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هـداءإ  
.لمولى عز وجل خالق السموات واألرض ومن فيهنأهدي هذا العمل المتواضع إلى ا  

إلى عطر النبوة وسراجها الوضاح، الذي كللت رسالته بالفالح، سيدنا وحبيبنا محمد            
).صلّى اهللا عليه وسلّم(بن عبد اهللا  

:إلى الذين ألزم الرحمان رضاه برضاهما حكمةً منه جلّ وعال شمس وقمر دارنا            
 أمي الحبيبة ..........خلة المعطاءة التي غمرتني بحنانها وحبها وصبرها  إلى نبض قلبيإلى الن

.عائشة  
إلى صانع أحالمي ومنير دربي وقدوتي في الحياة أسأل اهللا أن يجعلني فخرا له           

.أبي الغالي عبد القادر ...  
أبو القاسم ،أحمد ..........إلى الكواكب الدرية ووشاح بيتنا إخوتي وأخواتي          

زوجة أخي جميلة وابنها عبد ,يمينة ،سكينة ، عبد المالك , عقيدة , عبد الرحمان,محمد،الشيخ,
. القادر الجياللي  

إلى كلّ من عائلتي  مداني و بوعافية             
الذين أدين لهم بالفضل والدراسي إلى كلّ من كانت لهم بصمات في مشواري           

. من مشايخ ومعلّمين وأساتذة هللا في التربية والعلمبعد ا  
".أحمد"إلى من قادتني األقدار وصدف الحياة إلى لقياه            

إلى من سكــنوا القلب وإن منعتني مساحة هذه الصحــيفة عن ذكر أسـاميهم          
.،رجـائي من اهللا أن يجمعني بهـم في جنته يـوم الحســاب  

.   أهدي ثمرة جهدي اهؤالء جميع إلىوطني الشامخ وروح شهدائه األبرار ،  إلى           
                                                                                                                   

فاطمة                                     
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

       
انكـر وعـــرفش  

 
 ي أنعمت عليأوزعني أن أشكر نعمتك الت رب﴿: يقول تعالى

19 ( اآلية ﴾الحينوعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الص (
من لم يشكر ﴿: التسليم وأزكىالصالة  أفضلكما يقول رسوله الكريم عليه . النحل سورة

اهللا  وباطنهعمة العقل وأسبغ علي نعمه ظاهرة أنحني لمن أكرمني بن, ﴾الناس لم يشكر اهللا
.تزول جل وعال شاكرة ألنعمه التي ال  

بالشكر أتوجه ثم ومعنوي، و اإلخوة  الكريمين لما قدماه من دعم مادي الوالدين إلى 
.اهللا و حفظهم و ثبت خطاهم األعزاء أعانهم  

كتور موفق طيب الدالمشرف  ستاذألل كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير و االحترام
. الشريف متمنية له المزيد من التقدم و التفوق  

كما ال يفوتني أن أشكر كافة األساتذة بدون استثناء خاصة األستاذ بن موسى على   
من أجل إتمام هذا البحث وإخراجه إلى النور تقديم المساعدة  . 

لمكتبية خاصة  إلى الزميل أحمد وكذا عمال مكتبة آية سوفت لألعمال ا والشكر موصول
   . "عاشور، عمر ، أحمد "

قريب أو  من بالشكر إلى كل من ساعد على رؤية هذا العمل النور تقدمأ األخيرو في 
.اهللا خيرا هموجزاشكر  ألفي فلهم من...............بعيد  

 فاطمة مداني
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  قائمة أهم املختصرات

  
  

  .دون تاريخ النشر    : ن .ت.د
  .ن دار النشر دو      :ن .د.د

  .صفحة      :      ص
  .ضبط            :ض 
  حتقيق            :تح 
  .تعليق              :تع 
  .جزء       :     ج

  .جملد      :     مج
  .ميالدي           :   م
  .هجري          : ه 

  .عدد:           ع 
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  مقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد اهلادي األمني وعلى       

  :وصحبه أمجعني ومن سلك سبيله وسار على جه إىل يوم الدين ، أما بعداله 
 يف العلوم الطبية و العديد من اإلجنازات شهد النصف الثاين من القرن العشرين تطوراً مذهالً     

العلمية كالتلقيح االصطناعي ، و االستنساخ  ، وكذا انتشار و توسع عمليات نقل وزرع األعضاء 
البشرية، حيث تعترب هذه األخرية من أهم وأبرز املواضيع ملا تلعبه من دور كبري يف إنقاذ املرضى 

بح من املمكن نقل أعضاء أو أجزاء من شخص إىل آخر سواءاً  املهددة حيام باملوت املؤكد ، إذ أص
 .كان األول حياً أو ميتاً

  : انطالقاً من هذا ميكن طرح اإلشكال األيت      
  .ما هو حكم نقل األعضاء البشرية من األموات إىل األحياء ؟             

  وما هي الضوابط اليت حتكم عملية النقل ؟             
ت اخترت البحث فيها من خالل املنهج املقارن بني القانون الوضعي والشريعة هي إشكاال

  .اإلسالمية إلثبات أحكامها وإبراز مقاصدها
  :  أمهية املوضوع    

واليت يلجأ إليها اإلنسان  احلديثة يف هذا العصرقضايا تعترب عمليات نقل وزرع األعضاء من ال
أا أثارت عدة إشكاالت على الصعيد القانوين و الشرعي، إال  ، املرض الشفاء واستعصاء بعد تعسر

وكذا الطيب والعلمي، مما جيعل الكشف عن أحكامها وتفصيل ضوابطها وشروطها من األمهية مبكان، 
  .خاصة مع توسعها و غياب الوازع األخالقي يف كثري من حاالا

  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة
 

 
3 

    :اختيار املوضوع أسباب 
ار هذا املوضوع والبحث فيه كثرية ، بعضها عام وبعضها خاص، الدوافع اليت أثارتين الختي

  : وبعضها علمي حبت، وبعضها األخر إنساين، وإن مل يكن ليخلو من خاصيته العلمية جنملها فيما يلي
 .االهتمام بالبحوث املقارنة خاصة ما تعلق منها بالتطبيقات املعاصرة  -

  : الدراسات السابقة
رسالة الدكتوراء : هذا املوضوع، و نذكر منهم على سبيل املثال تناول الكثري من الباحثني

نقل وزرع األعضاء البشرية بني الشرع والقانون حيث : لسمرية عايد الديات واليت كانت بعنوان 
تطرقت يف الباب األول إىل مدى شرعية نقل األعضاء من األحياء للغري بينما خصصت الباب الثاين 

مشروعية : وتى وكذالك رسالة املاجستري لرأفت صالح أبو اهليجاء بعنوان إىل نقل األعضاء من امل
نقل األعضاء البشرية بني الشريعة والقانون حيث تناول فيه موقف الشريعة والقانون من إباحة النقل 

  .. من ميت إىل حي، وحتديد حلظة الوفاة
  :املنهج

   :يت من خالل اآل املقارن التحليلي اعتمدت املنهج االستقرائي
 .تتبع األحكام شرعاً وقانوناً كالً يف حمله  -

املقارنة املباشرة ببيان أحكام القانون يف املسألة، مث ردها إىل أصوهلا الشرعية يف الفقه  -
 .اإلسالمي

تقدمي رأي الفقه اإلسالمي يف أغلب جزئيات املوضوع على القانون رغم حداثته وعدم تناوله  -
 .مباشراً من طرف فقهاء اإلسالم تناوالً
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  :لصعوباتا  
نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي  فقد سهل مهمة البحث يف جمال املصادر واملراجع، من  

خالل الربامج اآللية واملوسوعات العلمية الدقيقة ، مما ذلل الكثري من صعوبات البحث عن املصادر 
  .واملراجع

تعلق منها باملقاربة بني أسلوب الفقهاء الدقيق  إال أنه ال خيلو حبث من صعوبات تعترضه خاصة ما 
الصعب وأسلوب القانونيني البسيط ، مما جعلين يف موضع مؤمتن على فقه الفقهاء من جهة ورأي 

  .القانونيني من جهة أخرى 
تأصيل املسألة و ربطها بالتراث الفقهي اإلسالمي ، إذ أن األمر حيتاج : ومن الصعوبات أيضاً

  .وة مالحظة، األمر الذي استغرق البحث فيه الكثري من الوقت إىل بعد نطر وق
  : املصادر املعتمدة

اعتمدت يف هذا البحث على مجلة من مصادر ومراجع بعضها شرعي حبت، وبعضها قانوين 
  حبت، وبعضها مقارن، إال أن االهتمام  كان منصب بدرجة أكرب على املصادر واملراجع التالية وأمهها 

أمحد حممود طه، حيث تناول فيه املعيار احلقيقي : نائية يف حتديد حلظة الوفاة ل املسؤولية اجل
للوفاة وما مدى مشروعية نقل األعضاء، وهل يستوي الوضع يف حالة نقل األعضاء من األحياء عنه 

  .من األموات وما مدى جناح هذه العمليات من الناحية العملية 
  : خطة البحث

ضوع انتهجت  خطة قوامها مقدمة ، مدخل و فصلني وأسدل الستار خبامتة ملعاجلة هذا املو       
النقل، الزرع، العضو واملوت وكذا تعريف كل : حيث تناولت يف املدخل ضبط املصطلحات وهي 

من عملييت النقل والزرع ، بعد ذلك تطرقت يف الفصل األول إىل حكم نقل األعضاء البشرية من 
بتفصيل أقوال املعارضني واملؤيدين كالً على حده مع أدلة كل فريق، مث األموات إىل األحياء وذلك 

احتوى الفصل الثاين على ضوابط النقل لكال الطرفني ابتداء من املتربع وإذنه قبل وفاته ، أو إذن 
أسرته بعد الوفاة مث الطرف الثاين وهو املستقبل املريض بضرورة توافر أهليته و رضاه ، وكذا تبصريه 

  .راحل العملية بكل م
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  قدمةم
  ضبط املصطلحات: مدخل  

  .حكم نقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إىل األحياء: الفصل األول 
   .املانعون لنقل وزرع األعضاء وأدلتهم: املبحث األول 
  .واملذاهب تفصيل األقوال: املطلب األول 
  .أدلة املانعني ومناقشتها: املطلب الثاين 

  .املؤيدون لنقل وزرع األعضاء وأدلتهم: اين املبحث الث 
  .واملذاهب تفصيل األقوال: املطلب األول 
  .أدلة ايزين ومناقشتها: املطلب الثاين 
  .ضوابط النقل: الفصل الثاين 

  .ضوابط متعلقة باملُتبرِع: املبحث األول 
  .إرادة الشخص بالتصرف يف جثته: املطلب األول 
  .ال حق التصرف يف اجلثة إىل الغريانتق: املطلب الثاين 
  .ضوابط متعلقة باملُتبرِع له: املبحث الثاين 
  .رضا املريض وأهليته: املطلب األول 
  .االلتزام بتبصري املريض: املطلب الثاين 

  .خامتة
  . الفهارس
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  النقل : أوالً
 : يف اللغة  .1

  :1ينطبق على عدة معان منها النقل يف اللغة العربية
النون والقاف والالم أصل صحيح يدل على حتويل شيء من مكان إىل مكان آخر مث : نقَلَ -

  .يفرغ ذلك
  .سريع نقْلِ القوائم:  منقَل -
  .اليت ينقل منها فراش العظام: من الشجاج :  املنقَلَة -
  .ة إذا قُلعت ألا تنقلما بقي من صغار احلجار:  بفتح القاف:  النقَلْ -
   .داء يصيب خفه فينخرق والرقاع اليت يرقع ا خفه تسمى النقَائلْ:  النقَلْ يف البعري -

 : اصطالحا .2

فيشري بشكل خاص لزرع عضو حيوي  يستلزم إعادة  : Transplantation النقل
   .2فورية لنشاط أوردته وشريانه كزراعة الكبد والقلب والكلية

 الزرع: ثانياً

 :يف اللغة .1

 ر و الشعري، يقال زرع احلب يزرعه زرعا وزراعة أي بذره ، و مجعه زروعغلب على الب.  
  .نبات كل شيء حيرثُ ، وقيل هو طرح البذر: وقيل الزرع 

 :لقوله تعاىل 3واهللا يزرع الزرع ينميه حىت يبلغ غايته، والزرع اإلنبات، يقال زرعه اهللا أي أنبته

 Mj   i  h  g   p   o  n  m  l  kL] 62الواقعة [  

  
 

 
  

                                                
  . 463ص   5م ، دار اجليل بريوت، مج1991-ه 1411، 1طمعجم مقاييس اللغة ، :  )أبو احلسني أمحد( بن فارس  - 1
ص  ،، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت م1999، ط أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوين:  أمحد عبد الدائم -  2

95 .  
  .167ص،8مجبريوت،  العلمية،م، دار الكتب 2003 -هـ1424 ،1طلسان العرب، :)مكرممد بن حم( منظورابن  -   3
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 :اصطالحاً .2

نقل مادة خلوية أو نسيجية حية سواءاً من جزء آلخر يتبعان نفس الكائن احلي : Greffe : الزرع 
 .1أو من فرد آلخر  سواءاً كان من نفس النوع أو مل يكن أي أنه طعم كالطعم اجللدي مثالً

 العضو: ثالثاً

  : يف اللغة .1
  . 2، والتعضية التجزئة والتفرقة"كل حلم وافر بعظمه" لضم والكسر با: العضو 

  . 3وعضيت الشاةُ واجلزور تعضية إذا جعلتها أعضاء: ومن ذلك قوهلم
وهناك من يعرفه بأنه كل حلم وافر من اجلسم بعظمه أو جزء من جسد اإلنسان كاليد والرجل      

  . واألنف
ا ضيقت بشكل كبري من نطاق العضو ومفهومه على إال أن هذه التعاريف انتقدت أل  

األعضاء اليابسة، كما أا انتقدت يف هذا اجلانب أيضاً ألن هناك أعضاء يابسة مثل القلب والكبد مع 
  .اختالف على أا أعضاء إال أا خالية متاماً من العظام أنه ليس هناك 

نطاق نقل وزراعة األعضاء ألنه يؤدي إىل  كما أن األخذ باملعىن اللغوي لألعضاء ال حيقق يف 
إخراج طائفة كبرية من هذه العمليات مثل عملية نقل الدم، فهذا األخري كان حمل جدل من حيث 
اعتباره عضواً أم ال، وقد ظهر يف هذا الصدد إجتاهني، فاإلجتاه األول يتمسك بالتعريف اللغوي 

على أساس أن العضو البشري حيتوي على العظام،  للعضو البشري ويعارض اعتبار الدم عضواً بشرياً
إىل اعتباره من األعضاء البشرية كما  الثاينوهي اخلصائص اليت يفتقدها الدم يف حني ذهب الرأي 

 .جاء يف رأي جممع الفقه اإلسالمي

 
 
  

                                                
  .95املرجع السابق ، ص : أمحد عبد الدائم  -   1
ص  ،4م ، دار اجليل بريوت،ج1952 -هـ 1371ط القاموس احمليط ،:  )جمد الدين حممد بن يعقوب (الفريوزبادي  -   2

365- 366.  
، ص 9م، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ج1988 -هـ1408ط لسان العرب،  : )بن مكرمحممد (ابن منظور -  3

264.  



 دخل                                                                               ضبط املصطلحاتم
 

 
9 

  .1وبسبب قصور التعريف اللغوي برزت احلاجة إىل جتاوزه والبحث عن معىن آخر له
 :اصطالحاً .2

تشريعات  درِت وتعددت مفاهيم العضو البشري باختالف وتقدم العلوم احلديثة، ومل تاختلف
العديد من الدول تعريفاً للعضو البشري، وهذا هو حال اجلزائر اليت مل تعرف العضو البشري يف 

 .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها وال بالقوانني املعدلة هلذا القانون 05-85القانون رقم 

  :بل هناك بعض القوانني اليت عرفته مثل باملقا 
 العضو أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو "... :كاآليته يف املادة األوىل عرف: القانون القطري

 . 2"جزء منه يكون حيوياً وهاماً إلنقاذ املريض

 3"أي عضو من أعضاء اجلسم أو جزء منه: " املادة الثانية بأنه عرفه يف:القانون األردين. 

  .املالحظ أنه ال فرق بني القانونني يف تعريفهما له، فهما مل يأتيا باجلديد   
والتعريف الدقيق للعضو هو ما أصدره القانون اإلجنليزي املتعلق بتنظيم نقل وزراعة األعضاء، 

يقصد بكلمة عضو يف تطبيق أحكام هذا : " واليت جاء فيها 7من املادة  2وذلك مبوجب الفقرة 
ء من اجلسم يتكون من جمموعة مركبة ومتناغمة من األنسجة واليت ال ميكن للجسم القانون كل جز

 .4"استبداله بشكل تلقائي إذا مت استئصاله بالكامل

ووفقا هلذه املادة فإن فائدة هذا التعريف تكمن يف حبث اجلوانب القانونية للممارسات الطبية 
  .5األعضاء البشرية املستحدثة واملنصبة على األعضاء وأمهها نقل وزراعة

يعين حيوياً جمموعة العناصر اخللوية املختلفة واملتوافقة والقادرة   Organوعليه لفظ عضو 
  .6على أداء وظيفة حمددة

                                                
رسالة ماجستري يف القانون، فرع قانون املسؤولية اإلطار القانوين لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، :  إمسي قاوة فضيلة -  1

  .54م ، ص14/11/2001املهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية احلقوق، 
  . 1994الصادر سنة  24قانون تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية رقم  - 2
  .1977الصادر سنة  23القانون املتعلق باالنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان األردين رقم  - 3
  .1989الصادر بتاريخ  - 4
  . 53املرجع السابق ، ص :  إمسي قاوة فضيلة  - 5
  .95املرجع السابق ، ص :  أمحد عبد الدائم -  6
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كما ينصرف لفظ العضو أيضاً إىل األنزميات وكذا اجلينات اليت تؤدي جمموعة من الوظائف 
  .1وغريها وإىل القلب والكلى والبنكرياس واألعضاء التناسلية

أو هو كل جزء من جسم اإلنسان يتميز عن غريه من األجزاء وتكون له وظيفة حمددة ومثاله 
  .2القلب، اللسان، األنف، العني

  :يف الفقه اإلسالمي .3
الدماء وحنوها أي جزء من اإلنسان من األنسجة وخاليا "  : بأنه جممع الفقه اإلسالميفه عر

  .3" به أم انفصل عنه  أكان متصالًكقرنية العني سواءاً  
وهذا املفهوم قد أعطى للعضو معىن اصطالحي على أساسه يتم اعتبار أي عملية يتم فيها نقل 
نسيج أو عدد من اخلاليا تشكل عملية من عمليات نقل وزراعة األعضاء كعمليات نقل بعض اخلاليا 

  .4من الكبد أو البنكرياس أو اجللد و غريها 
  : نقل وزرع األعضاء البشريةتعريف عمليات : رابعاً

يوجد مصطلح واحد لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية فاستخدم القانون الفرنسي  ال
  6بأعضاء جسم اإلنسان االنتفاع، والقانون األردين استخدم مصطلح 5مصطلح نقل وزرع األعضاء

  
  
  

                                                
م مكتبة 1999، اإلصدار األول،  1طعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية بني الشرع والقانون، :  مسرية عايد الديات - 1

  .10دار الثقافة ، عمان،  ص
،  1مارسات، ط، موسوعة جامعة لألحكام الفقهية يف الصحة واملرض واملاملوسوعة الفقهية الطبية  :أمحد حممد كنعان  -  2

  .711ص م ، دار النفائس، بريوت ،2000 -هـ1420
  .م1998فيفري  11إىل  06من قرارات الدورة الرابعة مع الفقه اإلسالمي املنعقد يف جدة من  01قرار  -  3
  .56، صاملرجع السابق :  إمسي قاوة فضيلة -  4
م  استئصال 20/10/1947ياء، وكذلك القانون الصادر يف اخلاص بنقل األعضاء من األح 1976/ 1181: القانون رقم  - 5

لعام   1281العينني من املتويف  ما مل يسبق برفض من الشخص قبل وفاته أو رفض أسرته كما نصت املادة الثانية من القانون رقم 
  .على إباحة نقل األعضاء من املوتى 1976

  .م 1977 لسنة 23: قانون اإلنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان رقم  - 6
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استعمل مصطلح  ، والقانون اجلزائري1أما القانون العراقي اصطلح عليه نقل وزرع الكلى 
  . 2انتزاع أعضاء اإلنسان وزرعها

  :يتضح من هذا كله أن تلك العمليات  تضم نوعني مها
 :عملية نقل العضو البشري. 1    

؛ وهو يتضمن ثالث عمليات جراحية 3تسمى بعملية استئصال أو انتزاع العضو البشري
  : 4مرتبطة أسباباً وأهدافاً وهي

 .املنقول منه منسليم عملية استئصال العضو ال .أ 

 .عملية استئصال العضو التالف من املنقول إليه املريض. ب

 .عملية زرع العضو السليم حمل العضو التالف. ج

  .هذا يعين أن النقل يشمل االستئصال والزرع يف آن واحدو  
فصل العضو السليم من الشخص املأخوذ منه وكذلك فصل العضو  باالستئصالويقصد   

  .الشخص املريض أو املستفيد التالف من
عملية زرع العضو البشري هي نقل : عرفه الدكتور حممد علي البار :عملية زرع العضو البشري .2

  .5عضو سليم أو جمموعة من األنسجة من متربع إىل مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف
 :ما كما يليوعملية الزرع تقتضي وجود املتربع، واملستقبل وتفصيل معنييه

                                                
اخلاص بنقل وزرع الكلى لدى الغري من املرضى الذين هم يف حاجة إليها، كما حدد األشخاص  60/1981: القانون رقم  - 1

  . الذين ميكنهم احلصول عليها
م  يتعلق حبماية الصحة 1995فرباير  15املوافق لـ  1405مجادى األوىل عام  26مؤرخ يف  05 -85: القانون رقم  -  2

يوليو  31املؤرخ يف   17-90مث القانون رقم  1988مايو  03املؤرخ يف  15- 88ها املعدل واملتمم بالقانون رقم وترقيت
للمواد  2006يوليو  15املؤرخ يف  07-06مث القانون رقم  1990يوليو  31املؤرخ يف  09-98، مث القانون رقم  1990
  .167إىل 161

  .50ص  ملرجع السابق ،ا :  ةإمسي قاوة فضيل -  3
م ، مركز الدراسات والبحوث  2001 -هـ1422، ط املسؤولية اجلنائية يف حتديد حلظة الوفاة:  أمحد حممود طه  -  4

  .134الرياض، ص
ص ر،اجلزائ ،، دار اخللدونية  2004ط موقف الشريعة اإلسالمية من نقل األعضاء بني البشر ، :  حممد املدين بوساق -  5

11.  
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هو الشخص أو احليوان الذي تؤخذ منه األعضاء وميكن أن يكون املتربع إنساناً وهو  : املتربع. أ
الغالب أو حيواناً وهو أمر أصبح نادر احلدوث بسبب عمليات الرفض القدمية؛ كذلك ميكن أن يكون 

العظام ) نقي( الدم وخناع  املتربع حياً وذلك بالنسبة لألعضاء املزدوجة أو اليت ميكن تعويضها مثل
ست تالفة البد أن ة وليواجللد  أو ميتاً؛ ومبا أن األعضاء اليت ستغرس ينبغي أن تكون يف حالة جيد

تبقى هذه األعضاء وهي تتلقى التروية الدموية عرب الدورة الدموية للشخص الذي مات البد أن يكون 
لقلب يف هذه احلاالت يضخ الدم مبساعدة هذا الشخص قد مات نتيجة موت دماغه ال قلبه ويبقى ا

للضغط اإلنقباضي حىت تتم تروية ) م زئبق 100(األجهزة والعقاقري ويشترط أن يبقى الدم يف حدود 
 .جيدة حلني عملية نقل هذا العضو أو األعضاء املتربع به

ن إنساناً أو حيواناً وميكن أن يكو) العضو( هو اجلسم الذي يتلقى الغريسة ): املضيف( املُستقْبِل . ب
وبالنسبة لإلنسان البد من توافر عدة شروط يف املستقبل من ناحية السن ونوعية املرض ومدى 

  .1استفحاله

كانت أول عملية زراعة لألعضاء يف تارخينا اإلسالمي هي تلك املعجزة اليت متت على  رمباو 
تادة بن النعمان رضي اهللا عنه  أصيبت ق" يد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد ورد يف كتب السنة أن

عينه يوم بدر وقيل يوم أحد فندرت حدقته فأخذها يف راحته إىل النيب، فأخذها النيب وأعادها إىل 
  .موضعها فكانت أحسن عينيه وأحدمها بصراً

وقد جرب األطباء عرب العصور زراعة بعض األنسجة أو األعضاء بوسائل بدائية فباءت 
  .ل بسبب مشكلة رفض اجلسم للعضو املزروعحماوالم بالفش

ومل يكتب لزراعة األعضاء النجاح احلقيقي إال يف القرن العشرين وال سيما يف النصف الثاين منه       
حيث تطورت التقنيات اجلراحية تطوراً كبرياً وتوافرت العقاقري اليت متنع اجلسم من رفض اجلسم 

  .2للعضو املزروع فيه
لتعريفني السابقني أن هناك خلطاً بني املصطلحني زرع ونقل فنقل العضو يالحظ من خالل ا

ال يعين زرعه إذ أن عملية نقل العضو  مستقلة عن عملية زرع العضو فزرع األعضاء ال يعين نقلها 
حىت وإن كان نقل األعضاء قد يعد جزءاً من عملية الزرع باعتبار أن عملية نقل العضو قد ال 

                                                
دار  ،م2006، دراسة فقهية مقارنة، ط  نقل وزراعة األعضاء البشرية بني احلظر واإلباحة : عبد السميعأسامة السيد  -  1

  .9اإلسكندرية ص،  اجلامعة اجلديدة
  .713املرجع السابق، ص : أمحد حممد كنعان  -  2
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ملية زرعه  وإمنا قد يتم نقل العضو من أجل حفظه حلني احلاجة إليه خصوصاً إذا يستتبعها إجراء ع
كان العضو املنقول من جثة ميت كما أن الغاية من استئصال العضو السليم هي زراعته يف جسم 

 .1املتلقي وغاية عملية الزرع هي عالج املريض املستقبل الستبدال عضوه التالف بعضو سليم

  املوت :خامسا
  :اللغة  يف .1
  :2يطلق لفظ املوت يف اللغة العربية ويراد هلا املعاين اآلتية     
  .احلياة ضد  .أ 
  .السكون وكل ماسكن فقد مات وهو على املثل   .ب 
  . ماتت النار موتاً أي برد رمادها فلم يبق من اجلمر شيء  .ج 
  .ماتت الريح ركدت وسكنت   .د 
   .مات املاء ذا املكان إذا نشفته األرض  .ه 

  :3يف القرآن الكرمي مبعان متعددة منهاوقد وردت     
           M  Ö    Õ  Ô  ÓL:املوجود يف احليوان والنبات لقوله تعاىل: ذهاب القوة النامية. أ
 .] 49الروم  [

  .] 22مرمي  [M     ¾  ½  ¼   »L  :كقوله تعاىل: زوال القوة احلسية. ب 

 .]123األنعام [                    Mj  i h  gL :وهي اجلهالة كقوله تعاىل :زوال القوة العاقلة. ج 

MF  E   D  CG    I  H  :لقوله تعاىل :فقدان احلياة ومغادرة الروح اجلسد اإلنساين. د 
    L  K           JL]19ق[. 

