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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وأشرف الخلق أجمعين  ،والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين الحمد هلل رب العالمين، والصالة
 الطاهرين وأصحابهالطيبين آله  ىوعل ،الذى أرسله هللا رحمة للعالمين ،محمد بن عبد هللا الهادى األمين

  تبع سنته وشريعته إلى يوم الدين.. وبعد:وا بهديه اقتدىومن  جميًعا،

ا فلن يقبل منه وهو فى اآلخرة من ومن يتبع غير اإلسالم دينً  ،عند هللا اإلسالمالدين فإن 
 الخاسرين كما حكم بذلك رب العالمين. 

على  تشريعههو الدين السماوى الذى أقره هللا ونزل  -ةعقيدة وشريع -العام هألن اإلسالم بمفهوم
الصالة ا أفضل عليه وعليهم جميعً  -ن والمرسلينمرسلين من آدم إلى محمد خاتم النبييجميع األنبياء وال

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻ   ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ :-تعالى –ويشهد لذلك قوله -والتسليم

 . (1)  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے   ے  ھھ

اكتملت شريعة اإلسالم لتكون صالحة لكل زمان ومكان لمصالح العباد والبالد إلى أن يرث وقد 
مع عقيدتها  -هذه الشريعة توأصبح -خاتم الرسل واألنبياء -األرض ومن عليها على يد محمد هللا 

الضرورية عباد فى أمور دينهم ودنياهم محققة للحفاظ على مصالح ال -ليةموبكل تشريعاتها العقائدية والع
وهى  عبادة هللا  ،وذلك من أجل الغاية العظمى من خلق العباد وكل الكائنات والحاجية والتحسينية؛

ڱ  چ  :-تعالى –وقوله ،(2)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ: -تعالى –لقولهوذلك  ؛حدانيته واإلخالص فيهاو و 

 .(4)چ  ېۅ   ۉ  ۉ  ې   ۅ    ۋٴۇ  ۋچ: -تعالى –ولهوق، (3)چ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ

وجعله خليفته فى ملكه  من فضل هللا على اإلنسان أن فضله وكرمه على جميع خلقه وكان
ويحقق بها خالفته الشرعية فى  ،وسخر له كل ما فى السموات وما فى األرض ليحيا بها وبمنافعها هوأرض
وتحقيق اإلخالص فى وحدانية هللا وعبادته وطاعته فى كل أمره  ويتمكن بها من إقامة ذاته ونفسه ،الدنيا

ا بالحق والعدل والحكمة والموعظة الحسنة إلشاعة السالم ميعً جاإلسالم وشريعته بين الناس  ونهيه لتحقيق
م والتوافق بينهما ن والبيئة التى يعيش فيها والتواؤ وبين اإلنسا ،اجتماعى بين الناس جميعً اإلنسانى واال

 لروح والجسد بحيث ال يطغى أحدهما على اآلخر. كا

ألن مع ذاته ومع منافع الدنيا يتم تحقيق هذا الوجود  ؛هو محور الكون  واإلنسان فى نظر اإلسالم
ات الخمس الضرورية واإلنسان معه من الكلي ،الذى أراده هللا لعبادته وكلفه بها إلى أن يشاء هللااإلنسانى 

وهو كل منافع  ،المال :وهى ،هجمن خار  وواحدة ،ن، والنفس، والعقل، والنسلوهى: الدي ،فى ذاته أربع
منافع وبذلك كان اإلنسان و  ؛ية والتحسينية وال غنى عنها بالنسبة للضروريات منهاجالدنيا الضرورية والحا

لك ، ويشهد لذن لعملة واحدة كالروح مع الجسد ال غنى ألحدهما عن اآلخرالحياة التى يعيش فيها وجهي
                                                

 .285: اآلية، سورة البقرة  ((1
 . 56 :اآلية ،( سورة الذاريات(2
 . 44 :اآلية سورة اإلسراء، ((3
 . 21 :اآلية، النور( سورة (4
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المراد به  :كل مظاهر الحياة ومنافعها لإلنسان، والبنون  :المال ،(1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپچ    :-تعالى –قوله
ى أحله الشرعى الذ جبواسطة التناسل والزوا جيل بعد من بعده جيالً  وهو بنى آدم وذريته ،كل بنى اإلنسان

 نية فى األرض كلها إلى يوم القيامة. عل منه السكن والمودة وبناء المجتمعات البشرية والسكاجهللا و 

وذلك العلم الذى علمه هللا آلدم من بعده على المالئكة ب -المؤمنين -هذا وقد فضل هللا آدم وذريته
والمراد باألسماء كل العلوم والفنون التى تمكن اإلنسان من خالفته  ،(2)چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ : -تعالى -بقوله

 -ه المشروع الذى أراده هللاجكل منافعه الدينية والدنيوية على الو  وتحقيق ،الشرعية فى الحياة الدنيا
 . -عليه السالم -، والتى توارثتها البشرية عن طريق الجينات الوراثية من أبيهم آدم-سبحانه وتعالى

وكل ما يتعلق باإلنسان فى  ،ومن هذه العلوم ما يتعلق بالموت والحياة والصحة والدواء والشفاء
 -الطبى االختصاصأهل هذا وفى طريق التقدم العلمى واكتشافه تمكن  .وصحته ومرضه. حياته وموته

