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 اإلىداء

 

 إلى أهتي العزيزة 

 لخير دائهان صاحبة الفضؿ الكبير في تربيتي كتىشئتي إلى أهي الغالية الداعية لي با

 إلى أبي العزيز الذم طالها شعرت هىً التشجيع كالهساىدة

 

إلى قرة عيىي كرفيقة دربي زكجتي الكريهة التي أخذت هف كقتٍا كراحتٍا الكثير في سبيؿ إعاىتي 
 عمى إىٍاء ٌذا البحث

 

 الظالهيفإلى إخكاىي كأخكاتي الذيف أبعدٌـ عىي ظمـ 

 إلى األسرل البكاسؿ الذيف كتبت بيف ظٍراىيٍـ بحثي ٌذا 

 

 إلى كيؿ عالـ كطالب عمـ

أٌدم ٌذا البحث





 ب
 

 شكر وتقدير
 

ڦ ڦ ڦ ڄ):قاؿ تعالى (7)سورةإبراهيم:(ڤ ڦ 

بالشكر الجزيؿ إلى الهشرؼ الفاضؿ الدكتكر جهاؿ عبد الجميؿ الذم تكٌرـ باإلشراؼ عمى أتقٌدـ 

كساٌـ في الهكافقة عمى هىاقشة الرسالة كأىا في داخؿ  ،رسالتي كدقٌقٍا لي صفحة صفحة

 .ككؿ الشكر كالتقدير لً ،فجزاي اهلل عىي كؿ خير ،السجف

دكتكر أيهف البداريف كالدكتكر سميـ الرجكب كها أتقدـ بالشكر لمسادة الهىاقشيف األفاضؿ ال

ثرائٍا مهشرؼ الدكتكر جهاؿ عبد الجميؿ الباإلضافة ل ذيف تفضمكا بقبكؿ هىاقشة ٌذي الرسالة كا 

 .بهبلحظاتٍـ كتعديبلتٍـ، كأقكؿ لٍـ جزاكـ اهلل خيران 

دراسات العميا كعهادة ال ،كلجىة البرىاهج ،كها أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي الكراـ  جهيعان 

ـ الكبير في إىجاح كتقدـ عهمية هىاقشة رسالتي بالرغـ هف صعكبة  ،عمى عكىٍـ كهكافقتٍـ كدكٌر

 .فمٍـ هىي كؿ الشكر كالعرفاف ،فقد هٍدكا لي الهىاقشة كأكصمكىي لمهكافقة ،الظركؼ

 كها أخص بالشكر زكجتي العزيزة عمى ها بذلتً هف جٍكد كبيرة في هساعدتي في إعداد ٌذي

 اهلل خيران  تيبٍا لتخرج بٍذي الصكرة الطيبة، كأقكؿ لٍا جزاؾً الرسالة كساٌهت في صياغتٍا كتر 

 كجعؿ ذلؾ ثقيبلن في هيزاف حسىاتؾ يـك العرض.

كالشكر هكصكؿ إلى أخي كزهيمي كرفيؽ سجىي الدكتكر أىس الهصرم الذم تابعىي كقٌكهىي 

 .ساٌـ في إتهاهٍا طيمة فترة كتابة البحث كصكالن إلى الهىاقشة التي

 ،كها كأشكر إخكاىي األسرل أصحاب العمـ كالفضؿ الذيف شجعكىي كقٌكهكىي في هسيرة البحث

 .فجزاٌـ اهلل خير الجزاء في الداريف ،كرياض ،هحهكد ،كأخص بالذكر األخ عبد القاٌر
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 الهمخص
 الفقٍية كالقاىكىية كالطبيةالجكاىب هف تىاكلت ٌذي الدراسة هسألة استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان 

كتتهثؿ أٌهية ٌذي الرسالة في  ،لبياف الحكـ الشرعي الستئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان  حيث سعت

كالتي أثارت العديد هف التساؤالت كاالستفسارات حكؿ  ،أىٍا تعالج ىازلة هف ىكازؿ العصر الحديث

 القاىكف الكضعي هف ذلؾ.ككذلؾ هكقؼ الطب ك  ،الحكـ الشرعي لٍذي الهسألة كضكابطٍا

كاتبع الباحث الهىٍج االستقرائي كذلؾ باستقراء ها كتب حكؿ الهسألة كهتعمقاتٍا هف خبلؿ 

، كترجيح هع تحميمٍا كهقارىتٍا ،الدراسات كاألبحاث كالهقاالت كالفتاكل التي تىاكلت ٌذي الهسألة

كتىاكلت الهسألة هف الجاىب  ،ةكهقاصد الشريع ،كقكم دليمً كفؽ القكاعد العاهةها أهكف ترجيحً 

 .القاىكىي كالطبي أيضان 

كقد بحثت الدراسة أٌهية الىفس البشرية في الشريعة اإلسبلهية كهىع  إيذائٍا، كهفٍـك ىقؿ كزرع 

ئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان هف ىاحية طبية، تاألعضاء اإلىساىية، كهكقؼ الشريعة هىً، ثـ اس

االستئصاؿ، ثـ الحديث عف الهريض عقميان في اإلسبلـ، كالعىاية بً، كقاىكىية، كأسباب كهبررات 

كأٌميتً، لمكصكؿ إلى الحكـ الشرعي في هسألة استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان، كبياف الحمكؿ 

 البديمة عف االستئصاؿ.

ا: إجازة  ى كضكابط  قؿ كزراعة األعضاء البشرية بشركطكتكصمت الدراسة إلى عدة ىتائج أبرٌز

 ،بإشراؼ أٌؿ االختصاص، كتحريـ كتجريـ استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان شرعان كقاىكىان ك 

جازتٍا لمضركرة الشرعية، كالستئصاؿ الرحـ بدائؿ تيغىي عف استئصالً.  كا 

كهف أٌـ تكصيات الدراسة سف القكاىيف كالتشريعات التي تضهف حهاية كسبلهة أصحاب 

الصحية عمى الهستشفيات كالهىشآت الطبية لهىعٍا هف إجراء اإلعاقة، كتشديد الحككهات لمرقابة 

كالراحة  ٌذي العهميات، كالسعي إليجاد بدائؿ كحمكؿ عف االستئصاؿ تضهف سبلهة الهعاقة



 د
 

تكعية األٌؿ بكيفية االعتىاء ببىاتٍـ الهعاقات عقميان، كبياف األجر العظيـ الذم أعدي اهلل لؤلٌؿ، 

 تعالى لمصابريف.

 حاـ، إعاقة عقمية، الحكـ الشرعي، صالح، سميهاف.استئصاؿ ،أر  تاحية:الكمهات الهف
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Hysterectomy for mentally ill women 

"a Legal Jurisprudence medical Study" 

Prepared by:Omran Ayed Emran sulaiman 

Supervisor:D.Jamal Abd-Al jaleel Saleh 

Abstract 
 

This study concentrated on “Hysterectomy for mentally ill women” which is a Legal 

Jurisprudence medical Study. It also illustrated the legal provision of hysterectomy for 

mentally ill woman. In addition to that, the importance of this study was to cure a 

repetitive situation in the present days, which caused many questioning and doubting 

about the legal solution and provision to this situation and its monitor, in addition to 

the medical and the legal perspective to it. 

The author of this study used the comparative analytical method, with inducting 

several different books, researches, articles, and provisions regarding this situation 

and later on comparing and analyzing them. As a result, the researcher was able to put 

assumptions based on strong evidence and general information, combined with the 

legal provision in religion and the medical perspectives on this situation.  

 Furthermore, this study viewed several cases, where it talked about the human soul 

and needs according to the Islamic laws, its importance, and the prohibitions on it, 

and the understanding of the term hysterectomy, the way Islamic law looks at it. Then 

it viewed the Hysterectomy for mentally ill women from the medical point of view, 

the causes and the reasons behind this action. Nevertheless, a literature part was done 

on how does the Islamic religion and its law regard mental illness, how to take care of 

it, and then the Islamic point of view and the other alternatives to such an action 

“Hysterectomy”.  

The study concluded many results and some of them were; the statues and the dignity 

of the human soul for God, prohibition and criminalization of Hysterectomy for 

mentally ill women whether it was legally or religiously, and its recommendation on 

very important and necessary cases.  