  .]39الزمر [M@  ?  >  =   <A  L  املنام لقوله تعاىل ىنمبع. ه
 

                                                
   .51املرجع السابق ، ص: إمسي قاوة فضيلة  -  1
، د ت ن ، دار صادر، بريوت لسان العرب  ) :حممد بن مكرم(ابن منظور /  188املصدر السابق ، ص: الفريوزبادي  - 2
  . 90، ص2ج
  .92املصدر نفسه ، ص  :ابن منظور -  3



 دخل                                                                               ضبط املصطلحاتم
 

 
14 

  :اصطالحا .2
للحظة اليت خيتفي فيها الشخص من الوجود حلظة جمردة يتوقف املرء ا هواملوت بالنسبة للقانون       

فيها عن احلياة وتثري هذه الظاهرة خالل حلظة واحدة تغريات جوهرية على الصعيد القانوين؛ولكن يف 
  أية حلظة بالتحديد تقع هذه احلادثة؟

البشري تزول يف هذه  يعترب حتديد حلظة املوت أمراً جوهرياً ألن الشخصية القانونية للكائن
يتم جتاوزها أبداً بني املرحلة اليت  اللحظة بالذات وترسم شهادة الوفاة،كذلك احلدود اليت جيب أال

ختفيف آالمه وبني  يكون فيها اجلسم هو جسم إنسان يتوجب على الطب حينئذ العمل على شفائه أو
جيب أن نتوقع االستفادة منها ضمن  املرحلة األخرى اليت تكون فيها اجلثة عبارة عن بقايا حمترمة

  .املنفعة العلمية أو ضمن مصلحة مرضى آخرين 
إذا جمال اقتطاع عضو وحيد وأساسي للحياة كالقلب أو الكبد جيب معرفة اللحظة اليت مت 

  .نه قتل أو اغتيال يوصف عمله قانوناً أ فيها املوت للتأكد من أن االقتطاع مسموح به وحىت ال
فإن حتديد حلظة املوت متثل فائدة يف جماالت أخرى غري تلك اليت متثلها زرع  إضافة إىل ذلك

  .األعضاء وخاصة فيما يتعلق باإلرث
وهكذا يف حالة وفاة عدة أشخاص بنفس احلادث وكانوا يرثون بعضهم البعض الواحد تلو 

  .اإلرث اآلخر فإن تعيني هذه اللحظة أو تلك هلذه الوفيات املتعددة ميكنه أن يعدل نظام
فالوفاة تسجل اية الشخصية القانونية وخيضع إثبات هذه الواقعة اليت هلا مثل هذه 
االنعكاسات لبعض قواعد القانون اليت تنظم موضوع التحقق من الوفاة وإن كانت ال تعطي تعريفاً 

  .قانونياً للموت
ح الربوفيسور وقد جلأ بعض األطباء إىل املشرع إلعطاء تعريف قانوين للموت مع ذلك صر

إن حتديد بدقة حلظة وفاة متربع احتمايل ال يشكل : " يف واشنطن 1968آذار  09برنارد يف 
مشكلة ملاذا نريد احلصول على تعريفات جديدة للموت أو تكليف جلان لتقول لنا مىت ميوت املريض؟ 

الزرع من عدمه  ذلك بأنفسنا فيجب أن يتخذ األطباء أنفسهم قراروات وحنن األطباء نفعل منذ سن
  ".وبقية الشعب غري مؤهلة لتعريف املوت

ظيمي ينظم مسألة تعريف املوت حيث نإذاً ال يوجد حىت الوقت احلاضر نص تشريعي أو ت
يهتم القانون بشكل كبري بوضع موضع التنفيذ إجراءات التحقق من املوت أكثر من تعريف املوت 
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وضع احلدود بني احلياة اإلنسانية وجمرد  1949عام  ولذلك مل يكن مفاجئاً عدم رغبة املشرع ،ذاته
   .1احلياة البيولوجية اليت تؤمنها بعض عناصر جسم اإلنسان

  :املوت من الناحية الشرعية.ج
عرف العلماء املوت بأنه ضد احلياة، واحلد الفارق بني املوت واحلياة هو وجود الروح أو 

  .2عدمه؛ وإن حقيقة املوت هو مفارقة الروح للبدن
  ".املوت ضد احلياة"  3:القرطيب يقول

إن املوت ليس بعدم حمض وال فناء صرف وإمنا هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته : " ويضيف 
  . 4"وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إىل دار

  . 5صفة وجودية خلقت ضد احلياة وقيل عدمية:  واملوت
انقطاع تصرفها عنه خبروج اجلسد عن : " لروح للجسد بقوله مفارقة ا اإلمام الغزايلويشرح 

  .6طاعتها
  .7هو كيفية وجودية تضاد احلياة فال يعرى اجلسم احليواين عنها وال جيتمعان فيه: وقيل 

أنه عرض ألن الكيفية عرض ويف بعض األحاديث أنه معىن خلقه اهللا يف كف األشعري وصريح كالم 
  .ملك املوت

    :  وصف كاشف وذلك ألن الكيفية ال تكون إال وجودية ودليله قوله تعاىل "  وجودية: " قوله 
 M  .  -   ,  +L] 2امللك[. 

                                                
  .204 -202املرجع السابق، ص : أمحد عبد الدامي  - 1
  .56ر، صد ت ن ، دار اخللدونية ، اجلزائعالمات احلياة واملمات بني الفقه والطب، :  أمحد القامسي احلسين - 2
م ، دار الكتب 1996 -هـ1417،  5طاجلامع ألحكام القرآن، :  )أيب عبد اهللا حممد بن امحد األنصاري (القرطيب  -  3

  18العلمية ، بريوت، ج 
  .202،  ص 9مج 

  .203املصدر نفسه، ص: القرطيب  -  4
م ، دار 2000 -هـ1420،  1طاملختار،  رد احملتار على الدر : مشس الدين التمرتاشي، عفيف عبد ايد طعمة حليب - 5

  .91، كتاب الصالة، باب صالة اجلنائز، ص3املعرفة ، بريوت، ج
 16ج ،6د ت ن ، دار الكتاب العريب، كتاب الصالة، باب صالة اجلنائز مجإحياء علوم الدين، :  )أيب حامد(الغزايل  -  6
  .181ص

  .317ص  ، 2بريوت ،ج ،م، دار الكتب العلمية1997 -هـ1417،  1طحاشية اخلرشي، ): حممد بن عبد اهللا (اخلرشي -7 
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إذ العدم ال خيلق، ورد بأن معىن اخللق التقدير وقيل عدم احلياة فمقابلته للحياة من قبيل تقابل 
  .1العدم  وامللكة

جهاز من أجهزة البدن فيه صفة حياتية معىن ذلك أنه مفارقة الروح  للبدن تعين أن ال يبق 
وأن حياة اإلنسان يف الدنيا تنتهي عندما يغدوا اجلسم اإلنساين عاجزاً عن خدمة الروح واالنفعال له 

  .2والتعامل معها
هذا وإن الفقهاء األوائل مل يذكروا تعريفاً دقيقاً للموت وإمنا كان تركيزهم على وصف 

شاهدة واملعرفة الطبيعة والتجربة البشرية وذكروها يف مؤلفام حالته وبيان عالماته من خالل امل
  :3ومنها

 .انقطاع نفسه   -

 .احندار بصره أي اإلباط  -

 .انفراج شفتيه أي بينهما فرجة  -

 .استرخاء قدميه  -

 .اعوجاج منخره  -

 .اخنساف صدغيه واخنساف الشيء ذهابه وغيبته فيه أما الصدغ ما بني العني و األذن -

 .ميل أنفه  -

 .امتداد جلد وجهه  -

 .غيبوبة سواد عينيه يف البالغني  -

 .تقلص خصيته  -

  .تغري رائحته  -

وعليه فإن اكتفاء الفقهاء األوائل بالعالمات الواضحة باملوت وعدم تعرضهم حلقيقة اية 
  : احلياة اإلنسانية قد يعود إىل سببني

                                                
  .318املصدر السابق ، ص : اخلرشي  -  1
  .57املرجع السابق ، ص : أمحد القامسي احلسين  -  2
م ، منشورات الس 2006 - هـ1427،  1طعالمات احلياة واملمات بني الفقه والطب ، :  أمحد حافظ قامسي احلسين -3

   .58اجلزائر ، ص
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قبل الوفاة أو ما بعدها خاصة ولذا أن املسائل اليت كانت تعرض عليهم كانت منصبة حول أحكام ما  )1
 .مل يكن هناك ما يدعوهم إىل اإلجتهاد وإعمال النظر يف هذا املوضوع

 .1أنه مل يكن لديهم من الوسائل الدالة على املوت ما الحظوه على جسد امليت )2

 نالحظ أن توقف القلب وانعدام النبض يف العروق مل يرد له أي ذكر  يف: يقول الدكتور قلعه جي  
عالمات املوت املتقدمة وسبب ذلك أن اكتشاف الدورة الدموية كان متأخراً حيث اكتشفها ابن 
النفيس الذي تويف القرن السابع هجري، وقد كان اكتمل بناء الفقه اإلسالمي وأخذ من أتى بعد هذا 

اء وتبعهم العصر يكتفي بالنقل عن املتقدمني إال ما ندر؛  وملا اكتشفت الدورة الدموية أخذ األطب
الفقهاء يف ذلك يركزون على توقف القلب  عن النبض، إضافة إىل العالمات اليت سبق ذكرها 

 .2كعالمة للموت

لكن حتديد حلظة الوفاة وجد اختالف بني علماء الطب وشراح القانون وفقهاء الشريعة 
ور أجهزة اإلنعاش اإلسالمية يف حتديدها ويرجع السبب يف ذلك إىل التقدم العلمي هذا من جهة وظه

  .3الصناعي من ناحية أخرى وقد صنفوها إىل أربعة معايري
ويطلق عليه البعض املوت الظاهري ويعرف املوت وفقاً هلذا املعيار بأنه التوقف  : املعيار التقليدي  . أ

ا النهائي للدورة الدموية واجلهاز التنفسي، فيعترب اإلنسان ميتاً عند توقف قلبه ورئتيه عن العمل وهذ
يؤدي بدوره إىل حرمان مجيع أعضاء وأنسجة اجلسم من الغذاء الالزم هلا فتموت اخلاليا املكونة 
لألعضاء، إال أا ال متوت يف حلظة واحدة حيث تتفاوت يف فترة بقائها حية بعد توقف الدورة 

 .4الدموية والتنفس حسب درجة حساسية هذه اخلاليا لنقص الغذاء  وحتمل درجة احلموضة

إىل الدقة كون توقف القلب والتنفس قد ال يدالن إال على جمرد املوت لكن هذا املعيار يفتقر     
  . 6"فترة االحتضار" وهو ما يطلق عليه  األطباء. 5الظاهري وليس احلقيقي

                                                
  .60املرجع السابق، ص : أمحد حافظ قامسي احلسين  - 1

  .108م ، ص1995، سنة  4جملة البحوث الفقهية املعاصرة ، عحتديد وقت الوفاة ،  :حممد رواس قلعه جي -  2
  .145م ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، ص2001، ط،املسؤولية الطبية :  حممد حسني منصور - 3
، دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين ، قسم القانون اخلاص كلية حتديد حلظة موت اإلنسان :  قيسيعامر ال -  4

  .4القانون، جامعة عمر املختار، ص
الكتاب األول ط  ،نقل وزرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة:  مروك نصر الدين -  5

  .314، ص 1، دار هومة اجلزائر، ج م 2003
  .5املرجع السابق ، ص : عامر القيسي  -  6
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فيستطيع الطبيب من خالل اللجوء إىل وسائل اإلنعاش أو إىل الصدمة الكهربائية وتدليك القلب 
ل؛ ويف هذه احلالة تبقى خاليا املخ حية  عاملة حىت بعد توقف القلب واجلهاز إلعادته إىل العم

  .التنفسي طاملا يستمر إمداد هذه اخلاليا صناعيا بالدم احململ باألكسجني
ومن ناحية  أخرى قد حيدث أن يبقى القلب واجلهاز التنفسي ساملني يف حني  أن خاليا املخ     

سبب من األسباب وهذا ما يسمى بالغيبوبة الكربى، وعلى حنو  قد تلفت أو ماتت بصورة كلية ألي
يصعب معه إعادة احلياة إليها، ويف ذات الوقت تبقى األعضاء واخلاليا األخرى حية رمبا لعدة أيام أو 
لسنوات ، وباستمرار تدفق الدم احململ باألكسجني إليها واألهم أا تبقى صاحلة للزراعة يف جسد 

  .إليهامريض  آخر حباجة 
  .1وعليه فإن معيار توقف القلب والنبض واجلهاز التنفسي ليس حامسا للحكم حبصول املوت    
ومن جهة أخرى فإن األخذ ذا املعيار يؤدي إىل استحالة إجراء عملية نقل األعضاء املنفردة     

 كالقلب والكبد ألن هذا النوع من األعضاء يتطلب سرعة استئصاهلا للمحافظة على قيمتها
البيولوجية؛ فمن الناحية الطبية ال يصلح القلب الذي ماتت خالياه ألن ينقل إىل شخص آخر كما أنه 
ال ميكن من الناحية القانونية استئصال قلب شخص حي ألن ذلك يكون جرمية قتل عمدي، وعليه 

أجهزة البد من حتديد الوفاة أوالً حىت ميكن استئصال القلب  كما أنه ال توجد بالنسبة للقلب 
  .2تستطيع أن تؤدي وظائفه مؤقتاً إذا مل يتم االستئصال بسرعة

  .3وعليه البد من البحث عن معيار جديد للوفاة
 .ويطلق عليه أيضاً املوت الدماغي أو موت جذع املخ : لتحديد حلظة الوفاة ملعيار احلديثا  . ب

على املراكز األساسية اجتهت الدراسات احلديثة إىل التركيز على اجلهاز العصيب والذي حيتوي 
احملركة واملنظمة لوظائف أعضاء اجلسم سواءاً الداخلية واخلارجية، وأسفرت هذه الدراسات أن املخ 
هو اجلهاز الذي يقود كل العمليات داخل جسم اإلنسان، ومن مث فإن موت خاليا املخ أو إصابتها 

  .4بإصابات جسيمة جيعل الشخص يف حكم امليت

                                                
  .264-263املرجع السابق ، ص : مسرية عايد الديات  -  1
  .314املرجع السابق ، ص : مروك نصر الدين  -  2
  .264املرجع السابق ، ص: مسرية عايد الديات  -  3
  .317املرجع السابق ، ص : مروك نصر الدين  -  4
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قاً هلذا املعيار ومن الناحية الطبية يقع حني ميوت الدماغ أو بعبارة أخرى لذلك فإن املوت وف
حني ميوت جذع الدماغ وعندما تنتهي حياة اإلنسان ويصبح جثة ميكن تنفيذ وصيته بنقل عضو منها 

  .أو التصرف باجلثة كلها
ه اإلسالمي فقد ويؤيد هذا املعيار الغالبية العظمى لعلماء الطب كما يؤيده االجتاه احلديث للفق

أن الوفاة تكون قد :" م 1986قرر جملس الفقه اإلسالمي يف مؤمتره الثالث بعمان األردن عام 
  : حدثت إذا توافرت فيه إحدى العالمتني

 .إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم األطباء بان هذا التوقف ال رجعة فيه -1

وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن هذا  إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطالً ائياً -2
  .1التعطل ال رجعة فيه وأخذ دماغه يف التحلل

: " م بأن1987قرر جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته العاشرة ملكة املكرمة عام  كما
املريض الذي ركبت على جسمه أجهزة اإلنعاش جيوز رفعها إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطالً 

 ائياً وقررت جلنة من ثالثة أطباء اختصاصيون خرباء أن التعطل ال رجعة فيه، وإن كان القلب
والتنفس ال يزاالن يعمالن آلياً بفعل األجهزة املركبة  لكن ال حيكم مبوته شرعاً إال إذا توقف القلب 

  ".والتنفس متاماً بعد رفع هذه األجهزة 
الطب والفقهاء ، حيث توصلوا إىل أن الشخص الذي  إال أن هذا املعيار أنتقد من طرف علماء

اعترب ميتاً موتاً دماغياً، والذي مضى على موته ثالث ساعات استمر يف إرسال إشارات تدل على 
وجود حياة داخل اخلاليا العصبية للمخ، وميكن باستخدام عالج معني إلعادا إىل سابق نشاطها 

من يقوم بانتزاع األعضاء من أي " م25/06/1992يف   واعترب جممع البحوث اإلسالمية باألزهر
جسد مل يزل قلبه ينبض، ومل تزل فيه بقية للحياة قاتل نفساً حرم اهللا قتلها إال باحلق وجتب حماكمته 

  ".جنائياً
كما ذهب املعارضون للموت الدماغي  إىل القول بأنه حىت لو جنح الطب يف تشخيص احلالة 

  : ليس هو املوت احلقيقي واستدلوا مبا يلي بأا موت للمخ، فإن ذلك

                                                
  .123م ، دار الثقافة ، بريوت ، ص 2002، اإلصدار األول  1طالتصرف القانوين يف األعضاء البشرية ،  :منذر الفضل  -  1
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أن املصاب مبوت جذع املخ حيتفظ بالوظائف احليوية للجسم فقلبه يعمل ويستمر الكبد  .1
والكليتني واهلضم واالمتصاص وإفراز غدد اجلسم، ويظل اجلسم حمتفظاً حبرارته، وحىت اجلنني ينمو  

 .الدة يف موعدها الطبيعيمنواً طبيعياً رغم كون أمه قد توقف خمها وتتم الو

فقد ثبت أن بعض احلاالت اليت حدثت فيها غيبوبة أو توقف للمخ عن : من الشواهد العلمية  .2
 .1العمل  قد أفاقت من غيبوبتها بعد فترات متباينة عاد فيها املريض إىل احلياة الطبيعية

صالحيته بشكل كما ميكن يوجد احتمال اخلطأ يف تشخيص موت املخ والسبب يف ذلك هو عدم 
  :قطعي لتحديد وفاة الشخص ألنه

ال يعكس من نشاط املخ إال النشاط القريب من املراكز العصبية وبالتايل ال يعطي معلومات كافية  )1
 .عن نشاط املراكز العصبية العميقة واليت من احملتمل أن تكون حية

وبة أو حاالت التسمم ال يصلح مبفرده كمعيار حاسم للوفاة يف حالة األطفال املصابني بغيب )2
اجلسمية أو اخنفاض درجة حرارة اجلسم حتت املعدل الطبيعي لوجود حاالت استرجعت حالتها 

 .2الطبيعية

يسميه البعض املوت الكلي ويقصد به توقف األجهزة الثالثة الرئيسية للجسم  :املوت اجلسدي. ج
من تكفي حلدوث تغريات دمية يف عن العمل بصورة ائية غري قابلة للحركة من جديد فترة من الز

  .دقيقة 30إىل  10اجلسم، وتقدر هذه الفترة من 
ووفقاً هلذا املعيار فإنه ال يكفي مبجرد توقف القلب والرئتني عن العمل كما ذهب إليه أنصار 
معيار املوت الظاهري؛ كما ال يكتفي بتوقف املخ عن العمل كما قال به أنصار معيار املوت 

  .الدماغي
  
  

أيد هذا املعيار كثرياً من علماء الطب والشريعة اإلسالمية وفقهاء القانون، وقد أخذ به وقد 
  .3علماء الشريعة قدمياً بشكل يشكل شبه إمجاع وكذلك فعل جانب من الفقه احلديث

                                                
  .45 -36املرجع السابق، ص: أمحد حممود طه  - 1
  .320املرجع السابق، ص : مروك نصر الدين  -  2
  .50املرجع السابق، ص: أمحد حممود طه  -  3
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أن املوت عن استقصاء األعضاء كلها، وكل األعضاء آالت والروح : "حيث قال أبو حامد الغزايل   
  .1"ة هلاهي املستعمل

ورغم ذلك فقد انتقد هذا املعيار لكن بصفة أقل مقارنة باملعيارين السابقني فقد ذهب جانب 
من علماء الطب أن املوت احلقيقي ال يتم بتوقف األجهزة الرئيسية ، أو حىت موا بل البد من موت 

  .اخلاليا واألنسجة وكافة أعضاء اجلسم
  .يفوت فرصة االنتفاع بأعضاء امليت أما البعض اآلخر فقال أن املوت اجلسدي

لكن هذا القول فيه خطر كبري فقد يفتح الباب إىل االجتار يف األعضاء البشرية مما يدفع األطباء 
إىل التعجيل بإعالن وفاة الشخص املريض بغية اإلسراع باالستفادة بأكرب قدر ممكن من أعضائه لصاحل 

الواقع العملي متناسني احلالة النفسية  اليت ال تقبل اعتبار غريه من املرضى، وهذا ما ملسناه فعالً يف 
شخص ال يزال قلبه ينبض وال يزال يتنفس ولو صناعياً ميتاً، ومتناسني أيضاً التقدم الكبري يف جمال 

  .الطب واحتمال جناح الطب بعون اهللا يف إعادة املخ إىل العمل بعد التوقف
هي أن األنفس كلها متساوية، ومن مث ال جيوز التعجيل كما البد أن نضع حقيقة ثابتة أمامنا و

حبياة شخص بغية املسامهة يف شفاء اآلخرين؛ كما جيب أن تظل حقيقة أخرى ماثلة وهي أن قدرة اهللا 
  .عز وجل ال حدود هلا فهو سبحانه وتعاىل قادر على أن حيي العظام وهي رميم

موت اجلسدي ألنه ال يعرب عن املوت احلقيقي ظهر وأمام ما تقدم لنا من انتقادات للفئة األوىل لل 
  .معيار آخر للوفاة وهو املوت اخللوي

  .ويطلق عليه املوت اجلزئي: املوت اخللوي. هـ
ويقصد به موت اخلاليا واألنسجة ألعضاء اجلسم  واليت تبدأ بعد التوقف الكامل ألجهزة 

من عضو آلخر، ومبوت خاليا اجلسم كلية  اجلسم احليوية، وختتلف املدة اليت يستغرقها موت اخلاليا
  .ال يكون هناك أدىن شك يف حدوث الوفاة احلقيقة اليقينية

ويستند أنصار هذا املعيار إىل أن الطب  احلديث أثبت بقاء احلياة اخللوية فترة من الوقت يف 
ائية لنجم جسم اإلنسان بعد موته جسدياً واستدلوا على ذلك يف حالة ما أجريت له الصدمة الكهرب

  .عن ذلك تقلص يف مجيع عضالت اجلسم مث يبدأ اجلسم يفقد هذا التقلص تدرجياً

                                                
  .181املصدر  السابق، ص:  الغزايل -  1
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وقد انتقد هذا املعيار على أساس أن احلياة تنتهي بصورة قاطعة ال شك فيها مبوت األجهزة 
الرئيسية يف اجلسم  وظهور عالمات دمية على اجلثة اليت  تلي مباشرة توقف أجهزة اجلسم الرئيسية 

العمل توقفاً ائياً ال رجعة فيه ولو باإلنعاش هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا املعيار ال  عن
  .يدل بصورة قاطعة على الوفاة احلقيقة إذ يتعني أن تتحلل أجهزة اجلسم  إىل عناصرها الرئيسية

 ويف األخري فإنه من الصعب جداً ترجيح معيار عن آخر، فمنها من يشجع على القتل
باستعجال خروج الروح قبل أواا قصد االنتفاع بشكل أو بآخر من وفاة الشخص خاصة أعضائه، 
ومن هذه املعايري من تشدد يف اإلقرار حبالة الوفاة بصورة ال يبقى أي أمل يف االنتفاع بأعضاء املتويف 

  .لعدم صالحيتها
طة أشخاص ذوي وعليه إلقرار حالة الوفاة البد من دراسة كل حالة على حدا بواس

   .1االختصاص من رجال الدين ذو مستوى فقهي كبري، وكذلك أطباء خمتصني إلثبات حالة الوفاة
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واحد من و شراحه على رأي  وال فالسفة القانون جيمع أهل العلم يف الشريعة اإلسالمية، مل
األحياء، أو من األموات إىل األحياء، حيث اختلفوا يف ذلك بني نقل األعضاء البشرية سواء بني  حكم

  :وعليه يتم تناول املذهبني مع أدلتهما من خالل املبحثني التالينيمؤيد ومعارض، 
  .املعارضون لنقل وزرع األعضاء وأدلتهم :املبحث األول -
  .ايزون لنقل وزرع األعضاء وأدلتهم :املبحث الثاين -
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قل وزرع ن جوازالقانون عدم  وبعض فقهاءفقهاء الشريعة اإلسالمية  بعض يرى : املبحث األول 
عدة  علىاستندوا يف ذلك  كما أماألعضاء وقد وردت عدة فتاوى تؤكد منعهم هلذه العملية، 

  .وبعض النصوص القانونيةأدلة من الكتاب والسنة واملعقول 
  .ثان كمطلبتفصيل األقوال مث  أدلة املانعني املطلب األول ل وعليه فيكون  
      

  
مل جيز أهل املذاهب الفقهية األربعة املعروفة نقل األعضاء البشرية وساندهم يف ذلك قلة من 

  .أصحاب الفقه املعاصر، ولكل حججه وأدلته الشرعية و فتاواه اليت استند إليها يف املنع
  : التراث الفقهي اإلسالمي  :الفرع األول

وأهل  األكيد أن زراعة األعضاء من النوازل الفقهية اليت مل تكن يف عهد السلف الصاحل       
ولكن وردت بعض األحكام املرتبطة بصور مشاة لعملية نقل األعضاء ميكن االنطالق املذاهب 

رميها ثبت عن هذه املذاهب الفقهية األربعة حتمنها لبحث املسألة يف التراث الفقهي اإلسالمي، فقد 
وال بأس بالتداوي : "من األحناف: اإلمام الشيباينلنقل وزرع األعضاء البشرية حيث يقول 

بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعري أو فرس أو غريه من الدواب ،إال عظم اخلرتير أو 
  .1"  اآلدمي، فإنه يكره التداوي ا

ما مل يكن (البعض من نفسه لغريه ولو مضطر وحيرم قطعه: "العالمة الرمليما قاله  أما الشافعية
 .2"  كما حيرم أن يقطع من غريه لنفسه من معصوم)...ذلك الغري نبيا

وامليت يتأذى مما يتأذى منه احلي، ذلك أن :"قوله من املالكية: ملالكيا بابن احلاجوجاء عن 
  .3" حرمته كحرمة احلي حال حياته

                                                
 8ج،، بريوت م، دار الكتب املعرفة1997، 1طالبحر الرائق شرح كرت الدقائق، ) : زين الدين بن ابراهيم ( ابن جنيم  -  1

  .233ص 
لكتب العلمية ، بريوت  م، دار ا1994ط، ظ املنهاج،مغين احملتاج إىل معرفة ألفا) : حممد بن أمحد اخلطيب ( الشربيين  -  2
  586، ص 2ج
م، دار الفكر ، بريوت، ج 1989، ط  منح اجلليل شرح خمتصر خليل) : حممد بن أمحد بن حممد ( عليش  -  3
  .532،ص1
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وال جيوز التداوي بشئ حمرم أو بشيِء فيه " :ابلةمن احلن العالمة البهويتكذلك ما قاله 
  . 1"حمرم وال بشيء مسكر

 :الفقه اإلسالمي احلديث:  الفرع الثاين
وردت فتاوى لبعض املشايخ كلها متنع نقل وزرع األعضاء، يتم ذكرهم مع أقواهلم من خالل 

  :اآليت
سلم عن أي عضو من أعضائه أن اإلسالم مينع تنازل امل: "واليت جاء فيها : متويل الشعراوي .1

بالبيع أو اهلبة، ال حال حياته، وال بعد مماته؛ ألن هذه التصرفات من تصرفات امللكية اليت ال 
  . 2" ميلكها اإلنسان يف جسمه ال كله وال بعضه، ألن مالك اجلسم كله هو املوىل عز وجلَ

بعدم قطع شيء من البهيمة قبل إذا كان اهللا تعاىل قد أمر : "قالحيث : عبد الرمحان العدوي - 2
أن متوت وتربد حركتها، كما ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن أن نتعجل موا فتسلخ أو 
يقطع شيء منها قبل أن متوت وتربد فأوىل بذلك أن نتحرج من التصرف يف اإلنسان الذي كرمه 

قر بطنه لتأخذ كليته أو قلبه قبل اهللا حياً وميتاً، فنحن منهيون من باب أوىل عن أن نتعجل موته وب
أن ميوت ويربد متاماً، وإذا مات وبرد متاماً فإن أعضائه ال تصلح بذلك يكون اهللا قد محاه من 