وبين  ،من نقل وزرع األعضاء لتحقيق الشفاء بإذن هللا بين األحياء بعضهم وبعض -فى مجال العالج
لطبية العلمية وا وكذلك ؛اآلراء الفقهية والشرعية تختلف، وقد ااألموات واألحياء وذلك فى العصر الحديث

 مة والجواز وعدمه من الناحية الشرعية والطبية والقانونية. بين الحل والحر 

الفقهية والبحثية فى الدول اإلسالمية حول هذا وقد عقدت المؤتمرات العالمية والمحلية والمجامع 
ع المخ أو "موت جذ اإلكلينيكىوصدر عن بعضها قرارات وتوصيات بالجواز واعتبار الموت  ،الموضوع

  .والبعض اآلخر لم يعتبر ذلكا، ي  ا شرعموتً  لمخ"ا

فى الدول اإلسالمية ومنها مصر لوضع  اتجاهاتوهناك  ،اا ألن هذا الخالف ما يزال قائمً ونظرً 
 -فقد قرر مجمع البحوث اإلسالمية ؛قانون تشريعى فى ذلك يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 10هـ الموافق 1430فى ربيع األول  ، والمقرر انعقادهمى الثالث عشرفى مؤتمره العال -باألزهر الشريف
 زراعة ونقل األعضاء أحد محاوره الرئيسية.  أن تكون م 2009مارس 

 ولذلك تقدمت إلى المؤتمر بهذا البحث ضمن مطلبين: 

 فى بيان الحكم الشرعى من حيث الجواز وعدمه ورأينا فى ذلك.  أحدهما:

 الموت الشرعى وضوابطه الشرعية. فى  حقيقة   والثانى:

 

 المطلب األول

 الحكم الشرعى فى نقل وزرع األعضاء البشرية

 من الحى إلى الحى ومن الميت إلى الحى

                                                

 . 46 :اآلية ،( سورة الكهف(1

 . 31 :اآلية سورة البقرة، (2) 
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قد خلق اإلنسان وكرمه أفضل  -سبحانه وتعالى -أن هللا -اشرعً  -من المعلوم بالضرورة. 1
ه فى األرض لعمارتها مع تكليفه بالعبادة توحده ألن يكون خليف وارتضاهتكريم وفضله على سائر خلقه 

ڀ  ڀ  ڀ  چ : -سبحانه -منها قوله -تعالى -ويشهد لذلك نصوص كثيرة من كتاب هللا ،التى خلق من أجلها

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ک  ک        چ     :-تعالى –، وقوله(1)چٺ  ٺ  ٺ      

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹڻ  ڻ   ٱ چ  :-تعالى –وقوله، (2)چں  

وئ  وئ         ۇئ    ەئۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئچ: -تعالى -وقوله ،(3)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

 . (4) چۇئ

 وليس ألحد من الخلق أن يتصرف فى هذا ،وصنعته فى خلقه -وحده -هللملك اإلنسان . 2
ألن الواجب هو و  ؛األن ذلك محرم ومنهى عنه قطعً  ؛ا يضر به أو يؤدى إلى فساده أو هالكهالخلق تصرفً 

فى األرض  -سبحانه وتعالى -المحافظة على ما أمر هللا به أن يحفظ لتحقيق الخالفة التى أرادها هللا
الصحيح المكلف الذى خلقه هللا  بوجود هذا اإلنسان إالهلل ال يتحقق وهذا الدين  ؛على وجه الكمال والتمام

 . -تعالى -هللا هأرادكما ا فى تواؤم كامل وروحً  ا وعقالً جسدً 

 ؛ذاته أو جزء من أجزائه ولو كان من اإلنسان على نفسهلحاق أى ضرر بولذا منع اإلنسان من إ
التى تحرم  ولهذا وردت النصوص الشرعية الكثيرة ؛ألن اإلنسان ال يملك نفسه وال أذن هللا له فى ذلك

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  :-تعالى –، ومنها قولهنفسالعلى  االعتداءكما تحرم  ؛على اآلخرين االعتداء

پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    چ: -تعالى – وقوله ،(5)چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ    

 –وقوله ، (7)چڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ ڃ  ڃ  چ  چچ  چ :-تعالى –وقوله، (6)چڤٹ  ٹڻ  ڻ  ڤ   ڤ ٿ
 .(8)چۀ    ۀ  ہ  ہ      ہہ     چ :-تعالى

من تردى : )ث النبى ، ومنها حديهى عن قتل اإلنسان لنفسهيث الكثيرة التى تنوقد وردت األحاد
ا فقتل نفسه فسمه فى م  ومن تحسى س   ا،ا فيها أبدً من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيه خالدً 

فحديدته فى يده يتوجأ بها فى نار ، ومن قتل نفسه بحديدة اأبدً فيها ا ا مخلدً يتحساه فى نار جهنم خالدً  يده
  .(9)فيها أبًدا( اجهنم خالدً 

                                                

 . 4 :اآليةسورة التين،  (1)
 .70 :اآلية ،رة اإلسراء( سو (2

 . 30 اآلية: ( سورة البقرة،(3
 . 72اآلية:  سورة األحزاب، (4)
 . 93: اآليةسورة النساء،  (5)

 .32: اآلية ( سورة المائدة،6)
 . 29اآلية:  ( سورة النساء،7)
 .195اآلية:  ( سورة البقرة،8)

