إليها، سواء أكان هذا التبرع على سبيل الوصية من الشخص قبل موته، 
أم كان على سبيل الهبة بعد موته من ورثته أو ولي األمر عند عدم وجود ورثة 
له، وممن قال بهذا الشيخ/ محمد خاطر، الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، 

وهو ما انتهت إليه المجامع لي، د/ حسن الشاذ، سيد طنطاويالدكتور/ محمد 
 .(1)الفقهية، والهيئات اإلسالمية، ودور اإلفتاء العالمية

واشترط القائلون بجواز التبرع بأعضاء اإلنسان الميت شروطا يجب 
 : (2)توافرها، أهمها ما يلي

أن يكون المنقول إليه هذا العضو مضطرا إلى أخذه؛ حفاظا على نفسه  .1
 رر الشديد به.من الهالك، أو وقوع الض

عدم وجود ميتة أخرى غير ميتة اإلنسان يمكن التداوي بها، وإال فال  .2
 يجوز.

أال يكون هذا العضو المتبرع به يؤدي إلى مخالفة نص شرعي كوصل  .3
 الشعر، أو مبدأ عام من مبادئ الشريعة اإلسالمية كاختالط األنساب.

                                                

، 54د. حسن الشاذلي، مرجع سابق، ص: حكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي (1)
، مجلة مجمع 281ص ، مرجع سابق،التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي

، المستجدات في 359ص4، مرجع سابق، جــه1408الفقه اإلسالمي، العدد الرابع لعام 
 .175كتاب الجنائز، مرجع سابق، ص

، 55د. حسن الشاذلي، مرجع سابق، ص: حكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي (2)
، مجلة مجمع 286ص ، مرجع سابق،التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي

، المستجدات في كتاب الجنائز،259ص4جـ، هـ1408الفقه اإلسالمي، العدد الرابع لعام 
 .59ص2جـ ، مرجع سابقبكر أبو زيدد. : ، فقه النوازل230ص مرجع سابق،
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ضو، وعدم أن يحكم طبيب حاذق ثقة بانتفاع المنقول إليه بهذا الع .4
 وجود عالج آخر غيره يتداوى به.

أن يأذن الشخص قبل موته باالنتفاع بهذا العضو عن طريق الوصية، أو  .5
أن يكون هذا االنتفاع عن طريق التبرع من ورثته على حسب درجة 
قرابتهم، فإذا لم يوجد للميث ورثة أو كان مجهوال فإنه يكتفى فيه 

ا بأنه ال بد وأن يصدر هذا اإلذن بإذن ولي األمر أو من ينوب عنه؛ علم
 عن طواعية.

أن يكون االنتفاع بأعضاء الميت دون مقابل مادي؛ تكريما لإلنسان،   .6
 وحفاظا على آدميته بعد وفاته.

تحقق وفاة الشخص المنقول منه هذا العضو عن طريق العالمات  .7
 المعروفة للوفاة أو بالوسائل العلمية الحديثة.

 ــــــــــــــــــــةاألدلــــــــــــــــ
استدل أصحابه على عدم جواز التبرع : أدلة أصحاب الرأي األول

 : بأعضاء الميت مطلقا بالكتاب والسنة والقياس والمعقول

 : استدلوا بما يلي: دليلهم من الكتاب الكريم

َينهُهْم َوآَلُمَرنهُهْم َفَلُيَبتِّ  :قوله اهلل  .1 نهُهْم َوأَلَُمنِّ ُكنه آَذاَن َوأَلُِضله
 ِ اأْلَْنَعاِم َوآَلُمَرنهُهْم َفَلُيَغّيُِرنه َخْلَق اهلله

(1). 
 هذه اآلية واضحة الداللة على أن تغيير خلق اهلل : وجه الداللة

                                                

 (.119: )سورة النساء (1)
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غير جائز؛ إذ إنه من فعل الشيطان وإغوائه لبني آدم، وبما أن نقل األعضاء فيه 
 حت عموم هذه اآلية الكريمة.، فيكون حراما؛ لدخوله تتغيير لخلق اهلل 

بأن نقل األعضاء خارج عن معنى هذه اآلية الكريمة؛ : ويعترض عليه
ألنه مبني على الضرورة والحاجة الداعية إلى فعله، لكن يقصد باآلية ما كان 
على وجه العبث دون وجود ضرورة أو حاجة داعية إلى ذلك، كعمليات 

ا، وتشتمل على تغيير خلقة اهلل التجميل التحسينية، التي ال يحتاج إليه
(1). 