  . 3 "تقطيع واستخدام أعضائه
لقد حرمت املذاهب الفقهية استخدام أعضاء اإلنسان يف العالجات : "عبد السالم السكري - 3

النجاسة باملوت، ومنهم من علله بالكرامة اآلدمية؛ فكيف بعد هذا الطبية، ومنهم من علل ذلك ب
 . 4"يسوغ لقائل مسلم جبواز استخدام األعضاء اآلدمية يف العمليات اجلراحية؟

ذهبت بعض القوانني إىل منع نقل األعضاء من امليت إىل : يف القانون الوضعي :الفرع الثالث
  :احلي أمهها

                                                
لفكر م، دار ا1981هالل مصيلحي مصطفى هالل، ط  تح،، كشاف القناع) : منصور بن يونس بن ادريس ( البهويت  - 1

 .200، ص 6بريوت، ج 
  .147املرجع السابق ، ص : أمحد حممود طه  -2 

، حبث مقدم إىل مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية  نقل األعضاء من احلي أو موتى املخ حمرم شرعاَ  : عبد الرمحان العدوي - 3
  .م2009مارس  10 –ه 1413الثالث عشر ربيع أول 

  .148، ص املرجع السابق:  أمحد حممود طه - 4
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يعاقب (من قانون العقوبات املصري على أنه  160املادة حيث نصت  :القانون املصري - 1
  ....باحلبس و بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عن مخسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني

  ).كل من انتهك حرمة القبور أو اجلنايات أو دنسها:ثالثاً
كل من اعتدى : (ردين أنهمن قانون العقوبات األ 277وجاء يف املادة  : القانون األردين -2

على مكان يستعمل لدفن املوتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاج 
ال تزيد على عشرين ثالثة أشهر أو بغرامة ألشخاص جمتمعني أو إهانة دينية يعاقب باحلبس مدة 

  ).ديناراً
من القوانني  على  من خالل ما سبق يتضح لنا حرص القانونني املصري واألردين و غريمها

  .1حفظ حرمة امليت وعدم التعرض هلا
  
      

 
استدل االجتاه املعارض لنقل وزرع األعضاء بكثري من األدلة من الكتاب والسنة والقواعد  

  :الفقهية والعقل، تفصيلها من خالل الفروع املوالية
  : من القرآن الكرميدليل املنع  - الفرع األول

̈     ~  �M  :قوله تعاىل: أوال    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

¯   ®  ¬  «  ª  ©°  L ]45املائدة.[  
أن اهللا سبحانه وتعاىل أعطى لإلنسان عصمته وحرمته لنفسه : وجه االستدالل من اآلية      

  .وألعضائه، فكما ال جيوز االعتداء على النفس كذلك ال جيوز االعتداء على أعضائه 
  .ي على امليت بقطع أي جزء منه حلرمة هذا اجلزءوبالتايل ال جيوز ألي شخص أن يعتد

̀   M    j  i  h  g  f  e  d   c  b  a: قوله تعاىل :ثانياً  _

o  n  m  l   kL ]70اإلسراء.[  
  

                                                
م، دار عامل الكتب 2006، 1، طمشروعية نقل األعضاء البشرية  بني الشريعة والقانونرأفت صالح أبو اهليجاء،  -1

  . 35احلديث، األردن  ، ص



حكم نقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إىل األحياء                               :     الفصل األول  

 

 
29 

أن املوىل عز وجل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وسخر له ما يف  :وجه االستدالل من اآلية
، وبالتايل فالتكرمي ثابت له بعد موته فال جيوز امتهانه 1األرض مجيعاً وفضله على كثري من خملوقاته

  .  2والتالعب بأعضائه
ال  بأن األطباء حيافظون على حياة الشخص املتربع إذا كان حياً؛ فعملية النقل هذه :يناقش ذلك

أدىن خمالفة لذلك التكرمي املذكور يف اآلية، بل إن يف نقل العضو تكرمياً حساً ومعىن، أما  تتضمن 
كونه تكرمياً حسياً ألن ذلك العضو بدل أن يصري إىل التراب والبلي بالنسبة للشخص امليت أو 
احلي باعتبار ما سيصري إليه يبقى يف جسد آدمي يستعني به على طاعة اهللا ومرضاته، وأما كونه 

  .تكرمياً معنوياً ملا فيه من األجر والثواب للمتربع لكونه فرج به كربة عن أخيه املسلم 
هذا ما إذا كان النقل من مسلم، أما بالنسبة إىل النقل من الكافر فإنه ليس من اجلنس الذي 
قصد الشرع تكرميه بل إن إهانته مقصودة شرعاً،  والتمثيل جبثته إمنا حيرم على وجه ال تدعوا إليه 

ن يف حاجة  ، أما لو وجدت احلاجة فإنه ال حرج فيه، كما هو احلال هنا مع عدم التسليم بأ
  . 3عملية النقل متثيل إذ إن التمثيل إمنا يكون بتعد بعد قهر، وهذا غري حاصل يف نقل األعضاء

MH  K  J  IL            O  N  M  ]195 :البقرة[ M  x      w  v  u    ty     L :قوله تعاىل  :ثالثاً

    Q  PL] .29النساء.[  
لى حترمي إلقاء النفس إىل املخاطر وذلك بإتالفها أو دلت هاتني اآليتني الكرميتني ع :وجه الداللة

إضعافها من غري مصلحة مقصودة شرعاً، ومما ال شك فيه أن تربع الشخص بعضو من أعضاء 
 ه، واإلنسان أوىل بنفسه من غريهجسده آلخر يؤدي حتماً إىل إتالف جسده يف سبيل إحياء غري

اًء كان بسبب مباشر أو غري مباشر، فالنهي هنا كما أن اهللا تعاىل ى اإلنسان عن قتل نفسه سو
عام لتناوله مجيع األسباب املنهي عنها ومنها أن يربم شخص اتفاقاً مع آخر ليتربع له جبزء  من 

 . 4جسده
 

                                                
  .269املرجع السابق،  : علي حممد علي أمحد - 1
  . 40املرجع السابق، ص  : حممد املدين بوساق - 2
 2، طأحكام اجلراحة التجميلية واآلثار املترتبة عليها ) :  ملختار بن أمحد مزيد اجلكي حممد بن حممد ا( الشنقيطي   - 3

  . 359- 358م، مكتبة الصحابة، جدة الشرقية، ص، 1494 -هـ1415
  . 14املرجع السابق، ص :   امسي قاوة فضيلة - 4



حكم نقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إىل األحياء                               :     الفصل األول  

 

 
30 

  : يناقش ذلك من وجوه
ألننا نشترط يف جواز النقل أن ال تكون حياة اتني اآليتني ال نسلم االحتجاج  :الوجه األول

مهددة باهلالك، وإطالق القول بأن التربع يف حال احلياة يؤدي إىل اهلالك ال يقبل إال  املتربع
 .بشهادة أهل اخلربة من األطباء وهم ال يقولون ذا على اإلطالق فخرجنا بذلك عن موضع الرتاع

 سلمنا صحة االستدالل ما، لكن نقول أما أخص من الدعوى ألما خمتصانإذا  :الوجه الثاين
 .حبال احلياة وأما بعد املوت فال تشمالنه

قلب االستدالل ما ووجه ذلك أن الشخص إذا امتنع من قبول تربع الغري بالعضو  :الوجه الثالث
الذي تتوقف عليه جناته بإذن اهللا تعاىل على نقله إليه يعترب ملقياً بنفسه إىل اهلالك، فيحرم عليه 

  . 1موافقته مشروعة وواجبة عليه االمتناع من هذا الوجه ومن مثة تكون
§   M  :استدلوا أيضاً بأن الشيطان قد قال كما حكاه عنه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل :رابعاً

ª  ©  ̈«  L].119النساء.[  
تشمل هذه اآلية نقل األعضاء ألنه داخل يف عموم خلق اهللا كنقل عني أو كلوة أو  :وجه الداللة

خصاء العبيد الذي كان يفعله اخللفاء بعبيدهم ليدخلوا على  قلب شخص آلخر، وتشمل أيضاً
  .نسائهم، كل هذا تغيري خللق اهللا تشمله اآلية الكرمية 

مبنع األخذ بظاهر اآلية ألن كثري من األشياء املتيقنة اجلواز هي عبارة عن تغيري  نوقش هذا الدليل
املياه وإزالة اجلبال وشق الطرق وما إىل  يف خلق اهللا مثل اخلتان وقص األظافر والشعر وتغيري جمرى

  .ذلك من أمور كثرية نقطع جبوازها وهي يف احلقيقة تغيري خللق اهللا تعاىل 
 حلاجة الداعية إىل فعلهفنقل األعضاء خارج عن هذه اآلية ألنه مبين على وجود الضرورة وا: إذن

  . 2اجة داعيةواآلية إمنا يقصد منها ما كان على العبث دون وجود ضرورة أو ح
M  ñ  ð  ï  :تعاىل إن اهللا وحده هو احمليي واملميت وهو الذي قدر اآلجال لقوله :خامسا

     òL ] 44النجم.[  
  ].23احلجر [ M     j   i  h  g  f  eL : وقوله تعاىل

                                                
  . 359- 358املصدر السابق، ص  : الشنقيطي  - 1
  . 341،ص  2م،  دار الذخائر، بريوت، ج 1997 -هـ 1419،  1، طالفقه املعاصر حبوث يف :حسن اجلواهري   - 2
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أن املوت من فعل اهللا وخلقه وليس بسبب من األسباب فقد يوجد : وجه الداللة من اآليتني
 145خلف املوت، ألن اهللا مل يقض به بعد لقوله تعاىل يف سورة آل عمران من اآلية السبب ويت

 Mk        j  i   h    g  f  e  d    c  bl  L.  
وما كان املوت حاصالً لنفس من النفوس مطلقاً ألي سبب من األسباب إال مبشيئة اهللا وأمره فهو 

  .قت معلوم سبحانه الذي كتب لكل نفس عمرها كتاباً مؤقتا بو
  . 1وعلى ذلك فنقل العضو إىل اإلنسان احلي لن يطيل أجله، ألن األجل حمدد ال يزيد وال ينقص

بأن اآلجال بيد اهللا عز وجل دون إنكار لذلك ولكن الناس تأخذ باألسباب والرضا مبا : ويناقش 
  .كتبه اهللا فاإلنسان يسعى إىل فعل اخلري 

  .وقد استند أصحاب هذا االجتاه إىل عدة أحاديث نبوية شريفة: من السنة دليل املنع:الفرع الثاين
: أحاديث النهي عن املثلى ومنها ما ثبت يف الصحيح  من حديث بريده رضي اهللا عنه قال  :أوالً

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إذا أمر أمرياً على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى 
أغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا، أغزوا : ( خرياً  مث قالاهللا  ومن معه من املسلمني

هي قطعة من اجليش خترج منه تغري وترجع إليه،  و السرية.  2) وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا
 . قال إبراهيم احلريب هي اخليل تبلغ أربعمائة وحنوها وقالوا مسيت سرية ألا تسري يف الليل

عن التمثيل بامليت ونزع العضو من اإلنسان  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى الداللةووجه 
امليت فيه نوع من املثلى والتشويه للخلقة ألنه رمبا اقتضى األمر إىل أخذ عضو من جسده فيؤدي 

 3.هذا األمر إىل التنكيل به والتمثيل باجلثة وهو منهي عنه ملنافاته الكرامة اإلنسانية
انتفى فيه التعدي فقد قام به اإلنسان  وما حنن فيهبأن املثلى تتحقق عند التعدي، : ش ذلكونوق

بطوع اختياره وإرادته وطلب من الطبيب نقل عضو من أعضائه إىل أخيه أو صديقه فال نسلم بأن 
  . 4نقل العضو هنا فيه مثلى

                                                
  . 271- 270املرجع السابق ، ص : علي  حممد علي أمحد   - 1
، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته أياهم  بآداب الغزو وغريها رقم كتاب اجلهاد والسري: مسلم  رواه  - 2

  .233ص  ، 6، ج 1731
  .272املرجع السابق ، ص : علي حممد علي أمحد  - 3
  . 347املرجع السابق ، ص  :حسن اجلواهري  - 4
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يل معارضة ملفسدة وعلى فرض التسليم بأن نقل العضو فيه مثلى فجوابه أن مفسدة التمث
هالك املريض احملتاج للعضو، فوجب اعتبار املفسدة العليا وهي مفسدة هالك املريض، ومن مث مل 

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب : (يلتفت إىل ما هو دوا للقاعدة الشرعية
  .  1)أخفهما

يسقط  نْأَملصلحة الراجحة فلَمث إنه إذا سقط اعتبار مفسدة التمثيل يف التشريح ملكان ا
  .2اعتبارها يف نقل األعضاء أوىل وأحق

يستدل أيضا مبا روي من احترام اإلسالم للميت، فعن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها عن   :ثانياً
 .3)اًكسر عظم امليت ككسره حي:( النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مة سواًء كان حياً أو ميتاً، وأن كسر عظم امليت لإلنسان حرمة وعص وجه الداللة من احلديث أن

فيه حرمة يترتب عليها إمث يعاقب اإلنسان عليه ، فكما ال جيوز قطع عضو  أو كسر عظمه، 
 .4فكذلك حيرم قطع عضو من امليت ونقله آلخر ألن يف ذلك اعتداء على حرمة امليت 

بامليت يف غسله وتكفينه ومحله وغري فيه دليل على وجوب الرفق ( :قال الشوكاين يف نيل األوطار
ذلك، ألن تشبيه كسر عظمه بكسر عظم احلي إن كان يف اإلمث فالشك يف التحرمي وإن كان يف 
التأمل فكما حيرم تأليم احلي حيرم تأليم امليت وقد زاد ابن ماجة من حديث أم سلمة لفظ يف اإلمث 

  .5) فيتعني االحتمال األول
وكرامة كحرمة احلي فال يعتدى على جسمه بكسر عظم أو غري  أن للميت حرمة يناقش ذلك

  .هذا مما فيه ابتذال له لغري ضرورة أو مصلحة راجحة
وهذا املعىن ظاهر ما ذكره احملدثون يف بيان سبب احلديث من أن احلفار الذي كان حيفر 

احلديث مع  القرب أراد كسر عظم إنسان دون أن تكون هناك مصلحة يف ذلك وذا املفهوم يتفق
                                                

م، دار الكتب 2001 -هـ  1422، ط    األشباه والنظائر: ) جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر (السيوطي   - 1
  . 188ص  ،   1العلمية  بريوت ، مج 

  . 347بق ،ص املرجع السا :حسن اجلواهري   - 2
م ، دار 2006 -هـ1427، ط  شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك)  : حممد بن عبد الباقي بن يوسف( الزرقاين  - 3

  .109، ص 2،مج  564:، باب ما جاء يف االختفاء، رقم كتاب اجلنائز احلديث العريب، القاهرة  ،
  . 271املرجع السابق ، ص : علي حممد علي أمحد    - 4
 كتاب اجلنائزم ، دار احلديث ، القاهرة ، 1993 -هـ1413،   1، ط نيل األوطار:  )حممد بن علي(الشوكاين   - 5

  .34ص  4أبواب غسل امليت، باب من يليه ورفقه به وستره عليه  ،ج 
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مقاصد اإلسالم املبنية على رعاية املصاحل الراجحة وحتمل الضرر األخف جللب مصلحة تفويتها 
  .1أشد 

  : ويناقش من وجهني آخرين كما يلي
على القول باجلواز مطلقاً  أن التشبيه يف كسر العظم للميت بعظم احلي يف أصل : الوجه األول 

ما يف الضمان والقصاص ففي االعتداء على امليت اإلمث احلرمة ال يف مقدارها بدليل اختالفه
  .والتعزير وال قصاص وال دية واختالفهما يف وجوب صيانة احلي مبا ال جيب به صيانة امليت

على القول جبواز النقل من الكافر فقط هذا حديث مقيد باملؤمن كما ورد يف ذلك  :الوجه الثاين 
كافر غري معصوم الدم حياً وال ميتاً إال الذمي واملستأمن فيجوز صرحياً يف الرواية األخرى ، مث إن ال

  .التصرف بأعضائه ولو كان متأذياً بذلك
 . 2) ال جتلسوا على القبور وال تصلوا عليها: (كذلك ما جاء يف حديث الرسول قوله  :ثالثاً 

لوس عليه ليس فيه أنه ال جيوز اجللوس على القرب ألن صاحبه يتأذى بذلك مع أن اجل :وجه الداللة
  . 3مساس جبسد صاحبه، فألن ال جيوز تقطيع أجزائه أو أشد انتهاكاً حلرمته من باب أوىل

أن للميت حرمة وكرامة كحرمة احلي فال يعتدى على جسمه بكسر، هذا مما فيه ابتذال :  يناقش
  .4له لغري ضرورة أو مصلحة راجحة

  
  
  
  
  
  

                                                
بتاريخ  ،10، مج  فتوى فضيلة الشيخ جاد احلق علي جاد احلق :الفتاوى اإلسالمية الصادرة عن دار اإلفتاء املصرية   -  1

  .15م ، ص 08/02/2009
ن ، دار اهلدى ، عني مليلة   ، د ت خمتصر صحيح مسلم ) : احلافظ ذكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ( املنذري    -  2

  .154، ص   499:، باب اجللوس على القبور والصالة عليها، رقم احلديث  كتاب اجلنائز
  .173ص املصدر السابق ،: الشنقيطي   - 3
  .15املرجع السابق ،ص : الفتاوى اإلسالمية الصادرة عن دار اإلفتاء املصرية    -4
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جاءت امرأة إىل النيب صلى :(أيب بكر رضي اهللا عنها قالت استدلوا أيضاً حبديث أمساء بنت :رابعاً
شعرها أفأصله؟  ***فتمرق **أصابتها حصبة *يا رسول اهللا إن يل ابنة عريساً: اهللا عنه وسلم فقالت 

 .1) ****لعن اهللا الواصلة  واملستوصلة: ( فقال
  :يناقش ذلك بصفة عامة من وجهني

حة كمالية خبالف األعضاء اليت تعترب من املصاحل أن وصل الشعر يعترب مصل :الوجه األول
  .الضرورية واحلاجية فيحرم األول وجيوز الثاين ملكان احلاجة الداعية إليه

وصل الشعر املذكور يف احلديث مفض إىل مفسدة اإلضرار بالغري وهو غش املرأة  :الوجه الثاين
شتمل على درء املفاسد لزوجها كما هو واضح من سياق احلديث خبالف نقل األعضاء امل

  .2ودفعها
استدلوا أيضا حبديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  :خامساً
ابدأ بنفسك فتصدق عليها  فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك :( لرجل 

 .3...)شيء فهكذا وهكذا
وسلم قد وضع أساس الترتيب يف القسمة فأرشد إىل أن يبدأ  أن النيب صلى اهللا عليه: وجه الداللة

  .بنفسه مث زوجته، مث ذي القرابة فال جيب أن يؤثر أحداً على نفسه
فإذا كان هذا يف النفقات فمن باب أوىل أال يتلف الشخص نفسه إلحياء غريه مهما كانت 

  .الضرورة إىل ذلك، وحنن مأمورون بإتباع املنصوص عليه شرعاً
أن اهللا تعاىل قد امتدح من آثر غريه على نفسه بطعام أو شراب أو مال، فإذا كان  :ش ذلكيناق

ذلك يف هذه األمور اليسرية فكيف مبن آثر أخاه بعضو أو جزئه لكي ينقذه من اهلالك احملقق ال 
                                                

  :شرحه ملا يلي  285جاء يف شرج النووي يف الصفحة 
بضم العني وفتح الراء وتشديد الياء املكسورة، تصغري عروس، والعروس يقع على املرأة والرجل عند الدخول :  عريساً - *
  .ا
   .بفتح احلاء وإسكان الصاد املهملتني هي بثر خترج يف اجللد:  حصبة -  **

  . مبعىن تساقط ويف بعض الروايات مترط:  مترق - ***
  .اليت تطلب من يفعل ا ذلك:  واملستوصلة -  ****

  .285، ص 2، ج 2122، باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، رقم  كتاب اللباس والزينة:  مسلم  رواه - 1
  .361املصدر السابق ، ص:  شنقيطي ال - 2
  .445، ص  1، مج 997، باب االبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابة، رقم كتاب الزكاة: مسلم   رواه - 3
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ون شك أنه أوىل وأحرى باملدح والثناء، ومن مث فإن فعله هذا وإن مل يكن واجباً كما يقول املانع
  .إال أنه يعترب جائزاً ومشروعاً بل هو من باب اإليثار املرغب فيه

وأما استدالهلم باحلديث بأن الشخص مأمور بأن ال يتلف نفسه إلحياء غريه مهما كانت الضرورة 
فيناقش بأننا ال نسلم بأن الشخص املتربع سيعرض نفسه لإلتالف يف حال تربعه كما مر، بل إنه 

قلب االستدالل به  وذلك بأن يقال أن اإلنسان إذا أراد التربع بالعضو يبدأ ميكن أن جياب عنه ب
مل يكن فيه ضرر فإنه ال يشمله احلديث  عه إضراراً به مل يتربع، وأما إنبنفسه فإن كان يف ترب

   1مطلقاً 
اجر روي عن جابر رضي اهللا عنه أنه ملا هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ه ما: سادساً

فمرض فجزع فأخذ  *إليه الطفيل بن عمرو الدوسي وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا املدينة
يداه حىت مات فرآه الطفيل بن عمر يف منامه فرآه  ****فشخبت ***له فقطع ا برامجه **مشاقص

هللا وهيئته حسنة ورآه مغطياً يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر يل جريت إىل نبيه صلى ا
 .عليه وسلم فقال مايل أراك مغطياً يديك؟

فقصها الطفيل على رسول اهللا عليه وسلم فقال رسول .لن نصلح منك ما أفسدت: قيل يل:قال 
  .2) اللهم وليديه فاغفر:( اهللا عليه وسلم 

  
  
  

                                                
  .263-262املصدر  السابق ، ص :  الشنقيطي  - 1
  ، والرجل املذكور ومن يتعلق ماهو بضم الواو الثانية ضمري مجع وهو ضمري يعود على الطفيل :  فاجتووا املدينة -  *

إجتويت البلد إذا كرهت املقام به وإن كنت : ومعناه كرهوا املقام ا لضجر ونوع من سقم قال أبو عبيد واجلوهري وغريمها
  .وأصله من اجلوى وهو داء يصيب اجلوف: يف نعمة قال اخلطايب

د املهملة وهي مجع مشقص بكسر امليم وفتح القاف، قال هي بفتح امليم والشني املعجمة وبالقاف والصا:  مشاقص -  **
املشقص ما : سهم طويل وليس بالعريض وقال اجلوهري: هو سهم فيه نضل عريض وقال آخرون : اخلليل وابن فارس وغريمها

  .قطع ا برامجه وال حيصل ذلك إال بالعريض: طال وعرض وهذا هو الظاهر هنا لقوله
  .ء املوحدة وباجليم هي مفاصل األصابع واحدا برمجةبفتح البا:  الرباجم - ***

  .هو بفتح الشني واخلاء املعجمتني أي سال دمهما وقيل سال بقوة :  شخبت يداه -  ****
  .64، ص 1، مج116باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر ، رقم   كتاب اإلميان ،:  مسلم رواه  - 2
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 وم القيامةأفاد هذا احلديث أنه من تصرف يف عضو منه بتربع أو غريه فإنه يبعث ي :وجه الداللة 
ال يتعلق بقتل النفس فإمنا " لن نصلح منك ما أفسدت" ألن قوله ، عقوبة له ناقصاً منه ذلك العضو

 .1يتعلق جبرح برامجه وتقطيعه
ذا احلديث مبنع داللته على ما ذكر، ألنه ليس فيه إثبات أن من فوت على  يناقش االستدالل  

قص على النيب صلى اهللا عليه وسلم  نفسه عضواً من األعضاء يبعث ناقصاً بل فيه حكاية منام
  .2فدعى لصاحبه الذي قد رؤي له واهللا أعلم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : استدلوا أيضا حبديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال :سابعاً
  .3)ال ضرر وال ضرار( :وسلم

رعية واجلسدية أن قطع العضو من شخص للتربع به آلخر فيه إضرار من الناحية الش :وجه الداللة 
إن دمائكم :" بالشخص املقطوع منه، أما من الناحية الشرعية فقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأما  من الناحية اجلسدية فال شك فيه تنقيص للخلقة السوية األصلية و " وأموالكم عليكم حرام
  .4يف ذلك إضرار وأي إضرار، فيكون داخالً يف عموم النهي وحيرم فعله

بأن احلرمة ترتفع يف هذه احلالة، وذلك ألن دليل احلرمة وهو اإلضرار بأن ينقص  :ذلكيناقش 
التنقيص ال يالزمه أمراً آخر مهم يعد معه  اإلنسان عضواً من أعضائه هو يف صوره ما إذا كان

ضرار الغري اريق متوقفاً على تنقيص غري حمرم وهذا يتضح ملالحظة صورة ما إذا كان إجناء الغ
ف زرعه ففي هذه احلالة ال يكون اإلتالف حمرماً حيث يقدم إنقاذ الغريق على حرمة إتالف بإتال

زرع الغري، كذلك إذا كان هناك شخص يعاين من توقف كليتيه وأراد أن يتربع له بإحدى كليتيه 
  . 5لينقذه من املوت ففي هذه احلالة ترفع احلرمة

                                                
  .64ص :املصدر نفسه  - 1
  .361املصدر السابق ، ص  :الشنقيطي - 2
  .784، ص2، ج2341، باب من بين يف حقه ما يضر جباره ، رقم  كتاب األحكام :بن ماجة  رواه  ا  - 3

  .خالف النفع  :الضرر
 .من األثنني فاملعىن ليس ألحد أن يضر صاحبه بوجه وال إلثنني أن يضر كل منهما بصاحبه ظناً أنه من باب التبادل :الضرار

  .263 -262املصدر السابق ، ص : قيطي الشن - 4
  .338املرجع السابق،ص : حسن اجلواهري  - 5
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لشخص املنقول منه وذلك ألن األطباء ال يقومون وإن كنا ال نسلم بأن عملية النقل إتالف حمض ل
مبهمة النقل من شخص يؤدي نقل عضوه إىل هالكه وحنن ال جنيز النقل يف هذه احلالة وعليه يعترب 

 .احلديث خارجاً عن حمل الرتاع
  :من القواعد الفقهية دليل املنع:الفرع الثالث

أن ما جاز بيعه جازت هبته  :"قاعدة عهامن أهم القواعد اليت ذكرها املانعون لنقل األعضاء وزر
 .أنه ال جتوز اهلبة إال يف األمور اليت جيوز بيعها وما عداها فال : واملقصود بالقاعدة  ،1"وما ال فال

فاالتفاق حاصل بني املذاهب على منع بيع األعضاء اآلدمية، وعليه وطبقا للقاعدة الفقهية واعتباراً 
وقد دلت القاعدة على أن ما ال جيوز بيعه ال  ا جيوز هبتها أو التربع ملنع بيع هذه األعضاء فإنه ال

  .2جيوز هبته إذاً فال جيوز التربع باألعضاء اآلدمية ال من حي ملثله يف حال احلياة وال بعد املمات
كاجلارية ، : بأن هذه القاعدة أكثرية وقد استثىن فقهاء الشافعية منها بعض املسائل  :يناقش ذلك

هونة إذ استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر فإنه ال جيوز هبتها ال من املرن، ففي هذه املر
الصورة جاز البيع لداع الضرورة ومل جتز من غريه اهلبة وذلك ألن البيع هو الذي يزيل اإلعسار 

لذي يزيل هنا خبالف اهلبة مع أن يف كل منهما متليكاً، إال أن يف البيع متليك وزيادة وهي العوض ا
اإلعسار، ويف مسألة نقل األعضاء اليت معنا فإن هناك ضرورة أو حاجة داعية ترتل مرتلة الضرورة 