The important recommendations, which were recommended by the research, where 

characterized in creating laws and legitimacy that guarantee the security and the 
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health of mentally ill individuals. Increasing the level of security and observation on 

hospitals and clinical institutions to prevent them from doing these surgeries, and try 

to find alternatives and solutions for Hysterectomy that regards the safeness of 

mentally ill women and that regards the comfort for their family. 
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ــة ــدهـــ ــ ــ ــقـ ــ  الهـ
إف الحهد هلل ىحهدي كىستعيىً، كىستغفري، كىستٍديً، كىسألً سبحاىً السداد كالتكفيؽ لها فيً 

 كأصمي كأسمـ عمى سيدىا كحبيبىا هحهد كعمى آلً كأصحابً أجهعيف.صبلح الداريف، 

 ،أها بعد

ً اتسع كال يزاؿ لكؿ زهاف كهكاف حتى قياـ الساعة، كقد  فمقد كاف هف سهات التشريع اإلسبلهي أى

اشتهؿ الشرع الحىيؼ عمى قكاعد ككميات لها ال يىحصر هف الجزئيات، فمـ يدع شأىان قط هف 

اصة ىفسً، أك في عبلقتً هع ربً الخالؽ، أك هع الهخمكؽ إال كضع لً شؤكف اإلىساف في خ

قاىكىان يرجع فيً إليً، كأعطاي حكهان خاصان يحكـ بً عميً سكاء كاف بالىٍي، أك األهر، أك 

 .التخيير

كهعاصرة أطمؽ  ،كلقد كاف هف خصائص الحياة كالزهاف، كالتقدـ كالتطكر ظٍكر قضايا جديدة

ذي الهسائؿ ال يكجد في كتاب اهلل كسىة ىبيً حكـ لٍا، ، الىكازؿت أك عميٍا اسـ الهستجدا ٌك

 .فدعت الحاجة إلى السعي كالبحث إليجاد كتقديـ حكـ اهلل تعالى

(، فقد كاف لٍذا الهكضكع هكضكع )استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان  كهف ٌذي الهسائؿ الهستجٌدة

، كحصمت بمبمة بخصكص ٌذا الهكضكع، هف صدلن كبيران عمى الساحة الهحمية، هف كؿ الجٍات

جٍة حٌمً أك حرهتً، لذا اقتضى األهر القياـ بدراسة شاهمة لٍذي الهسألة، كتىاكلٍا هف الىاحية 

 .الطبية كالقاىكىية، كالشرعية، حتى تككف الصكرة أكثر كضكحان 

ىاكلٍا الفقٍاء كتجدر اإلشارة إلى أف الهسألة تشترؾ هع هكضكع  ىقؿ األعضاء اإلىساىية التي ت

ك جسد اإلىساف كأعضائً. ،بالبحث قديهان كحديثان   في أف الهسألتيف تتىاكالف هحبلن كاحدان، ٌك
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 :أسباب اختيار البحث 

 هىٍا ها يمي: ،إف األسباب التي دفعتىي الختيار البحث في ٌذي القضية هتعددة

 كالقاىكىية كالشرعية.دراسة هسألة استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان هف الىاحية الطبية  (1

هساعدة أٌالي الهعاقات عقميان في هعرفة الحكـ الشرعي الهتعمؽ باسئصاؿ أرحاـ ٌؤالء  (2

 الهعاقات.

الكقكؼ عمى الحكـ الشرعي في هسألة يعاىي هىٍا أٌالي الهعاقات عقميان ىتيجة التبعات  (3

 السمككية كاالجتهاعية كالخكؼ هف الحهؿ.

جرم بحؽ ذكم االحتياجات الخاصة، كبشكؿ خاص هحاكلة كقؼ االىتٍاكات التي ت (4

 الهعاقات عقميان هف استغبلؿ جىسي، كاحتقار هجتهعي.

 

 الدراسات السابقة 

دراسة تىاكلت هكضكع استئصاؿ  -في حدكد اطبلعي-بعد االطبلع كالبحث الطكيؿ لـ أجد

ىها تىاكلت الكتب كالدراسات هكاضيع عاهة حكؿ زرع  ،أرحاـ الهعاقات عقميان   ،األعضاءكا 

كاألحكاـ الهتعمقة  ،ككذلؾ تىاكؿ هكضكع الهريض عقميان بشكؿ عاـ ،كاألحكاـ الهتعمقة بذلؾ

 .بً

 ة،أها ٌذي الدراسة فإىٍا تيخصص الحديث عف الفتيات البلتي ييعاىيف هف إعاقات عقمي

 .كالبحث في جزئية حكـ استئصاؿ أرحاهٍف
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 :هشكمة الدراسة 

 يجيب عف األسئمة التالية:يحاكؿ البحث أف         

 ها ٌك هفٍـك كضابط الهعاؽ عقميان ؟ .1

 ها ٌك التشخيص الطبي الستئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان ؟ .2

 ها ٌك رأم القاىكف في استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان ؟ .3

 ها الحكـ الشرعي في استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان ؟ .4

 

 :هنيج البحث 

الستقرائي، كذلؾ بتتبع أقكاؿ الفقٍاء في الهسائؿ التي اتبعت في ٌذا البحث الهىٍج ا

كترجيح ها أهكف ترجيحً كقكم دليمً كفؽ  ،كهقارىتٍا ،هع تحميمٍا، تخدـ ٌذا الهكضكع

كاآلراء الطبية في ٌذي  ،كهقاصد الشريعة. ككذلؾ تتبع القكاىيف الكضعية ،القكاعد العاهة

 الهسألة.

 

 :كقد قهت

هع هطابقتٍا لمرسـ العثهاىي عمى ركاية  ،هكاضعٍا بعزك اآليات القرآىية إلى .1

 حفص عف عاصـ.

فإف كاف الحديث في الصحيحيف فإىىي أكتفي  ،عزك األحاديث الكاردة في البحث .2

ف كاف في باقي السىف فإىىي أذكر هف خٌرجً ،بالعزك إليٍها هع حكـ أئهة  ،كا 

 الحديث عميً ها أهكف.
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ا األصمية  .3 فإف تعٌذر ذلؾ عزكت إلى  ،كالهعتهدةكثٌقتي األقكاؿ هف هصادٌر

 هع ذكر الكاسطة. ،الكاسطة التي ىقمت عىٍا

يراد الهىاقشة  .4 حاكلت استقصاء أدلة األقكاؿ ها أهكف، هع بياف كجً الداللة كا 

 ثـ الترجيح هع ذكر السبب. ،كالجكاب

كضعت في ىٍاية البحث هبلحؽ جهعت فيً الفتاكل الهتعمقة بهسألة استئصاؿ  .5

 ،ككذلؾ هكاد القكاىيف التي ذيكرت خبلؿ البحث ،تيات الهعاقات عقميان أرحاـ الف

 كهقاالت كتقارير تىاكلت ٌذي الهسألة.

 

 :خطة البحث 

 عمى الىحك التالي: ،احتكل البحث عمى هقدهة كخهسة فصكؿ كخاتهة

كهىٍج  ،كالدراسات السابقة ،كتحتكم عمى أٌهية الهكضكع كأسباب اختيار البحث :الهقدهة

 كخطة البحث. ،ثالبح

 الفصل األول: حفظ النفس البشرية في الشريعة اإلسالهية

 الهبحث األكؿ: اٌتهاـ اإلسبلـ بالىفس البشرية.

 الهبحث الثاىي: حفظ الىفس هقصد هف هقاصد الشريعة اإلسبلهية.

 .الهبحث الثالث: هىع إيذاء الىفس البشرية كاالعتداء عميٍا

 أعضاء اإلىساف.الهبحث الرابع: الحكهة هف خمؽ 

 نقل وزرع األعضاء اإلنسانية والتصرف بيا هن وجية نظر الشريعة اإلسالهية  :الفصل الثاني

 الهبحث األكؿ: هفٍـك ىقؿ كزرع أعضاء اإلىساف.

 الهبحث الثاىي: هكقؼ الشريعة هف ىقؿ كزرع أعضاء اإلىساف.



 ك
 

 الهطمب األكؿ: الهاىعكف لعهمية ىقؿ األعضاء كأدلتٍـ.

 الثاىي: الهجيزكف لعهمية ىقؿ األعضاء كأدلتٍـ.الهطمب 

 الهطمب الثالث: هىاقشة كترجيح.

 القانون الوضعي هنو الفصل الثالث: أسباب االستئصال وهوقف

 اإلىساف. أعضاء الستئصاؿ الطبية كغير الطبية كالهبررات الهبحث األكؿ: األسباب

 األعضاء. كاستئصاؿ هف ىقؿ الكضعي القاىكف الهبحث الثاىي: هكقؼ

 استئصال أرحام الهعاقات عقميًا هن ناحية طبية الفصل الرابع:

 الهبحث األكؿ: كصؼ حالة الهعاؽ عقميان.

 الهبحث الثاىي: استئصاؿ الرحـ، الدكافع كاآللية.

 الهبحث الثالث: اآلثار الصحية كالجسدية الهترتبة عمى االستئصاؿ.

 ستئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان.الهبحث الرابع: إحصائية لحجـ إجراء عهميات ا

 هوقف الشريعة اإلسالهية هن استئصال أرحام الهعاقات عقميًا. الفصل الخاهس:

 الهبحث األكؿ: هعىى الهريض عقميان في الشريعة اإلسبلهية

 الهبحث الثاىي: عىاية كاٌتهاـ اإلسبلـ بأصحاب اإلعاقة.

 .الهبحث الثالث: أٌمية الهعاؽ عقميان في اإلسبلـ

 الهبحث الرابع: حكـ الشرع في هسألة استئصاؿ األرحاـ.

 الهطمب األكؿ: حكـ استئصاؿ األرحاـ.

 الهطمب الثاىي: األقكاؿ الكاردة في الهسألة.

 الهطمب الثالث: أدلة الهاىعيف.

 الهطمب الرابع: أدلة الهجيزيف.
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 الهطمب الخاهس: الهىاقشة كالترجيح.