بأن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب : ويمكن أن يجاب عليه
 .(2)مقرر في علم أصول الفقههو كما 

ْمنَا َبِني آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم ِفي اْلَبّرِ َواْلَبْحِر  :قول اهلل  .2 َوَلَقْد َكره
َباِت َوَفضه  ّيِ ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطه ْلَناُهْم َعَلى َكِثير  ِممه

(3). 

فهذا اآلية الكريمة تدل داللة واضحة على تكريم اهلل : وجه الداللة
  لإلنسان، وهذا التكريم شامل لحياته وبعد مماته؛ حيث ال يوجد

تخصيص في اآلية المذكورة، وأخذ عضو من أعضائه بعد موته يتنافى مع هذا 
 اإللهي له، وبالتالي ال يجوز التبرع بأعضاء الميت.التكريم 

                                                

 .181ص ، مرجع سابق،المستجدات في كتاب الجنائز (1)
عبداهلل بن  محمدبن  عليبن  محمد: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول (2)

ــ  هـ1419األولى: دار الكتاب العربي، ط: ، الناشرهـ1250المتوفى سنة  الشوكاني،
 .332ص1جـ ،م1999

 .(70: )سورة اإلسراء آية (3)
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بأن التبرع بأعضاء الميت إلى من يحتاج إليها؛ حفاظا : ويجاب عليه
على حياته من الهالك ال يتنافى مع كرامة اإلنسان وآدميته، ال سيما عند 

 وجود الضرورة الداعية إلى ذلك.

ومعنى؛ حيث  كما أن نقل العضو من الميت فيه تكريم لصاحبه حًسا
يبقى العضو وال يبلى عند نقله إلى من يحتاج إليه، فيستعين به على طاعة اهلل 

  ورضاه، ويحصل لصاحبه من األجر والثواب بسبب تفريجه لكرب
 .(1)أخيه اإلنسان

استدلوا بما رواه أبو داود وابن ماجه عن : دليلهم من السنة النبوية
ِت َكَكْسِرِه َكْس »: قال ، أن رسول اهلل عائشة  ُر َعْظِم اْلَمّيِ

ا  .(2)«َحيًّ

هذا الحديث واضح الداللة على حرمة كسر عظم الميت : وجه الداللة
أو المساس به كما يحرم فعل ذلك بالحي؛ مما يدل على عدم جواز نقل 

 األعضاء من الميت إلى غيره.

ير مصلحة راجحة أو على فعله من غ هذا محمولبأن : ويجاب عليه

                                                

 .383ص واآلثار المترتبة عليها، مرجع سابق،أحكام الجراحة الطبية  (1)
 ،في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟: الجنائز، باب: سنن أبي داود، كتاب (2)

في النهي عن : ، بابالجنائز: ، سنن ابن ماجه، كتاب212ص3(، جـ3207): حديث رقم
، نيل األوطار للشوكاني 541ص2(، جـ1616): كسر عظام الميت، حديث رقم

"حديث عائشة رجاله رجال : قال اإلمام الشوكاني رحمه اهلل و .33ص4جـ
 .الصحيح"
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وجدت الضرورة والمصلحة فال يوجد مانع من ذلك شرعا؛  نلكن إ ضرورة،
 .(1)ما دام أنه ال يشتمل على امتهان لكرامة اإلنسان الميت أو آدميته

في سبب ورود  رحمه اهلل السيوطي اإلمام ما رواه  هذاومما يؤيد 
َخَرْجنَا َمَع : قال ،عبداهلل بن  هذا الحديث النبوي الشريف عن جابر

ِ َرُسو ، َفَجَلَس النهِبيُّ  ِل اهلله َعَلى َشِفيِر  ِفي ِجَناَزة 
اُر َعْظًما َساًقا أَْو َعُضًدا، َفَذَهَب ِلَيْكِسَرَها،  اْلَقْبِر، َوَجَلْسَنا َمَعُه، َفأَْخَرَج اْلَحفه

تًا َكَكْسِرَك »: َفَقاَل النهِبيُّ  ِإيهاُه َحيًّا، اَل تَْكِسْرَها َفِإنه َكْسَرَك ِإيهاُه َمّيِ
ُه ِفي َجاِنِب اْلَقْبرِ   .(2)«َوَلِكْن ُدسه

قياس عدم جواز التبرع بسائر أعضاء اإلنسان على : دليلهم من القياس
 عدم جواز التبرع باألبضاع، بجامع أن كال منهما من أعضاء جسد اإلنسان.