 الترمذى.  رواه  9))
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اإلنسان كل الوسائل التى تحافظ على ذاته وحياته  باتخاذقد أمرت الشريعة اإلسالمية . 3
 كات؛البعد عن كل المحرمات والمفسدات والمهلفأمرته ب ؛وتمنع عنه األذى والضرر والهالك ،وصحته

ا عباد هللا فإن هللا ما و تداو ) :كل سبل العالج والشفاء قال  اتخاذ -عند المرض -ولذلك أوجبت عليه
 . (1)عباد هللا( أنزل داء إال وأنزل له شفاء فتداووا يا

صة الهالك أن مخوالوقوع فى م االضطرارولذلك فقد رخصت الشريعة اإلسالمية لإلنسان عند 
للنفس من الهالك فله  العزيمة ما يمنع عنه الهالك حفًظافى حالة محرمات التى حرمت عليه اليتناول من 

الصريح ورد النص وقد  ،أن يأكل من الميتة وله أن يشرب الخمر بمقدار ما يمنع عنه ذلك الهالك المحقق
ڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    چ  :-تعالى –لى قولهإ (2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  :-تعالى –على ذلك فى قوله

 .(3)چں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

ا أو بأخذ جزء من غيره حي   لم ينقذ اإلنسان من هالك محقق إاللكن ما هو الحكم الشرعى إذا . 4
ن بية العدول إوقال أهل الخبرة الط ،ا ولم توجد وسيلة أخرى لمنع هذا الهالك إال بذلك القطع أو األخذميتً 

منه وال يؤثر على صحته وحياته ذلك يحقق النفع المؤكد لآلخذ وال يؤدى إلى ضرر مؤكد بالمأخوذ 
 وعمله. 

ألن ذلك يعد  ؛من ضرر ن خالا من الترخيص فى النقل إوالجواب عن ذلك: أنه ال مانع شرعً 
وهو من باب التضحية واإليثار  ،من باب اإلذن الشرعى الذى فيه إحياء للنفس التى أمر هللا بإحيائها

 چ: -تعالى –وقوله ،(4)چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی     چ  :-تعالى –الذى أمر هللا به وحث عليه لقوله

وما الجهاد فى سبيل هللا والقتال وبذل  ،(5)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی
 وهم األهل والوطن؛ق هذا اإليثار ببذل النفس إلحياء الغير النفس والمال والحرص على الموت إال لتحقي

قاذ الغرقى والحرقى عند غلبة الظن عند المنقذ باإلنقاذ والخالص ا وجب على اإلنسان فى اإلسالم إنكم
ويدخل فى باب اإليثار المأمور  إذ كل هذا مأمور به شرًعا ؛الضرر والهالك له عند اإلنقاذ احتمالمع 

ق لإلنسان أن لإلنسان وال يحا بأن جسد اإلنسان ملك هلل وليس ملكً من ذلك الترخيص القول  وال يمنع ،به
نقول بأن الكون كله ملك هلل ونحن نتصرف فيه بمقتضى الخالفة الشرعية  نايتصرف فيما ال يملك ألن

نحها هللا لإلنسان ألن فى حدود الوكالة والوالية الشرعية التى م الكاملة التى أرادها هللا ما دام ذلك داخالً 
ا هللا والكون فهو ال يخرج عنه ما دام يحقق مصلحة شرعية أراده ،فى حدود هذا اإلذن كهيتصرف فى مل

  .(6)چائ  ەئ   ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ  :-تعالى –كله ملك هلل لقوله

                                                

  ( رواه البخارى، وأحمد. 1)

 . 3اآلية:  ائدة،( سورة الم2)
 .173: اآلية ( سورة المائدة،3)

 .9: اآلية ( سورة الحشر،4)
  .20اآلية: ( سورة التوبة، 5)

 .  42اآلية:  ( سورة النور،6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

-لىتعا –ملك خالفة شرعية قال فى كل ما يا الكون ومع ذلك فقد استخلفنا هللاذهواإلنسان ضمن 
 . (1)چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ   :

من هللا  فال يخرج تصرف اإلنسان فى نفسه بما يحقق المصلحة له ولغيره عن ذلك اإلذن العام
 شرع هللا ومنهجه فى كونه وفى خلقه.  فى الكون لإلنسان لتحقيق

ذ من فإنه يجوز األخ ؛كما يجوز أخذ عضو من الحى إلى الحى إلنقاذه من هالك محقق. و 5
وإن  ألن اإلنسان الميت ؛الميت للحى إلنقاذه من هالك محقق أو لتحقيق مصلحة حاجية له أو ضرورية

: )كسر عظم الميت عليه بأى حال لحديث النبى  االعتداءفى التكريم وعدم  كان مثل الحى تماًما
 ،الحياة وما بعد المماتوهذا التكريم يشمل  ،(3)چک  گ ک  ک  چ      :-تعالى –وقوله ،(2)ككسره حي ا(

فنه ووجوب دفن غير المسلمين ومن مظاهر التكريم الواجب مع الميت غسله وتكفينه والصالة عليه ود
 . أيًضا كالمسلمين تماًما

 ؛آخر بعده إنسانقوم عليها حياة ت أجزاءومع هذا التكريم فإنه ال يؤثر ما يؤخذ منه بعد موته من 
هلل فى لتستمر الخالفة  هشرعو يقيم دين هللا ألن الحى و  ؛حة الميتألن مصلحة الحى مقدمة على مصل