  .والذي حيقق دفع الضرورة أو احلاجة هو اهلبة دون البيع فتعينت
، وعلى هذا فإنه تستثىن مهمة النقل من هذه القاعدة ملكان احلاجة قاعدة مستثنياتإذن فلكل 
  . 3وهي ضرورة إنقاذ النفس ورفع مشقة األسقام عنها الداعية إليها

  :من املعقولدليل املنع   :الفرع الرابع
أن اإلنسان ال ميلك أعضاء نفسه فهي ملك هللا تعاىل وهو منتفع ا فقط، وما دام غري مالك  :أوالً

 .4هلا فليس له أن يتربع بشيء منها أو يوصي ا بعد موته

                                                
م، د د ن  1981 -، هـ1401، 5، طبداية اتهد واية املقتصد )  : أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد(القرطيب   - 1
  .329، ص  2ج 
  .469املصدر السابق، ص : السيوطي  - 2
  .370-366لسابق ، ص املصدر ا:  الشنقيطي  - 3
  .276-275املرجع السابق ، ص : حممد علي أمحد  - 4
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حمرر، وليس عليه دليل مسلم، فإن الذي ال ميلكه اإلنسان هو حياته  بأنه كالم غري: ذلكيناقش 
وال إلقاء النفس للتهلكة إال للضرورة القصوى وهو اجلهاد والدفاع عن  االنتحاروروحه فال جيوز 

النفس فقد أمر به اإلسالم، أما اإلنسان من حيث أجزائه املادية فهو مالكها ، له أن يتصرف فيها 
  .رراً ال حيتملمبا ال يضره ض

إذن فاإلنسان مأذون له بالتصرف يف جسده مبا فيه اخلري لذلك اجلسد يف الدنيا واآلخرة، 
واإلذن بنقل األعضاء فيه خري لآلذن يف اآلخرة من جهة الثواب الذي سيتبعه ملا اشتمل عليه ذلك 

ح احملظور مبا يشمل اإلذن من تفريج كربة املسلم واإلحسان إليه مع مالحظة أن حالة الضرورة تبي
  .1االنتفاع جبسد امليت أيضا 

عدم وجود دليل يعتمد عليه للقول جبواز نقل األعضاء حىت ننقل عضواً من أعضاء إنسان  :ثانياً
  .ميت أو حي إىل إنسان آخر

 الزرع  تقليل املناعة طبيعياً بعد قيامه بعملية أدوية  على تناوله  يصبح جمرباً  املريض  أن  :ثالثاً
عنها طيلة حياته ملقاومة  االستغناءوال ميكنه )  ، الكورتيزون ، األميوران سكلوسيورين(    ومنها

طرد اجلسم للعضو الغريب املزروع فيه ما يؤدي به إىل خفض مناعته وزوال قدرته على مقاومة 
ونزا أو األمراض املختلفة فتظل حياته معرضة للخطر عند إصابته بأية أمراض مبا يف ذلك األنفل

  .البسيطة للجهاز التنفسي االلتهابات
فهذه األدوية تكون يف جرعات منظمة من طرف الطبيب وتتزايد كلما ظهرت أعراض 

طرد اجلسم للعضو املزروع، ورمبا تتكرر ما يؤدي إىل حتمية إزالة ذلك العضو املزروع جراحياً   
بعيد فقد تؤدي إىل إتالف أنسجة إضافة إىل ذلك أن هذه األدوية هلا مضاعفات على املدى ال

  .إخل...الكلى أو إصابة اجلهاز العصيب واهلضمي والغدد اللمفاوية والصماء
وتشويهه أو  ابتذالهفالشريعة اإلسالمية كرمت جسد اإلنسان حياً أو ميتاً وت عن 

دفنه؛ وقد عليه بأي شكل، ومن مظاهر التكرمي األمر بغسل امليت وتكفينه والصالة عليه و االعتداء
من الغزو ال يترك جسد اإلنسان ملقى  االنتهاءكان من هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه بعد 

                                                
  .363 - 362املصدر السابق،ص  :الشنقيطي  - 1
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على األرض سواًء كان ملسلم أو لغري مسلم، فقد أمر الرسول عليه الصالة والسالم بدفن املشركني 
  . 1كما أمر بدفن شهداء املسلمني
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ال خالف بني العلماء أن األحكام  الشرعية جاءت لتحقيق مصاحل العباد، فما من أمر  : املبحث الثاين
شرعه اإلسالم يف الكتاب أو السنة إال وكان فيه مصلحة حقيقية، وذلك باستعراض أدلة محاية جسم 

لقانون الوضعي ، ولكن اإلنسان أثناء حياته وحرمة جثمانه بعد مماته  يف الشريعة اإلسالمية وكذا يف ا
أحكام الشريعة ال تتغري وال تتبدل بتغري اتمعات واختالف األزمنة، يف حني أنه يطرأ عليها التبديل 

  .1بتغري اتمعات واحلضارات واختالف األزمنة  
  .وعليه فيكون املطلب األول لتفصيل األقوال و املطلب الثاين ألدلة ايزين

  
  
  
  

   راث الفقهي اإلسالمي الت :الفرع األول
حتدث الفقهاء منذ أزمنة طويلة عن وصل العظام بعظم إنسان ميت أو عظم حيوان ومثال 
ذلك ما ذكره اخلطيب الشربيين من أن وصل العظم الذي انكسر بعظم آدمي حمترم أو غري حمترم جائز 

ىت ما قرر ذلك أهل وكذلك جواز وصل العظم بعظم حيوان طاهر م. شرعاً مىت قال ذلك أهل اخلربة
  .2اخلربة، أو أن عظم اآلدمي غري متوفر 

  :الفقه اإلسالمي احلديث: الفرع الثاين
أيد جانب كبري من الفقه اإلسالمي احلديث مشروعية نقل األعضاء سواًء بصورة مجاعية عرب الندوات 

  .ا اهتمتات اليت واملؤمترات والفتاوى أو بصورة فردية من خالل األحباث إضافة إىل بعض التشريع
 : اآلراء الفردية لعلماء اإلسالم :أوالً

م وذلك بإباحته سلخ جلد امليت لعالج حروق األحياء يف 1973فرباير  03: حممد خاطر. 1
فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من جلد املتوفني بعد وفام :" حيث قال 1069الفتوى رقم 

لألحياء حيقق مصلحة ترجح مصلحة احملافظة على الذي  لعالج احلروق اجلسيمة والعميقة بالنسبة
  ". تؤخذ الطبقات السطحية من جلده وليس يف هذا ابتذال للميت وال اعتداء على حرمته

                                                
  236املرجع السابق، ص : مسرية عايد الديات  - 1
م ، مكتبة ومطبعة  1958 -هـ1377، ط ،  عاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل معرفة م) : حممد اخلطيب (الشربيين   - 2

  .190ص 1مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مصر ، ج 



حكم نقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إىل األحياء                      :             الفصل األول  
 

 
42 

وقال أن ذلك جائز شرعاً واشترط يف اإلباحة على املوتى الذين ال أهل هلم إذا دعت الضرورة       
  .1أو الذين أذن أهل بذلك   له، أو األموات الذين أوصوا بذلك يف حيام

إن أخذ : "م يف إباحة نقل عيون املوتى إىل األحياء حيث قال1959أفريل  14: حسن مأمون. 2
عني امليت لترقيع قرنية عني املكفوف احلي حيقق مصلحة ترجح مصلحة احملافظة على امليت جاز ذلك 

 . العدمي األهل يكون بدون إذنه  شرعاً، بالنسبة للميت الذي لديه أهل أو الذي أوصى بذلك، أما
م حول موضوع زرع األعضاء واليت صدرت 1979ديسمرب  05يف  :جاد احلق علي جاد احلق .3

حيث أجاز هذه العملية وفقاً للشروط السابقة الذكر أعاله بالنسبة للميت الذي ال أهل  1323برقم 
  .له أو الذي أذن أهله يف ذلك أو الذي أوصى بذلك

وجيوز كذلك أخذ جزء من إنسان ميت ونقله إىل إنسان حي مادام قد غلب على ظن " : حيث قال
على ما تقدم من أسس  اهذا األخري ذا النقل باعتباره عالجاً ومداواة وذلك بناًء استفادةالطبيب 

  .2فقهية
يف رد له على سؤال هل جتوز الوصية جبزء من :  يوسف القرضاوي فضيلة الدكتوركما أجاز . 4

 البدن بعد املوت؟ 
ال مانع من أن يوصي بذلك بعد موته ألن فيه منفعة خالصة للغري  دون احتمال أي "بأنه : فأجاب  

ضرر عليه، فإن هذه األعضاء تتحلل بعد أيام وتأكلها التراب ، فإذا أوصى ببذهلا للغري قربة إىل اهللا 
على حترمي ذلك بشرط أن ال يكون  تعاىل فهو مثاب مأجور على نيته وعمله، وال دليل من الشرع

  ". التربع باجلسم كله أو جبانب كبري منه
كما أباح للورثة التربع جبزء من امليت مما حيتاج إليه بعض املرضى لعالجهم كالكلية والقلب       

وحنومها بنية الصدقة عليه اليت يستمر ثواا مادام املريض منتفعاً ا، ومنع ذلك يف حالة ما أوصى 
    .يت يف حياته بعدم التربع فهذا من حقه وجيب إنفاذ وصيته فيما ال معصية فيهامل

ويف جواب آخر على سؤال طرح عليه بشأن تدخل الدولة يف أخذ بعض أعضاء املوتى يف 
احلوادث والذين ال تعرف هويتهم أو ال يعرف هلم ورثة الستخدامهما يف إنقاذ غريهم من املرضى 

ا، فأجازها يف حدود الضرورة بشرط أن يستوثق من عدم وجود أولياء للميت  واملصابني احملتاجني هل
  .وال يوجد ما يدل على أن امليت قد أوصى مبنع ذلك أو رفضه 

                                                
  .64-62املرجع السابق ، ص : مروك نصر الدين  - 1
  .67-59ص :  املرجع نفسه  - 2



حكم نقل وزرع األعضاء البشرية من األموات إىل األحياء                      :             الفصل األول  
 

 
43 

مفيت اجلمهورية السابق اشترط الضرورة واستثىن منهم احملكوم عليهم : الدكتور سيد الطنطاوي .5
مبوافقة أسرته بعد الوفاة، وأجاز فضيلته نقل باإلعدام من اشتراط موافقة الشخص قبل وفاته و

 .1األعضاء منهم فور توقف حيام وذلك إلنقاذ حياة املرضى
يف إطار االجتهادات اجلماعية اليت دأبت عليها بعض ااميع الفقهية ذهب  :الفتاوى اجلماعية: ثانياً

 :بعضها إىل إجازة نقل األعضاء 
ويف حالة زرع قلب أو زرع ( ...وقد جاء يف أحد نصوصه : رالس اإلسالمي األعلى باجلزائ. 1

أعضاء إنسان ميت وال ميكن يف حالة زرع القلب باخلصوص استعمال  القرنية ترقيع العني إمنا يستعمل
قلب إنسان حي ولو رضي بذلك، ألن انتزاع قلبه يؤدي إىل وفاته قطعاً وال جيوز قتل إنسان من أجل 

 . 2)يف ذلك جرمية ال تقر ا الشرائع حفظ حياة إنسان آخر ألن
بفتواه اخلاصة : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اللجنة العامة للموسوعة الفقهية بالكويت .2

بنقل الكلى وقد أجازت اللجنة نقل األعضاء سواءاً من امليت أو احلي على أنه إذا كان املنقول ميتاً 
الضرورة يف إنقاذ احلي تبيح احملظور وبقدم املوصى له يف  جاز النقل سواًء أوصى أو مل يوص إذ أن

 .ذلك من غريه كما يقدم اآلخذ من جثة من أوصى أو مسحت أسرته بذلك عن غريه
أما إذا كان املنقول منه حياً فإذا كان اجلزء املنقول يفضي إىل موته كالقلب والرئتني أو فيه       

  .فإن النقل يكون حراماً مطلقاً سواًء أذن أو مل يأذنتعطيل له عن واجب كاليدين والرجلني معاً 
أما نقل إحدى الكليتني أو العينني أو األسنان أو بعض الدم فهو جائز بشروط احلصول على إذن 

  . 3املنقول منه
  

واليت أقرت فيها بإباحة نقل األعضاء من : هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية .3
  . 4مليت  دون أدىن تفرقة املتربع احلي أو ا

والذي يقضي بأن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه يف : جملس امع الفقهي اإلسالمي.4
جسم إنسان آخر مضطر إليه إلنقاذ حياته أو الستعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساسية هو 

                                                
  .144-142املرجع السابق، ص : أمحد حممود طه - 1
  .م20/04/1972الفتوى الصادرة بتاريخ  - 2
   .م24/12/1979بتاريخ  132رقم  - 3
  .م06/11/1982يف  99فتوى رقم  - 4
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ذ منه، كما أن فيه عمل جائز ومحيد وال يتناىف مع الكرامة اإلنسانية بالنسبة لإلنسان املأخو
 :1مصلحة وإعانة خرية للمزروع فيه ويشترط ملشروعية ذلك

  أن ال يضر أخذ العضو من املتربع به ضرراً خيل حبياته العادية. 
 ًأن يكون جناح كل من عملييت النقل والزرع حمققاً يف العادة أو غالبا. 
 أن يكون إعطاء العضو طوعاً من املتربع دون إكراه. 
حيث ناقشت موضوع بيع   : ؤيا اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية يف الكويت ندوة الر.5

األعضاء واألنسجة البشرية وانتهت إىل جواز نقل األعضاء للمرضى يف الظروف والشروط املقررة 
شرعاً، و رأَى األكثرية إباحة احلصول على األعضاء من األحياء شريطة عدم اإلضرار بالشخص 

 املتربع 
ا أشارت الندوة إىل أنه جيب أن ال نترك احلصول على األعضاء وال سيما يف حالة كم    

االضطرار ملنافسة املريض الغين للمريض الفقري، بل تنشئ له الدولة  هيئة حتكمه ونتقي حماذيره 
  .2وتديره وفق قانون مفصل يوضح ذلك 

قتضت الضرورة ذلك وأن يغلب وعليه فإنه جيوز استعمال أعضاء امليت يف معاجلة احلي إذا ا   
  .3على الظن حصول الشفاء حسب ما يقرر أهل اخلربة العدول من األطباء

  
  
  :جممع الفقه اإلسالمي قرارات. 6

نقل القرنية بعد التأكد من موت صاحبها  أجاز امع الفقهي اإلسالمي :4قرار جواز نقل القرنية .أ
جناح العملية حتقيقاً ألعلى املصلحتني واجتناب أخف إىل مريض حمتاج إليها مىت غَلَب على الظن 

 .الضررين وإيثار مصلحة احلي على امليت

                                                
  قرار صادر يف الدورة الثامنة  واملنعقدة  مببىن رابطة العامل -  1
  .م1985جانفي  28-19اإلسالمي يف مكة املكرمة يف الفترة ما بني  

  .م18/04/1987انعقدت يف  - 2
م، دار ابن حزم للطباعة ، بريوت ص 1995 -هـ1416،  1، طة اجلسدية يف اإلسالماملسؤولي:  عبد اهللا إبراهيم موسى - 3

24.  
  م24/10/1985الصادر بتاريخ  62رقم  - 4
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 وفيه مت إجازة نقل األعضاء مع اشتراط التحقق من موت املتربع: 1قرار بشأن أجهزة اإلنعاش .ب
 وقد مت النظر يف موضوع  تقرير الوفاة: بشأن أجهزة اإلنعاش الصناعي وموت الدماغ قرار .ج

بالعالمات الطبية القاطعة ويف جواز رفع أجهزة اإلنعاش الصناعي عن مريض توضع عليه يف حالة 
 . 2العناية املركزة

وتقرر فيه تعريف العضو :  بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاًقرار . د
ي ونقل العضو من ميت من األعضاء واملتمثلة يف نقل العضو من ح االنتفاعالبشري، كذا صور 

  .3والنقل من األجنة 
 . 4بشأن استخدام األجنة كمصدر لزراعة األعضاء قرار. هـ

  .5 بشأن زراعة األعضاء التناسلية قرار .و
وعليه فإنه جيوز استعمال أعضاء امليت ملعاجلة احلي إذا اقتضت الضرورة ذلك وأن يغلب على      

  .6اخلربة العدول من األطباء الظن حصول الشفاء حسب ما يقرره أهل 
  .القانون الوضعي :الفرع الثالث

يتجه القانون إىل إجازة نقل وزرع األعضاء من األموات إىل األحياء وهناك دول أصدرت     
  .قوانني خاصة ذه العملية 

وقد تعرضت بعض القوانني صراحة إىل مسألة نقل األعضاء من جثث املوتى إىل األحياء 
ق تارخيياً للظهور عن تلك القوانني  اليت تعىن بتنظيم هذه العمليات بني األحياء، ويعود وكانت األسب

السبب يف هذه األسبقية إىل مبدأ حرمة اإلنسان يف احلياة وسالمة جسمه، يعترض طريق املعنيني 
 18 القانون االسباين الصادر يف: ذه العمليات يف حال إجرائها بني األحياء، ونذكر من بينها 

م والذي حبث يف استعمال اجلثة لغايات البحث العلمي ، والقانون االيطايل 1950كانون األول 
م ، والقانون 1958م ، والقانون السويدي الصادر يف 1957نيسان  03الصادر يف 

                                                
 16و  11املؤمتر الثالث املنعقد بعمان  بني / مع الفقه اإلسالمي بشأن أجهزة اإلنعاش وموت الدماغ  05القرار رقم  - 1

  م1986أكتوبر 
  .مبكة املكرمة  1987أكتوبر  21و17 للمجمع الفقهي  اإلسالمي الصادر بني القرار الثاين - 2
  .م1989فيفري  11و 06مع الفقه اإلسالمي الصادر يف مؤمتره الرابع جبدة بني 01رقم - 3
  .م1990مارس  20و14مع الفقه اإلسالمي الصادر بني  58/07/06رقم  - 4
  .م1990أكتوبر   26و 23الصادر بني   مع الفقه اإلسالمي 59/07/06رقم - 5
  .24ص  السابق،املرجع : عبد اهللا إبراهيم موسى - 6
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م  و 1967حزيران  07م،  والقانون الدمناركي الصادر يف 1966التشيكوسلوفاكي الصادر يف 
  .م1968آب  10لي الصادر يف القانون الربازي

 43األردن فقد صدر قانون االنتفاع بعيون املوتى ألغراض طبية رقم : ومن بني الدول العربية
م وصدر أول 1977الصادر يف  32م، وقانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان رقم 1956لسنة 

م وذلك بالقانون رقم 1959تنظيم تشريعي ملسألة االحتفاظ بالعيون واالستفادة منها يف مصر سنة 
274 .  

يعد القانون  الفرنسي األسبق يف تنظيم املسائل املرتبطة جبسم اإلنسان، ويرجع ذلك للظروف 
الدينية واالجتماعية املتمثلة يف عدم اعتراض الكنيسة للقيام بالتجارب العلمية على جسم اإلنسان مما 

 تطوير اال الطيب بصفة عامة واستقطاع وزرع يسمح لألطباء باالستفادة من هذه العوامل وبالتايل
  . األعضاء البشرية بصفة خاصة

م والذي 1887وترجع أوىل النصوص الفرنسية املتعلقة بإجازة املساس جبسم اإلنسان إىل سنة 
بفضله ميكن تشريح جثة املتوىف سواًء كان ذلك من أجل البحث عن أسباب الوفاة أو يف نطاق 

  .البحث العلمي
يتضمن القانون الفرنسي تنظيماً عاماً ملسائل نقل وزرع األعضاء إال حديثاً، فقد صدرت  مل

م ويتعلق هذا القانون بنقل القرنية، وقد صدر يف 1949عدة نصوص تتعلق ذا اال من سنة 
الصادر بتاريخ  Caillavetاملعروف بقانون  1181- 76وقت الحق القانون رقم 

قل وزرع األعضاء البشرية وقد تضمنت املادة األوىل من هذا القانون م املتعلق بن22/12/1976
نقل وزرع األعضاء بني األحياء وتناولت املادة الثانية نقل وزرع األعضاء من جثث املوتى، واستبعد 
يف املادة الثالثة املقابل املادي، وجتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون تناول بصفة أساسية عمليات نقل 

الصادر بتاريخ  501-78ودخل هذا القانون حيز التنفيذ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  الكلى
  .م 31/03/1978

م والذي عاجل فيها 29/04/1994الصادر بتاريخ  654-94أضاف القانون الفرنسي رقم 
عمليات نقل وزراعة األعضاء بشكل مستفيض وذلك بإضافة وتعديل مواد خمتلفة يف قانون 

  .صحة العامة والقانون املدينالعقوبات وال
أعقبت هذه القوانني مبجموعة من النصوص التنظيمية املرتبطة مبجال نقل وزرع األعضاء 
البشرية يف شكل مراسيم واليت أجازت استئصال األعضاء سواًء من األحياء أو من اجلثث بشرط 
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ة أو طبية وأكدت على مراعاة الضوابط العديدة اليت نصت عليها، سواًء كانت قانونية أو تقني
واجب مراعاة احترام حرية وكرامة اإلنسان، حيث اشترطت أن تتم هذه العمليات بدون مقابل 

  .وأن تكون ألغراض عالجية بعد احلصول على املوافقة احلرة للمتربع
م شرط آخر يتمثل يف سرِية هوية األطراف فال ميكن 1994وقد أضاف القانون الصادر يف 

  .1ة شخصية املستفيد، وال جيوز للمستفيد معرفة شخصية املتربعللمتربع معرف
كما مل يكن القانون اجلزائري يف منأَى عن التطورات العلمية القانونية يف جمال نقل األعضاء، 
بل كان من السباقني يف إصدار نصوص قانونية ينظم من خالهلا هذه العملية وقد نظمها مبقتضى 

لق حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم يف الفصل الثالث منه املعنون املتع 05-85القانون رقم 
  .167إىل املادة  161بانتزاع أعضاء اإلنسان وزرعها وقد حددها من املادة 

  
    
      

 
واحلجج  األدلةاعتمد أصحاب االجتاه املؤيد لنقل وزرع األعضاء البشرية على جمموعة من 

  :وهي
  .2احة، ونقل األعضاء البشرية مباح لعدم ورود يف الشرع ما حيرمهأن األصل يف األمور اإلب

  .من القرءان الكرمي دليل اجلواز:الفرع األول
  :3استدلوا مبا فهموه من آيات االضطرار وهي      

  .]173البقرة[ Mq     p  o  n    m  l       k      j  ir      v  u   t  sL : قوله تعاىل  -  أ
 ]. 145األنعام[ M ©  ¨      ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ªL : قوله تعاىل  - ب
  ] .115النحل[ M    y  x  w   v  u   t  s  r    q  pL : قوله تعاىل  - ج

                                                
  .41املرجع السابق، ص: امسي قاوة فضيلة  - 1
  . 98املرجع السابق، ص: مسرية عايد الديات  - 2

ية، مكتبة م ، مكتبة الصحابة ، جدة الشرق1992 -هـ 1412، ط حكم نقل األعضاء : عقيل أمحد العقيلي  - 3
  . 75القاهرة، ص،التابعني
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 ].119األنعام[ M2  1  0  /  .  -  ,    +  *L : قوله تعاىل -د
  ]. 3املائدةM]  \  [  Z   Y  X  W^  b  a   ̀ _L    ]  :قوله تعاىل -هـ

تفيد  هذه اآليات استثناء حالة الضرورة من التحرمي املنصوص عليه، فإذا : من اآليات وجه الداللة
ثبت أن رعاية مصلحة املريض يف سالمة نفسه وجسده، يقتضي زرع عضو يف جسمه وال يوجد 
دواء يقوم مقامه، فإن هذا جيوز شرعاً ومىت وجدت حالة الضرورة وجب إعمال أحد مقوماا 

أعلى املصلحتني أو دفع أعظم املفسدتني، فإذا توقف عالج املريض على زرع عضو  يف حتصيل املتمثل
  . 1يف جسمه فال شك أن مصلحة العافية تعلو مصلحة اجتناب احملرمات

 وأن اهللا أعطى للضرورة حكماً غري حكم السعة فأباح فيها ما كان حمرماً حال السعة و
 غريه وعلى ذلك فيجوز نقل عضو من أعضاء اإلنسان التداوي ضرورة فيباح فيه ما مل يكن مباحاً يف

  .   2إىل غريه
بأنه ليس يف آيات الضرورة ما يبيح حلم اآلدمي أو شيء من أجزائه الثابتة فيه، ال بأكل عند  ونوقش

الضرورة وال بنقل أعضاء حي أو ميت عندها، بل إن اآليات تتحدث عن األشياء احملرمة على 
 يف كتابه وعلى لسان رسوله الكرمي ومنع من تناوله منها ال حيل إال يف حال اإلنسان وأن ما حرم اهللا

  .االضطرار 
وقد فصل اهللا احملرمات على سبيل احلصر يف كتابه العزيز وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ألن 

Mg  f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \h    i : يف قوله تعاىللفظة إمنا 

l       k      j  q     p  o  n    mr  v  u   t  sL ]أفادت احلصر وتتضمن النفي ]173البقرة،
واإلثبات فثبت ما تناوله اخلطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت هاهنا التحرمي ال سيما فقد جاءت 

M  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  :يف قوله تعاىلعقب التحليل 

    Z    YL ]172البقرة. [  
ت اإلباحة على  اإلطالق  مث عقبها بذكر احملرم بكلمة إمنا احلاصرة فاقتضى ذلك اإليعاب فأفاد

  .للقسمني فال حمرم خيرج عن هذه اآلية
                                                

  .133م، د د ن، ص1987-هـ 1407، 2، طاألحكام الشرعية لألعمال الطبية : أمحد شرف الدين  - 1
ت   د 1، ط )املوت الرحيم(معيار حتقق الوفاة وما يتعلق ا من قضايا حديثة يف الفقه اإلسالمي  : علي حممد علي أمحد  - 2

  . 254،اإلسكندرية، ص  ن ، دار الفكر اجلامعي
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وإذا كان اهللا جل وعلى قد بني احملرمات على سبيل التفصيل وأباح أكلها عند الضرورة فيجب 
M  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  :ىلقوله تعا 1االقتصار على ما أباحه سبحانه حتاشياً ملدلول

ÈÉ       Î  Í  Ì  Ë    ÊL ]190البقرة.[  
M    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  :قوله تعاىلاستدلوا بالنصوص الدالة على اإليثار بدليل 

ÏÐ   L ]09احلشر .[  
ة معىن اإليثار تقدمي الغري على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة يف احلظوظ الديني :وجه الداللة

األخروية، وذلك ينشأ عن قوة اليقني وتوكيد احملبة والصرب على املشقة، أو أن يقدم غريه على نفسه 
  .يف النفع له والدفع عنه وهو يف  النهاية األخوة

ومن باب اإليثار أن يتربع اإلنسان قبل موته بعضو أو أكثر من أعضائه إحياء للنفس البشرية على أن 
  . تأخذ منه بعد الوفاة

  :نوقش من جوانب هيو
أن اآلية كانت يف اإليثار باملال أي حبظوظ الدنيا ولذائذها كما قال املفسرون وكما عرفوا به - 1

 .اإليثار طلباً ورغبة يف النعيم األخروي، ومل تكن يف تقدمي عضو من أعضاء اإلنسان لغريه 
يعرضها اإلنسان للتهلكة أن حفظ احلياة هدف عظيم ومصلحة من املصاحل الضرورية فاحلياة ال - 2

M  J  I  :وقوله تعاىل، ]195البقرة[ Mx      w  v  u  ty   L 7 8  :لقوله تعاىل

KL       Q  P         O  N  ML ]29النساء .[ 
اإليثار احملمود ما كان يف حدود املأذون به شرعاً كاجلهاد يف سبيل اهللا فيصرب املسلم يف هذه  -3

يقتحم صفوف األعداء ويقدم روحه فداء لدينه ووطنه، فاألرواح يف اجلهاد املواقف وجيب عليه أن 
مبذولة ، ويف السلم واألمن مصانة فنفع املسلم ألخيه إمنا هو يف حدود قدرته وحتمله على غرار ما 
أذن فيه الشارع رغبة يف الثواب، ولذلك نرى دائرة اإليثار ليست مطلقة يف كل شيء فهي يف 