بأن عدم جواز التبرع باألبضاع مبني على حرمة المشاركة : ويجاب عليه
يها؛ لكونها تؤدي إلى اختالط األنساب، وهذه العلة غير متحققة في نقل ف

األعضاء، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبالتالي فإنه يجوز التبرع 
 .(3)باألعضاء؛ النتفاء علة التحريم الموجودة في عدم جواز التبرع باألبضاع

النفس، وقد قالوا إن حرمة المال أقل من حرمة : دليلهم من المعقول

                                                

 .288ص مرجع سابق، ،التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (1)
محمد بن  أبي بكربن  جالل الدين عبدالرحمن: اللمع في أسباب ورود الحديث (2)

األولى : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الناشر ،هـ911السيوطي، المتوفى سنة 
 .45(، ص22): م، كتاب الجنائز، رقم1996ـــ  هـ1416

 .387ص رتبة عليها، مرجع سابق،واآلثار المتأحكام الجراحة الطبية  (3)
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من باب أولى أن يكون الناس، فأموال بتوقي كرائم  أمر النبي 
 تتقى أعضاؤهم، فال يجوز أخذها.

 وبالتالي، صاحبهابأن كرائم األموال يجوز أخذها إذا أذن : ويجاب عليه
 حياته، أو موافقة ورثته أثناءموافقته ببعد موت صاحبها  األعضاء يجوز أخذ
 .(1)بعد مماته وولي أمره

استدل أصحابه على جواز التبرع بأعضاء : أدلة أصحاب الرأي الثاني
 : اإلنسان ونقلها إلى غيره بعد موته بالكتاب والسنة والقياس والمعقول

 : استدلوا بما يلي: دليلهم من الكتاب

َم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر  :قول اهلل  .1 َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالده ِإنهَما َحره
َ َومَ   َفَمِن اْضطُره َغْيَر َباغ  َواَل َعاد  َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنه اهلله

ِ ا أُِهله ِبِه ِلَغْيِر اهلله
َغُفوٌر َرِحيمٌ 

: بعد ذكر المحرمات من األطعمة ، وقوله (2)
َغُفوٌر َرِحي َ ْثم  َفِإنه اهلله ، (3)مٌ َفَمِن اْضطُره ِفي َمْخَمَصة  َغْيَر ُمَتَجاِنف  إِلِ

َم َعَلْيُكْم ِإاله َما اْضطُِرْرتُْم  :وقوله  َل لَُكْم َما َحره َوَقْد َفصه
ِإَلْيهِ 

(4). 
هذه اآليات ظاهرة الداللة على جواز األكل من المحرم : وجه الداللة

حالة الضرورة، واإلنسان المريض الذي يحتاج إلى عضو من األعضاء في 
                                                

 .192ص ، مرجع سابق،المستجدات في كتاب الجنائز (1)
 .(173: )سورة البقرة (2)
 .(3: )سورة المائدة (3)
 .(119: )سورة األنعام (4)
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ت عموم بالموت، وبالتالي فإنه يدخل تححكم المضطر؛ ألن حياته مهددة 
؛ استبقاء لحياته، وحفاظا عليها من إعطاؤه إياههذا االستثناء، فيجوز 

 .(1)الهالك

بأن اآلية لم تتعرض لالنتفاع بأعضاء اإلنسان : ويمكن االعتراض عليه
مع وجود الضرورة، سواء باألكل أو بأي وسيلة أخرى، وبالتالي فال تصلح أن 

 .(2)على جواز التبرع بأعضاء اإلنسان تكون دليال

بأننا نسلم لكم أن اآلية لم تتعرض لالنتفاع بأعضاء : ويجاب عليه
أن الضرورات تبيح المحظورات، : اإلنسان، لكنها وضعت قاعدة عامة، وهي

وتقدر بقدرها، وعليه فيجوز للشخص المريض أن يأخذ عضوا من إنسان 
 ة الداعية إلى ذلك.آخر على سبيل التبرع؛ لوجود الضرور

ِمْن أَْجِل َذِلَك َكَتْبنَا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل أَنهُه َمْن  :قول اهلل  .2
َقتََل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفس  أَْو َفَساد  ِفي اأْلَْرِض َفَكأَنهَما َقتََل النهاَس َجِميًعا َوَمْن 

أَْحَياَها َفَكأَنهَما أَْحَيا النهاَس َجِميًعا
(3). 