قدم حياة األم ارضت حياة األم مع حياة الجنين فتلهذا إذا تع ؛-سبحانه -األرض ويعبد هللا وحده كما أراد
 فيقدم لذلك ما ،محتملة الوجود والعدم -قبل تمام نزوله -ألن حياة األم محققة وحياة الجنين ؛على حملها

 فمن باب أولى يقدم الحى على من تأكد موته.  ،كان محقق الحياة على ما شك فى حياته

؛ بل ذلك ترخيص من الشارع وال يعتبر ذلك النقل من الميت من باب التعدى عليه أو اإليذاء به
غيره من ألنه ينتفع بما يقدمه ل ؛ابل ذلك تكريم للميت أيًض  هو من باب اإليثار كما فى الجهاد؛ذن منه و وإ

بل ذلك يعد له من باب الصدقة الجارية طول حياة المنتفع  ؛يثيبه هللا عليها فى آخرتهو مصلحة يحيا بها 
 المستفيد بعضو من أعضاء الميت. 

ا سواء وهذا يتم بعملية جراحية فيها تكريم للميت وليس فيها ابتذال كما يتم مع األحياء تمامً 
 بسواء. 

موته يبعث فى قبره وعند بعثه على هيئته التى مات عليها وهو يرجو ن اإلنسان بعد : إوقد يقال
، لنفسه أن يكون على هيئته التى خلقه هللا عليها فكيف نأخذ منه أجزاء أو أعضاء ال تكون معه عند بعثه

 ه عند بعثه فى قبره ويوم الحشر لربه. وهذا قد يسوؤ  ،التى مات عليها وهذا ينقص فى هيئته

إنما يبعثه بعد موته على هيئته التى مات عليها عند خروج  -سبحانه وتعالى -ن هللاإ والجواب:
ادر على خلق ما شاء وهو ق -سبحانه وتعالى -ألن هللا ؛روحه من جسده وتمام موته قبل أخذ العضو منه

 بل هو يخلق من العدم.  ؛ى العظام وهى رميميوهو يح ،قدير على كل شىء

                                                

 .  29اآلية:  ،( سورة البقرة1)
 أبو داود.  رواه  2))
 . 70 :اآلية ( سورة اإلسراء،3)
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يبعث من يموت فى البحار وتأكله األسماك والحيتان  -وتعالى هسبحان -يدل على ذلك أن هللا
، وهللا بكل رى مع الرياح وفى األنهار والبحارومن يحرق جسده ويذ ،ومن يموت وتأكله السباع ،المتفرقة

 وهو على خلقه قدير وسميع وبصير.  ،عليم شىء

بل  ؛راء والتجارة بأى حالعن البيع والش ًدا. وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعي6
ن كان الضرورة وبدون مقابل مادى مطلًقا إلى المعطى صاحب العضو إ البد أن يكون فى أقصى حاالت

 .ا أو إلى ورثته إن كان ميًتاحي  

. ويشترط فى جميع األحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل األعضاء 7
 وهى:  ،ن الميت إلى الحىاآلدمية من الحى إلى الحى وم

من الترخيص فى نقل األعضاء البشرية من اإلنسان الحى إلى اإلنسان  نه ال مانع شرًعاإ :أوالً 
وال من اإلنسان الميت إلى اإلنسان الحى بالضوابط التى تقررها الشريعة اإلسالمية من خالل  ،الحى

 نصوصها الشرعية والفقهية. 

لبشرى من اإلنسان الحى إلى اإلنسان الحى بالشروط والضوابط يترخص فى نقل العضو ا ا:ثانيً 
 التالية: 

القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور صحى مستمر وال . الضرورة 1
نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى  إالينقذه من موت محقق من الوجهة الطبية 

 . "مختار -عاقل -بالغ"الدرجة الثانية 

ا ا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررً . أن يكون هذا النقل محققً 2
 ا يحل به مع استمرار العضو المصاب بالمريض بدون تغيير. مؤكدً 

من ا ويمنعه ا أو جزئي  ا يضر به كلي  ا محققً . أال يؤدى نقل العضو إلى ضرر بالمنقول منه ضررً 3
ل بطريق مؤكد ا فى الحال أو المآأو يؤثر عليه سلبي   ،امعنوي   وأا الذى يباشره فى الحياة مادي   مزاولة عمله

من مصلحة المنقول  -من الناحية الشرعية -ألن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى ؛من الناحية الطبية
المصلحة الغالبة  -فى ذلك -ويكفى ،موال ضرر وال ضرار فى اإلسال الضرر،الضرر ال يزال بألن  ؛منه

 الراجحة. 

ا ال يمنع هذا الجواز فى الترخيص إذا تم العلم به ا وشرعً والضرر القليل المحتمل عادة وعرفً 
والذى يحدد ذلك هم أهل الخبرة  ،ا بالنسبة للمنقول منها ومعنوي  ا وأمكن تحمله أو الوقاية منه مادي  مسبقً 

 الطبية العدول. 