 استئصاؿ األرحاـ.الهبحث الخاهس: الحمكؿ البديمة عف 

ـ ىتائج البحث كالتكصيات. الخاتهة:  كفيٍا أٌ
 

 :هعّوقات البحث 
 لقد كاجٍتىي عدة تحديات كهعٌكقات خبلؿ إىجاز البحث، كأبرز ٌذي الهعٌكقات:

 األسر كتقييد الحرية، كصعكبة البحث الهثالي. .1
 قمة الهصادر كالهراجع العمهية. .2
كعدـ تمقي ردكد هف الجٍات الرسهية عدـ القدرة عمى عهؿ هقاببلت هيداىية،  .3

 الهحمية كالدكلية التي تهت هراسمتٍا.
صعكبة إخراج الهادة العمهية التي أكتبٍا، فإف ذلؾ يأخذ كقتان ليس ببسيط. .4
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 الفصل األول

 اإلسالهيةالنفس البشرية في الشريعة حفظ 

 وقسهتو إلى أربعة هباحث:

 

 الهبحث األول: اىتهام اإلسالم بالنفس البشرية.

 الهبحث الثاني: حفظ النفس هقصد هن هقاصد الشريعة اإلسالهية.

 .هنع إيذاء النفس البشرية واالعتداء عميياالهبحث الثالث: 

 الهبحث الرابع: الحكهة هن خمق أعضاء اإلنسان.
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 الهبحث األول

 اىتهام اإلسالم بالنفس البشرية
 

قد كٌرـ اهلل سبحاىً كتعالى بىي آدـ ، فشرية كأعطاٌا اٌتهاهان خاصان اعتىى اإلسبلـ بالىفس الب

رساؿ الهرسميف كرزقٍـ اهلل تبارؾ  لً ها في البر كالبحر، كالككف أجهع،، كذٌلؿ بىعهة العقؿ، كا 

، 1مٍـ عمى كثير ههف خمؽ تفضيبلن عظيهان ، كرفعٍـ كفضٌ تعالى هف طيبات الهطاعـ كالهشاربك 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  )قاؿ سبحاىً كتعالى ک ک ک 

ں ں ڻ  .2(ڱ ڱ 

ذا التشريؼ عاٌـّ لكؿ الىاس فكمٍـ سكاسية كأسىاف الهشط  ،ال فرؽ فيً بيف هسمـ كغير هسمـ ،ٌك

 .ال فرؽ بيىٍـ إال بالتقكل

 ٍهابفهٌرت  ،بف حىيؼ كاىا بالقادسية بف سعد كسٍؿكل هسمـ عف ابف أبي ليمى أف قيس فقد ر 

إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ هٌرت بً  :فقاال ،إىٍا هف أٌؿ األرض:فقيؿ لٍها،فقاها ،جىازة

د اهلل سكاءن كاف حيان أـ . فاإلىساف هيكٌرـ عى{3أليست نفساً }:فقاؿ ،فقيؿ إىً يٍكدم ،جىازة فقاـ

 .دكف الىظر إلى ديىً أك جىسً أك كطىً ،هٌيتان 

التي أسٍب العمهاء في  ،كهف الهعمـك أف حفظ الىفس البشرية هف هقاصد الشريعة اإلسبلهية

كالذم هف أجمً  ،كترتيبٍا الذم يمي هقصد حفظ الديف الذم ٌك قكاـ الحياة ،الحديث عف أٌهيتٍا

                                                                 
، 2السعكدية، هجهع الهمؾ فٍد لمطباعة كالىشر، ط 289ىخبة هف أساتذة التفسير، التفسير الهيسر، ص1

 ـ.2009 -ٌػ 1430
 .70سكرة اإلسراء، اآلية 2
الحجاج أبك .)هسمـ بف 661، ص2( ج961ركاي هسمـ، كتاب )الكسكؼ(، باب )القياـ لمجىازة(، رقـ الحديث)3

الحسف القشيرم الىيسابكرم، الهسىد الصحيح الهختصر بىقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً 
 كسمـ )صحيح هسمـ(، تحقيؽ هحهد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث،بيركت.(
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ڄ ڄ ):ؽ سبحاىً كتعالى. قاؿ تعالىخيمؽ الككف بها حكل ؛ تهٍيدان كتسخيران لهعرفة الخال

 .1(  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

كفي ذلؾ يقكؿ  ،2كال بد هف اإلشارة إلى أف حفظ الكراهة اإلىساىية جزء هف حفظ الىفس البشرية 

رة: " هحهد اإلهاـ الهحافظة عمى الكراهة اإلىساىية  :كها أف هف الهحافظة عمى الىفس أبك ٌز

أك بالحد هف ىشاط  ،أهر يتعمؽ بالكراهة اإلىساىيةهف كؿ كغير ذلؾ  ،كالسب ،بهىع القذؼ

 ،كحرية اإلقاهة ،كحرية الفكر كالرأم ،فحهى اإلسبلـ حرية العهؿ ،اإلىساف هف غير هبرر لً

الكريهة الحرة التي تزاكؿ ىشاطان في  كغير ذلؾ هها تعد الحريات فيً هف هقكهات الحياة اإلىساىية

 3 "عمى أحد. دائرة الهجتهع الفاضؿ هف غير اعتداءو 

 :تكريـ اإلىساف ها يأتيهظاٌر كهف 

ٺ )،أف اهلل سبحاىً كتعالى خمقً في أحسف تقكيـ .1 خمؽ فقد  4(  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ،هف حيسف الصكرة ،هيتصفان بأجهؿ كأكهؿ الصفات ،جىس اإلىساف في أحسف شكؿ

كأبدع  ،أحسف صكرة :قاؿ هجاٌد: "أحسف تقكيـ ،كتىاسب األعضاء... ،كاىتصاب القاهة

جح...)ى:. كقاؿ تعال5"خمؽ أم أف اهلل تعالى أعطى  ،6(يت جث مث ىث يث حج مج 

                                                                 
 .56سكرة الذاريات، اآلية 1
، إصػدار هركػز التفكيػر 133كازىػات، صالكهالي عبد اهلل، هقاصد تكثيؽ الشريعة فػي ضػكء فقػً اله2 ، دار ابػف حػـز

 بتصرؼ. دكف طبعة، دكف تاريخ،(، سمسمة فقً األكلكيات،57اإلبداعي )
رة،3  .،دكف طبعة ،دكف تاريخ، طبعة دار الفكر العربي367أصكؿ الفقً، صهحهد،  أبك ٌز
 .4سكرة التيف، اآلية 4
 ـ.1997، 1ار الصابكىي، القاٌرة، ط، د 551ص\3الصابكىي، هحهد عمي، صفكة التفاسير، ج5
 .50سكرة طً، اآلية 6
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ثـ ٌدل كؿ  ،أىثى هف جىسً أعطايفكؿ ذكر  ،الهخمكؽ ىظير خمقً في الصكرة كالٍيئة

 .1كهعيشة  ،هخمكؽ لبلىتفاع بها خمؽ لً هف ىكاح

ھ)الى ػتعؿ اػق،  هلل تعالى لمهبلئكة بالسجكد آلدـا ري هٍ أى   .2  ہ ہ ہ ہ 

ٴۇ )كقاؿ سبحاىً كتعالى  2( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ظٍاران لفضمً ،فكاف أهر اهلل لمهبلئكة بالسجكد آلدـ ؛ إكراهان لً،3(ەئ فسجدكا لً  ،كا 

 .4كتعظيهان آلدـ عميً السبلـ ال عبادة لً ،اهتثاالن ألكاهر اهلل سبحاىً كتعالى

ً كتعالى سٌخر .3  ،كخدهة هصالحً ،لئلىساف كؿ ها في الككف لبلىتفاع بً أف اهلل سبحاى

 األقطار، بيف كالٌتكٌسب كلبلٌتجار كتيسيري، بإذىً فيً السفف لجرياف،فسٌخر لً البحر

ا كالهرجاف كالمؤلؤ الٌدر كالستخراج كلمصيد،  لمحج كلمسفر البحار، أعهاؽ هف كغيٌر

ها كالجٍاد ً ها في السهاكات كها في األرض هف شهس ،كغيٌر كجباؿ  ،كقهر ،كسٌخر ل

ككؿ ذلؾ هف فضؿ اهلل كرحهتً لئلىساف ليشكير اهلل تعالى عمى  ،كغير ذلؾ ،كأىٍار

                                                                 
آم القػرآف )تفسػير  تأكيػؿ فػي البيػاف اآلهمػي، جػاهع غالػب بػف كثيػر بػف يزيد بف جرير بف الطبرم، أبك جعفر هحهد1

ىخبػػػػة هػػػػف أسػػػػاتذة  ـ، بتصػػػػٌرؼ.2000، 1أحهػػػػد شػػػػاكر، هؤسسػػػػة الرسػػػالة، ط قيػػػػؽ، تح316ص\18الطبػػػرم (، ج
 .314التفسير الهيسر، صالتفسير،  