فهذه اآلية الكريمة ظاهرة الداللة على حرمة قتل النفس : وجه الداللة
بغير حق، وفضل إنقاذ النفس من الهالك؛ حيث اعتبرت الشريعة اإلسالمية 
هذا العمل العظيم من باب إحياء الناس جميعا، والذي يتبرع بعضو من 

ذ نفس أعضائه لمن يحتاج إليه داخل تحت هذا العموم؛ حيث إنه يقوم بإنقا
                                                

 .372ص واآلثار المترتبة عليها، مرجع سابق،أحكام الجراحة الطبية  (1)
 .199ص ، مرجع سابق،المستجدات في كتاب الجنائز (2)
 .(32: )سورة المائدة (3)



 التصرف يف األعضاء البشرية

 2442 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

أخرى من الهالك بهذا العضو الذي يتبرع به، وعليه فيكون هذا األمر محمودا 
 .(1)شرعا

عبداهلل بن  ما أخرجه اإلمام مسلم عن جابر: دليلهم من السنة النبوية
 أن رسول اهلل ، :« َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن َيْنَفَع أََخاُه
 .(2)«َفْلَيْفَعْل 

يث واضح الداللة على أنه يستحب لإلنسان أن هذا الحد: وجه الداللة
ينفع أخاه اإلنسان متى استطاع ذلك، وال شك أن بذل إنسان لعضو من 
أعضائه؛ إلنقاذ حياة شخص آخر من أعظم ألوان النفع له وألهله، وعليه 

 .(3)فيكون هذا األمر مستحبا شرعا ما دام اإلنسان مستطيًعا

اوي بنقل األعضاء من األموات إلى قياس جواز التد: دليلهم من القياس
األحياء، على جواز التداوي بلبس الحرير أو استعمال الذهب لمن يحتاج إلى 

 .(4)ذلك، بجامع وجود الضرورة والحاجة في كل منها

 : استدلوا بما يلي: دليلهم من المعقول

نقل األعضاء من األموات إلى األحياء من جملة األدوية التي يتداوى  .1

                                                

 .373ص واآلثار المترتبة عليها، مرجع سابق،أحكام الجراحة الطبية  (1)
استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، : السالم، باب: صحيح مسلم، كتاب (2)

 .1726ص4(، جـ2199): حديث رقم
أسعد صالح عرار، رسالة ماجستير  رقية: أحكام التصرف في الجثة في الفقه اإلسالمي (3)

 .150بكلية الدراسات العليا ــــ جامعة النجاح الوطنية ــــ نابلس ــــ دولة فلسطين، ص
 .374ص واآلثار المترتبة عليها، مرجع سابق،أحكام الجراحة الطبية  (4)
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 .(1)تداوي أمر محمود شرعا، فيكون التبرع باألعضاء مشروًعابها، وال

استدلوا بما ورد عن كثير من الفقهاء من جواز لشق بطن الميت؛  .2
الستخراج المال الذي ابتلعه الميت، ال سيما إذا كان ملكا للغير؛ 

 .(2)صيانة للمال من الضياع والتلف، وحفاظا على حقوق الغير
نقل أعضاء الميت التي يحتاج إليها الحي من  وبناًء على ذلك فإنه يجوز

 باب أولى؛ إنقاًذا لنفسه من الهالك، التي هي أعظم حرمة من المال.

كما استدلوا بما ورد عن كثير من الفقهاء من جواز لشق بطن المرأة  .3
المتوفاة؛ الستخراج الجنين الموجود في بطنها، ال سيما إذا كان 

الظن حياته؛ ارتكاًبا ألخف متجاوزا لستة أشهر، ويغلب على 
الضرورات تبيح المحظورات، كما أنه : الضررين، وعمال بقاعدة

إتالف جزء من الميت؛ إلبقاء حي، فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم 
 .(3)يمكن خروج بقيته إال بشق

شخص آخر يحتاج لأخذ عضو من أعضاء الميت يجوز ف ليهوبناًء ع
ك، وعمال بالقواعد الشرعية السالف إليه؛ حفاظا على حياته من الهال

 .(4)ذكرها

                                                

 .480ص ، مرجع سابق،التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (1)
مرجع سابق،  ،، المجموع للنووي411ص2جـمرجع سابق،  ،ن قدامةالمغني الب (2)