 سطة. ا بالمباشرة أو بالواهذا النقل بدون أى مقابل مادى أو معنوى مطلقً  . يكون 4

ال إذا وجدت درجة قرابة تجيز ذلك أو ين إتن مختلفتيياآلدمية بين جنس. ال يجوز نقل األعضاء 5
 ضرورة تحددها نصوص قانونية على وجه الحصر. 
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وإعطائه لذوى العلم بهذه الضوابط . صدور إقرار كتابى من اللجنة الطبية المختصة قبل النقل ب6
قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه  -المنقول منه العضو والمنقول إليه –الشأن من الطرفين

فى المخ واألعصاب، والثانى فى التخدير،   تقل عن ثالثة أطباء عدول أحدهماللجنة متخصصة وال
 لنقل. مصلحة فى عملية ا وليس ألحد منهم ،والثالث باطنى

لدولة وبيت مالها وليس استثماري ا . أن تكون عملية النقل بمركز طبى متخصص يخضع إلدارة ا7
 . أو خاًصا

 ا: يترخص فى نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى بالشروط والضوابط اآلتية: ثالثً 

ويستحيل عودته للحياة عادة مرة  العضو قد تحقق موته بالفعل موًتا كلي ا أن يكون المنقول منه. 1
هورة منهم بذلك تفيد موته موًتا شرعي ا وليس مومأخرى بشهادة وفاة من أهل الخبرة الطبية العدول مكتوبة 

 . موًتا إكلينيكًيا

الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور مستمر وال ينقذه . 2
إنسان آخر حى أو ميت ويكون ال نقل عضو سليم من إ -لنظر الطبيةمن وجهة ا -موت محقق من

 للمنقول إليه مصلحة ضرورية أو حاجية ال بديل عنها.  محقًقا

ا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من وجهة النظر الطبية ويمنع عنه أن يكون هذا النقل محققً . 3
 ل النقل. حالته التى يكون عليها قبتمرار سا يحل به مع اا مؤكدً ضررً 

 إكراه وهو بكامل قواه العقلية وبدون  ،أن يكون المنقول منه قد أوصى بهذا النقل فى حياته. 4
أو  معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته يحدده تفصيالً  ا بأنه يوصى بعضومادى أو معنوى عالمً 

 . إجماالً 

رة ملحة بنقل العضو منه إذا لم توجد وصية بجواز النقل من الميت فى حياته ووجدت ضرو . 5
إلى إنسان آخر فيجوز ذلك بشرط موافقة أحد األولياء الشرعيين المعتد بإذنهم وبشرط أن يكون ذلك 

 الترخيص بدون أى مقابل مادى أو معنوى. 

مؤدية إلى مخالفة نص شرعى أو قانونى كالوصية بنقل به اإلذن أو كون الوصية بالنقل ال ت. أ6
تؤدى إلى اختالط  ألنهاألنها ال تجوز مع الحى وال مع الميت  ؛خصية أو المبيضكالال يجوز نقله  ما

 األنساب. 

 المطلب الثانى

  االختصاصأقوال الفقهاء ونصوصهم الفقهية وأهل 

 حقيقة الموت الشرعى وعالماته الشرعية والطبية العلمى الطبى فى

يت إلى الحى إال بعد التأكد التام النقل فى زرع األعضاء البشرية من الم -اشرعً  -ال يجوز. 1
من الناحية وذلك بخروج الروح من الجسد واستحالة عودتها مرة أخرى  ؛اا شرعي  اليقينى من الموت موتً 
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حيث  ؛م29/7/1992بتاريخ  -باألزهر الشريف -وذلك بناء على قرار مجمع البحوث اإلسالمية ؛الطبية
 ا ومنه اإلنسان وال يجتمعان مًعامهعرى الجسم الحيوانى عنالحياة حيث ال ي تضادن الموت حالة إ" :قرر
، وقرر أن عالمات الموت "وإذا وجد الموت معه انعدمت الحياة ،فإذا وجدت معه الحياة انعدم الموت ؛فيه

  ، وهى:الشرعى لإلنسان أربع

 نفسه.  انقطاع. 1

 إحداد بصره.  .2

 إنفراج شفتيه فال ينطبقان. .3

 ينتصبان.  . سقوط قدميه فال4

منه وهو  29وما قرره مجمع البحوث اإلسالمية هو ما أكده القانون المدنى المصرى فى المادة 
ويمتنع " :-وقانوًنا بالنسبة لبيان حقيقة الموت االعتداد به شرًعا -فقد جاء فى نصه ؛الواجب العمل به

له إلى المراكز محيث ال يمتد ع ؛وفاةعلى ال لمخ الكهربائى وحده دلياًل قاطًعابتوقف جهاز رسم ا االكتفاء
 . على نحو ما قرره الفقه اإلسالمى"مع ذلك من ظهور العالمات الجسدية البد بل  ؛العصبية العميقة

 ؛م6/9/1985الفتوى والتشريع بتاريخ  وهذا ما قرره مجلس الدولة فى الجمعية العمومية لقسمى
اته موت المنقول منه فى بيان سبب الموت هو بالحالة ا وبذحيث قال: "إن نقل العضو الفريد يعتبر حتمً 

 . "المنقول منه فى سكرات الموتأو بالفعل الذى انتهى حتى إن كان 

فالسبب األحسم فى إحداث الموت هو  رة إلى حدوث الموت فى لحظة حدوثه،ا ومباشوالعبرة حتمً 
مميت وإن تكاثرت معه أسباب غير والسبب المباشر هو ال ،االسبب المميت وإن ناصرته أسباب أقل حسمً 

 مباشرة. 