  . احلظوظ الدنيوية
  

                                                
  . 82املرجع السابق، ص: عقيل أمحد العقيلي - 1
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ومن مث يكون اإليثار بالنفس ذاا وجبسم اإلنسان أو أعضائه حرام وال جيوز اإلقدام عليه ما 
  .1عدا اجلهاد يف سبيل اهللا

  .القواعد الفقهيةدليل اجلواز من  : الفرع الثاين
  : وقد عزز أصحاب هذا االجتاه رأيهم مبجموعة من القواعد الفقهية وهي        

 . 2راتالضرورات تبيح احملظو - 1
 .3الضرر يزال - 2
  . 4إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضرراً - 3

هي بلوغ املضطر حداً إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب من اهلالك وهذا يبيح تناوله :  فالضرورة
  .  5احملرم

لى أن إباحة أنه جيوز لإلنسان أن التصرف يف جسده عند الضرورة فتدل هذه القواعد ع: وجه الداللة
احملظورات اليت تقتضيها الضرورات قاعدة يدل عليها العقل والشرع، ونقل األعضاء من جثث املوتى 
حيث تتنازع مصاحل األحياء مع مصاحل املوتى وأهلهم فإن إباحته تستند إىل القواعد اليت تسوغ 

االحتياج إىل هذا  تشريف اجلثث نفسها، ولعل القاعدة اليت تفيد إباحة تشريح جثث املوتى عند
التشريح يف االستفادة به مبعرفة سبب املوت يف ظروف االام جبرمية القتل أو غريها هي نفسها تفيد 
السماح بأخذ األعضاء من املوتى النقاد حياة املرضى، إذ متكن العلم من االستفادة يف هذا اال 

ثة عالجاً وحيداً للمريض تعلو مصلحة وهكذا فإنه يف حالة الضرورة حني يتعني استقطاع جزء من اجل
هذا األخري على املصلحة اليت حيفظها مبدأ حرمة املوتى وجيوز من مث استقطاع هذا اجلزء من اجلثة 
لوضعه يف جسم املريض إذا توفرت عدة شروط حني تصبح املصلحة املترتبة على العملية مصلحة 

ضاء من اجلثة ألغراض عالجية لدى األحياء ال اجتماعية جديرة بالرعاية، والواقع أن استقطاع أع
  .  6يتضمن إهانة للميت أو مساساً بالكرامة اإلنسانية ألن هذا العمل ال جيري بقصد حتقري املوتى
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ولكن املقصود منه هو منفعة احلي وهو أفضل من امليت ألنه ال يزال يف جمال االنتفاع به يف اتمع 
  . 1ء أوىل من ترك اجلزء املنتفع به يبلى يف الترابوال خيفى أن رعاية مصلحة األحيا

 .2احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة كانت أو خاصة : " أما قاعدة 
أن حاجة األحياء إىل العالج ودفع ضرر األمراض وخطرها مبرتلة الضرورة اليت يباح  : وجه الداللة 

  .من أجلها ما هو حمظور شرعاً
يف إنقاذ املرضى أو دعت احلاجة يف إصالح أبدام إىل نقل  وبناًء عليه إذا دعت الضرورة

  .جزء من امليت إليهم جاز ذلك، ويف إباحة هذا النقل أكرب نفع وأعظم فائدة 
بأن هذه القواعد تتناول ما دل الشرع بدليل كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس صحيح،  نوقش هذا  

ر بقدرها وال يزاد عليه، وإن ما أطلق الشارع وإن ما دل الشرع على رخصة فيه فإن الرخصة تقد
حترميه من غري تقييد وال استثناء ال يدخل يف هذه القواعد كعصمة النفس املعصومة يف كتاب اهللا 
وسنة رسوله، وتقطيع أعضاء اإلنسان املسلم عمداً مع سالمة اجلسم يف حال السلم ليس بداخل حتت 

ارب عمداً ليس بداخل حتتها، وتقطيع أعضاء الكافر احملارب القواعد، وتقطيع أعضاء الكافر غري احمل
عمداً على وجه التمثيل أو لزرعها ليس بداخل حتت تلك القواعد ألن ذلك ما أباحه الشارع من 

  .3الكافر، فالشارع أباح قتال املقاتلني وسبيهم وسيب أمواهلم وذريام
  :اآليتفريد عليها ب" الضرر يزال: "أما استدالهلم بقاعدة 

تدل على أن اإلنسان مأمور بأن يزيل الضرر عن نفسه، ألن نفسه ليست ملك له ألا فهي 
: مث أن الفقهاء  قالوا:" ملك بارئها وال حيق له أن يلحق الضرر بغريه ألنه حرام ولذلك قال السبكي 

  .قال وذلك كعائد يعود على قوهلم الضرر يزال" أن الضرر ال يزال بالضرر
فريد عليه ".إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضرراً:" الهلم بقاعدة أما استد
  :كاآليت

أن ذلك عندما تتعرض أمور متفاضلة ال ميكن خالص أحدمها إال بإهدار اآلخر مما لإلجتهاد 
على فيه مدخل،كما لو اضطر انسان ملال آخر إلنقاذ نفسه فحينئذ تتعارض النصوص اآلمرة باحملافظة 
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النفس والنصوص احملرمة ملال الغري فريتكب األخف وهو مال الغري مع الضمان لتحقيق مصلحة جناة 
  .املسلم اليت هي أعلى من خطر مال الغري 

أما االضطرار لعضو إنسان حي وال ينفع إال العضو احلي فليس هناك جمال للموازنة ألن 
يف مأمنه الشرعي ال حيل إال بإحالل ممن منحه  العضو احلي السليم معصوم شرعاً حىت من صاحبه فهو

احلرمة وهو خالقه سبحانه و تعاىل ،والعضو التالف سببه غييب فال تعارض بني عضو يف إنسان وعضو 
إن أعلى املصلحتني بقاء عضو املعصوم :يف آخر حىت حناول التوفيق واجلمع بني مصاحلها ،ويقال 

ة ونقله وزرعه يف آخر مظنوا فأعلى املصلحتني هو ما بعصمته شرعاً،وألن بقائه متيقن السالم
  .حكمت الشريعة به وأي مصلحة خالفت الشريعة مل تتبع 

  من القياسدليل اجلواز : الفرع الثالث
 على جواز نقل العضو من احلياستدل بعض العلماء جلواز نقل األعضاء من امليت بالقياس 

و من أعضاء جسده يف حياته مع احتمال أن يتضرر من حيث أنه إذا جاز لإلنسان احلي التربع بعض
جراء ذلك وإن كان احتماال مرجوحاً فال مانع من أن يوصي بذلك بعد موته ألن يف ذلك منفعة 

  .1خالصة للغري دون احتمال أي ضرر عليه، فإن هذه األعضاء  تتحلل بعد أيام ويأكلها التراب
ه حيث يتعني استقطاع جزء من اجلثة إذا دعت وقياساً على جواز التشريح لوجود احلاجة في

الضرورة إليه لعالج شخص مريض وأن احملافظة على حياة املريض أوىل من ترك العضو املنتفع به  
  . 2يبلى يف التراب

واستدلوا أيضاً مبا نص عليه الفقهاء من جواز أكل املضطر من ميتة اآلدمي أو قتل غري املعصوم 
ليه من جواز شق بطن امليت الستخراج مال الغري الذي ابتلعه، ومن جواز واألكل منه ومبا نصوا ع

شق بطن املرأة امليتة ويف بطنها ولد ترجى حياته، فلئن جيوز نقل أعضاء امليت أوىل وأحرى إلنقاذ 
  .3النفس احملرمة اليت هي أعظم من حرمة املال

عضو لنقله إىل جسم  وبناءاً على ذلك جيوز شق بطن امليت وأخذ عضو منه أو جزء من
إنسان حي آخر إذا غلب على ظن الطبيب استفادة هذا األخري باجلزء املنقول إليه رعاية للمصلحة 

بشق بطن اليت ماتت حامالً واجلنني يتحرك يف أحشائها وترجى : الراجحة اليت ارتآها الفقهاء القائلون
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ت ، وأن الضرر األشد  يزال بالضرر حياته بعد إخراجه وإعماالً لقاعدة الضرورات تبيح احملظورا
األخف واليت من تطبيقاا جواز األكل من إنسان ميت عند الضرورة صوناً حلياة احلي من املوت 

اختيار أهون الشرين، وإذا تعارضت : جوعاً املقدمة على صون كرامة امليت، وإعماالً لقاعديت 
  .مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما

ويف عصرنا رأينا : ياس على جواز أخذ الدم من احلي، حيث قال القرضاويواستدلوا بالق
التربع بالدم وهو جزء من جسم اإلنسان يتم يف بالد املسلمني دون نكري من أحد من العلماء بل هم 
يقرون احلث عليه ويشاركون فيه،  فدل هذا اإلمجاع السكويت إىل جواز الفتاوى الصادرة يف ذلك 

  .شرعاًعلى انه مقبول 
وبالقياس على الصدقة فاإلسالم مل يقصر الصدقة على املال بل جعل كل معروف صدقة،  

وأفضلها، ألن البدن  األنواعفيدخل فيه التربع ببعض البدن لنفع الغري، بل هو ال ريب  من أعلى 
ربات وأعظم أفضل من املال واملرء جيود مباله كله إلنقاذ جزء من بدنه، فبذله هللا تعاىل من أفضل الق

  . الصدقات
حيث يقول الدكتور يوسف  االضطراربالقياس على جواز أكل ميتة اآلدمي عند  ونوقش استدالهلم

أمجع العلماء على أن نظرية الضرورة ال تقبل يف جرائم النفس أبداً، ألنه ال يصلح أن ينقذ : قاسم
  .خالف بل حمل إمجاعإنسان على حساب إنسان آخر وهذا أيضا باإلمجاع، مسائل ليست حمل 

والضرورة جيب أن تقدر بقدرها حبيث ال يؤدي الفعل املرتكب يف ظلها إىل ضرر أشد : ويقول أيضا  
من الضرر املراد تفاديه وأن للفقهاء قولني يف جواز األكل من حلم اآلدمي امليت عند الضرورة لكرامته 

 ألقوال الفقهاء أن عرضت دم اآلدمي بعحتت موضوع أكل حل 1300حيث جاء يف الفتوى رقم 
والذي خنتاره لإلفتاء هو قول احلنفية والظاهرية وبعض فقهاء املالكية واحلنابلة  القائلني بعدم جواز 
أكل حلم اآلدمي امليت عند الضرورة لكرامته بناًء عليه حيرم نقل األعضاء من امليت ألن فيه اعتداء 

، كما نوقش  القياس على أخذ الدم من احلي حيث قال عليه وعلى كرامته اليت صاا اهللا بعد وفاته
الدكتور صفوت حسن لطفي إن أساس التحرمي يف زراعة األعضاء البشرية يقوم على قطع عضو من 

على وهذا السبب ال ينطبق ... أعضاء جسم اإلنسان وبعدم تعويض اجلسم عن اجلزء املقطوع منه
إفرازات مكونات الدم املختلفة ويستمر سريانه يف الدم ألنه سائل متجدد يفرزه اجلسم من جهاز 

شرايني اجلسم وأوردته فترة من الزمن مث يفسد وتنكر خالياه، ويقوم اجلسم بإفراز مكوناته وخالياه 
هذا باإلضافة إىل أنه ال يقع أي ضرر فعلي على املتربع أياً كان نوعه بل إن أخذ ...مرة أخرى وهكذا
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بل أنه من ... إفراز مكونات الدم وخالياه تنشط يف تعويض ما أخذ بعض الدماء منه جيعل أجهزة
اجلائز شرعاً فصد الدم لعالج بعض األمراض كضغط الدم وغريها وهو ما يعرف باحلجامة اليت ورد 
ذكرها يف  كتب الفقه كما يستخدم فصد الدم يف تقليل بعض أعراض مرضى الشلل الفجائي 

 احلساسية، التسمم الدموي والرتيف: الدم أخطارها الكثرية مثل وبالرغم من ذلك فإن لعمليات نقل
الكبدي  االلتهابمنع التجلط والفشل الكلوي إضافة إىل نقل العديد من األمراض مثل وأخطار 

والزهري واإليدز، هذا ما جيعل الكثري من أطباء العامل ومراكز البحوث الطبية   واملال ريا الوبائي
للدم مثل مشتقات اخلمرية اليت هلا قدرة على محل األكسجني بدالً من خاليا للبحث عن بديل فعلي 

  .الدم وذلك للبعد عن املخاطر الرهيبة اليت  يتعرض هلا من ينقل إليه الدم 
على جواز نقل األعضاء بالقياس على جواز شق بطن امليت  الستخراج اجلنني  مناقشة االستداللأما 

  :ة أمورأو املال والقياس مردود لعد
إن إخراج الولد احلي مصلحة حمضة ال نقل فيها ألعضاء األم فإخراج الولد يتفق مع مقاصد * 

  .الشريعة
خروج هذا اجلنني للحياة فيه مصلحة لألم بسالمتها حني خيرج وهي حية و حبصوهلا على سالمة * 

  .ولدها
ه فهو كما لو أخرج من إخراج الولد احلي مصلحة ومقصد شرعي مأذون، وما يترتب على إخراج* 

  .بطنها وهي حية عند تعسر الوالدة وكما ولو شق بطنها إلجراء عملية ملصلحة البدن نفسه
إخراج هذا اجلنني احلي واجب شرعاً وتركه إهدار حلياته بل إن من تعمد ذلك  فعليه الدية املقررة * 

  .للجنني
اة األم خبالف العضو املرتوع فهو جزء إن أخذ حياة هذا اجلنني هي حياة منفصلة ومستقلة عن حي* 

  .من اجلسد وخاصة إذا كان مرتوع من حي ألن حياته متصلة حبياة املتربع
لألم أن تنتفع بأعضائها يف حياا ألا متلكها خبالف اجلنني فإا ال متلكه،  ويقول الدكتور حممد * 

ني  وبني نزع عضو من جسد امليت أن هناك فارقاً كبري بني شق البطن الستخراج اجلن: عوض سالمة
ففي األوىل حمافظة حلياته وليس هناك أي مساس أو اعتداء على حرمته، خبالف نزع عضو من جسد 

  .امليت لزرعه يف جسد آخر ففيه مساس حبرمة  هذا اجلسد الذي كرمه اهللا تعاىل حياً وميتاً
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بني الفقهاء وعلى القول أما خبصوص شق بطن امليت الستخراج املال فإا مسألة خالفية 
.1جزء منفصل عن اجلسد وال ميلكه خبالف األعضاء فإا متصلة و ميلكها املال باجلواز فإن هذا 

من خالل ما سبق عرضه يف موضوع جواز نقل األعضاء من امليت  من عدمه خلصنا إىل   
هلم حججهم وجود من ينادي باجلوازية وله حجج يف ذلك وهناك من ينادي باحلظر وهم أيضا 

  .وأسانديهم، وإن  كنت أميل إىل أصحاب االجتاه املؤيد
وعليه فإن اخلالف صوري، فأما الذين منعوه فذلك لضوابط وأما الذين أجازوه فكذالك 

  .بضوابط، فال املانعني منعوه مطلقاً وال ايزين أجازوه مطلقاً وهذا ما سيتم معاجلته يف الفصل الثاين
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على الرغم من حتقق الطبيب من الوفاة األكيدة للشخص وبصورة كلية غري : املبحث األول
قابلة للعودة واإلصالح إال أنه ال يستطيع من تلقاء نفسه التصرف يف اجلثة، واستئصال األعضاء 

هذا  اإلجراء، ويف هذه  ن ملباشرة مثلمنها متهيداً لزرعها يف جسد إنسان آخر إال بعد إعطائه اإلذ
  : احلالة جيد اجلراح نفسه أمام وضعني

إما أن يكون املريض على درجة من الوعي واإلدراك فيعمد إىل إراحة الطبيب ومن هم 
حوله فيكون قد أوصى جبثته أو بكامل أعضائه أو بأي جزء منها قبل وفاته، أو أن خيتطفه املوت 

صرف يف اجلثة فيترك الطبيب أمام مفترق طرق،وإما أن جيد تعاوناً من قبل أن حيدد كيفية الت
أقارب املتوىف  وعائلته وإما أن ال جيد هؤالء األقارب فيصبح أمام ضحية من ضحايا احلوادث 

  .املفاجئة أو ممن هم جمهويل اهلوية أو ممن  حكم عليهم باإلعدام 
حلر مبباشرة العالج على جسمه من املبادئ ا) املريض( كما أن احلصول على رضا املستقبل    

املستقرة يف األعمال الطبية التقليدية ويف جمال عمليات زرع األعضاء، فإن احلصول على هذا 
وحيوياً ملا تنطوي عليه هذه العمليات من خماطر قد يتعرض هلا  الرضا ميثل أمراً هاماً وضرورياَ

مستنرياً واضحاً كما جيب أن تتوافر األهلية املريض يف املستقبل وجيب أن يكون هذا الرضا 
  .القانونية للمريض

  : وعلى ذلك فيقسم الفصل إىل مبحثني مها
  . ضوابط متعلقة باملتربِع :املبحث األول
  .ضوابط متعلقة باملتربع له :املبحث الثاين
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 مصدراً هاماً لألعضاء البشرية، وال عند مفارقة احلياة جسد اإلنسان يعترب هذا األخري
يستطيع اجلراح إستئصال أي عضو من جثة املتوىف إال بعد احلصول على إذن بذلك، وهذا اإلذن 
قد يكون من املتوىف نفسه قبل وفاته أو من أقربائه املقربني بعد وفاته إذا مل يكن املتوىف قد عرب عن 

  .إرادته قبل الوفاة
تطلبها عمليات نقل األعضاء البشرية قد ال يستطيع الطبيب االنتظار ونظراً للسرعة اليت ت

للحصول على موافقة أقرباء املتوىف الذي مل يعرب عن إرادته قبل وفاته لذلك يلجأ الطبيب إىل معيار 
  .الرضا املفترض

  
  

  
يستطيع الشخص البالغ العاقل أن يأذن باستقطاع أجزاء من جثته أو تشرحيها لألغراض 

  . 1يةالعلم
والقاعدة العامة أن من ميلك التنازل عن الكل ميلك التنازل على اجلزء، هذا يعين أن 
اإلنسان ميلك التنازل عن كل جثته أو أي جزء منها، والتنازل الكلي يضاعف كثرياً من إمكانيات 

م االستفادة بكل جزء منها إلعطاء عنصر احلياة ألكرب عدد ممكن من املرضى الذين يعانون آال
  .2املرض

  رفض الشخص استئصال أعضائه بعد وفاته: الفرع األول
إرادة املتوىف إذا ما عرب أثناء حياته عن عدم موافقته على املساس جبثته  احترامفبخصوص 

فال بد أن حتترم هذه اإلرادة، وقد اختلفت القوانني يف االعتماد على منوذج واحد للتعبري عن رفض 
ك من عرب عن هذا الرفض بالكتابة، والبعض اآلخر اختذ وسيلة بطاقات االستئصال من اجلثة، فهنا

 .التربع يف التعبري عن رفض االستئصال
  :اعتماد الكتابة كوسيلة للتعبري عن رفض االستئصال من اجلثة - 1

                                                
م، دار القلم، دمشق 1994 -هـ1414، ط املوقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء:  حممد علي البار - 1

  .172الدار الشامية، بريوت، ص 
  .293املرجع السابق، ص:  مسرية عايد الديات - 2
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أجازت بعض القوانني  الكتابة أو اإلقرار الكتايب إلثبات رفض الشخص املساس جبثته بعد 
حلالة ال ميكن االستئصال من اجلثة ولو بإرادة األقارب ألن املتوىف قد اعترض على وفاته، ويف هذه ا

  . 1ذلك فيجب احترام إرادته كما لو كان حياً
ويعد القانون اجلزائري من القوانني اليت تشترط الكتابة يف حالة االعتراض عن استئصال 

نع انتزاع األنسجة أو األعضاء قصد مي:" على أنه 165أعضاء من اجلثة هذا ما نصت عليه املادة 
  .2..." زرعها إذا كان الشخص قد رفض ذلك كتابياً وهو على قيد احلياة

يفهم من هذه املادة أن الشخص املتوىف إذا ما أعرب أثناء حياته عن عدم موافقته على 
يقع حتت  املساس جبثته فهذا ال جيوز ألي كان أن يعتدي عليها أو أن يأذن بذلك ، ألنه إذا فعل

  .3منه 153طائلة قانون العقوبات طبقاً لنص املادة 
ويكمن اهلدف من اشتراط الكتابة يف حالة االعتراض عن االستئصال من اجلثة يف احترام 
إرادة املتوىف الذي ال يريد املساس جبثته بعد وفاته، فيبني له القانون السبيل الذي ميكنه حتقيق ذلك 

احة االستئصال من جثته بطريقة كتابية، ويتضح من نص املادة أن وهو التعبري عن رفضه صر
االستئصال مشروط بعدم رفض املتوىف كتابياً، أو عندما حيتمل أن يؤدى االستئصال من اجلثة إىل 
إعاقة التشريح الذي يقوم به الطبيب الشرعي خاصة على جثث ضحايا جرائم العنف، أو ضحايا 

  . االت اليت قد تتطلب حبث األسباب احلقيقية للوفاةحوادث العمل أو غريها من احل
يتضح أن  05-85من قانون محاية الصحة وترقيتها رقم  1/ 165لكن بعد استقراء املادة 

الرفض الذي أشارت له هو اخلاص باالقتطاع لغرض الزرع والعالج ما يعين ذلك أنه إذا كان 
ض علمية جاز ذلك، وهذا ما أكدته املادة االستئصال ألي غرض آخر غري الزرع كاالقتطاع ألغرا

من القانون السالف الذكر جبواز التشريح بناًء على طلب من السلطة العمومية ولو عارض  168
ميكن إجراء تشريح اجلثث يف اهلياكل االستشفائية : "أقارب املتوىف ذلك، فتنص هذه املادة على

  :بناءاً على ما يلي

                                                
  .153املرجع السابق، ص:  امسي قاوة فضيلة - 1
م املتعلق حبماية الصحة 1985فرباير  16هـ املوافق ل1405مجادى األوىل  26املؤرخ يف  05 -85  : القانون رقم - 2

  .191، ص  8ع  1985فرباير  17يف اجلريدة الرمسية  وترقيتها، منشور
تنص على كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب باحلبس من   - 3

  .دج 100.000إىل  20.000سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 



 ضوابط النقل                                               الفصل الثاين                                         

 

 
61 

 .ار الطب الشرعيطلب من السلطة العمومية يف إط -

 .طلب من الطبيب املختص قصد هدف علمي -

ويتم إجراء تشريح اجلثث من أجل هدف علمي، مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني 
  ".من هذا القانون 164من املادة  3و 2

إن التشريح الذي يتم يف إطار الطب الشرعي ال فائدة من االعتراض عليه، ألنه يكون بأمر 
السلطة العمومية والغرض منه الوصول إىل حقيقة الوفاة، فهو ال يتم بقوة القانون ولو اعترض من 

عليه صاحبه أثناء حياته، فال حيتاج إىل موافقة األهل، لكن التشريح من أجل غرض علمي يتطلب 
قرة الثانية الف 164موافقة صاحبه أثناء حياته أو موافقة األهل بعد الوفاة وهو ما أشارت إليه املادة 

حينما نصت على وجوب مراعاة األحكام  05- 85من قانون محاية الصحة وترقيتها رقم 
من نفس القانون، ومل تشر إىل إمكانية  164املنصوص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 

  .الرفض الكتايب للمتوىف
اته ومع ذلك يباشر الطبيب فطبقاً هلذه النصوص قد يرفض الشخص املساس جبثته أثناء حي

اجلراح عملية االستئصال أو االقتطاع هلدف علمي على أساس أن اعتراض املتوىف كان على 
من قانون محاية الصحة  165االستئصال لغرض الزرع ال لغرض البحث العلمي مبوجب املادة 

غراض أخرى فيمكن وترقيتها واليت متنع فقط االقتطاع الذي يتم من أجل الزرع، أما االقتطاع أل
  .من قانون محاية الصحة وترقيتها 168حتقيقه باللجوء إىل نصوص أخرى كنص املادة 

من القانون السالف الذكر وذلك بتوضيح كيفية  165وعليه فال بد من تعديل املادة 
وشكلية تعبري الشخص عن قبوله أو رفضه االستئصال من جثته بعد وفاته وذلك من أجل حتقيق 

الالزم إلرادة املتوىف، كما يؤاخذ أيضاً على هذا القانون أنه مل يتطرق إىل شكل الرفض  االحترام
من قانون محاية الصحة وترقيتها، فهل تكفي  165الصادر من املتوىف واملنصوص عليه يف املادة 

ادقة الكتابة احملررة من قبل املعين، أم جيب أن تكون الكتابة رمسية أمام جهة خمتصة أم تكفي املص
على التصريح املدون خبط املعين وتوقيعه، وماذا بشأن اجلهة اليت جيب إيداع هذه الوثيقة لديها أو 

  .إرساهلا هلا ؟
مل يتعرض قانون محاية الصحة وترقيتها هلذه املسائل، ما يفهم أن األمر يتعلق فقط باملرضى 

والذين جيوز هلم التعبري عن إرادم  نزالء املستشفيات الذين حيتاجون إىل الرعاية الطبية املستمرة،
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بكل الوسائل إذا تعلق األمر باملوافقة على االستئصال من جثثهم، وكتابياً فقط للتعبري عن رفض 
  .هذا االستئصال

وجيب التنبيه من جهة أخرى إىل أنه ال تثار هذه املسألة إال بالنسبة للمرضى املتواجدين يف 
مليات نقل وزرع األعضاء البشرية مما يعين أن الوثيقة املكتوبة املستشفيات املرخص هلا مباشرة ع

املعرب فيها قبول االستئصال أو رفضه جيب أن توجه إىل مدير املؤسسة أو رئيس املصلحة اليت يعاجل 
  .فيها املعين

أما عامة الناس وإن كانت تتوفر لدى البعض منهم رغبة التربع بأعضائهم بعد وفام ال 
سبب عدم وجود جهات رمسية تتوىل تنظيم هذه املسألة خارج املستشفيات املرخص ميكنهم ذلك ب

هلا قانوناً مباشرة عمليات نقل وزرع األعضاء، وأبرز مثال هو ضياع فرص نقل األعضاء من 
ضحايا احلوادث، فالطبيب يف هذه احلالة ال ميكنه معرفة موقف املتوىف من مسألة التربع بأعضاء 

يتطلب االتصال بذويه الستشارم باستئصال األعضاء من جثته مدة زمنية يفقد  جثته، يف حني قد
  .فيها العضو صالحيته للنقل

كما مل يتعرض القانون اجلزائري حلالة املتوىف الرافض استئصال أعضاء من جثته بعد مماته 
منه عن هذه وهو قاصر، فهل يعد سكوته هذا رفضاً لعدم املساس جبسم القاصر؟ أم أنه سهواً 

  .احلالة؟
لكن مما الشك فيه أن عمليات نقل وزرع األعضاء هي جد حساسة ودقيقة سواءاً بني 

  .1األحياء أو من اجلثث مما جيب استبعاد القصر وكذا عدميي األهلية عن دائرا 
ومن الدول العربية اليت حذَت حذْو القانون اجلزائري يف اشتراط الكتابة للتعبري عن رفض 
الشخص استئصال األعضاء من جثته بعد وفاته القانون املغريب املتعلق بنقل األعضاء البشرية 

يعرب كل شخص يريد وهو على قيد احلياة أن : "15م حيث نص يف مادته  1999الصادر سنة 
يعترض على أخذ عضو من أعضائه بعد مماته عن رفضه األخذ بواسطة تصريح يتلقاه رئيس 

التابع هلا حمل إقامته أو القاضي املعني هلذا الغرض، ويتم تسجيل التصريح دون احملكمة املختصة 
عوائق لدى كتابة ضبط احملكمة اليت توجهه إىل مجيع املستشفيات املختصة يف أخذ األعضاء من 