 .34سكرة البقرة، اآلية 2
 .11سكرة األعراؼ، اآلية 3
، 101ص\1البغػػػدادم، الىكػػػت كالعيػػػكف، ج البصػػػرم حبيػػػب بػػػف هحهػػػد بػػػف هحهػػػد بػػػف عمػػػي الهػػاكردم، أبكالحسػػػف 4
 يػػركت ، دكف طبعػػة، دكف تػػاريخ. البغػػكم،بدار الكتػػب العمهيػػة،  السػػيد ابػػف عبػػد الهقصػػكد ،  قيػؽ، تح203ص\2ج

هحهػػػد الىهػػػر كآخػػػركف، دار  قيػػػؽ، تح81ص\1هسػػػعكد، هعػػػالـ التىزيػػػؿ فػػي تفسػػػير القػػػرآف، ج بػػػف الحسػػػيف أبكهحهػػد
 .151، ص6ىخبة هف أساتذة التفسير،  التفسير الهيسر، ص ـ.1997-ٌػ 1417، 4طيبة لمىشر كالتكزيع، ط
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ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ):. قاؿ تعالى1كييفردي بالكحداىية  ،ىعهً

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث 

 .2(  يث حج

 

ذي هف أجٌؿ الىعـ التي  رزقٍا اهلل تعالى لئلىساف :ىعهة العقؿ .4 فقد حباي اهلل تعالى  ،ٌك

أٌكلٍا صحة الفطرة  :أف العقؿ ييطمؽ عمى ثبلثة أكجً . كقد ذكر الغزالييفكر فيً عقبلن 

فييقاؿ لهف صٌحت فطرتً األكلى "إىً عاقؿ " فيككف حٌدي قكة بٍا يكجد  ،األكلى في الىاس

كثاىيٍا ها يكتسبً اإلىساف بالتجارب هف األحكاـ  .التهييز بيف األهكر القبيحة كالحسىة

تكٌكف هقدهات يستىبط بٍا الهصالح فيككف حٌدي أىً هعافو هجتهعة في الٌذٌف  ،الكمية

يئتًكثالثٍا هعىىن آخر ير  .كاألغراض كيككف أىً ٌيئة هحهكدة  ،جع إلى كقار اإلىساف ٌك

يئاتً ،كسكىاتً ،لئلىساف في حركاتً  .  3ككبلهً كاختياري  ،ٌك

أف الشريعة اإلسبلهية أهرت كؿ هسمـ بأف يٍتـ بإصبلح جسدي بأف يستعهؿ كؿ كسائؿ  .5

ذا يدؿ عمى كراهة ٌذا الجسد عىد ا ،العبلج التي تؤدم إلى شفائً هف األهراض هلل ٌك

ك  ،1{4ها أىزؿ اهلل داء إال أىزؿ لً شفاء} :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ ،تعالى

                                                                 
بػػػػػػة بػػػػػف هصػػػػػػطفى، التفسػػػػػػير الكسػػػػػػيط، 65\22الطبػػػػػرم، جػػػػػػاهع البيػػػػػػاف فػػػػػػي تأكيػػػػػؿ آم القػػػػػػرآف،  1 . الزحيمػػػػػػي، ٌك
 ٌػ.1422، 1، دار الفكر، دهشؽ، ط2397ص\3ج
 .12سكرة الجاثية، اآلية 2
سػػػػميهاف دىيػػػػا،  قيػػػػؽ، تح286، صالهىطػػػؽ فػػػػف فػػػػي العمػػـػ هعيػػػػارهحهػػػػد  الطكسػػػػي،  بػػػف حهػػػػده الغزالػػػي، أبكحاهػػػػد3

 ـ.1961ارؼ، طهصر، دار الهع
، 7(،ج5678أخرجػػػػً البخػػػػػارم، كتػػػػػاب )الطػػػػػب(، بػػػػاب )هػػػػػا أىػػػػػزؿ اهلل داء إال أىػػػػػزؿ لػػػػً شػػػػػفاء(، رقػػػػـػ الحػػػػػديث ) 4

الجػػػاهع الهسػػىد الصػػػحيح الهختصػػػر هػػف أهػػػكر رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل ،)أبػػك عبػػػد اهلل هحهػػػد بػػف إسػػػهاعيؿ، 122ص
ير الىاصر، دا قيؽ، تح122ص\7جعميً كسمـ كسىىً كأياهً،  ٌػ.(1422 \ 1ر طكؽ الىجاة، طهحهد ٌز
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ً ها ال يطيؽالشريعة ىٍت  عبد اهلل بف عهرك بف العاص فعف  ،عف إٌهاؿ الجسد كتحهيم

ر أىؾ يا عبد اهلل، ألـ أخب}رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ:  رضي اهلل عىٍها، قاؿ لي

فبل تفعؿ صـ كأفطر، كقـ }، فقمت: بمى يا رسكؿ اهلل قاؿ: {كتقـك الميؿ؟تصـك الىٍار، 

ف لزكرؾ  ف لزكجؾ عميؾ حقا، كا  ف لعيىؾ عميؾ حقا، كا  كىـ، فإف لجسدؾ عميؾ حقا، كا 

كرفؽ الىبي  ،. كالحديث دليؿ عمى هدل رحهة اهلل تعالى بٍذا اإلىساف2{..... عميؾ حقا

ً حتى  ً كسمـ بأهت ال ييحٌهمٍا ها ال تطيؽ كخشية عميٍا بأف يحؿ بٍا هحهد صمى اهلل عمي

ها حٌؿ باألهـ السابقة هف الهمؿ كالتثاقؿ هف العبادة يترتب عميً ترؾ كحياد عف الطريؽ 

 . 3الهستقيـ 

ا الكثير الكثير كقد  ،كؿ ها سبؽ يعد هف أبرز هظاٌر تكريـ اهلل تعالى لئلىساف كغيٌر

كجعمٍا حدان هف حدكدي سبحاىً  ،كجً الخصكصز اهلل تعالى الىفس الهؤهىة عمى هيٌ 

قكلً صمى اهلل عميً كىظران لهكاىتٍا فقد جاء في  ،كاالعتداء عميٍا إحدل الهكبقات السبع

 4{.لزكاؿ الدىيا أٌكف عمى اهلل هف قتؿ رجؿ هسمـ}:كسمـ

                                                                                                                                                                                          
جاهعػػػػة  ،34عػػػرار، رقيػػػة أسػػػػعد صػػػالح، أحكػػػاـ التصػػػػرؼ بالجثػػػة فػػػػي الفقػػػً اإلسػػػبلهي، )رسػػػػالة هاجسػػػتير(، ص1

 ـ.2010الىجاح، ىابمس، فمسطيف، 
(، رقـ الحديث)2 (، باب)حؽ الجسـ في الصـك  .39، ص3(، ج1975أخرجً البخارم، كتاب)الصـك
،دار إحيػػاء التػػػراث  40ص\8الحجػػػاج، ج بػػف هسػػػمـ صػػحيح شػػػرح شػػػرؼ، الهىٍػػاجالىػػككم، أبػػػك زكريػػا يحيػػػى بػػف 3

 ٌػ.1392، 2بيركت ، ط العربي،
، 16، ص4(، ج1395هف(، رقػـػ الحػػػديث )أخرجػػً الترهػػذم، أبػػػكاب )الػػديات(، باب)هػػػا جػػاء فػػي تشػػػديد قتػػؿ الهػػػؤ 4

أحهػد شػاكر  قيػؽ، تح16ص\4)أبػك عيسػى  هحهػد بػف عيسػى بػف سىػٍكرة بػف هكسػى بػف الضػحاؾ، سػىف الترهػذم، ج
بػػراٌيـ عطػػكة، هصػػر، هطبعػػة  .سػػأؿ الترهػػذمب البخػػارم  ـ (1975\2هصػػطفى البػػابي الحمبػػي، طكفػػؤاد عبػػد البػػاقي كا 

عػػػػػػػػػػف ٌػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػديث فقاؿ:"الصػػػػػػػػػػحيح عػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػف عهػػػػػػػػػػرك هكقػػػػػػػػػػػكؼ")اىظر الترهػػػػػػػػػػذم،عمؿ الترهػػػػػػػػػػػذم 
لسػػاهرائي كآخركف،عػػالـ الكتب،هكتبػػة ،رتبػػً عمػػى كتػػب الجػػاهع أبػػك بكػر القاضػػي، تحقيػػؽ صػػبحي ا219الكبيػر،ص

 ٌػ(، كصححً األلباىي.1409، 1الىٍضة العربية، بيركت،ط
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كال يجكز لىا التصرؼ بٍا إال بها  ،كالجسـ أهاىة استكدعىاٌا فمىحرص عمى حفظ األهاىة

كهف الهٍـ التأكيد عمى أف ها سبؽ  ،كها عدا ذلؾ ففيً ىظر كهراجعة شرعية ،صمحٍاي

 كعبادتً كتمبية حاجاتً كهصالحً. ،هف الهظاٌر يعتبر عكىان لمعبد عمى طاعة ربً
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 الهبحث الثاني

 حفظ النفس هن هقاصد الشريعة اإلسالهية

  