ولكن الموت هو  ؛إن الموت ليس واقعة طبية فقط وإن كانت خبرة الطب هى ما عليه المعول
وهو كحقيقة فلسفية يتعلق بوجود الروح وخروجها  اجتماعية،حقيقة دينية وفلسفية وواقعة قانونية وحالة 

 من الجسم. 

التوقف الذاتى لجميع مظاهر الحياة وأجهزة الجسم  ويتضمن هذا التعريف أن الموت هو:
 وأعضائه. 

المصرية فى فتواها الخاصة ببيان الحكم الشرعى فى نقل  اإلفتاءوهذا ما أقرته وأخذت به دار 
وذلك بعد صدور قرار لجنة الصياغة  ؛األعضاء البشرية من الحى إلى الحى ومن الميت إلى الحى

شرية برئاسة مفتى الديار المصرية بناء على قرار مجمع البحوث الشرعية بشأن نقل األعضاء الب
 م. 18/3/1997اإلسالمية بتاريخ 
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نتهى إليه نة وآراء  الفقهاء على تأييد ما اهذا وقد تظاهرت النصوص الشرعية من الكتاب والس
ى والتشريع ورأى قسمى الفتو  ،نتهى إليه القانون المدنى المصرى لمجمع ودار اإلفتاء المصرية، وما اا

 بمجلس الدولة المصرى. 

فمن النصوص القرآنية التى تشير إلى أن الموت حقيقة تناقض الحياة المستقرة التى تبقى إلى 
ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  چ : -تعالى –انقضاء األجل بموت طبيعى أو قتل قوله

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڤ    ڦ   ڦ  ڦ چ       :-تعالى –وقوله، (1)چڱ  ڱ

 . (2)چڎ  ڈ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ       ڇ       

خروجها من الجسد وموت صاحبها إلى الروح بعد  :وهى ،ال ترجعون هذه النفسهوالمعنى: ف
ر والبعث بعده فى القب مكانها األول من الجسد وعودة الروح إليه مرة أخرى أيها الكافرون المنكرون للموت

 بن كثير. وفى اآلخرة يوم القيامة للحساب كما جاء فى كتب التفسير وقاله ا

ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  ڦ    ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ   چ        ڤ    چ : -تعالى –ومن ذلك قوله

 . (3)چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  

ظام التى وهى الع ،التراقى -الجسد وموت صاحبهاعند خروجها من  -إذا بلغت الروح :والمعنى
الروح  بانتزاعوالمراد فى اآلية الكريمة بيان حقيقة الموت  : جمع ترقوة،والتراقى بين ثغرة النحر والعاتق،

 وهذا ما يؤدى إلى بلوغ تمام موت كل أجزاء الجسد ويصبح أهالً  ،من الجسد وبلوغها الترقوة عند خروجها
 التفاف الساق بالساق. للتجهيز والدفن و 

والموت الشرعى هو الذى تبنى عليه األحكام الشرعية المترتبة عليه من إرث ووصية وقصاص 
العقود وغير ذلك من األحكام، وهذا  وانتهاءودية وبينونة كبرى بين الزوج المتوفى وزوجته المتوفى عنها 
فارقة الروح للجسد مفارقة تامة وتنتهى معها الموت الشرعى الذى تترتب عليه هذه األحكام ال يتحقق إال بم

مظاهر الحياة اإلنسانية والبشرية من تنفس ونبض وتماسك عضالت الجسد وغير ذلك مما هو معلوم 
بين األحياء  -مع هذه العالمات والمظاهر -ويصبح اإلنسان ،ومشاهد للعامة والخاصة بال نكير من أحد

الصالة عليه ودفنه فى قتال مشروع و وتكفينه إذا لم يكن شهيًدا تجهيزه و  وح يجب غسلهوجثة بال ر  ميًتا
  .(4)چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : -تعالى –فى قبره لقوله

بناء وذلك ل ؛الطبى واالختصاصوذلك بإجماع أهل العلم الفقهى  ؛ويجب التأكد من موت اإلنسان
 وق الميت نفسه أو بالنسبة لحقوق العباد. األحكام الشرعية المتعلقة بالموت عليه سواء كان بالنسبة لحق

 ؛بدون ظن أو شك مهما كانت درجة هذا الشك المتعلق بالحياة ويجب أن يكون العلم بذلك يقيني ا
وهو الموت حقيقة  ،بيقين مثله إالوذلك ألن الحياة مع اإلنسان قبل موته حقيقة يقينية معه وال تزول 

                                                

 .18: اآلية( سورة النساء، 1)
 . 87 -83 :اآليات ،( سورة الواقعة2)

 .30 -26 اآليات:( سورة القيامة، 3)

  .55: اآلية( سورة طه، 4)
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وهذا من  ؛وذلك ألن اليقين ال يزول بالشك ؛ضده ال يرفعه وال ينفيهوالشك فى رفع هذا اليقين ب ،اويقينً 
فى بناء األحكام الشرعية كلها فيما عدا أمور العقيدة والنية  المتفق عليها عند الفقهاء جميًعا القواعد الفقهية

 فى العبادة. 