                                                
  .156املرجع السابق، ص:  امسي قاوة فضيلة - 1
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األموات، ويشار إىل هذا التصريح يف السجل اخلاص الذي ميسك هلذا الغرض واملنصوص عليه يف 
  ".هذا القانونمن  17املادة 

يالحظ من خالل املادة أن القانون املغريب ال يكتفي باشتراط الكتابة للتعبري عن رفض 
الشخص املساس جبثته بعد موته، وإمنا جيب أن تتم الكتابة أمام القاضي ليصادق عليها، وبالتايل 

  .1فالقانون املغريب يشترط الرمسية لالعتراض عن املساس باجلثة بعد املوت
ني مل تستلزم بعض القوانني أية شكلية خاصة إلثبات رفض املتوىف ألية عملية يف ح

استئصال من اجلثة كالقانون الفرنسي الذي أجاز أن يتم التعبري عن رفض الشخص استئصال 
  .األعضاء منه بعد وفاته بأية وسيلة كانت

 فيمكن أن يتم رفض االستئصال بتصريح صادر عن صاحب الشأن أثناء عالجه يف
املستشفى وميكن أن ميتد حىت إىل شهادة األبوين أو األقارب أو شهادة أي شخص كان قد حصل 
على تصريح أو وثيقة من املتوىف، وجيب تسجيل هذه التصرحيات يف سجل معد هلذه الغاية يف 
مكتب القبول لدى املستشفى املرخص له إلجراء االستئصال، وذلك على شكل النموذج الذي 

والذي دخل حيز التنفيذ يف شهر مارس ) شهادة برفض أو قبول اقتطاع األعضاء(وان حيمل عن
 . 2م1978

  :اعتماد بطاقات للتعبري عن رفض االستئصال من اجلثة -2
تتفق اإلجراءات القانونية العادية للحصول على الرضا باستئصال األعضاء من جثة املتوىف 

ألعضاء، تلك العمليات اليت جيب أن تتم بعد التحقق والسرعة اليت تستلزمها عمليات نقل وزرع ا
من الوفاة مباشرة حفاظاً على القيمة البيولوجية للعضو أو األعضاء املراد استئصاهلا، فإذا مل يصدر 
عن املتوىف أثناء حياته ما يفيد قبوله أو اعتراضه عن إجراء االستئصال فيجب احلصول على املوافقة 

 أن ذلك قد يقابل بصعوبات كثرية حيث أن مثل هذا الطلب من أسرته بعد وفاته، غري
  .3باالستئصال من األسرة وهي يف ظروف نفسية سيئة قد يقابل بالرفض

                                                
  .615املرجع السابق، ص:  ين مروكنصر الد - 1
  .157املرجع السابق، ص:  امسي قاوة فضيلة  - 2
  .416املرجع السابق، ص:  نصر الدين مروك - 3
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د ما ونظراً إىل أنه من الصعب أن يفكر معظم الناس بوفام حال صحتهم أو أن إصابة أح
  . 1من شأنه أن يعرض حياته للخطر فيصبح من الصعب مطالبتهم باملوافقة على التربع بعد وفام

وتفادياً هلذه الصعوبات اعتمدت بعض الدول نظام البطاقات اخلاصة بالتربع باألعضاء 
حيملها كل شخص معه بصفة دائمة مثل بطاقة التعريف الوطنية ورخص السياقة أو بطاقات العمل 

  .2وذه البطاقات يستطيع كل شخص أن يأذن أو ال يأذن باستئصال األعضاء من جثته بعد وفاته
فإذا توىف الشخص دون أن يتراجع عن رضائه فإن العثور على بطاقة التربع معه تغين عن 
اختاذ اإلجراءات القانونية للحصول على رضا أفراد األسرة خاصة إذا كانوا يف أماكن يصعب 

 ماإلتصال.  
يسمح عمل بطاقة منفصلة للشخص بالرجوع عن رضائه بالتصرف يف جثته يف أي وقت 
يشاء، أو أن يطلب من جديد التعبري عن إرادته يف السجل اخلاص باملستشفى الذي يقبل فيه، 
حيث جند يف بعض املستشفيات سجل خاص حبفظ املعلومات اخلاصة مبوافقة أو اعتراض الشخص 

ى تبني موقفه من االستئصال بعد وفاته، أو قد يطلب الشخص بنفسه سواءاً حلظة دخوله املستشف
عند دخوله املستشفى أو أثناء إقامته به التعبري عن إرادته يف السجل فيتمثل يف شهادة الغري وهو 
أشخاص يكونون حمالً لثقة املريض أو يكلفون من جانبه سواءاً قبل أو أثناء إقامته يف املستشفى 

غري  إما أن يكونوا أعضاء من املستشفى أو بعض املرضى الذين يقيمون معه باملستشفى وهؤالء ال
مرِهأو أعضاء أُس.  

أخذت بنظام بطاقة التربع باألعضاء تشريعات القانون املقارن ، حيث جند أن الواليات 
الة الوفاة نتيجة املتحدة األمريكية تجيز التأشري على رخصة القيادة مبا يفيد التربع باألعضاء يف ح

حوادث املرور مع العلم أن هذا التنظيم ال يتعارض مع حق الرجوع عن التربع، إذ يكفي أن 
يخطر املتراجِع عن التربع بأحد أعضائه اجلهة املختصة لكي يتم شطب امسه من سجالت 

  .املتربعني
م 1969في جان 19أما يف القانون البلجيكي اخلاص باستئصال األعضاء والصادر يف 

فيستطيع كل شخص أن يطلب من اجلهة املختصة أن يدون يف بطاقته الشخصية موافقته على 

                                                
  .114املرجع السابق، ص:  رأفت صالح أبو اهليجاء - 1
  .157املرجع السابق، ص:  امسي قاوة فضيلة - 2
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التصرف يف جثته يف حالة تعرضه حلادث مميت ويف هذه احلالة ميكن للطبيب اجلراح أن يستأصل 
  .1األعضاء من اجلثة

 على حامل م حيث يتعني1981وقد مت أيضا اعتماد نظام بطاقة التربع يف إجنلترا منذ 
البطاقة أن يوقع عليها وحيدد العضو أو األعضاء اليت يرغب يف التربع ا بعد وفاته وذلك بالتأشري 

  .على األعضاء املدونة على البطاقة وكذا تدوين اسم األقارب وعنوانه ورقم هاتفه
سبيل  ويعترب األخذ بنظام بطاقة التربع باألعضاء يف الواقع العملي خطوة هامة وناجحة يف

تفادي بعض الصعوبات اليت تعترض عمليات نقل وزع األعضاء البشرية، فبفضل هذه البطاقات 
ميكن للطبيب اجلراح معرفة موقف املتوىف من التربع بأعضائه بعد وفاته يف وقت قصري جداً حيث 

عضاء ال يستغرق ذلك وقتاً طويالً وهو ما يتفق مع السرعة الواجبة إلجراء عمليات نقل وزرع األ
  .البشرية، ونظراً لفعالية نظام بطاقة التربع يف القانون املقارن

ونتمىن أن تنتهج اجلزائر ج الدول األوروبية بوضع بطاقات حتمل عالمات معينة تفيد 
تربع الشخص بأحد أعضائه بعد وفاته مثل ما مت مؤخراً تسجيل فصيلة الدم على رخصة السياقة 

تسجل فصيلة : " واليت تنص 05- 85ن محاية الصحة وترقيتها رقم وكان ذلك تطبيقاً لنص قانو
  ".أو رخصة السياقة/الدم وجوباً على بطاقة التعريف الوطنية و 

متنح طريقة بطاقة التربع للشخص الوقت الكايف للتفكري يف موضوع التربع باألعضاء بعد 
النص على إمكانية الرجوع عن الوفاة واإلفصاح عن إرادته عندما يطلب أو جيدد هذه الوثائق مع 

قراره يف أية حلظة قبل وفاته، لكن هذه العملية حتتاج إىل توعية الشعب أوالً وقبل كل شيء بأمهية 
 :التربع باألعضاء البشرية واملنفعة املنتظرة منها، وديننا احلنيف حيثنا على مساعدة الغري لقوله تعاىل 

 MÂ  Á  À  ¿Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ  L ] 2املائدة .[  
فمساعدة الغري من اخلصال احلميدة اليت جيب توظيفها لتوعية األفراد بضرورة اختاذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان استفادة الغري من األعضاء يف حالة املوت املفاجئ كما جيب على 
القانون من جهته أن يسهل إجراءات التعبري عن إرادة األشخاص خبصوص مسألة االستئصال من 

  .جلثث باعتماد وثيقة يفترض محلها يف كل األوقات ا
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مسك سجل : كما اقترحت طرق أخرى إلثبات موقف املتوىف من املساس جبثته مثالً 
وطين بأمساء الذين يرفضون نقل األعضاء من جثثهم  بعد الوفاة ، حبيث إذا مل يسجل الفرد امسه 

جثته وهذا ما يعرف بقرينة املوافقة وهي يف هذا السجل يعترب قد وافق على عملية االقتطاع من 
  .إخل... طريقة معتمدة يف النمسا والدمنارك

إضافة إىل أنه مت اقتراح نادي للمتربعني تثبت العضوية فيه لكل فرد يوافق على التربع جبثته 
أو بأجزاء منها بعد وفاته، ووفقاً هلذا الرأي ميكن للعضو يف النادي أن يبدي حتفظاته بشأن 

تطاع وأن حيدد األعضاء اليت جييز اقتطاعها، أما بشأن إثبات العضوية يف نادي املتربعني االق
باألعضاء فقد اقترح أصحاب هذه الفكرة وشم الذراع األيسر بشعار النادي حىت يسهل التعرف 

  .على إرادته
تعرض هذا األسلوب للنقد على أساس صعوبة تطبيقه من جهة، إذا ليس من السهل أن 

قبل كل الناس عملية الوشم، و صعوبة إزالة العالمة يف حالة تراجع الفرد عن التربع من جهة يت
أخرى فضالً عن ذلك يعبِر الوشم عن سذاجة صاحبه لدى الكثري من اتمعات وخيالف معتقدات 

  .1املسلمني
  .إيصاء املُتبرِع باستئصال أعضائه بعد وفاته: الفرع الثاين

قاً للقواعد العامة أن يوصي جبثته ألغراض عالجية أو علمية ويعترب هذا جيوز للشخص وف
النوع من الوصايا مشروعاً من الناحية القانونية، لكن لصحة الوصية املتعلقة بالسماح باستئصال 
األعضاء من اجلثث أن تتوفر فيها شروطاً معينة، أما عن شكل الوصية فقد اختلفت التشريعات 

  .بشأا
ية صورة من صور تعبري الشخص عن إرادته الصرحية بإعطاء اإلذن للطبيب تعد الوص

اجلراح باستئصال أي عضو من أعضائه، أو بالتصرف التام بكامل جثته بعد وفاته ،و هي من 
التصرفات القانونية اليت تنشأ باإلرادة املنفردة ،حيث تتجه إرادة املوصي إىل إنشاء اإللترام ،فتكون 

  .3ومسيت وصية ألن امليت يصل ا ما كان يف حياته بعد مماته.2صرفاً أحادياً الوصية بذلك، ت
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هي متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع سواءاً أكان املوصى به عيناً :  الوصية شرعاًأما  
  .1أم منفعة

  :يشترط يف الوصية املتعلقة باستئصال عضو أو أعضاء من اجلثة عدة شروط 
إىل الباعث من ورائها، حيث ال جيب أن يكون أمراً منافياً للشرع أو  منها ما يرجع -

القانون أو األخالق أو اآلداب العامة، فمن حق الشخص قبل وفاته أن يوصي بكامل جسده 
أو جبزء منه أو بنسيج من أنسجته ألغراض علمية أو عالجية ، وتعرب الوصية باجلثة ملثل هذه 

 .عمليات نقل وزرع األعضاءاألغراض من املصادر املهمة ل

يشترط لصحة الوصية أن تتوفر يف املوصي بعض الشروط، فيجب أن تكون موافقته  -
صرحية قبل وفاته وأن تكون واضحة ال لبس فيها وأن تصدر عن إرادة حرة وخالية من 

 .العيوب اليت تشوب اإلرادة كالغلط واإلكراه والتدليس واالستغالل
ن شخص سليم العقل، حيث أمجع الفقهاء على أن يكون كما يشترط فيها أن تصدر ع -

 .املوصي عاقالً ومميزاً ، فإذا انعدم العقل والتمييز فال وصية

يشترط يف املوصي أن يكون : " من قانون األسرة اجلزائري  186هذا ما نصت علية املادة 
  .كما ال تصح وصية انون واملعتوه والسفيه وذوو الغفلة...". سليم العقل 

جيب أن تصدر الوصية عن شخص  ميلك  األهلية الالزمة إلبرام هذا النوع من التصرفات  -
صالحيته لصدور ذلك الشئ و :  شرعاً ، و هي2أي أن يكون املوصي راشداً كامل األهلية

، إذ يشترط 4، أوهي صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له  أو عليه 3طلبه منه 
سنة كاملة  19من القانون السالف ذكره أن يبلغ املوصي  186املادة القانون اجلزائري يف 

                                                
م 2000-ه1،1420عزو عناية، ط ، أمحد تح ، تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ) :فخر الدين عثمان بن علي(الزيلعي  - 1

  . 375،ص 7،دار الكتب العلمية ،بريوت ،مج 
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على األقل، أما إذا كان قاصراً فال ميكن االقتطاع من جثته إال بعد املوافقة الكتابية من 
 .من قانون الصحة الفرنسي 1232- 2أوليائه آو ممثله القانوين وهذا ما نصت عليه املادة 

بدون مقابل، وعدم استفادة املوصي املتربع من أي  يشترط كذلك يف الوصية أن تكون -
مقابل مادي أو أية امتيازات وباعتبار أن الوصية تصرف يضاف إىل ما بعد املوت فللموصي 

 .احلق أن يرجع عن وصيته فَتعد كأن مل تكن

أما عن نطاق الوصية فهو يشمل مجيع األعضاء مبا فيها األساسية والوحيدة غري املتجددة  -
لب عدا ما مت حترمي نقله الرتباطه باختالط األنساب واحلاملة للصفات الوراثية كالق

 .1كاخلصيتني واملبيضني

يف حالة قبول املتوىف لالستئصال من جثته فقد تعرض القانون اجلزائري هلا يف نص املادة 
املتوفني ال جيوز انتزاع األنسجة واألعضاء من األشخاص :" املعدلة واليت نصت على ما يلي 164

ويف هذه احلالة جيوز االنتزاع إذا عرب املتوىف أثناء حياته .... إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة
  .2...."على قبوله ذلك 

لعام  17-90ما يالحظ أن هذه الفقرة تعرض هلا القانون بالتعديل مبوجب لقانون رقم  
اة املتربع تراجع يف التعديل األخري عن هذا فبعد أن كان يشترط املوافقة الكتابية أثناء حي 1990

  .الشرط وبسط إجراءات التنازل عن عضو من أعضاء اجلثة
يفهم من ذلك أ ن الشخص املتوىف إذا عرب أثناء حياته عن تنازله جيب احترام هذه اإلرادة 

أسلوب هذا  والبد أن تنفَذْ، أما شكل التعبري عن اإلرادة فيتم بكافة الطرق واألساليب أياً كان
التعبري سواءاً كان بالكتابة أو اإلشارة املتداولة عرفاً، كما ميكن أن يكون باختاذ موقف ال يدع 

  .3جماالً للشك يف داللته عن قصد صاحبه، كما جيوز التعبري عن اإلرادة ضمنياً
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:" أنه 1983يف سنة  109وقد بني القانون اللبناين يف املادة الثانية من املرسوم اإلشتراعي رقم 
ميكن أخذ األنسجة واألعضاء البشرية من جسد  شخص  ميت أو نقل ميت إىل مستشفى أو 

  :مركز طيب ملعاجلة مرض أو جرح شخص آخر أو لغاية علمية واشترط توافر مايلي
أن يكون املتوىف قد أوصى بذلك مبوجب وصية منظمة حسب األصول أو أي وثيقة   - 1

 .خطية أخرى ثابتة

ميكن إجراء :" من قانون اآلداب الطبية اللبناين  06حكام املادة ثالثني فقرة ماجاء ضمن أ  - 2
 ...." استئصال أعضاء من أجساد متوفيني شرط أن يكونوا قد أوصوا بذلك 

هذا يعين أن القانون اللبناين شرط الستئصال األعضاء من اجلثة أن يكون صاحبها قد عرب 
ه حال حياته وهذا ما يأخذ شكل الوصية املنظمة حسب بشكل صريح وحر عن إرادته بالتربع جبثت

األصول، أو أي وثيقة خطية أخرى، وأن يكون صادر عن إرادة حرة ال يشوا إكراه أو ضغط أياً  
  .كان نوعه أو مصدره

ومل يقصر القانون اللبناين الوصية على جزء من اجلثة أو على أنسجة دون أخرى، إمنا جاء 
ويف هذا تعميم للفائدة حبيث ميكن ملن تربع بكامل ) األنسجة واألعضاء أخذ( بلفظ عام لقوله 

  .جثته أن ينقذ أكرب عدد ممكن من املرضى
  .كما وسع من غايات التربع فجعلها ملعاجلة مرضى أو جروح شخص آخر أو لغاية علمية

ضمن ما يفهم من أن الباب أصبح مفتوحا إلنشاء بنوك لألعضاء واألنسجة القابلة للحفظ  
ظروف بيولوجية وتشرحيية ، لتبقى مسخرة خلدمة اإلنسانية ويف كل األوقات ، كما أنه أصر على 

  .1جمانية إعطاء األنسجة واألعضاء سواءاً كان بني األحياء أو بني األموات
كما أن أغلب القوانني جتيز للشخص البالغ االيصاء بكل جثته أو جبزء منها لألغراض 

هل : لك  أن اإلنسان صاحب احلق يف التصرف جبثته، وهذا ما يطرح تساؤلالعلمية أو الطبية ذ
  جيوز للقاصر أن يوصي جبثته لألغراض العلمية أو العالجية؟ 

فبعد اشتراط احلصول  1962لسنة  103نصت املادة الثالثة  من القانون املصري رقم 
كان الشخص قاصر أو ناقص  على اإلقرار الكتايب من املوصي وهو كامل األهلية أضافت أنه إذا
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األهلية فيلزم احلصول من وليه على إقرار كتايب، وذا فإنه جيوز للقاصر أو ناقص األهلية أن 
  .يوصي بعينيه شريطة احلصول على إقرار كتايب من الويل

وإذا أجاز القانون املصري الوصية جبثة القاصر فمن الذي ميلك االيصاء الويل على النفس 
  البد من موافقة القاصر أيضاً؟مبفرده ؟أم 

قد يرى البعض بأنه ال جتب موافقة  القاصر على التصرف يف جثته مث يقر الويل ذلك إذ أن 
  .مثل هذا التصرف على درجة كبرية من اخلطورة حبيث البد أوالً من موافقة القاصر نفسه

هذه املادة تسمح فهذه املادة تبني أن وصية القاصر معلقة على موافقة الويل، فلو كانت 
جيوز للويل أن يوصي جبثة القاصر على أن يكون (للويل بااليصاء دون موافقة  القاصر لقررت أنه 

  .، فالقاصر هو الذي يتصرف والويل هو الذي جييز التصرف أو يبطله)ذلك بإقرار كتايب
اليصاء إن هذه املسألة ليست على درجة من التعقيد ذلك أنه من املمكن أن يقوم الويل با

  . جبثة القاصر دون أن يشكل خطورة فالوصية تصرف مضاف إىل ما بعد املوت
فإن امتد العمر بالقاصر يستطيع الرجوع عن هاته الوصية ساعة شاء طاملا وصل سن 
األهلية هذا من ناحية، ومن جهة ثانية فإنه من الصعب القول بضرورة موافقة القاصر، ألن اخلاضع 

لى النفس يكون غالباً يف سن صغرية وغري مدرك، وبالتايل ال جدوى من اشترط ألحكام الوالية ع
  .1موافقته كما هو احلال يف التربع يف حال حياته

إضافة إىل ذلك فقد أجازت معظم القوانني ونصت  عن الشكلية الالزمة لتحرير هذه 
، وكذا القانون  1983لسنة  07الوصية كتابة من بينها القانون الكوييت السابق ذكره رقم 

الفرنسي الذي اشترط الستئصال قرنية العني أن يتم االيصاء ا قبل الوفاة، أما يف الواليات املتحدة 
  .2األمريكية فلم يتم النص على الشكل اإليصائي كي ال تنقص فرص التربع باألعضاء البشرية

بأعضاء جسم اإلنسان  أما القانون األردين فقد نص يف مادته اخلامسة من قانون االنتفاع
لألطباء االختصاصيني يف املستشفيات اليت يوافق عليها :" أنه) أ(ويف الفقرة  1977لسنة  23رقم 

  :وزير الصحة نقل العضو يف أي من احلاالت التالية
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إذا كان املتوىف قد أوصى قبل وفاته بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة  - 1
ضح بأن للتعبري عن اإلرادة شكالً خطياً والتسجيل بصورة قانونية ثابتة فالقانون أو. قانونية

 . التوقيع والتاريخ وهو الوصية

لألطباء :" عاد وأكد ذلك ثانية ضمن أحكام املادة السادسة من ذات القانون بقوله
ئها االختصاصني يف املستشفيات اليت يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة املتوىف ونزع أي من أعضا

إذا تبني أن هناك ضرورة علمية لذلك على أن يكون املتوىف قد وافق على ذلك خطياً بصورة 
  ".قانونية صحيحة قبل وفاته أو مبوافقة ولييه الشرعي بعد الوفاة

ولكنه مل ينص صراحة يف هذه املادة على كلمة الوصية واكتفى بالقول اإلقرار اخلطي 
  . املستويف لكافة شروطه القانونية

واملعدل واملتمم  1972لسنة  31كما اشترط القانون السوري يف املادة الثالثة من القانون 
جلواز نقل األعضاء أو األحشاء أو جزء منها من ميت بغية غَرسه  1986لسنة  43بالقانون 

اخلطي  بدو أن الشكل الكتايب الصريح أوملريض حباجة إليها وجود وصية للمتوىف إلجراء ذلك وي
إذا رأى "   :  بقوله أ /3/5بداللة ما ورد يف املادة  ما قصده القانون السوري لتنظيم الوصية  هو

األطباء من رؤساء األقسام يف املشايف واملؤسسات الطبية احملددة من وزارة الصحة أن املنفعة العامة 
بل خطي من الشخص ق صريح و إذا مل يقع اعتراض ا جاز هلم ذلك تقضي فتح جثة شخص م

  ... ".    وفاته أو من 
فإذا كان القانون السوري قد أوجب الشكل اخلطي والصريح العتراض الشخص قبل 

  .1وفاته فمن باب أوىل أن يتطلب ذلك يف وصية املتوىف بنقل  أعضائه أو أحشائه أو أي جزء منها
 يكفي كما اشترط القانون املصري لتحرير الوصية بالعيون احلصول على إقرار كتايب وال

  .يف هذا الشأن الوصية الشفوية ولو حبضور شهود
ونظراً إىل أنه من الصعب أن يفكر معظم الناس بوفام حال صحتهم، وأن إصابة أحد ما 
من شأنه أن يعرض حياته للخطر فيصبح من العسري مطالبتهم باملوافقة على التربع  بعد وفام،  

  .2سمى بطاقة التربع باألعضاء البشريةولذلك سارعت معظم الدول إىل العمل مبا ي
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 :
 

وطبقاً للقوانني العراقية مل يعثر على نص صرح جييز الوصية من الشخص جبثته كلها 
م قانون مصارف 1970لسنة  113لألغراض العلمية أو الطبية، ولدى الرجوع إىل القانون رقم 

رة األوىل إال أا اشترطت لصحة العيون وجدنا أن الوصية بالعني جائزة حسب املادة الثانية يف الفق
  :التصرف القانوين الواقع باإلرادة املنفردة ملا بعد املوت ما يأيت

أن تكون الوصية مكتوبة ألن اإلقرار التحريري يكشف عن الرضا احلر واملتبصر حبقيقة  - 1
 .اجتاه اإلرادة إلحداث هذا األثر القانوين ودليل كتايب على القبول ذا التصرف

 18هلية وهي دليل على قوة اإلدراك للموصي وذلك بأن يكون بالغاً سن الرشدكمال األ - 2
سنة وكامالً يف قواه العقلية وغري حمجور عليه وأن رضاه خالٍ من العيوب وأهليته ساملة 

 .من العوارض

 .أن تكون الوصية بالعني ملصرف العيون احملددة قانوناً وال جتوز لغريمها - 3

يبني أي معيار يتخذه يف طريقة صرف العيون للمستفيدين  هل هو كما أن هذا القانون مل 
  .  1حسب األسبقية أو وِفْق املرتبة العلمية و االجتماعية

      
  
  
 

هناك العديد من أفراد اتمع يتمتعون بوعي كبري جيعلهم ينظرون إىل اآلخرين بروح 
ة صورة واقعية حقيقة بأن التضامن اإلنساين، ويعملون يف نفس الوقت على إعطاء هذه النظر

يقوموا بالتربع بأعضاء من أجسادهم أو ا كلها لصاحل العلم ولصاحل املرضى احملتاجني وذلك بعد 
  . وفام

وقد ال جند ذات الوعي متوفر لدى اآلخرين فيموتون دون متكنهم من االيصاء جبثثهم أو 
وبالتايل فكرة التربع باألعضاء، بأعضائهم، ألم يكونون بصحة جيدة فيستبعدون فكرة املوت 
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ومن املمكن أن يتعرض الشخص ملرض شديد فيكون هناك احتمال كبري بوفاته ومع ذلك ال 
  .يستطيع الطبيب أن يطلب منه التربع بأعضائه وذلك حفاظاً على احلالة النفسية له

 ورثته فإذا مات الشخص وترك اال مفتوحاً بالتصرف يف جثته فإن هذا احلق ينتقل إىل
بإبداء املوافقة من عدمها يف مثل هذه احلالة، فإن مل يوجد أقارب للمتوىف ينتقل احلق يف التصرف 
إىل الدولة ممثلة باملدعي العام أو املستشفيات العامة أو املراكز الطبية املتخصصة يف عمليات زرع 

موافقة القضاء أو األعضاء فيتم االستئصال دون حاجة للحصول على موافقة أحد أو اشتراط 
  . الدولة

  .انتقال احلق يف التصرف باجلثة إىل أقارب املتوىف: الفرع األول
يذهب الرأي الغالب يف القوانني العربية إىل انتقال حق التصرف يف اجلثة إىل أقارب املتوىف 

يق إذ أن حق الورثة حق معنوي لص. 1إذا مل يوضح هذا األخري قبل وفاته كيفية التصرف يف جثته
م جيد جذوره يف صلة الدم والقرابة وهم النواب الطبيعيون للميت، والتغاضي عن حق الورثة 
وإهدار إذم يلحق ضرراً نفسياَ م ويعد اعتداء على حق من حقوق العامة وهو هدم ملبادئ 

يب أقامتها اإلنسانية خالل عشرات القرون من أجل احترام اإلنسان وكرامته، وإذا ما فعله الطب
  .  2فإنه يعد من قبيل خيانة األمانة

:" على3من قانون محاية الصحة وترقيتها 164هذا ماجاء يف نص الفقرة الثالثة من املادة 
إذا مل يعرب املتوىف أثناء حياته ال جيوز االنتزاع إال بعد موافقة أحد أفراد األسرة حسب الترتيب 

الويل الشرعي إذا مل  -األخ أو األخت -أو البنتاالبن  -الزوج أو الزوجة - األويل األب أو األم
  ...يكن للمتوىف أسرة

فهذه الفقرة توضح أن هذا الشرط ما هو إال تعبري عن محاية حقوقهم املعنوية على جثة 
  .4قريبهم
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  : 1كما نص القانون اللبناين يف الشرط الثاين على
وافقة باسم العائلة حسب األولويات أن تكون عائلة املتوىف قد وافقت على ذلك ، تتم امل: ثانياً

  :التالية
الزوج أو الزوجة وحبال عدم وجودمها الولد األكرب سناً وحبال غيابه األصغر فاألصغر وحبال   -  أ