 .300ص5جـ
 .301ص5جـ ،، المجموع للنووي410ص2جـ ،المغني البن قدامة (3)
 .481ص ، مرجع سابق،التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي (4)
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 : الرأي الراجح
بعد عرض الرأيين وأدلتهم أرى أن الراجح هو قول القائلين بجواز 
التبرع بأعضاء اإلنسان الميت لمن يحتاج إليها من األشخاص؛ إذا توافرت 

لرقابة لأن يكون هذا العمل خاضعا على تأكيد الالشروط السابق ذكرها، مع 
الدولة، وأن يكون بموافقة الشخص قبل موته أو بموافقة ورثته شددة من الم

بعد موته إن وجدوا، وإال فاألمر راجع إلى ولي األمر ينظر فيه على حسب 
المصالح والمفاسد مع مراعاة ضوابط الترجيح بينهما؛ وذلك لما فيه من 

التعاون في المصالح العظيمة، التي تعود على المنقول إليه، وحث الناس على 
أمور الخير، وقضاء حوائج الناس، وكل هذه األمور دعت إليها الشريعة 

 اإلسالمية الغراء.

كما أن القول بجواز التبرع بأعضاء الميت فيه إعمال للقواعد الشرعية، 
الضرورات تبيح : المتفق عليها عند اجتماع المصالح والمفاسد، كقاعدة

خف الضررين، ودفع الضرر األشد المحظورات، والضرر يزال، وارتكاب أ
واهلل تعالى أعلى  بارتكاب الضرر األخف، وغيرها من القواعد الفقهية العامة.

 وأعلم.

 

h 
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 اخلامتة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 المرسلين، سيدنا ونبينا محمد، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

ق المصالح ويدفع قيح عام إن الشريعة اإلسالمية جاءت بنظامف: أما بعد
شيئا إال وبينته، ووضحت الشريعة المفاسد عن جميع الناس، ولم تترك 

ومن ، اوالتصرف فيه االنتفاع باألعضاء البشريةموضوع  اأحكامه، ومن ضمنه
كما هي إلى عدد من النتائج والتوصيات، توصل الباحث فقد خالل ما سبق 

 : يلي

 : النتائج: أوال

هي كل جزء من اإلنسان، سواء كان من األنسجة أو : البشرية األعضاء (1
 الخاليا أو الدماء ونحوها، وسواء كان متصال به أو منفصال عنه.

الشريعة اإلسالمية لجنس اإلنسان، وعدم المساس بكرامته، أو  تكريم (2
 ابتذاله بالبيع والشراء.

لمتجددة في بدن اإلنسان، إال فيما هو عدم جواز بيع األعضاء ا األصل (3
 اإلجارة عليه، كبيع لبن اآلدميات.ورد الدليل بدخول عقد 

 بيع األعضاء غير المتجددة من بدن اإلنسان. جوازعدم  (4

ئه حال حياته، بشرط أن ال يؤدي هذا إلى بأعضا اإلنسان جواز تبرع (5
دئ يؤدي إلى مخالفة نص شرعي، أو مبدأ عام من مبا أواإلضرار به، 

 الشريعة اإلسالمية.
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جواز االنتفاع بأعضاء اإلنسان المتيقن من وفاته؛ بشرط رضاه قبل  (6
 رضا ورثته وولي أمره بعد وفاته.وفاته، أو 

 : التوصيات: ثانيا
ء إنشاء هيئة رقابية خاضعة للدولة تقوم على أمر التبرع باألعضاأقترح 

التشديد على معاقبة ، مع المؤسسات الخاصةالبشرية، وعدم تركه لألفراد و
 من يخالف ذلك.

 

 

 

h 
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 فهرس املصادر واملراجع

روعي في ترتيب المصادر والمراجع لهذا الفهرس ترتيب : ملحوظة
الحروف الهجائية؛ دون النظر إلى تصنيف الكتاب، مع تقديم كتاب اهلل 

 . 
 القرآن الكريم. .1
وري، المتوفى سنة المنذر النيساببن  إبراهيمبن  محمد: اإلجماع البن المنذر .2

 م.2004ـــــ هـ1425األولى: لمسلم للنشر والتوزيع، طدار ا: ، الناشرهـ319
رقية أسعد صالح عرار، رسالة : أحكام التصرف في الجثة في الفقه اإلسالمي .3

جامعة النجاح الوطنية ــــ نابلس ــــ دولة  جستير بكلية الدراسات العليا ـــما
 فلسطين.