 التعريؼ بهقاصد الشريعة اإلسبلهية كأقساهٍا.قبؿ الحديث عف حفظ الىفس ال بد هف 

 هفيوم الهقاصد::أوالً 

د :الهقاصد لغة ٍقصى دى  ،جهع هى ً هعاف كثيرة، هىٍا:  ،ك الهقصد: هصدره ًهيًهي هيٍشتىؽٌّ هف قىصى كل

تياف الشيء ،االعتهاد ا ،كاستقاهة الطريقة ،كا   .1كغيٌر

ـي الهمحكظة لمشارع في جهيع أحكاؿ  :أها الهقاصد اصطبلحان فٍي الكقكؼ عمى الهعاىي كالًحكى

ا بالككف في ىكع خاص هف أحكاـ الشريعة ،التشريع أك هعظهٍا ظىتٍي  ،بحيث ال تختص هبلحى

فيدخؿ في ٌذا أكصاؼ الشريعة كغاياتٍا العاهة كالهعاىي التي ال يخمك التشريع عف هيبلحظتٍا 

كلكىٍا همحكظة في  ،ت همحكظة في سائر أىكاع األحكاـكيدخؿ في ٌذا هعاف هف الحكـ ليس

 .2أىكاع كثيرة هىٍا

 أقسام الهقاصد بحسب الهصالح: :ثانياً 

جمب هىفعة أك دفع  كالهصمحة ٌكأصؿ هعىى  ،جاءت الشريعة اإلسبلهية لتحقيؽ هصالح الىاس

فهىٍا ها ال يستطيع اإلىساف العيش  ،كلكٌف ٌذي الهصالح هتفاكتة في األٌهية كالدرجات ،3هضرة

لذلؾ فقد قسـ العمهاء الهقاصد  ،كهىٍا ها ال يشٌؽ عميً إف كاىت غير هكجكدة في حياتً ،بدكىً

ي:  إلى ثبلثة أقساـ بحسب هصالح الىاس ٌك
                                                                 

ػدى، ،353\3ابػف هىظػكر، أبػك الفضػؿ هحهػد بػف هكػـر بػف عمػي، لسػاف العػرب 1 ، 3، طبيػػركت ،دار صػادر هػادة قىصى
هػادة عبػد السػبلـ ٌاركف، قيػؽ، تح95\5. ابف فػارس، أبػك الحسػيف أحهػد بػف زكريػا القزكيىػي، هقػاييس المغػة ٌػ1414
دى،  ـ،.1979دار الفكر، بيركت، ط   قىصى

 قيػػػؽ، تح165ص\3ابػػف عاشػػػكر، هحهػػد الطػػػاٌر بػػػف هحهػػد بػػػف هحهػػد التكىسػػػي، هقاصػػػد الشػػريعة اإلسػػػبلهية، ج2
 ـ. 2004كزارة األكقاؼ، قطر ، ط ،هحهد الحبيب ابف الخكجة

 ـ.1993، 1الكتب العمهية، بيركت، طهحهد عبد الشافي، دار  قيؽتح ،174الغزالي، الهستصفى، ص3
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ي ،كالضركرة لغةن اسـ لهصدر االضطرار :الضركريات( 1   لٍا هدفع ال كالشدة الحاجة ٌك

 ،التي ال بد هىٍا في قياـ هصالح الديف كالدىيا كفي اصطبلح عمهاء األصكؿ ٌي ،1كالهشقة

كفي  ،2بؿ عمى فساد كتٍارج كفكت حياة ،هصالح الدىيا عمى استقاهة بحيث إذا فيقدت لـ تجرً 

ً الهصمحة . 3كالرجكع بالخسراف الهبيف ،اآلخرة فكت لمىجاة كالىعيـ ذا ها تعىي ك الهحافظة  ،ٌك ٌك

ك :خهسة الخمؽ هف كهقصكدالشرع .الشرع هقصكدعمى   كعقمٍـ كىفسٍـ ديىٍـ عميٍـ يحفظ أف ٌك

 ٌذي يفكت ككمها هصمحة، فٍك الخهسة األصكؿ ٌذي حفظ يتضهف فكمها كهالٍـ، كىسمٍـ

 .4هصمحة كدفعٍا هفسدة فٍك األصكؿ

في الغالب إلى  أىٍا هيفتىقىره إليٍا هف حيث التكسعة كرفع الضيؽ الهؤدم كهعىاٌا :( الحاجٌيات2 

كلكىً  ،ج كالهشقةفيف الحرى فإذا لـ تراعى دخؿ عمى الهكمٌ  ،الحرج كالهشقة البلحقة بفكت الهطمكب

كأحكاـ  ،هثؿ الرخص في العبادات ،ال يبمغ هبمغ الفساد العادم الهتكقع في الهصالح العاهة

 الهعاهبلت.

ي في المغة هف التزييف كالتجهيؿ :( التحسيىات3  كهعىاٌا ،5كحٌسىت الشيء تحسيىان أم زٌيىتً ،ٌك

 ،كتجىب الهدىسات التي تأىفٍا العقكؿ ،األخذ بها يميؽ هف هحاسف العادات عىد األصكلييف

 .6هكاـر األخبلؽك 

 
                                                                 

. إبػػػراٌيـ هصػػػطفى، أحهػػد الزيػػػات كآخػػػركف، الهعجػػـػ الكسػػػيط، ، هػػادة ضػػػرر483\4ابػػف هىظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب، 1
 .، دكف طبعة ،دكف تاريخ، دار الدعكة، القاٌرة 538ص\1ج
كر بػف حسػػف  قيػؽ، تح17ص\2الشػاطبي، إبػػراٌيـ بػف هكسػػى بػف هحهػػد المخهػي، الهكافقػػات، ج2 دار السػػمهاف، هشػٍػ

 ـ.1997، 1ابف عفاف، ط
 .79ابف عاشكر، هقاصد الشريعة،  ص3
 .174الغزالي، الهستصفى، ص4
 .115ص\13ابف هىظكر، لساف العرب، ج 5
 .17ص\2الشاطبي، الهكافقات، ج6
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 ثالثًا:  حفظ النفس هن الضروريات:

الشػريعة  ىظران لهكاىة الىفس البشرية كارتكاز قكاـ الديف عميٍا الذم يعد الهقصد األكؿ هف هقاصػد

ٍػػػا تسػػخيران لعبػػادة اهلل تعػػػالى  ،اإلسػػبلهية الغػػراء كالػػػذم هػػف أجمػػً خمقػػػت السػػهاكات كاألرض بهػػا في

 كال يككف ذلؾ إال بإقاهة الديف. ،كحدي كهعرفتً

ىهػا قيػٌدـ هقصػد حفػظ الػىفس عمػى غيػري ؛ ألف كا   ،صد حفظ الديف هقصد حفظ الىفسيأتي بعد هقك 

ٌػذا الهر بػاقي الهقاصػد سػخٌ   ،فمػك اىعػدهت الػػىفس الىقطػع الحػرث كالىسػػؿ ،قصػد كخدهتػػًت لحفػػظ 

 .1كلـ يكف لكجكد الهاؿ فائدة أك جدكل ،كذٌب العقؿ

فكػذلؾ  ،مى غيري هف هقاصد الضركرياتعكها أف هقصكد الديف هيقٌدـ  يقكؿ اآلهدم  رحهً اهلل: "

 .2"ها يتعٌمؽ هف هقصكد الىفس يككف هقدهان عمى غيري هف الهقاصد الضركرية

ٍػػػا ة الػػػىفس البشػػريةيػػكألٌه الػػزكاج لمتىاسػػػؿ كلضػػهاف البقػػػاء  ،شػػػرع اإلسػػبلـ إليجػػػاد الػػىفس كتككيى

ٍػر الطػرؽ ،اإلىساىي كالسػتهرار الىػكع اإلىسػاىي  ،كأحسػف الكسػائؿ ،كتأهيف الكجػكد البشػرم هػف أط

 السميـ عمى أكهؿ كجً كأفضمً كأحسىً.