 .عدم وجود األوالد األب واألم حبال عد وجوده

أعاله جيوز ) أ(يف حال عدم وجود أي شخص من األشخاص املذكورين يف الفقرة   - ب
م يف املستشفى أن يعطي املوافقة وال تؤخذ معارضة األقارب من غري للطبيب رئيس القس

 .املذكورين أعاله بعني االعتبار

:" كما أورد أيضاً ضمن قانون اآلداب الطبية مبدأ التأكد على موافقة عائلة املتوىف  بقوله 
وافقة ميكن إجراء استئصال أعضاء من أجساد متوفني شرط أن يكونوا قد أوصوا بذلك أو بعد م

  .عائلتهم وألهداف عالجية أو علمية
لسنة  23أما القانون األردين فقد أورد يف قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان رقم 

لألطباء االختصاصيني يف املستشفيات اليت يوافق عليها :" وضمن مادته اخلامسة مايلي  1977
  :وزير الصحة نقل عضو يف أي من احلاالت التالية

حد أبوي املتوىف يف حالة وجودمها على النقل أو وافق عليه الويل الشرعي يف إذا وافق أ -
 . 2  حالة عدم وجود األبوين

مث أكد على هذه املادة اخلامسة ضمن املادة السادسة، كما أورد ضمن نص املادة الثانية يف 
إذا : 1980ة لسن 17من القانون املعدل لقانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان رقم ) ب(الفقرة 

قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة املتوىف ألغراض قانونية ملعرفة سبب الوفاة أو الكتشاف جرمية 
أن تؤخذ موافقة ويل أمر املتوىف :  فإنه يسمح له برتع القرينة منها وذلك وفقاً للشروط التالية

  .خطياً ودون إكراه

                                                
  .1983لسنة ) 109( اإلشتراعي رقم  من املرسوم  2م - 1
م، مركز الدراسات و 2004 -ه1425، 1،ط لية املدنية و اجلنائية يف األخطاء الطبيةاملسؤو: منصور عمر املعايطة   - 2

  .109البحوث ،الرياض ،ص



 ضوابط النقل                                               الفصل الثاين                                         

 

 
75 

لسنة  43بعيون املتوىف ألغراض طبية رقم كما جاء نص املادة الثانية من قانون االنتفاع       
حيق لكل من كانت جثة ميت يف حيازته بوجه مشروع أن :"  ما يؤكد على ذلك بقوله 1956

يأذن باستئصال قرنييت العينني منها خالل ثالث ساعات من وقت الوفاة ويف حالة وجود مصرف 
  : للعيون الستعماهلا ألغراض طبية  بشرط

فروعه أو إخوانه أو أعمامه أي  وأيت أو زوجته أو أحد من أصوله أن ال يكون لزوج امل -
 . اعتراض على التصرف املذكور

لسنة   31ومن بني الشروط اليت اشترطها القانون السوري يف مادته الثالثة من القانون رقم 
رسوم من امل 05مساح عائلة املتوىف كما اشترطه القانون الكوييت ضمن املادة : بعملية النقل 1972

،ويف جمال إبداء موافقة األسرة منهم من 1يف شأن زراعة األعضاء 1987لسنة  55بالقانون رقم 
قال بإفراغها بشكل كتايب أو عن طريق وسائل اإلتصال كاهلاتف والتلغراف أو الرسائل املسجلة  

 :  أو يتم حبضور شاهدين ، ففي القانون األردين مثالً  
ن ال يؤدي نقل العضو إىل إحداث تشويه ظاهر يف اجلثة، وقد اشترط يف هذا اال فقط أ

ساعة بشرط موافقة  24أباح أيضاً االستفادة من اجلثث جمهولة اهلوية، إذا مل يتم املطالبة ا خالل 
من املادة اخلامسة من القانون األردين السابق ) ج(املدعي العام وذلك كما هو وارد يف الفقرة 

  .2ذكره
أنه من الصعب جداً مفاحتة أسرة املتوىف مبوضوع نقل األعضاء من جثة قريبهم ويف احلقيقة 

  .عليهمحال وفاته وذلك راجع للحالة النفسية اليت يكونون عليها عند فقدهم شخص عزيز 
هدفها األمسى  اإلعالم ألنولعل احلل يف ذلك هو نشر فكرة التربع من خالل كافة وسائل 

  .رضى الذين يوشكون على اهلالكهو إنقاذ حياة العديد من امل
  . الرضا املفترض: الفرع الثاين

أجازت بعض التشريعات االستئصال من اجلثة دون موفقة املتوىف أو أقاربه ، بالتايل حيق 
للطبيب أن يستأصل األعضاء من اجلثة بدون موافقة أحد فيتصرف باسم اتمع وملصلحة 
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جال، يف حني استندت تشريعات أخرى إىل فكرة تأميم اجلماعة،وذلك استناداً إىل فكرة االستع
  .اجلثث لتربير هذا االستئصال من اجلثث

حيق للطبيب املساس باجلثة من أجل استئصال أعضاء منها عندما يتعلق :  حالة االستعجال: أوالً
ب أو األمر حبالة االستعجال اليت ال تقبل التأخري كأن يتعذر االتصال باألقارب يف الوقت املناس

خيشى فساد العضو املراد نقله أو عندما تتطلب احلالة الصحية للمريض املستفيد من العضو التدخل 
  . 1السريع لنقل العضو إليه إلنقاذ حياته 

يعد القانون اجلزائري من القوانني اليت استندت إىل فكرة الضرورة أو االستعجال لتربير 
من قانون محاية  164الفقرة األخرية  من املادة االستئصال بدون موافقة األسرة حيث جاء يف 

غري أنه جيوز انتزاع القرنية والكلية بدون املوافقة املشار :" ما يلي  17- 90الصحة وترقيتها رقم 
إليها يف الفقرة أعاله إذا تعذر اإلتصال يف الوقت املناسب بأسرة املتوىف أو ممثليه الشرعيني أو كان 

يؤدي إىل عدم صالحية العضو موضوع االنتزاع، إذا اقتضت احلالة تأخري يف أجل االنتزاع 
 167الصحية اإلستعجالية للمستفيد من العضو اليت تعاينها اللجنة الطبية املنصوص عليها يف املادة 

  ".من هذا القانون 
يتضح من نص الفقرة أنه ميكن للطبيب املساس باجلثة واستئصال بعض األعضاء دون 

فقة أسرة  املتوىف، وحسب هذه الفقرة فالعضو إما كلية أو قرنية العني ال غري احلصول على موا
وهو ما يعين أن األعضاء األخرى ال ميكن استئصاهلا من اجلثة إال بعد املوافقة املسبقة من أسرة 

  .املتوىف
 كما ال ميكن استئصال الكلية أو القرنية إال مبوافقة اللجنة الطبية، وكأن القانون قد جعل

  . 2طرفاً آخر غري املتوىف وأسرته حيل حمل هؤالء يف الرضا وهي اللجنة الطبية
وجتدر اإلشارة إىل أن إجازة القانون اجلزائري باستئصال الكلية والقرنية دون موافقة 

،كما أن تلك 1990األسرة جاءت اثر تعديل الذي مس قانون محاية الصحة وترقيتها سنة 
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يف  167تعجال اليت تثبتها اللجنة الطبية واملنصوص عليها يف املادة اإلجازة مشروطة حبالة االس
  .1الفقرة الثانية

  .والغرض من إثبات حالة االستعجال من اللجنة الطبية هو جتنب التجاوزات
من قانون محاية الصحة  164يالحظ أن القانون اجلزائري بإضافته الفقرة األخرية من املادة 

العامة اليت تعود على اتمع بعد عملية الزرع، فالتدخل للمساس باجلثة  وترقيتها قد راعى املنفعة
واستئصال أعضاء منها سواءاً أكانت قرنية أو كلية إمنا مردها حالة االستعجال اليت تفرضها 
ظروف املتلقي أي املريض وهذا املساس باجلثة دون موافقة أحد يستمد أساسه من القانون يف مثل 

القانون هو الذي يرخص للطبيب مباشرة هذه األعمال ألا ال متثل اعتداء على هذه العمليات، ف
حرمة امليت ولكنها تستهدف احملافظة على حياة الشخص املريض احلي فيكون ذا القانون 
اجلزائري قد سايرا االجتاه القائل باستئصال األعضاء دون أية موافقة ولكن ليس بصفة مطلقة بل 

  .  بشروط
يعترب هذا االجتاه اجلثة ملكاً للدولة تتصرف فيها كيفما تشاء ضمن إطار : تأميم اجلثث :  ثانياً 

املصلحة العامة ، فاجلثة حسب هذا االجتاه ليست مملوكة للشخص أو أسرته بل هي من حق 
  .اتمع وحقوق هذا األخري جيب أن تكون هلا األولوية على جثة املتوىف

ضرورة مواكبة القانون للتقدم العلمي الذي حيصل يف جمال  يقوم هذا االجتاه على أساس
نقل وزرع األعضاء البشرية، فالقانون جيب أن يساير التقدم احلاصل من أجل إسعاد البشرية 
ويراعي املصاحل املستجدة وإال أصبح حجر عثرة وبدل من أن يكون مسايراً ملصاحل اتمع يصبح 

ون حاجة إىل موافقة أقارب املتوىف باستئصال األعضاء من ضدها إذا يستطيع الطبيب مبفرده ود
اجلثة عندما يرى أن هناك ضرورة مالئمة لنقل العضو وأن األمر سيؤدي إىل إنقاذ حياة إنسان 
مريض فمصلحة اتمع أو اجلماعة هي أساس هذا التصرف إضافة إىل ذلك هناك مصلحة خاصة 

  .جية واليت تقضي نقل العضو إليهوراء هذا التصرف وهي مصلحة املريض العال
يقترب هذا االجتاه إىل حد ما مع الفكرة اليت ترى بأن اجلثة تعترب من األشياء وطاملا أن 
حالة الضرورة تبيح  املساس باألشياء دون احلصول على موافقة أحد، فاألمر كذلك بالنسبة للجثة 

                                                
تقرر جلنة طبية تنشأ خصيصاً يف اهليكل االستشفائي ضرورة : من قانون محاية  الصحة وترقيتها  167/2تنص املادة  - 1
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املساس باجلثة ألغراض علمية  إذا جيوز التصرف فيها دون موافقة، فيجب عدم تعليق شرعية
وعالجية على إرادة ذوي الشأن يف حالة عدم التعرف على أقارب املتوىف ، أما إذا مل يكن كذلك 

  .1فال جيوز املساس باجلثة إال بعد احلصول على املوافقة 
أخذت ذا االجتاه بعض القوانني املقارنة كالقانون البولوين الذي ال يقبل من حيث املبدأ 

واملتعلق باستقطاع  1982رجوع لألسرة أو الورثة وكذا القانون اليوغساليف الصادر عام ال
األعضاء البشرية ونقلها والذي مل يتضمن أي نص يستفاد منه أخذ رضا املتوىف أو أسرته بعد وفاته 

  . 2القتطاع األعضاء من اجلثة
ن يف حدود معينة لك 1983بسنة  109كما أخذ به املرسوم اإلشتراعي اللبناين رقم 

حيث أجاز للطبيب يف حالة عدم وجود عائلة للمتوىف بفتح اجلثة لغاية علمية أو من أجل أخذ 
األنسجة أو األعضاء األخرى شرط أن تكون املوافقة مستمدة من رئيس القسم يف املستشفى الذي 

  .3يسمح باستئصال أي عضو من أعضاء اجلثة ونقله إىل مريض أخر
ون العراقي التصرف باجلثة لألغراض العلمية دون موافقة أحد والتصرف ا كما أجاز القان

مكرر من قانون الصحة  101بالطرق املناسبة شرط أن يكون الغرض علمي حيث نصت املادة 
على إمكانية التصرف باجلثة وتسليمها إىل إحدى كليات الطب لالستفادة  1981لسنة  89رقم 

ليمية إذا مل حيضر ذوو املتوىف لتسلم اجلثة خالل مدة شهرين من منها لألغراض العلمية أو التع
تاريخ الوفاة أو من تاريخ تسلم املستشفى للجثة  يف حالة ما إذا كانت الوفاة قد حصلت خارج 

  .4املستشفى 
كما يشمل هذا االجتاه بعض احلاالت منها املوتى احملكوم عليهم باإلعدام و موتى  احلوادث 

  :ثهم واملوتى جمهويل الشخصيةالذين  تشرح جث
تنازع الفقه حول إمكانية احلصول على أعضاء املوتى احملكوم  :املوتى احملكوم عليهم باإلعدام  .أ 

 :عليهم باإلعدام، فظهر اجتاهان

                                                
  .159املرجع السابق،ص :  امسي قاوة فضيلة - 1
  .123املرجع السابق، ص  :رأفت صالح أبو اهليجاء  - 2
  .321املرجع السابق،ص : مسرية عايد الديات - 3
  .171املرجع السابق، ص :  امسي قاوة فضيلة - 4
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جييز استئصال األعضاء منهم دون أخذ موافقتهم قبل اإلعدام، أو موافقة أقارم بعد تنفيذ  :األول
اإلعدام هو جزاء اجلرمية اليت اقترفها اجلاين، لذلك يكون على احملكوم عليه اإلعدام حبجة أن حكم 

وهو التربع بالعضو من جسده إىل أشخاص حباجة إليه، وأخذ ذا  أن يعوض اتمع بشيء ما
  .م 1972الصادر سنة  31من القانون رقم  03/03القانون السوري من خالل املادة 

جبار احملكوم عليه باإلعدام أن يتنازل عن أعضاه إال يف احلدود ذهب إىل عدم إمكانية إ :الثاين
والنطاق الذي حدده القانون، فال يتنازل عن جثته بعد وفاته رغماً عنه ألن إجباره على ذلك 

يتعارض مع الكرامة اإلنسانية كما أنه ليس من العدالة واإلنصاف يف حق األسرة اليت فقدت قريبها  
يتم أخذ عضو أو أعضاء من جثته دون موافقة أحد فال جيب أن حتل إرادة  ذا الشكل املؤمل أن

السلطة العامة حمل إرادة الشخص،و جيب أن تسلم السلطة العامة جثة الشخص احملكوم عليه 
  .1باإلعدام ألسرته كاملة  مىت طلبت ذلك لدفنها

ول على األعضاء ذهب هذا اإلجتاه إىل إمكانية احلص :موتى  احلوادث الذين تشرح جثثهم  .ب 
البشرية من القتلى الذين يتقرر تشريح جثثهم ملعرفة سبب املوت دون احلاجة إىل موافقة أحد، 
فريى البعض أن تشريح اجلثة يؤدي إىل تشويهها، وطاملا أن األمر كذلك فإن أخذ أعضاء منها ال 

أي حمط نظر فيجب أن يغري أي شيء إذ أن التشويه قد وقع على اجلثة لكن يف احلقيقة أن هذا الر
يكون التشريح بقدر متطلبات التشخيص، وأن يتم بعناية فائقة لذلك ال جيوز أخذ أعضاء من اجلثة 

 .إال بعد أخذ املوافقة بذلك  إحتراماً للميت وإكراماً له ومراعاة ملشاعر عائلته

رف م بشأن مصا1970لسنة  113تطرق القانون العراقي رقم  :املوتى جمهولوا الشخصية  .ج 
العيون لقضية اإلستيالء على األعضاء البشرية من جثث املوتى جمهويل الشخصية واألشخاص الذين 

نفس القانون على إمكانية  02من املادة ) ج(ال يوجد لديهم أقرباء يتولون دفنهم، فتنص الفقرة 
ذين يدفنون حصول املصارف على عيون املوتى يف دورِ النقاهة ودورِ العجزة وعيون األشخاص ال

من قبلْ أمانة العاصمة وميكن احلصول على عيون املوتى يف مستشفيات األمراض العقلية يف حالة 
 .عدم وجود من يقوم بدفنهم

                                                
  .322املرجع السابق، ص : مسرية عايد الديات  - 1
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م واملتعلق بنقل وزرع 1977من القانون القطري الصادر سنة  08كما مسحت املادة 
  .موافقة احملكمة الشرعيةاألعضاء البشرية بنقل األعضاء من جمهويل الشخصية بناءاً على 

هذا وساير القانون اجلزائري اإلجتاه األول الذي جييز استئصال األعضاء دون موافقة أحد 
وذلك فيما خيص القرنية والكلى و رفض مسايرة االجتاه الثاين الذي يأخذ بتأميم اجلثة واعتبارها 

  .1ملكاً للدولة تتصرف فيها كيفما تشاء
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .173املرجع السابق، ص :  إمسي قاوة فضيلة - 1
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   :ثاينالبحث امل
إن بدن اإلنسان وما يلم به من عوارض يعد من خصوصياته اليت ال جيوز ألحد أن يطلع عليها 

  .ن يف ذلك شأن سائر احلقوق اخلاصة بهأو يتصرف فيها بدون علمه ومن غري رضاه، والشأ
وعليه فال جيوز للطبيب شرعاً وال لغريه أن يقْدم على مباشرة جسم املريض من تشخيص أو 
عالج أو جراحة أو غري ذلك من صور العمل الطيب إال بعد احلصول على إذن معترب منه أو من وليه، 

وأن حيرص على منفعة املريض و حتقيق مصلحته وإذا حصل عليه ال بد من له أن يحِسن استخدامه 
  .1وذلك من وجوه متعددة جاء ذكرها كواجبات على الطبيب

على : "وهذا ما أصدرته املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف مؤمترها الثامن حيث جاء فيه
اا الطبيب أن حيرص على حتري الصدق يف إخبار املريض أو من ينوب عنه باحلالة املرضية وأسب

ومضاعفاا، وفائدة اإلجراءات التشخيصية والعالجية وتعريفاً بالبدائل املناسبة للتشخيص أو العالج 
بأسلوب إنساين والئق ومبسط وواضح وذلك بالقدر الذي تسمح به حالة املريض اجلسمية 

  .2"والنفسية
على رضا املريض، وإن كان من املسلم به  يف جمال األعمال الطبية التقليدية ضرورة احلصول 

فإنه من األوىل أن يتم احلصول على هذا الرضا يف عمليات نقل األعضاء البشرية ملا تنطوي عليه من 
  : خطورة آنية ومستقبلية، وهذا الرضا جيب أن تتوافر فيه جمموعة من الشروط تكون ضمن مطلبني

  .رضا املريض وأهليته :املطلب األول 
  .ري املريضااللتزام بتبص :املطلب الثاين

  
  
  
  
  
  

                                                
، منظمة املؤمتر اإلسالمي ، جممع الفقة اإلسالمي،  راحية املستعجلةاإلذن يف العمليات الطبية واجل:  هاين سليمان الطعيمات - 1

  .10إمارة الشارقة ، دولة اإلمارات ، ص  19الدورة 
   .م2004واجبات الطبيب حنو املريض القاهرة : من امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية  06املادة  - 2
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تعترب عملية نقل العضو إىل املريض من أخطر العمليات اليت يقوم ا الطبيب هذا األخري الذي 
أو ) املستقبل( ال يتسىن له القيام إال إذا حصل على إذن مسبق من املريض أو بعبارة أخرى املستفيد 

عمليات النقل هاته قد ينجر عنها أخطاء  ممن ميثله قانوناً كما جيب أن تكون له أهلية يف ذلك ألن
ومضاعفات ال تحمد عقباها بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للجراح الذي أجراها، فقد ترتب عليه 

  .مسؤولية جزائية، لذلك ال بد من التزام القواعد والضوابط اليت تسمح بإجرائها
  .رضا املريض: الفرع األول

كن املساس ا بغري رضاه وكل اعتداء عليها يوجب للمريض حقوق مقدسة على جسده ال مي
مسؤولية مرتكبة مىت كان يف مقدورها احلصول على رضا املريض أو رضا من ينوب عنه قانوناً و قد 

العمليات اجلراحية : "من قانون العقوبات األردين) ج(يف البند   02من الفقرة  62نصت املادة 
ل الفن شرط أن جترى برضا العليل أو رضا ممثليه الشرعيني أو والعالجات الطبية  املنطبقة على أصو

وعلة اشتراط احلصول على الرضا قبل التدخل اجلراحي  أو العالجي هو " يف حاالت الضرورة املاسة
  . 1صيانة حقه يف سالمة جسمه وتكامله اجلسدي  واحترام حريته الشخصية

  .2هو ارتياح فعل الشئ والرغبة فيه :  الرضاو
قاً للقواعد العامة إذا لزم األمر يستطيع الطبيب أن يتجاوز ضرورة احلصول على الرضا وطب

ويباشر بالعالج عندما يكون املريض فاقد الوعي وليس هناك من ميثله قانوناً بناءاً على الرضا 
  .3املفترض

من املرض على أساس أنه لو كان يف كامل وعيِه لدفعته غريزة حب البقاء والرغبة يف التخلص 
إىل الرضا مبا قام به الطبيب من إجراء عالجي أو تدخل جراحي وكذلك يكون احلكم إذا توافرت 

                                                
  .25م، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية ، ص 2004، ط للطبيباملسؤولية اجلنائية :  حممود القبالوي - 1
دار الفكر، دمشق دار  م ،1997-ه1418، 4،طنظرية الضرورة الشرعية  مقارنة مع القانون الوضعي:  وهبة الزحيلي - 2

  .76ص الفكر املعاصر ،بريوت،
  .72-71، ص  املرجع السابق:  رأفت صالح أبو اهليجاء - 3
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حالة الضرورة بأن كان هناك خطر جسيم على وشك الوقوع يهدد حياة املريض أو صحته، ومل يكن 
ض أو من من سبيل إىل دفعه بغري التدخل اجلراحي السريع ومل تكن الظروف تسمح بأخذ رضا املري

  .ميثله قانوناً
وال يلزم احلصول على رضا املريض إذا تبني للجراح أثناء عملية جراحية رضي ا املريض 
أومن ميثله قانوناً أن هناك مرضاً خطرياً مل يكن متوقعاً من قبل يستدعي عالجه تدخالً جراحياً سريعاً 

االت يتوافر يف حق الطبيب حالة الضرورة وأنه ال بقاء حلياة املريض بدون هذه اجلراحة، ففي هذه احل
اليت تفرضها مصلحة املريض حفاظاً على حياته، ومع ذلك جيب على الطبيب أن حيتاط بأن حيصل 

  .1على املمثل القانوين للمريض أو أقربائه إذا مسحت له الظروف بذلك يف وقت مناسب
عمليات والغرض منها، فإذا كما  البد من التمييز حول أثر رضا املريض بإجراء مثل هذه ال

كان اهلدف إجراء التجارب الطبية وكانت حالة املريض تستدعي املخاطرة فيجب احلصول على 
موافقة املريض الصرحية وجيب أن يكون رضاؤه حراً وصحيحاً فيجب التناسب بني خطورة املرض 

  .ة والكفاءة العلميةواحتماالت النجاح أو الفشل مع لزوم أن يتمتع الطبيب بقدر كبري من اخلرب
أما التجارب العلمية اليت هدفها إشباع رغبة علمية فهي توجب مسؤولية الطبيب عن جرمية 
عمدية وذلك النتفاء قصد العالج وال أثر هنا لتوافر رضا الشخص اخلاضع هلا من عدمه، وذلك ألن 

  .السالمة يف اجلسد هي من األمور املتعلقة بالنظام العام
الغرض من إجراء العمليات اجلراحية واألعمال الطبية هو عالج املريض فينبغي أما إذا كان 

احلصول على رضاه ألن هذا األخري يشكل شرطاً ضروريا إلباحة هذه األعمال الطبية وما قد تستتبعه 
من عمليات جراحية يف جمال زرع األعضاء البشرية فإن رضا املريض يعد التزاما تفرضه القواعد 

  .2العامة
  : ويشترط يف هذا الرضا

  : أن يكون الرضا مكتوباً: أوال

                                                
جامعة  املركز القومي لإلصدارات القانونية ، ، موسوعة الفقه والقضاء يف الطب الشرعي: أمحد جالل  شريف الطباخ، - 1

  .190-189، ص 2اإلسكندرية ، ج 
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ال بد أن يكون الرضا الصادر من املريض مكتوباً وعلى الطبيب اجلراح أن يقدم الدليل الكتايب 
  .1على رضائه لتدخله اجلراحي، ألنه يربر مشروعية املساس بسالمة جسم املريض وتكامله اجلسدي

لية يف الرضاء الصادر عن املريض حيث نصت املادة وقد اشترط القانون اجلزائري الشك
ال ترتع األنسجة أو األعضاء البشرية إال إذا كان ذلك ميثل الوسيلة الوحيدة " على أنه 166/1

للمحافظة على حياة املستقبل  أو سالمته البدينة وبعد أن يعرب هذا املستقبل عن رضاه حبضور 
 2"ا وحضور شاهدين اثننيالطبيب رئيس املصلحة الصحية اليت قبل.  