محمد المختار بن  محمد: بية واآلثار المترتبة عليهاأحكام الجراحة الط .4
ــــ  هـ1415الثانية: مكتبة الصحابة ـــ جدة ـــ السعودية، ط: الشنقيطي، الناشر

 م.1994
د. عبدالمجيد السبيل، بحث منشور : األحكام الفقهية لنقل األعضاء اإلنسانية .5

عبدالعزيز ـــ بن  طامبمجلة العلوم الشرعية واللغة العربية ــ جامعة األمير س
 م.2016السعودية، العدد الثاني لعام 

مودود بن  محمودبن  مجد الدين أبو الفضل عبداهلل: االختيار لتعليل المختار .6
 دار الكتب العلمية ــــ بيروت.: ، الناشرهـ683الموصلي الحنفي، المتوفى سنة 

بن  محمدن ب عليبن  محمد: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول .7
: دار الكتاب العربي، ط: ، الناشرهـ1250عبداهلل الشوكاني، المتوفى سنة 

 م.1999ــ  هـ1419األولى
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محمد السيوطي، بن  أبي بكربن  جالل الدين عبدالرحمن: األشباه والنظائر .8
 هـ1411األولى : دار الكتب العلمية ــــ بيروت، ط: ، الناشرهـ911المتوفى سنة 

 م.1990ـــــ 
القطان بن  عبد الملكبن  محمدبن  أبو الحسن علي: إلقناع في مسائل اإلجماعا .9

: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط: ، الناشرهـ628الفاسي، المتوفى سنة 
 م.2004ـــ  هـ1424األولى

الشيخ خليل محيي الدين : انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا .10
 .هـ1408بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع لعام الميس، بحث منشور 

انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا د. محمد سعيد رمضان  .11
 .هـ1408البوطي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع لعام 

د، رسالة عصمت اهلل غايت اهلل محم: االنتفاع بأجزاء اآلدمي في الفقه اإلسالمي .12
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـــــ جامعة أم القرى  هـ1407ماجستير لعام 
 ــــــ السعودية.

بن  عالء الدين أبو الحسن علي: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .13
دار : ، الناشرهـ885 سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة

 .الثانية: ط إحياء التراث العربي،
 ِقْزأُوْغِلي أبو المظفر شمس الدينبن  يوسف: إيثار اإلنصاف في آثار الخالف .14

دار السالم ـــــ : ، الناشرهـ654سبط أبي الفرج ابن الجوزي، المتوفى سنة 
 .هـ1408األولى : القاهرة، ط

محمد، المعروف بابن بن  إبراهيمبن  زين الدين: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .15
 الثانية.: دار الكتاب اإلسالمي، ط: ، الناشرهـ970جيم الحنفي، المتوفى سنة ن
بهادر بن  عبداهللبن  أبو عبداهلل بدر الدين محمد: البحر المحيط في أصول الفقه .16
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األولى : دار الكتبي، ط: ، الناشرهـ794الزركشي الشافعي، المتوفى سنة 
 م.1994ــــ  هـ1414

أحمد بن  مسعودبن  عالء الدين أبوبكر: لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ا .17
: دار الكتب العلمية ــ بيروت، ط: ، الناشرهـ587الكاساني الحنفي، المتوفى سنة 

 .هـ1406الثانية 
بن  محمدبن  أحمدبن  أبو الوليد محمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .18

ث ـــ القاهرة، دار الحدي: ، الناشرهـ595رشد القرطبي، المتوفى سنة بن  أحمد
 م.2004ــ  هـ1425: ط

حسين بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  أبو محمد محمود: البناية شرح الهداية .19
دار الكتب : ، الناشرهـ855الحنفى، المعروف ببدر الدين العينى، المتوفى سنة 

 م.2000ـــــ  هـ1420األولى: العلمية ــ بيروت، ط
ياسين، بحث منشور بمجلة الحقوق ـــ د. محمد نعيم : بيع األعضاء اآلدمية .20

 م.1987جامعة الكويت، السنة الحادية عشرة، العدد األول، شهر مارس لعام 
عبدالرّزاق بن  محمدبن  أبو الفيض محمد: تاج العروس من جواهر القاموس .21

بيدي، المتوفى سنة   دار الهداية.: ، الناشرهـ1205الحسيني الزه
: د. بدران أبو العينين بدران، ط: الملكية والعقودتاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية  .22

 دار النهضة العربية ـــــ بيروت.
محجن البارعي بن  عليبن  فخر الدين عثمان: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .23