 ول ابن قدامة، فيقوآراء وأقوال الفقهاء فى حقيقة الموت الشرعى وعالماته تؤكد ما سبق بيانه
 ،مارات الموت من استرخاء رجليهوإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أ ى:الحنبلى فى كتابه المغن

نتظر به هذه العالمات ، وانخساف صدغيه، وإن مات فجأة امتداد جلد وجهه، واوميل أنفه ،وانفصال كفيه
 قن موته. يحتى يت

 

 وقال اإلمام النووى الشافعى فى كتابه المجموع:

 ،وجهه ة، وتمتد جلدنفه، ويميل أوينفصل زنداه  ،وهى: أن تسترخى قدماه ،للموت عالمات
 وتتقلص خصيتاه مع تدلى الجلدة.  ،وينخسف صدغاه

أو تردى من جبل فمات ال يبادر ا ا أو غريقً فإذا مات مصعوقً  ونقل عن اإلمام الشافعى أنه قال:
 حتى يتحقق موته.  -أى بدفنه –به

ل عدمية، والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة، وقي  حنفية:الن عابدين عند وفى حاشية اب
 وانخساف صدغيه.  ،واعوجاج منخره وعالماته: استرخاء قدميه،

والموت كيفية وجودية تضاد الحياة  :-كما فى شرح الخرشى على مختصر خليل -وعند المالكية
وهى: انقطاع نفسه، وإحداد  ،المات الموت أربعوع ،ان فيهوال يجتمع فال يعرى الجسم الحيوانى عنهما

 بصره، وانفراج شفتيه فال ينطبقان، وسقوط قدميه فال ينتصبان. 

وهى:  ،والبد لمن يموت من تحقق وظهور عالمات الموت فيه خار:وعند الزيدية فى البحر الذ
لوجه، ويتأتى فى الغريق جلد ا وامتداد ،وانخساف الصدغ ،وانخالع الكتف ،وميل األنف ،استرخاء القدمين

 ونحوه. 

لى جملة من علماء األمارات ع : وعد  -اصريةكما فى كتاب فوائد الن -وعند الشيعة اإلمامية
، وانخالع كفيه من ذراعيه، وانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانخالع جلد الموت على أنها: استرخاء قدميه

عن بياض العين  –الثوب فى غطاء العين دة، وزوالمع تدلى الجل ه إلى فوق يوجهه، وتقلص أنثي
 وهو شق البصر وانفراجه وتوجهه إلى أعلى.  ،عن العين أى زوال الجفن -وسوادها

ر أحمد شوقى أبو خطوة فى فيقول الدكتو  الطبى: االختصاصأما بخصوص أقوال وآراء أهل 
الذى عقد فى سيدنى  تماعهااجأكدت الجمعية الدولية فى : وقد كتابه: "القانون الجنائى والطب الحديث"

له ال تكمن مالتى ينبغى أن يراعيها الطبيب فى ع لية"مإن المصلحة اإلكلينيكية "الع م1968باستراليا سنة 
فمسألة تحديد موت الخاليا واألعضاء أقل أهمية  ؛وإنما فى المحافظة على الشخص ؛فى الخاليا المنعزلة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

فموت خاليا المخ يعنى موت اإلنسان  ؛ير قابلة لإلصالحالمخ أصبحت غمن مسألة التأكد من أن حالة 
 نفسه. 

المؤتمر أن معيار تحديد الموت يتمثل فى أعلن م: 13/4/1968وفى مؤتمر جنيف العلمى فى 
 ا على:ويستند هذا المعيار أساسً  االنعدام التام والنهائى لوظائف المخ،

 التام للعضالت.  . االسترخاء1

 تنفس. التوقف التلقائى لل. 2

 إشارة.  ء جهاز رسم المخ الكهربائى ألى شىءعدم إعطا. 3

ستقر على أن موت خاليا المخ هو معيار الموت الحقيقى لإلنسان، فإذا كان الطب الحديث قد ا
فتوقف  ،على جهاز رسم المخ كوسيلة وحيدة للتحقق من حدوث هذا التوقف االعتمادأنه يجب تجنب  إال

ولذا  اكز العصبية التى تتحكم فى الجسم؛ضرورة التوقف النهائى لوظائف المر هذا الجهاز ال يعنى بال
أن جهاز رسم المخ الكهربائى ال يصلح بمفرده كوسيلة للتحقق إلى  "جرونيه"أحد األطباء األستاذ ذهب 

ولكنه ال يعطى معلومات  ؛فهو ال يعكس من المخ إال النشاط القريب للمراكز العصبية ،من حدوث الموت
كما أنه يحتمل أال يعطى إشارات لمدة محدودة مع أن المراكز العصبية  ؛العميقةافية عن نشاط المراكز ك

 . ا فى حالة حياةالعميقة تكون دائمً 

تحقق ولما كان المستفاد من جميع ما تقدم أن جهاز الرسم الكهربائى ال يصلح بمفرده كوسيلة لل
مراعاة من بل البد  ؛ر واالعتبار حتى ال يعتد به وحدهبالنظ من حدوث الموت كان هذا أمًرا جديًرا

ومن ثم يمكن إعالن الوفاة  ،بالوسائل األخرى التى ذكرها الفقهاء وأقرها الكثير من األطباء االستعانة
ا وال مجمع بجهاز رسم المخ فى القطع بموت اإلنسان أمر غير مستقر علمي   االكتفاءا وأن ا خصوًص رسمي  
ومن  ،اوموته شرعً وبذلك ال ينهض أن يكون حقيقة علمية قطعية فى وفاة اإلنسان  ؛ف فيهبل مختل ؛عليه