ومرد اشتراط القانون اجلزائري للكتابة  برضا املريض يف عمليات النقل هو خطورة مثل هذه 
  .العمليات من جهة واشتراك املريض يف اختاذ القرار بشأن صحته من ناحية أخرى

: 05- 85من قانون محاية الصحة وترقيتها رقم  166كما نصت الفقرة الثانية من املادة 
وإذا  كان املستقبل غري قادر على التعبري عن رضاه أمكن أحد أعضاء أسرته حسب الترتيب األويل "

  .أعاله، أن يوافق على ذلك كتابياً 164املبني يف املادة 
يالحظ من خالل هذه الفقرة أنه إذا كانت احلالة الصحية للمريض ال تسمح له بالتعبري عن 

املوافقة الكتابية بشأن العملية من أحد أفراد أسرته حسب الترتيب  إرادته جيوز للطبيب احلصول على
األخ أو األخت  –االبن أو البنت  –الزوج أو الزوجة - األب أو األم: " ... 164الذي أوردته املادة 

."... 
  .أن يكون الرضا حراً:ثانياً

يد الذي ميلك ميلك املريض احلرية الكاملة يف اختيار التدخل اجلراحي أو رفضه وهو الوح
  .االختيار بني احملافظة على صحته وتكامله اجلسدي ،وبني املساس بسالمة جسده

بالتايل ال يستطيع الطبيب أن حيل حمل املريض يف اختاذ القرارات الطبية أو اجلراحية أو يفرض 
هذا عليه عالجاً أو تدخالً معيناً حىت ولو أدى ذلك إىل حتسني حالته الصحية مىت رفض املريض 

  .3التدخل

                                                
  .90املرجع السابق، ص : إمسي قاوة فضيلة  - 1
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فإن أجرى له عملية من غري رضاه أو رضا من ميثله فإن هذا الفعل يكون غري مشروع وبالتايل 
يسأل الطبيب مسؤولية عمدية  كأي شخص عادي حىت لو قصد بفعله العالج واستفاد منه املريض 

  . 1ومسؤوليته تكون تامة مستقلة عن املسؤولية اليت تنشأ عن أخطائه املهنية
ام حرية املريض يف قبول عملية زرع العضو له أو رفضها  إمنا هو تأكيد ملبدأ  إحترام فاحتر

  .2إرادته وهو من املبادئ العامة املستقرة واليت تعترف للمريض حبقه يف التصرف يف جسده وصحته
مث جيب رفض فكرة الوصاية الطبية على املريض، فالبد أن يصل املريض إىل اختاذ قرار قبول أو 

ض عملية زرع العضو له بإرادة حرة، وإدراك تام بعواقب قراره ومينع على الطبيب اللجوء رف
باألخص إىل التدليس أو الغش حلمل املريض على املوافقة، كأن يكون املريض فعالً حباجة إىل العضو، 

لطبيب إال أن الطبيب حيجب عنه املعلومات الضرورية خاصة ما يتعلق منها باملخاطر أو كأن يؤكد ا
خلو العملية من املخاطر لغرض انتزاع املوافقة من املريض، وهذه احلالة األخرية كثرية الوقوع بسبب 
االعتقاد اخلاطئ لدى األطباء واجلراحني بأن املريض غري قادر على تقدير األمور تقديراً سليماً ويبنون 

و قيود ما يقترحه عليه الطبيب بأن املريض هو وحده الذي ميلك من الناحية القانونية سلطة رفض أ
  3.طاملا أنه كامل األهلية

تتطلب املوافقة احلرة للمريض أيضاً، أن تصدر منه بعيداً عن أي إكراه أو أي ضغط خصوصاً 
الضغوط العائلية اليت تؤثر بشكل كبري على حالة املريض يف اختاذ القرار الصائب، فإذا كانت الضغوط 

يف جمال العمل اجلراحي العادي، إال أا ال تعد كذلك يف جمال عمليات نقل   العائلية تعد أمراً مقبوالً
وزرع األعضاء البشرية، ألن هذه األخرية تنطوي على كثري من املخاطر اليت ال جيب أن يترك أمر 

 وعليه فال بد أن يكون 4تقديرها إلرادة الوالدين أو املريض، إذا مت التعبري عنها حتت تأثري ضغط عائلي
  .رضا املتلقي للعضو رضا شخصي
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  أهلية املريض : الفرع الثاين
عندما يكون املريض بالغاً راشداً متمتعاً بكامل قواه العقلية فإن رضاؤه لعملية الزرع ال يثري 
أية مشاكل ألنه صدر عن شخص قادر على التعبري عن إرادة معتربة قانوناً، فموافقة املريض على 

تعين مشاركته يف حتمل خماطرها، واملشاركة يف حتمل املخاطر تفترض  إجراء عملية زرع عضو له
  .أهلية قانونية كاملة

أما إذا كان املريض عدمي األهلية فإن موافقته على هذه العملية ال تنتج أثرها، وعدم األهلية 
واإلرادة، نوعان فعلي سببه وجود آفة يف العقل دائمة أو مؤقتة يترتب عليها عدم القدرة على اإلدراك 

  .1وعدم األهلية قانونية يرجع إىل أسباب حمددة قانوناً
رغم امتالك املستفيد ألهليته القانونية إال أنه قد يكون يف حالة ال يستطيع : عدم األهلية الفعلي: أوالً

ممارستها كاستغراقه يف حالة عدم الوعي، فيصبح عندئذ التماس موافقته على نقل األعضاء مستحيالً 
  رح سؤال حول إمكانية استغناء الطبيب عن هذه املوافقة أم أنه يستطيع افتراض وجودها؟ما يط

يف فرنسا يفرض املبدأ على الطبيب البحث عن املوافقة فيتوجه الطبيب إىل املمثلني الطبيعيني 
للمريض أي إىل عائلة املتلقي من خالل الرجوع إىل رابطة القرابة أو الزواج وهكذا يأيت الزوج 

الدرجة األوىل مث األصول فالفروع وأخرياً األقارب األكثر بعداً إذا كان ال يوجد أي شخص من بني ب
الفئتني األوليني ولكن ميكن تعديل هذا التدرج للرابطة القانونية حسب احلالة استناداً للروابط اليت 

تفيد وليس حسب نسجها واقع احلياة فيجب حتديد املمثل الفعلي حسب اخلدمات اليت قدمها للمس
درجة القرابة، فاألشخاص الذين يهتمون مبحبة كبرية وإخالص حبماية املريض هلم أفضلية على أفراد 
أسرته األقرب من الناحية القانونية ولكنهم بعيدين عنه جداً من الناحية الفعلية، وإذا تعذر االتصال يف 

ريض فإن الطبيب يصبح يف حالة الوقت املناسب باألشخاص الذين يدافعون بشكل طبيعي على امل
الطوارئ ممثالً طبيعياً له، ويستطيع هذا الطبيب رفض العملية اليت وافقت عليها العائلة إذا اعتقد أا 
ستسبب ضرراً للمريض ألنه املسؤول األول عن حالة  عدم األهلية الفعلية للمريض وهو الذي جيب 

  .2سلطات اليت منحت له يف الواقع إىل التزامأن يقرر ضرورة العمل اجلراحي وبذلك تتحول ال

                                                
قسم  اسات العليااملنصورة ،كلية احلقوق ، الدر ،جامعة  شروط مشروعية نقل األعضاء البشرية: حممد الباز حممد الباز  - 1
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فهذا االلتزام الذي يقع على عاتق الطبيب اجلراح املتمثل يف تقدمي املساعدة إىل املتلقي إذا كان 
يعاقب باحلبس ملدة من أشهر إىل مخس : " ، وذلك طبقاً ملا نص عليه القانون اجلزائري1يف حالة خطر

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يستطيع  100.000إىل  20.000سنوات وبغرامة من 
بفعل مباشر منه بغري خطورة عليه أو على الغري أن مينع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع 
جنحة ضد سالمة جسم اإلنسان وامتنع القيام بذلك بغري إخالل يف هذه احلالة بتوقيع عقوبات أشد 

  .اخلاصةينص عنها هذا القانون أو القوانني 
ويعاقب العقوبات نفسها كل من امتنع عمداً عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة خطر 
كان يف إمكانه تقدميها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة له وذلك دون أن تكون خطورة عليه أو 

  .2"على الغري 
  عدم األهلية القانونية : ثانياً

و بلوغه إياه لكنه يعاين من سفه أو عته، فتنص املادة ونعين به عدم بلوغ املريض سن الرشد أ
إذا تعلق األمر :" املتعلق حبماية الصحة وترقيتها على 05-85من القانون رقم  3الفقرة  166

بأشخاص ال يتمتعون باألهلية القانونية، أمكن أن يعطي املوافقة األب أو األم أو الويل الشرعي حسب 
  .3" احلالة

رة إذا كان املريض عدمي األهلية انتقلت املوافقة على عملية زرع العضو إىل فطبقاً هلذه الفق
صاحب السلطة القانونية وهو األب ويف حالة عدم وجوده تنتقل إىل األم، أما يف حالة فقدان األب 

  .4واألم معاً تنتقل املوافقة إىل الويل الشرعي
حق حضانة الطفل والذي له حق  ويف حالة الطالق أو االنفصال فإن أحد األبوين الذي له

املوافقة على عملية الزرع، ويف حالة الطفل الغري شرعي فإن أحد الوالدين الذي يعترف به هو الذي 
ميلك حق املوافقة على عملية الزرع، أما إذا اعترف به الوالدين معاً فيجب احلصول على رضا األم إال 

فإذا كان . من القانون املدين الفرنسي 374املادة إذا صدر قرار خمالف من احملكمة اجلزائية حسب 
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مصاب جبنون مطبق فإن الرضا الذي يعتد به هو رضا ممثله القانوين، وإن كان جنونه غري مطبق أي 
  .1تتخلله فترات إفاقة فيجب أخذ رضائه وقت إفاقته أي وقت متتعه بكامل قواه العقلية

على  05- 85اية الصحة وترقيتها رقم من قانون مح 166من املادة  4كما نصت الفقرة 
  ".أما القصر فيعطي املوافقة اليت تعنيهم األب وإن تعذر ذلك فالويل الشرعي: "أنه

يتضح من خالل هذه الفقرة أن املشرع قيد الطبيب فيما يتعلق بالقاصر بالرضا الصادر ممن 
من نفس القانون غري أنه إذا  3فقرة ميثله قانوناً وهو األب أو الويل الشرعي وهذا تكرار ملا جاء يف ال

كان املريض يف حالة يستطيع فيها التعبري عن إرادته وأنه قادر على فهم وإدراك املخاطر اليت سيتعرض 
هلا بسبب التدخل اجلراحي يف زرع العضو له، فال جيوز ألي أحد أن حيل حمله يف إعطاء موافقته، فال 

من األهلية الالزمة لتقدير أمهية عملية زرع العضو له،  يتطلب أن يكون للمريض من األهلية أكثر
ومدى مالئمتها حلالته الصحية وهذه األهلية ال تتطلب سوى قدر كاف من اإلدراك والفهم لكن 
هذه امللكة ال تتوفر عند مجيع األشخاص يف سن واحدة بل ختتلف باختالفهم، وحتديد سن اإلدراك 

لطبيب طبقاً لظروف احلال فإذا تبني للطبيب أن القاصر قادر على بسن معينة إمنا هي مسألة يقدرها ا
إدراك املخاطر اليت سيتعرض هلا من جراء التدخل واعترض عنه فال جيوز للطبيب أن جيري العملية 

  .2رغماً عن إرادة املريض ولو أبدى ممثله القانوين موافقته على ذلك
القادر على التعبري عن إرادة واعية ليس إال إن اشتراط وجود موافقة شخصية من عدمي األهلية 

  .3تعبرياً عن سيادة اإلنسان وحرمة جسمه
ورضا ممثله يبقى جمرد مساعدة للمريض لفهم خطورة عملية الزرع أما إذا تبني أن                                                  

ه لعدم متتعه بالقدر الكايف من اإلدراك والفهم املريض القاصر يف حالة ال يستطيع فيها التعبري عن إرادت
أو لعدم استطاعته تقدير خطورة حالته فال جيوز للطبيب االعتداد برضا املريض وإمنا جيب احلصول 

      .4على رضا ممثله القانوين
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 :   
  
حق اإلنسان يف سالمة جسده هو من أهم احلقوق العامة املرتبطة بشخصه ، حيث يثبت له          

جرد والدته ويعترب احلد األدىن الواجب كفالته له كما يترتب على إهداره التضحية بآدمية اإلنسان ، مب
بينما تعد األعمال الطبية من املباحات رغم مساسها جبسم اإلنسان ألا تستند إلذن املشرع 

 أن يسري سرياً وترخيص القانون لألطباء مبمارستها ملا يهدفون إليه من احملافظة على مصلحة اجلسم يف
طبيعياً ، إال أنه أخضع هذه اإلباحة لشرط التزام لطبيب بإعالم املريض أو من ميثله قانوناً ، واحلصول 
على رضائه بالعمل الطيب فإن افتقد الطبيب هذا الشرط تفتقد صفة املشروعية ألنه خيرق مبدأ إحترام 

د الطيب يعد التطبيق األمثل ملبدأ احترام إرادة إرادة املريض والتزام الطبيب بتبصري مريضه مبوجب العق
  .  1املستقبل

  :   تعريف االلتزام بتبصري املريض:الفرع األول
ويقصد به تزويد املريض باملعلومات الضرورية اليت تسمح له باختاذ قراره النهائي باملوافقة أو 

ر إىل أمهية حمل التعاقد وهو رفض العالج بإرادة حرة مستنرية ، وإلعالم املريض أمهية خاصة بالنظ
العمل الطيب املراد توقيعه على جسم املريض ألن جهل املريض ذا العمل وخماطره جيعل واجب 
التبصري أكثر من ضروري ، ومما الشك فيه أن للتبصري دور مهم يف شىت ااالت إال أن هذا األمر 

د وما يسعى للمحافظة عليه أال وهو جسده ، يتعاظم يف املعامالت الطبية التصاله بأهم ما ميلكه الفر
لذا ينبغي على الطبيب قبل مباشرة عمله احلصول على رضا املريض ، وحىت يكون الرضا صحيحاً 
وسليماً البد من تزويده باملعلومات والبيانات الكافية اليت تسمح له بالتعبري عن إرادته تعبرياً حراً 

 كل املراحل من مرحلة التشخيص إىل مرحلة العالج إذ على وواعٍ، فواجب التبصري يالزم الطبيب يف
الطبيب إحاطته علماً بطبيعة العالج أو اجلراحة وبالنتائج اإلجيابية املنتظر حتقيقها واملخاطر احملتملة 
واآلثار اجلانبية ، كما أنه يف حال إذا وجدت أكثر من طريقة للعالج أو اجلراحة فعلى الطبيب أن 

يض مزايا وعيوب كل طريقة، كما جيب عليه إحاطته علماً مبخاطر فشل العالج أو يعرض على املر
اجلراحة وبتكلفة العالج ، ألن املريض هو األعلم بظروفه املالية اليت قد تضطره إىل إتباع طريقة أقل 
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اا تكلفة،وإعالمه أيضا باآلثار اجلانبية اليت قد تظهر على املدى الطويل واالحتياطات الواجب مراع
  .1لتجنب مراعاا لتجنب فشل العالج

ال جيوز البدء يف عملية النقل بقصد الزرع إال بعد :" من القانون املصري 7هذا ما أكدته املادة
 13إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثالثية املنصوص عليها يف املادة . إحاطة كل من املتربع واملتلقي 

قل والزرع وخماطرمها احملتملة على املدى القريب أو البعيد واحلصول من هذا القانون بطبيعة عملييت الن
 –على موافقة املتربع و املتلقي أو موافقة نائبه أو ممثله القانوين إذا كان من ناقصي األهلية أو عدميها 

ذلك يوقع ، وحترر اللجنة حمضراً ب 5وفقاً ملا نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة  –بالنسبة للخاليا األم 
  .2عليه املتربع واملتلقي ما مل يكن غائباً عن الوعي أو اإلدراك أو نائبه أو ممثله القانوين

أما بالنسبة لصفات املعلومات الواجب اإلدالء ا فيجب أن تكون بسيطة ومفهومة ومالئمة ، 
ب أن يأخذ بعني فاملعلومة اليت تعطى بطريقة فنية خالصة تتساوى مع عدم التبصري ، إذ البد للطبي

االعتبار املستوى الثقايف للمريض كما البد أن تكون دقيقة وكافية على حنو حيقق للمريض العلم 
الكايف الذي يساعد على اختاذ قرار واعي ومتبصر بشأن العالج ووسائله املقترحة من قبل الطبيب ، 

مي معلومات ناقصة ملريضه وذلك ومن النادر أن ميتنع اجلراح عن إعالم املريض كلية وإمنا يقوم بتقد
بالتصريح ببعض املعلومات وإخفاء البعض األخر أما عن إمهال أو جهل العتقاده أن إطالع املريض 

  .      3على كافة املعلومات قد يدخل يف نفسه اخلوف والرعب ويدفعه إىل رفض اجلراحة
  مدى التزام الطبيب بتبصري املريض: الفرع الثاين

  : حول مبدأ املريض إىل ثالثة اجتاهاتانقسمت اآلراء 
أي إطالعه على طبيعة ونوع التدخل اجلراحي وخماطره : ضرورة االلتزام بتبصري املريض: أوالً

، 4بالتفصيل ، وإن مل يقوم الطبيب بذلك فيعد من قبيل اخلطاء الطيب وهو ما يعرضه للمسؤولية
ة الظروف املصاحبة فاملستقبل ال يستطيع وذلك حىت يتمكن املريض من أن يتخذ قراره يف ضوء كاف

                                                
، دراسة مقارنة بني القانون األردين  االلتزام بالتبصري يف اجلراحة  التجميلية: سهي الصباحني، منري هليل، فيصل شطناوي -   1

  .1637ص  م ،2012، سنة )7( 26لنجاح لألحباث والعلوم اإلنسانية ،مج والقانون املصري والفرنسي ، جملة جامعة ا
  . 3م ، ص2010بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية ، فرباير  5قانون رفم  -  2
  . 1639املرجع السابق ،ص : سهي الصباحني، منري هليل، فيصل شطناوي  -  3
  .76املرجع السابق ، ص: رأفت صالح أبو اهليجاء   -   4
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أن يقبل أو يرفض حتمل املخاطر النامجة عن التدخل العالجي أو اجلراحي إال بعد تبصريه حبقيقة هذا 
  .1التدخل ومدى ما ينطوي عليه من خماطر

   :2كما أن أصحاب هذا الرأي يضعون عدة اعتبارات يستندون عليها وهي     
بينة من حقيقة وضعه الصحي حىت يصدر رضاؤه صحيحا  جيب أن يكون الشخص على

 .ألجراء العمل الطيب عليه 
أن املريض هو إنسان ميلك حرية اإلرادة املطلقة يف احلق يف سالمة البدن ، فال نستطيع أن جنرده  -

 .من هذا احلق فقط ألنه دخل املستشفى أو تعاقد مع الطبيب 
ر الثقة بني طرفيه ومها كل من الطبيب واملريض ، وذلك حىت إن من لوازم العقد الطيب ضرورة تواف -

تتحقق الغاية منه أو مىت شعر املريض بانعدام هذه الثقة عندما يستشعر أن الطبيب خيفي عنه أمراً هاماً 
 .فأنه يصبح من املتعذر استمرار العالقة بينهما على الوجه الذي تتحقق  به غاياا

يف الرضا املتبصر اإلدعاء جبهله ألصول وقواعد الفن الطيب ففي معظم ال يكفي لسلب املريض حقه  -
  .العقود يكون أحد أطرافها جاهالً لتفاصيلها الفنية ومع ذلك ال تسلب منه إرادته احلرة الصرحية

حيث يرى هذا اإلجتاه أنه إذا ألزم الطبيب إخبار املريض : عدم االلتزام بتبصري املريض: ثانياً
لمية اليت أدت به للوصول إىل تشخيص معني ومربرات كل دواء يصفه له فأنه يصبح باألساليب الع

من املستحيل ممارسة عمله ، وقد يكون ذلك غري إنساين يؤدي إىل نتائج سيئة على املريض، بينما قد 
يكون يف إخفاء بعض املعلومات رفع للمعنويات كما يعترب قبول املريض للعالج تفويضاً للطبيب 

ما يراه مناسباً من طرق العالج واثقاً بذلك يف كل إمكانياته وقدراته ، لذا من األحسن عدم  ألجراء
  .     إعالمه بذلك

فهذا الرأي يوفق ما بني احترام شخصية املريض وحريته ،وما ميلكه : تبصري املريض يف حدود :ثالثاً
تعطي للمريض صورة مفادها من حق على جسده وبني مصلحة الصاحل العام فريى أن كثرة اإلعالم 

خطورة وضعه الصحي، بذلك يفقد الطاقة ملواجهة مرضه وحىت إذا قبل العالج فإن قبوله يكون 
  .  3مبعنويات هابطة

                                                
 2م،  مج  2006، جملة جامعة ذي قار، ط كانون األول  التزام الطبيب بتبصري املريضسامل عبد الرضا طويرش الكعيب   -  1
  .  29ص
  .77املرجع السابق ، ص: رأفت صالح أبو اهليجاء  -  2
  .97املرجع السابق، ص: امسي قاوة فضيلة  - 3



 ضوابط النقل                                               الفصل الثاين                                         

 

 
93 

لذا حسب هذا االجتاه جيب على الطبيب إخفاء بعض احلقائق أو كتمها إذا كان ذلك يف 
ع أو غش ،كما جيب التفرقة بني مصلحة املريض، شريطة عدم استعمال وسائل احتيالية أو خدا

اإلخفاء املسموح به وغري املسموح به، فاملسموح به هو إخفاء املخاطر غري املتوقعة والبعيدة االحتمال 
للتدخل العالجي أو اجلراحي، طاملا أن ذكرها لن يؤثر سلباً على حالة املريض النفسية فاإلخفاء يف 

  . 1يد يف عالجههذه احلالة إمنا يستهدف مصلحة املريض ويف
أما غري املسموح به هو إخفاء النتائج اخلطرية واملتوقعة اليت تترتب على التدخل اجلراحي 
وإخفاء النتائج احلسنة على املريض ومحله على االعتقاد بأن هناك عواقب أكثر مما أظهرته نتائج 

  .2الفحوصات والتحاليل الطبية
ملية زرع العضو هي الوسيلة الوحيدة إلنقاذ كما ينبغي على الطبيب أن يوضح للمريض أن ع

حياته وجيب أن يعطيه أيضاً فكرة مناسبة عن ظاهرة رفض اجلسم للعضو اجلديد وكذا طريقة حياته 
بعد عملية الزرع، وعلى الطبيب أن يوضح للمريض مدى إمكانية إجراء عمليات زرع أخرى إذا ما 

طر املؤكد الذي متثله العملية أقل بكثري من خماطر ، ويوضح له أيضاً أن اخل3فشلت العملية األوىل
  . 4التطور الطبيعي ملرضه على املدى القصري

    
 

 
 

 
  
  

                                                
  .253املرجع السابق، ص: نصر الدين مروك  - 1
  .166املرجع السابق، ص: رية عايد الديات مس -  2
،   م2004ط  مسؤولية الطبيب اجلراح و طبيب التخدير  و مساعديهم مدنياً و جنائياً و إدارياً: مسري عبد السميع األودن  - 3

  .27-20ص نشأة املعارف باإلسكندرية،
  .98املرجع السابق، ص: امسي قاوة فضيلة  - 4
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  خامتة
  : من خالل هذا البحث مت التوصل إىل النتائج 

 عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية تتمثل يف نقل عضو سليم أو جمموعة من األنسجة من .1
  .متربع إىل مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف، فهي تقتضي وجود متربع و مستقبل

 .تشمل عملية نقل األعضاء البشرية مرحليت االستئصال والزرع .2

الباحث يف حكم عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية يف الفقه اإلسالمي جيد أصوله يف بعض  .3
االنتفاع جبسم اإلنسان حياً وميتاً، األكل من :املذاهب ، ومنها املسائل الفقهية اليت تناوهلا فقهاء 

 .. .ميتة اآلدمي 

تذهب أغلب القوانني الوضعية إىل إجازة عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية مع التقيد   .4
 .بضوابط حمددة وااللتزام بأخالقيات مهنة الطب  

ء البشرية ، بني جميز ومانع ، اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف حكم نقل وزرع األعضا .5
وعند حترير حمل الرتاع يتبني أن اخلالف صوري ذلك أن كال الفريقني مل لكن حكمه مطلقاً، فمن 

 .أجاز قيد ذلك بضوابط، ومن منع خص ذلك حباالت حمددة 

  :ميكن إمجال الضوابط اليت يقيد ا جواز عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية  مبا يلي  .6

  .ستئصال األعضاء التناسلية تفادياً الختالط األنساب جتنب ا –

  .ال يسمح باستئصال عضو من األعضاء إال لألغراض العالجية  –

  .مينع استئصال األعضاء من القاصر إال بعد املوافقة الكتابية من ولييه أو من ميثله قانوناً –

  .املتاجرة باألعضاء يشترط يف هذه العمليات أن تكون جمانية التربع باألعضاء سداً لباب  –

تستوجب عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية أن تكون يف إطارها القانوين ، ومدعمة  .7
بشروط واجبة االحترام من قبل األطباء و حتت مسؤوليام اجلزائية و املدنية ، كي ال خترج عن 

 األهداف املسطرة هلا
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لبشرية يتمثل يف معيار التناسب اإلطار العام الذي حيكم مقصد عمليات نقل وزرع األعضاء ا .8
بني املصاحل واملفاسد املتعلقة ا ، زيادة على معيار القطع أو غلبة الظن ، فكلما كانت املصلحة 
املتوقعة قطعية أو ما يقوم مقامها من غلبة الظن ، وال تقارن ا املفسدة العارضة كانت هذه 

  .العمليات جائزة ، والعكس صحيح 

يلجأ إىل االستفادة من جثث املوتى فتحصل الفائدة من األعضاء بشكل يف حالة الضرورة  .9
أكرب و تقل األضرار إذا ما قارناها بالنسبة للتربع من احلي ، فاهلدف من أخذ أعضاء من اجلثة إما 

  .للعالج أو التجارب العلمية 

وت التأكد من امل: ذهب فقهاء القانون إىل وضع شروط لالستئصال من اجلثة تتمثل يف .10
 .حقيقة، والرضا الصريح من الشخص أثناء حياته ألنه هو صاحب احلق  يف التصرف جبثته

يف حالة جهل موقف املتوىف فإن حق التصرف يف جثته ينتقل إىل أسرته بعد وفاته مع  .11
  .ضرورة احلصول على رضاهم واإلذن منهم ، وقد يلجأ الطبيب إىل معيار الرضا املفترض

بالتربع بأعضائه بعد وفاته حيث اختلف فقهاء اإلسالم بني جواز حق اإلنسان يف الوصية  .12
القرضاوي اجلواز،  ملا هو ثابت عندهم من حق اإلنسان  ذلك من عدمه إذ يرى فريق ومنهم

بالتصرف يف جسمه ، وفريق يرى املنع ومنهم متويل الشعراوي ، ألن اجلسم أمانة لدى اإلنسان 
  .وجب حفظها 

ألخر املستفيد من العملية وهو املريض فيلزم حصول الطبيب على ضرورة موافقة الطرف ا .13
 .رضا املريض وتبصريه بكل مراحل العملية ، فلو مل يقم بذلك فستترتب عليه املسؤولية كاملة 
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  الرقم السورة  اآليات الرقم الصفحة
50 172  M   T  S  R  Q  P  O  N  ML  01 البقرة 

50 173  Mq     p  on m  l k j  ir    u   t  s

 vL  

 02 البقرة

50 173  M    e  d  c  b  a   ̀ _  ̂    ]  \

g  fh  L  

 03 البقرة

50 190 M    È  ÇÉ       Î  Í  Ì  Ë    ÊL  04 البقرة 
30 195 M  x      w  v  u      ty   z{      �    ~  }    |

L  

 05 البقرة

31 145  M  c  b  k        j  i   h    g  f  e  dl  

L   

آل 
 عمران

06 

51 29  MK  J  IL       Q  P         O  N  ML  07 النساء 

31 119  Mª  ©  ¨   §«  L 08 النساء 

68 02  MÂ  Á  À  ¿Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ     L 09 املائدة 
49 03  M]  \  [  Z   Y  X  W^    a  `  _

bL  

 10 املائدة

29 45 M   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §
°̄     L 

 11 املائدة

31 119 M  3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *4     L  12 األنعام 
14 123  Mj  i h  gL  13 األنعام 
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49 145  M    ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L  14 األنعام 

31 23  M    j   i  h  g  f  e L  15 احلجر 

49 115  M  y  x  w   v  u   t  s  r    q  pL  16 النحل 
29 70 M    g  f  e  d   c  b  a  `  _

  o  n  m  l   k  j  i  h
L 

 17 اإلسراء

14 22  M     ¾  ½  ¼   »L  18 مرمي 

14 49 M  Ö    Õ  Ô  ÓL 19 الروم 

14 39  M@  ?  >  =   <A  L  20 الزمر 

14 19 M F  E   D  CG      L  K    J  I  HL  21 ق 

31 44  M     ò  ñ  ð  ïL 22 النجم 

08 62  M   o  n  m  l  k  j   i  h  g
 pL  
 

 23 الواقعة

50 09  MÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  ÉÐ   L  24 احلشر 
17 2  M  .  -   ,  +L  25 امللك 
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  الرقم األحاديث احلديث رقم  الصفحة
  01  ..).ابدأ بنفسك فتصدق عليها (  116 35

اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا ،اغزوا وال تغلوا ( 1731    32  
 ).وال تغدروا وال متثلوا

02  

  03  ).اللهم وليديه  فاغفر(  2341 36
  04  ).لعن اهللا الواصلة واملستوصلة   …جاءت امرأة  إىل النيب (  2122 34
  05 ) .كسر عظم امليت ككسره حي( 564 33
  06             ).ال جتلسوا على القبور وال تصلوا عليها(  499 34
  07  ).ال ضرر وال ضرار(   36
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  الرقم  الفقهية القاعدة الصفحة
  01 .إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضرراً 32_53_51
  02 .كانت أو خاصة احلاجة ترتل مرتلة الضرورة عامة    52
  03  .الضرر ال يزال بالضرر 53
  04 .الضرر يزال 53_51
  05 .الضرورات تبيح احملظورات 51
  06 .ما جاز بيعه جازت هبته وما ال فال 37
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  :فهرس املصادر واملراجع 
  .القرءان الكرمي -

  :مصادر ومراجع الفقه اإلسالمي: أوالً
  :كتب التفسري – 1
-ه1417،  5اجلامع ألحكام القـرءان ،ط ) : اهللا حممد بن أمحد األنصاري أبو عبد(القرطيب  .1

  .م دار الكتب العلمية ، بريوت1996

  :احلديث وشروحه - 2
-ه1427شرح الزرقاين على موطأ اإلمـام مالـك ، ط    ) : حممد بن عبد الباقي(الزرقاين  .2

  .م   دار احلديث العريب ،القاهرة2006
  .   م، دار احلديث القاهرة1993 -، ه1413 1يل األوطار ، طن) : حممد بن علي(الشوكاين  .3
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