ـ مصر، ـــالمطبعة الكبرى األميرية : ، الناشرهـ743 الزيلعي الحنفي، المتوفى سنة
 .هـ1313 األولى: ط

عبد الرحيم بن  الرحمنأبو العال محمد عبد: الترمذي سنني شرح تحفة األحوذ .24
 .بيروت ــدار الكتب العلمية : الناشر، هـ1353عام  المتوفى، المباركفورى
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 عبدالرحمن د. محمد: التصرف في أعضاء اإلنسان من منظور إسالمي .25
بحث منشور ضمن كتاب القضايا الفقهية المعاصرة، المقرر على  الضويني،
 م.2001الفرقة األولى بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام طالب 

كثير القرشي البصري، بن  عمربن  أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم .26
دار طيبة للنشر : محمد سالمة، الناشربن  سامي: ، تحقيقهـ774المتوفى سنة 
 م.1999ــــ  هـ1420الثانية : والتوزيع، ط

األزهري الهروي، المتوفى سنة بن  أحمدبن  ور محمدأبو منص: تهذيب اللغة .27
 .م2001 األولى: بيروت، ط ــــدار إحياء التراث العربي : الناشر ،هـ370

سالمة بن  أحمدبن  أبو العباس شهاب الدين أحمد: حاشيتا قليوبي وعميرة .28
، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة هـ1069القليوبي المتوفى سنة 

 م.1995ـــــ  هـ1415: دار الفكر ــــــ بيروت، ط: ، الناشرهـ957سنة  المتوفى
حبيب البصري بن  محمدبن  محمدبن  أبو الحسن علي: الحاوي الكبير .29

دار الكتب العلمية : ، الناشرهـ450البغدادي، المشهور بالماوردي، المتوفى سنة 
 م.1999ــ  هـ1419األولى : ــ بيروت، ط

كتاب : د. حسن علي الشاذلي، ط: سان في الفقه اإلسالميحكم نقل أعضاء اإلن .30
 م.1989الجمهورية صادر عن دار التحرير للطبع والنشر عام 

بن  أيوببن  أبي بكربن  شمس الدين محمد: زاد المعاد في هدي خير العباد .31
مؤسسة الرسالة ــ بيروت، : ، الناشرهـ751قيم الجوزية، المتوفى سنة بن  سعد
 م.1994ــ  هـ1415: ط

بن  شدادبن  بشيربن  إسحاقبن  األشعثبن  أبو داود سليمان: سنن أبي داود .32
ِجْستاني، المتوفى سنة  محمد محيي الدين : ، تحقيقهـ275عمرو األزدي الّسِ

 المكتبة العصرية ــــ بيروت.: عبدالحميد، الناشر
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سنة ماجه القزويني، المتوفى بن  يزيدبن  أبو عبداهلل محمد: سنن ابن ماجه .33
دار إحياء الكتب العربية، بدون : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: ، تحقيقهـ273
 طبعة.

الضحاك بن  موسىبن  َسْورةبن  عيسىبن  أبو عيسى محمد: سنن الترمذي .34
دار الغرب : بشار عواد معروف، الناشر: ، تحقيقهـ279الترمذي، المتوفى سنة 
 م.1998: اإلسالمي ــ بيروت، ط

موسى الُخْسَرْوِجردي بن  عليبن  الحسينبن  أبو بكر أحمد: ىالسنن الكبر .35
دار الكتب العلمية ـــــ بيروت، : ، الناشرهـ458الخراساني البيهقي، المتوفى سنة 

 .م2003ـــــ  هـ1424الثالثة : ط
مصطفى أحمد : الشيخ/أحمد محمد الزرقا، تحقيق: شرح القواعد الفقهية .36

 .م1989ــــ  هـ1409الثانية : ــ دمشق، طدار القلم ــ: الزرقا، الناشر
شرف بن  أبو زكريا محيي الدين يحيى: شرح النووي على صحيح مسلم .37

: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط: ، الناشرهـ676النووي، المتوفى سنة 
 .هـ1392الثانية 

 َمْعبدَ بن  معاذبن  حبانبن  أحمدبن  حبانبن  أبو حاتم محمد: صحيح ابن حبان .38
مؤسسة : شعيب األرنؤوط، الناشر: ، تحقيقهـ354التميمي، المتوفى سنة 

 م.1993ــــ  هـ1414الثانية : الرسالة ــ بيروت، ط
، هـ256إسماعيل البخاري، المتوفى سنة بن  أبو عبداهلل محمد: صحيح البخاري .39