 م. 29/7/1992بتاريخ  -باألزهر -مجمع البحوث اإلسالميةثم فال يعتد به وحده وهو ما انتهى إليه 

ومن أقوال فقهاء  ،عتمد المجمع فى قراره هذا على النصوص القطعية الشرعية من الكتابوقد ا 
وعلى القواعد الشرعية أو الفقهية  ،مذاهبهم الفقهية القديمة والحديثة اختالفة اإلسالمية على شريعال

وذلك ألن الموت الشرعى حقيقة شرعية  ؛وعلى أقوال أهل الخبرة الطبية العدول ،قطعية الداللة عندهم
ا حتى ئع السماوية جميعً الشرا خالف فيها بين أهل والعليها عند العامة والخاصة متفق وعلمية يقينية 

وظهور عالماته  ،ا على جهة الحقيقة واليقينا تام  سد خروجً جوهو خروج الروح من ال ،ا الحاضرتنوق
 بطريقة يقينية. 

مع بقاء عمل القلب والنبض بجهاز التنفس الصناعى للداللة  أما موت المخ أو جزء جذعه طبي ا
كل األحكام الشرعية المترتبة على الموت فى مجال  عليه ان من الناحية الشرعية وترتبعلى موت اإلنس

فهو ليس حقيقة شرعية تبنى عليها األحكام الشرعية فى هذا والواجبات بين األحياء واألموات،  الحقوق 
فى العصر الحديث  الطبى أنفسهم منذ ظهوره االختصاصوذلك ألنه أمر مختلف فيه بين أهل  ؛المجال
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والطبى فى فحص األعضاء البشرية فى مجال الطب والعالج الطبى واكتشاف م التقنى بناء على التقد
بها على الموت  امً و وذلك ألن موت المخ ليس حقيقة علمية مؤكدة ومجز  ؛موت المخ وموت جذع المخ
ا عليه كما يزعم وليس متفقً مجرد مفهوم لتبرير جنى األعضاء وإنما هو  ؛التام اليقينى الشرعى لإلنسان

 المجوزين. البعض من 

يات المختلفة فى الدولة الواحدة، بل وبين الوال ؛فهناك خالفات شديدة بين الدول بعضها وبعض
كما يوجد اإلقرار  حاب المفاهيم المختلفة لموت المخ؛بقتل المرضى بين أص االتهاماتوهناك تبادل 

كما توجد  ؛يومبوجود النتائج الخاطئة فى أحدث الفحوص المستخدمة لتشخيص موت المخ حتى ال
 خالفات حول السن التى ال يجوز فيها تطبيق موت المخ. 

كما أثبتت الدراسات األمريكية والبريطانية عودة بعض الحاالت إلى الحياة الطبيعية بعد 
 "كموت المخ".  تشخيصها كامالً 

رد عام م موت المخ منذ تقرير جامعة هارفوقد اعترف األطباء األجانب الذين وصفوا مفهو 
وال من الناحية  ،حتى اليوم بأنه مفهوم عقلى فقط وال يجب مناقشته من ناحية الدين والروح م1968

 البيولوجية واستمرار الوظائف الحيوية. 

ومنها:  ،وذلك بناء على بحوث ومراجع المؤتمرات العلمية والطبية فى ذلك فى الداخل والخارج
م، ومؤتمر 1966فى سان فرانسيسكو نوفمبر سنة م، و 1992مؤتمر موت المخ فى هافانا سبتمر سنة 

نين مقترحات جامعة المنصورة بشأن ضوابط تقو م، 1966الكويت والتعريف الطبى للموت ديسمبر سنة 
المصرية فى الحكم الشرعى لنقل األعضاء البشرية  اإلفتاءوفتوى دار نقل وزراعة األعضاء البشرية، 

بكلية طب قناة السويس عن ورام المؤتمر الدولى الثالث لألو م، 1997ابطها الشرعية الصادرة فى وضو 
 م. 1999بريل سنة الطبية ونقل األعضاء البشرية إ ساتأخالقيات الممار 

أنه مع الجواز فى النقل لألعضاء البشرية بين  -من الناحية الشرعية -على ذلك يتأكد لنا وبناءً 
بالنسبة  -بأى حال -التى سبق بيانها فإنه ال يجوزوابط الشرعية ياء واألموات من حيث العموم بالضاألح

وعلى عالماتها ومظاهرها الخارجية بين  ،لألخذ من ميت إلى حى إال بعد الوفاة اليقينية المتفق عليها
وأول مظاهر ذلك هو توقف جميع األعضاء البشرية عن وظائفها الحياتية  ،فقهاء الشريعة والقانون والطب

ا والتأكد من ذلك بالعالمات الشرعية  ،والجهاز التنفسى ،والنبض ،القلب :ومن ذلك ،فيه ال رجوع توقًفا تام 
الظاهرية التى ال تخفى عن الخاصة والعامة كما سبق بيانها من الناحية الشرعية والفقهية والقانونية 

 والطبية والعلمية باإلجماع.

 لى وأعلم. وهو أع ،هذا وهللا الموفق والهادى إلى طريق الحق والصواب 

 خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.آو 
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