يٍا كجكب تىاكؿ الطعاـ كالشراب كالمباس كشرع اإلسبلـ لحفظ الىفس كحهايتٍا كعدـ االعتداء عم

كأباح الهحظكرات في حالة الضركرة لمحفاظ عمى حياة اإلىساف هثؿ أكؿ لحـ الخىزير  ،كالهسكف

 كحٌرـ اإلجٍاض كالكأد. ،كأكجب القصاص كالدية كالكفارة ،عىد الضركرة

كهػىح  ،لحهػؿ كالجىػيففطمب رعايػة ا ،ثـ شرع اإلسبلـ األحكاـ الحاجية في إيجاد الىفس كحهايتٍا

ثػـػ كضػع األحكػػاـ لػػؤلكالد بػػدءان هػػف  ،رخصػػان لمتخفيػػؼ عىٍهػا كرعايػػة كضػػعٍها كالهرضػػعةالحاهػؿ 

 كالتعميـ حتى البمكغ. ،حبلؿالالكالدة في التسهية كالحضاىة كالتربية كالتأديب كالغذاء 
                                                                 

 .156الكهالي، هقاصد تكثيؽ الشريعة في ضكء فقً الهكازىات، ص 1
األحكػػػػاـ،  أصػػػكؿ فػػػي اإلحكػػػاـ الثعمبػػػي، سػػػالـ بػػػف هحهػػػد بػػػف عمػػػي أبػػػي بػػػف عمػػػي الػػػديف سػػػيد اآلهػػػدم، أبكالحسػػػف2
 عفيفي، بيركت، الهكتب اإلسبلهي. ، تح عبدالرزاؽ276ص\4ج
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فشرع  ،كالحفاظ الكاهؿ عمى الذات اإلىساىية ،كشرع اهلل األحكاـ الحاجية كالتحسيىية لحفظ الىفس

كاٌتـ برعاية الجسـ رعاية  ،كأباح الطيبات هف الهطعكهات كالثهار ،الكسب لمرزؽ الحبلؿ الطيب

ٍػػػارة ،كاهمػػة كالهبػػػارزة فػػاعتبر الجسػػـػ السػػميـ كالقػػػكة  ،كىػػدب إلػػػى الرياضػػة ،فػػدعا إلػػػى الىظافػػة كالط

الهؤهف القكم، خيػر كأحػب  }: صمى اهلل عميً كسمـقاؿ رسكؿ اهلل ،1الجسهية هيزة في األشخاص

ف  إلى اهلل هف الهؤهف الضعيؼ، كفي كؿ خير احرص عمى ها يىفعؾ، كاستعف باهلل كال تعجز، كا 

أصابؾ شيء، فبل تقؿ لك أىي فعمت كاف كذا ككذا، كلكف قؿ قدر اهلل كها شاء فعؿ، فإف لك تفتح 

ٌػذي الصػفات تػكرث  ،كالقريحػة فػي أهػكر اآلخػرة ،فقكة البدف كعزيهة الػىفس. 2{عهؿ الشيطاف كػؿ 

كأشػد عزيهػة فػي األهػر بػالهعركؼ  ،الهسمـ شخصية أكثر إقداهان عمػى األعػداء فػي سػاحات الػكغى

كأرغػب فػي الطاعػات  ،كصبران عمى طاعة اهلل عػز كجػؿ ،كأكثر تحٌهبلن لؤلذل ،كالىٍي عف الهىكر

 .3كالعبادات

ٍػا الشريعة اإلسبلهية فقػد حػثٌ  كبها أف حفظ الىفس هقصد هف هقاصد  ،الشػارع الحكػيـ عمػى حفظ

ك ها سيأتي الحديث عىػً فػي  ،كرتب عمى ذلؾ العقكبات ،كحـر إيذائٍا بأم شكؿ هف األشكاؿ ٌك

 .الهبحث التالي

 
 

                                                                 
، ، كزارة األكقػػػػاؼ، قطػػػػر  87الزحيمػػػي، هحهػػػػد، هقاصػػػػد الشػػػريعة أسػػػػاس لحقػػػػكؽ اإلىسػػػاف، كتػػػػاب األهػػػػة، العػػػدد 1
 .99-98ص، ٌػ1423ط
بػػػالقكة كتػػػػرؾ العجػػػز كاالسػػػػتعاىة بػػػاهلل كتفػػػػكيض الهقػػػادير هلل(، رقػػػـػ  ركاي هسػػػمـ، كتػػػاب )القػػػػدر(، بػػػاب)في األهػػػػر2

 .2052، ص4(، ج2664الحديث)
 ، بتصرؼ.215ص\16الىككم، صحيح هسمـ بشرح الىككم، ج3
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 الهبحث الثالث

 اواالعتداء عمييإيذاء النفس البشرية  هنع
 

كال يجكز  ،كحفظٍا كعدـ إيذائٍا كاجب ،عىد اهلل عز كجؿ الىفس البشرية هف أكـر الهخمكقات

كرٌتبت عقكبات رادعة  ،ت أحكاـ كثيرة كهتىكعةشيرعى فقد لذلؾ  ،العبث بٍا دكف سبب هشركع

 :ك هف ٌذي األحكاـ ها يمي ،عدـ الهساس بتككيىٍا أك كراهتٍاك كزاجرة في سبيؿ الحفاظ عميٍا 

ً باألعهاؿ كلك كاىت  .1 ؽ اإلىساف ىفس عبد عف كالدليؿ هف السىة .1عبادةالىٍي عف أف يٌر

يا }اهلل بف عهرك بف العاص رضي اهلل عىٍها، قاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ: 

فبل }، فقمت: بمى يا رسكؿ اهلل قاؿ: {ر أىؾ تصـك الىٍار، كتقـك الميؿ؟عبد اهلل، ألـ أخب

ف لزكجؾ  ف لعيىؾ عميؾ حقا، كا  تفعؿ صـ كأفطر، كقـ كىـ، فإف لجسدؾ عميؾ حقا، كا 

ف بحسبؾ أف تصـك كؿ شٍر ثبلثة أياـ، فإف لؾ  ف لزكرؾ عميؾ حقا، كا  عميؾ حقا، كا 

يا  ، فشددت، فشدد عمي قمت:{أهثالٍا، فإف ذلؾ صياـ الدٌر كمًبكؿ حسىة عشر 

، {كال تزد عميً ،ياـ ىبي اهلل داكد عميً السبلـفصـ ص}رسكؿ اهلل إىي أجد قكة قاؿ: 

، فكاف عبد اهلل {ىصؼ الدٌر}ؿ: قمت: كها كاف صياـ ىبي اهلل داكد عميً السبلـ؟ قا

 .2يقكؿ بعد ها كبر: يا ليتىي قبمت رخصة الىبي صمى اهلل عميً كسمـ

                                                                 
الشػاذلي، حسػف عمػي، اىتفػاع اإلىسػاف بأعضػاء جسـػ إىسػػاف آخػر حيػان أك هيتػان فػي الفقػً اإلسػبلهي ، هجمػة هجهػػع 1

 .225ص\1ـ، ج1988\ٌػ 1408الرابع، الفقً اإلسبلهي، العدد
 .6سبؽ تخريجً ص2
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ـ قتؿ  .2 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ )لقكلً تعالى: ؛ 1الىفس التي حٌرـ اهلل إال بالحؽتحري

 .3أكحربيان  هحصىان، زاىيان  أك ،هرتدان  يككف كالحؽ الهشركع في القتؿ بأف .2(  ىئ ی ی 

گ )قاؿ تعالى كيترتب عميٍا عقاب شديد ؛  ،4كقتؿ الىفس الهؤهىة أغمظ كأشد حرهة

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

فاآلية الكريهة تشير بكضكح إلى أف هف أقدـ عمى قتؿ هؤهف  .5(  ڻ ڻ ڻ

كتىفطر هىً  ،عالهان بإيهاىً هتعهدان فإف اهلل تعالى أعٌد لً كعيدان ترجؼ هىً القمكب

 ،كال هثمً ،فمـ ييذكر في الكبائر أعظـ هف كعيد القاتؿ الهتعهد لمىفس الهؤهىة ،األفئدة

كالخزم كالعار  ،فيٍا هف العذاب العظيـفٍك اشتهؿ عمى الخمكد في ىار جٍىـ بها 

كلحديث جابر بف  .6كالىعيـ الهقيـ ،كخسراف كؿ أىكاع الفكز كالفبلح ،كغضب الجبار

إف دهاءكـ كأهكالكـ حراـ  }:عبد اهلل رضي اهلل عىً أف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ قاؿ

ف أهر الجاٌمية عميكـ، كحرهة يكهكـ ٌذا في شٍركـ ٌذا، في بمدكـ ٌذا، أال كؿ شيء ه

                                                                 
ؿ، الهبسػػكط، ج1 ـ. 1993، دار الهعرفػة، بيػػركت، دكف طبعػػة، 84ص\27السرخسػي، هحهػػد بػف أحهػػد بػف أبػػي سٍػ

اب الػػديف أحهػد بػػف إدريػس بػػف عبػدالرحهف، الػػذخيرة، ج ، تحقيػؽ هحهػػد بػك خبػػزة 271ص\12القرافػي، أبكالعبػػاس شٍػ
هحهػد بػػف أحهػدالخطيب، هغىػػي  ـ. الشػػربيىي، شػهس الػػديف،1،1994اإلسػػبلهي، بيػركت ، طكآخػركف ، دار الغػرب 

ـ.البٍػػػػكتي، 1994، 1، دار الكتػػػب العمهيػػػػة، بيػػػركت، ط212ص\5الهحتػػػاج إلػػػػى هعرفػػػة هعػػػػاىي ألفػػػاظ الهىٍػػػػاج ،ج
، دار 503ص\5إدريػػس، كٌشػاؼ القىػػاع عػػف هػػتف اإلقىػػاع، ج بػػف حسػػف ابػػف الػديف صػػبلح بػػف يػػكىس بػػف هىصػكر

 .دكف طبعة، دكف تاريخلكتب العمهية بيركت،ا
 .151سكرة األىعاـ، اآلية 2
 الهصادر السابقة.3
 .84ص\ 27السرخسي، الهبسكط، ج 4
 .93سكرة الىساء، اآلية 5
السػػػػػػػػعدم،عبد الػػػػػػػػػرحهف بػػػػػػػػػف ىاصػػػػػػػػػر بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل،  تيسػػػػػػػػػير الكػػػػػػػػػريـ الػػػػػػػػرحهف فػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػير كػػػػػػػػػبلـ الهىػػػػػػػػػاف، 6