األولى : دار طوق النجاة، ط: ناصر الناصر، الناشربن  محمد زهير: تحقيق
 .هـ1422

الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة بن  أبو الحسن مسلم: صحيح مسلم .40
دار إحياء التراث العربي ــــ : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: ، تحقيقهـ261
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 بيروت، بدون طبعة.
بن  محمود أكمل الدين أبو عبداهللبن  محمدبن  محمد: العناية شرح الهداية .41

ال الدين الرومي البابرتي، المتوفى سنة الشيخ جمبن  الشيخ شمس الدين
 .دار الفكر ــ بيروت: ، الناشرهـ786

حجر بن  عليبن  أبو الفضل أحمد: فتح الباري شرح صحيح البخاري .42
: دار المعرفة ــــــ بيروت، ط: ، الناشرهـ852العسقالني الشافعي، المتوفى سنة 

 .هـ1379
دار الفكر ــــــ بيروت، : لي، الناشرد. وهبه مصطفى الزحي: الفقه اإلسالمي وأدلته .43

 الرابعة.: ط
: مؤسسة الرسالة، ط: ، الناشرهـ1429د. بكر أبو زيد، المتوفى سنة : فقه النوازل .44

 م.1996ــــ  هـ1416األولى 
: عارف علي عارف القره داغي، الناشر: قضايا فقهية في نقل األعضاء البشرية .45

 م.2011األولى : طالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، 
سلطان العلماء أبو محمد عز الدين : قواعد األحكام في مصالح األنام .46

مكتبة الكليات األزهرية ــ : ، الناشرهـ660عبدالسالم، المتوفى سنة بن  عبدالعزيز
 م.1991ـــ  هـ1414: القاهرة، ط

 د. محمد مصطفى الزحيلي،: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة .47
 .هـ1427األولى : دار الفكر، ط: الناشر

بن  حسنبن  صالح الدينبن  يونسبن  منصور: كشاف القناع شرح متن اإلقناع .48
دار الكتب العلمية ـــــ : ، الناشرهـ1051إدريس البهوتى الحنبلى، المتوفى سنة 

 بيروت.
منظور األنصاري، المتوفى بن  علىبن  مكرمبن  أبو الفضل محمد: لسان العرب .49
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 .هـ1414الثالثة : دار صادر ـــــ بيروت، ط: ، الناشرهـ711سنة
محمد بن  أبي بكربن  جالل الدين عبدالرحمن: اللمع في أسباب ورود الحديث .50

: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: ، الناشرهـ911السيوطي، المتوفى سنة 
 م.1996ـــ  هـ1416األولى 

أبي سهل السرخسي، المتوفى سنة بن  مدأحبن  شمس األئمة محمد: المبسوط .51
 م.1993ـــ  هـ1414: دار المعرفة ــ بيروت، ط: ، الناشرهـ483

بجدة ـــ  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي .52
 .هـ1408، العدد الرابع لعام السعودية

سليمان بن  رأبي بكبن  أبو الحسن نور الدين علي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .53
مكتبة : حسام الدين القدسي، الناشر: ، تحقيقهـ807الهيثمي، المتوفى سنة 

 م.1994ـــــ  هـ1414: القدسي ــ القاهرة، ط
شرف النووي، بن  أبو زكريا محيي الدين يحيى: المجموع شرح المهذب .54

 دار الفكر ــــ بيروت.: ، الناشرهـ676المتوفى سنة 
حزم األندلسي القرطبي بن  سعيدبن  أحمدبن  علي أبو محمد: المحلى باآلثار .55

 .هـ1431: دار الفكر ــــ بيروت، ط: ، الناشرهـ456الظاهري، المتوفى سنة 
: مدى مشروعية االنتفاع بأعضاء اآلدمي حيا وميتا في الفقه اإلسالمي .56

األولى : دار الفكر ــ اإلسكندرية، ط: عبدالمطلب عبدالرزاق حمدان، الناشر
 م.2005

حزم األندلسي القرطبي بن  سعيدبن  أحمدبن  أبو محمد علي: راتب اإلجماعم .57
 دار الكتب العلمية ــــ بيروت.: ، الناشر456الظاهري، المتوفى سنة 

عمرو بن  شدادبن  بشيربن  إسحاقبن  األشعثبن  أبو داود سليمان: المراسيل .58
ِجْستاني، المتوفى سنة  : رناؤوط، الناشرشعيب األ: ، تحقيقهـ275األزدي الّسِ
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