الصػػابكىي، صػػػفكة التفاسػػػير،   .ـ2000، 1هؤسسػػػة الرسػػػالة، ط عبػػػد الػػػرحهف المكيحػػؽ، قيػػؽ،تح173ص\172ص
 .225ص\1ج
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ف أكؿ دـ أضع هف دهائىا دـ ابف  تحت قدهي هكضكع، كدهاء الجاٌمية هكضكعة، كا 

ً ٌذيؿ ىٍى اإلسبلـ عف قتؿ  كقد.1{ربيعة بف الحارث، كاف هسترضعا في بىي سعد فقتمت

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ):قاؿ تعالى ،الهعاٌديف كالذٌهييف

هف قتؿ هعاٌدا لـ }كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ: ،2(ىئ ی ی

ف ريحٍا تكجد هف هسيرة أربعيف عاه ، فالىفس البشرية هحفكظة 3{ان يرح رائحة الجىة، كا 

ف كاىت كافرة كحتى في  ،كيقتصر القتاؿ عمى الههحاربيف كالهعتديف ،كهيصاىة حتى كا 

فقد  ،احتراـ الىفس البشرية كتكريهٍا فيً أحكاهان كثيرة ال تدؿ إال عمى حالة الحرب فإفٌ 

سميهاف بف  ركل .4عف قتؿ الىساء كاألطفاؿ كالشيكخىٍى الىبي صمى اهلل عميً كسمـ 

عمى جيش، أك  بريدة، عف أبيً، قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ إذا أهر أهيران 

اغزكا باسـ }، ثـ قاؿ: سرية، أكصاي في خاصتً بتقكل اهلل، كهف هعً هف الهسمهيف خيران 

اهلل في سبيؿ اهلل، قاتمكا هف كفر باهلل، اغزكا كال تغمكا، كال تغدركا، كال تهثمكا، كال تقتمكا 

 . 5{كليدا

 ،اعتبرت جسد اإلىساو أهاىة ائتهىً اهلل عميٍا اإلسبلهيةالشريعة فإف  ،االىتحارتحريـ  .3

ً إال بحق حتى َلَ ػال يجك كاف َز ألحد أو يتصرف في ٌذا الجسد بها يسَؤي أَ يٍمك

                                                                 
جػػزء هػػف حػػديث طكيػػؿ، أخرجػػً هسػػػمـ، كتػػاب )الحػػج (، بػػاب )حجػػة الىبػػػي صػػمى اهلل عميػػً كسػػمـ(، رقػـػ الحػػػديث) 1

 .886، ص2، ج1218
 .190سكرة البقرة، اآلية 2
(، رقـ الحديث)أخرجً البخارم، كتاب)الجزية (، باب)إثـ هف قتؿ هعاٌدان بغير ج3  .99، ص4(، ج3166ـر
،بيػػػركت،  101ص\7ج الشػػرائع، ترتيػػب فػػي الصػػىائع أحهػػػد، بػػدائع بػػف هسػػعكد بػػف أبػػكبكر الكاسػػاىي، عبلءالػػديف،4

 .ـ1986، 2ط، دار الكتب العمهية
أخرجػػػً هسػػػػمـ، كتاب)الجٍػػػاد كالسػػػػير(، باب)تػػػأهير اإلهػػػػاـ األهػػػراء عمػػػػى البعػػػكث، ككصػػػػيتً إيػػػاٌـ بػػػػآداب الغػػػػزك 5

ا(، رقـ الحديث)  1357، ص3(، ج1731كغيٌر
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ڃ چ چ چ چ ڇ  )ى:قاؿ تعالرف صادرًا هو صاحب الجسد ىفسً. ػٌذا التص

ڇ ڇ ڍ لصاحبً أشٌد  كأفٌ  ،كلذلؾ اعتبر اإلسبلـ االىتحار جريهة شىيعة 1(ڇ 

ڎ ڈ ڈ  ڍ ڌ ڌ ڎ) :اإلثـ كالعقاب في اآلخرة فقاؿ تعالى بعدٌا

هف تردل هف جبؿ }:، كقاؿ صمى اهلل عميً كسمـ2(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

فقتؿ ىفسً، فٍك في ىار جٍىـ يتردل فيً خالدا هخمدا فيٍا أبدا، كهف تحسى سها فقتؿ 

ىفسً، فسهً في يدي يتحساي في ىار جٍىـ خالدا هخمدا فيٍا أبدا، كهف قتؿ ىفسً بحديدة، 

 3{في ىار جٍىـ خالدا هخمدا فيٍا أبدان فحديدتً في يدي يجأ بٍا في بطىً 

ـ اإلجٍاض .4 ك قتؿ الجىيف في الرحـ :تحري  4ةر  الغي فإف حصؿ عهدان كباعتداء كجب فيً  ،ٌك

ي ىصؼ عشر الدية ف ىزؿ حيان ثـ هات فتجب فيً الدية كاهمة ،ٌك  .5كا 

ـ التهثيؿ بالجثث .5 فقد ىٍت الشريعة اإلسبلهية عف ابتذاؿ جثة الهيت أك تشكيًٍ أك  :تحري

لها ركتً  ،االعتداء عميً بأم لكف هف ألكاف االعتداء ككسر عظهة أك ها شابً ذلؾ

                                                                 
 .29سكرة الىساء، اآلية 1
 .30سكرة الىساء،اآلية 2
، 7(، ج5778أخرجػً البخػػارم، كتاب)الطػػب(، باب)شػػرب السـػ كالػػدكاء كبهػػا ييخػػاؼ هىػً كالخبيػػث(، رقػـػ الحػػديث)3

 .139ص
ػػي فػػي اصػػطبلح الفقٍػػاء: الغيػػر ة: هػػف غػػر يغػػرج غػػرر، البيػػاض فػػي كجػػ4ً ديػػة الجىػػيف إذا أسػػقط هيتػػػان،  الفػػػرس، ٌك

ا: عبػػػػد أك أهػػػػة، أك ىصػػػػؼ عشػػػػر الديػػػػة ا ػػػػػ قىيبي،حاهػػػػد، هعجػػػـػ لغػػػػػة  لكاهمػػػػة لمقتػػػػؿ الخطػػػػأ. قمعجػػػػي، هحهػػػػدكقػػػػدٌر
 ـ. 2،1988، دار الىفائس لمطباعة كالىشر، ط329الفقٍاء،ص

حتػػػػػػػاج، الشػػػػػػػربيىي، هغىػػػػػػػي اله .402ص\12القرافػػػػػػػي، الػػػػػػػذخيرة، ج . 322ص\7الكاسػػػػػػاىي، بػػػػػػػدائع الصػػػػػػػىائع، ج5
 .23ص\6البٍكتي، كشاؼ القىاع، ج .351ص\5ج
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كسر عظـ : }قاؿ:السيدة عائشة رضي اهلل عىٍا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ

 .2فاآلدهي هحتـر حيان أك هيتان  1{ان الهيت ككسري حي

تكفؿ الشارع الحكيـ بحهايتً كحرص عمى  ،سكيان كغير سكم ،فاآلدهي هحتـر حيان كهيتان 

 ،كأدلتٍا هف حيث القكة ،كاألحكاـ السابقة الذكر خير دليؿ ،كهىع كؿ ها يؤذيً ،صياىتً

ـ الصريح لبلعتداء عمى الىفس  ،ككمٍا تشير ،ككجً الداللة كاضحة كجمية بؿ تؤكد التحري

اؽ بٍاإلحاؽ الهشقة  أك حتى ،البشرية  .كلك كاف ذلؾ في إطار العبادة الرباىية ،كاإلٌر

ي أهاىة عظيهة ،ككؿ ها سبؽ يبيف عصهة الىفس البشرية كهكاىتٍا كاإلقداـ عمى  ،ٌك

ا إثـ حؽ اإلثـ كيستثىى هف ذلؾ أم ضرر في ظاٌري )إصبلح في  ،إتبلفٍا أك إضراٌر

ك ها يسهى  ،كبقاء الىفس البشرية حقيقتً( هف شأىً أف يصمح أك يحافظ عمى كجكد ٌك

 .بالضركرة الشرعية التي سيأتي الحديث عىٍا الحقان بإذف اهلل تعالى

ال يحؿ دـ اهرئ }: هصكىة كها جاء في الحديث الشريؼ كقد تصبح هباحة الدـ كغير

هسمـ، يشٍد أف ال إلً إال اهلل كأىي رسكؿ اهلل، إال بإحدل ثبلث: الىفس بالىفس، كالثيب 

 .3{الزاىي، كالهارؽ هف الديف التارؾ لمجهاعة

، الكراهة كالصكف: الحفظ ك يث أف األصؿ العاـ لمىفس البشريةكييفٍـ هف ىص الحد

، كلعؿ في خمؽ أعضاء اإلىساف هظٍر هف ىى هف ٌذا العهـك الحدكد كالقصاصكيستث

ـ االعتداء عميٍا ،هظاٌر التكريـ  دليؿعميٍا  تب األرش عمى الهعتدمكبؿ كتر  ،كفي تحري

 عظيهة سيأتي الحديث عىٍا الحقان. كفي خمؽ تمؾ األعضاء حكـ ،عمى ذلؾ
                                                                 

، 1، ج(1616)أخرجػػػً ابػػػف هاجػػػً، كتػػػاب )الجىػػػائز(، بػػػاب )فػػػػي الىٍػػػي عػػػف كسػػػر عظػػػاـ الهيػػػت(، رقػػـػ الحػػػػديث 1
/ 3.كصػػححً األلباىي.)األلبػػاىي، هحهػػػد ىاصػػر الػػديف، إركاء الغميػػػؿ فػػي تخػػريج أحاديػػػث هىػػار السػػػبيؿ، ج516ص
 ـ (.1985، 2، بيركت، ط214 - 213ص

بة بف هصطفى،الفقً اإلسبلهي كأدلتً، ج2  ـ.1997، 4، دهشؽ دار الفكر، ط5317ص\7الزحيمي، ٌك

 .5، ص9(، ج6878أخرجً البخارم، كتاب)الديات(، باب )قكلً تعالى:"أف الىفس بالىفس..."(، رقـ الحديث )3
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 الهبحث الرابع

 الحكهة هن خمق أعضاء اإلنسان
 

كلـ يخمقً عبثان قاؿ سبحاىً  ،إف اهلل سبحاىً كتعالى خمؽ اإلىساف لحكهة عظيهة كجميمة

﮽﮾  ﮿ )كتعالى ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  ے ے ۓ ۓ 

    ،كال حكهة ،كال إرادة ،كال قصد ،فالظف بأف البشر خيمقكا ببل ٌدؼ.1(﯀ ﯁

إىها خمؽ الىاس هف  ،لمعب كالعبث كالبٍائـ ثـ ال ثكاب كال عقاب، أهر غير صحيح كأىٍـ خمقكا 

 3.(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)كذؾ كاضح جمي في قكلً تعالى  ،2أجؿ العبادة

كلتحقيؽ ٌذي الغاية .تحكم العبادة هف هعىىبها ؽ اإلىساف ٌي عبادة اهلل عز كجؿ فالغاية هف خم

ىً كتعالى حافقد أىعـ اهلل سبحاىً كتعالى عميىا بىعـ كثيرة ال تيعد كال تيحصى تيعٌرفىا بكجكدي سب

 ،كهف أبرز ٌذي الىعـ ،كتهكىىا هف أداء الكظائؼ التي ككمىا بٍا ،كتعيىىا عمى طاعتً،ككحداىيتً

ۀ ہ ہڻ ڻ )ى:قاؿ تعال ،اإلىساف أعضاء خمؽ (  ۀ 
4. 

 ىعهة فيً كلً فيً ىٍي عميً كلً أهر أعضائً هف عضك كؿ في العبد عمى هللقاؿ ابف القيـ: "

 عميً ىعهتً شكر فقدأدل ىٍيً فيً كاجتىب بأهري العضك ذلؾ في هلل قاـ فإف كلذة هىفعة بً كلً

ف بً كلذتً اىتفاعً تكهيؿ في كسعى فيً  بذلؾ اىتفاعً هف هلل عطمٍا فيً كىٍيً اهلل أهر عطؿ كا 

 إليً تقدهً عبكدية أكقاتً هف كقت كؿ في عميً كلً كهضرتً ألهً أسباب أكبر هف كجعمً العضك

ف ربً إلى تقدـ الكقت بعبكدية كقتً شغؿ فإف هىً تقربً  فالعبد تأخر كبطالة أركاحً بٍكل شغمً كا 
                                                                 

 .116 -115سكرة الهؤهىكف، اآلية 1
 ، بتصٌرؼ.349الصابكىي، صفكة التفاسير، ص2
 .56سكرة الذاريات، اآلية 3
 .21سكرة الذاريات، اآلية4
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ی جئ حئ مئ ىئ ی ی ) تعالى: قاؿ البتة الطريؽ في كقكؼ كال أكتأخر التقدـ في اليزاؿ

ً ككؿ .2"1(يئ ذا ها يتعمؽ بعبادة اهلل سبحاى  ،عف كؿ عضك هف أعضائً كؿهسؤ فاإلىساف  ،ٌك

كبٍذا  ،كأال يككف سببان في هعصية اهلل سبحاىً كتعالى ،بأف يستخدهً في هرضاة اهلل كطاعتً

 .تتحقؽ العبكدية هلل سبحاىً كتعالى

كاألبحاث أثبت أف لكؿ عضك هف أعضاء اإلىساف أها هف الىاحية الصحية فإف تقٌدـ العمـك 

ـ بٍا غيري ،كظيفة هحددة ؛ ليككف جسـ اإلىساف ككؿ األعضاء تعهؿ بتكاهؿ ،ال يهكف أف يقك

ً كىشاطً ،بالشكؿ الذم ٌك عميً ً كقكت في عمـك األحياء تخصص ييعرؼ بػً"عمـ ف .بكاهؿ صحت

كحيىها تقرأ في ٌذا العمـ تجد  .مٍاكظائؼ األعضاء" يختص بدراسة أعضاء اإلىساف ككيفية عه

  .حقائؽ كهعمكهات هيدٌشة

كها يشٍد عمـ كظائؼ األعضاء بأف الحكهة هف الخبليا كاألىسجة كاألعضاء هرتبطة بالكياف 

كمً. فالخبليا تتكاهؿ فيها بيىٍها لتككيف الىسيج. كاألىسجة تتكاهؿ لتككيف العضك. كاألعضاء 

ك ها ييعرؼ بجسـ اإلىساف  ،يزة تتكاهؿ لتككيف الكياف اإلىساىتتكاهؿ لتككيف الجٍاز. كاألجٍ ٌك

 .3الهكمؼ بالعبادة كالطاعة كالسعي كراء الرزؽ كعهارة الككف

ٌذا العضك الصغير الذم ال يتجاكز حجهً بضع سىتيهترات تحتكم  ،مية عمى سبيؿ الهثاؿفالكي 

ككظيفة الكمية تتمخص  ،هيعٌقده جدان  كتركيبٍا.عمى أكثر هف هميكف كحدة كظيفية تيعرىؼ بالىفركىات

ا ،في الحفاظ عمى الحجـ الكمي لسكائؿ الجسـ ـ تركيٌز ككذلؾ طرح الفضبلت كالسهـك هف  ،كتىظي

                                                                 
 .37سكرة الهدثر، اآلية 1
،بيػػػركت، دار الكتػػػب 193الػػػديف، الفكائػػػد، ص شػػػهس سػػػعد بػػػف أيػػكب بػػػف بكػػػر أبػػػي بػػػف ابػػف قػػػيـ الجكزيػػػة، هحهػػػد2

 ـ.1973، 2العمهية، ط
كهػػػػا  264ـ،ص 2014 ، 3أىظػػػر: العمػػػػكجي، صػػػباح ىاصػػػػر، عمػػػـػ كظػػػائؼ األعضػػػػاء، دار الفكػػػر، عهػػػػاف، ط 3

 بعدٌا.
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 ،ككؿ ذلؾ في كقت زهىي قصير كأكثر هف ثبلثيف هرة باليـك هف غير أف ىشعر بشيء ،الجسـ

ساف عف التخمص هىٍا. كهف كعجز اإلى ،كلكال ٌذا العضك الهتؤل الجسـ بالسكائؿ كالسهـك

ييعاىكف هف الفشؿ الكمكم يضطركف إلجراء غسؿ الكمى عدة هرات في األسبكع كييعاىكف هف 

فتبارؾ اهلل أحسف ،1عدا عف حجـ جٍاز غسيؿ الكمى بالهقارىة هع الكمية الطبيعية ،اآلالـ الشديدة

 .كلً الحهد رب العالهيف ،الخالقيف

ً كتعالى  فإف  كبالتالي ،لـ يخمؽ عضكان هف أعضاء اإلىساف عبثان دكف فائدةكال شؾ أف اهلل سبحاى

ً التي خيمؽ هف أجمٍا ،إتبلؼ أم عضك سيؤثر سمبان عمى جسـ اإلىساف بغض  ،كعمى أداء كظائف

فيعكد  ،ذلؾ العضك هكف ألم شيء آخر أف يعٌكض الىقص عفالىظر عف سبب التمؼ. كال ي

قد يتبعً قصكر  ،كهؿ كجًالي تعثر سير حياتً عمى أكبالت ،كها كاف يؤدم كظائفً بشكؿ كاهؿ

 . في القياـ بالكظائؼ الهككمة إليً

ذا ها  ،التبرع فيٍا أك ،كلذلؾ فإف عددان هف الفقٍاء رفضكا هسألة إتبلؼ األعضاء دكف سبب ٌك

 سيتـٌ تفصيمً في الفصؿ القادـ بإذف اهلل تعالى.

 

 

 

 

 

 
                                                                 

هكسػػػػػػػػػػػػػكعة الىابمسػػػػػػػػػػػػػي،  بتصػػػػػػػػػػػػػرؼ.، 264العمػػػػػػػػػػػػػكجي، صػػػػػػػػػػػػػباح ىاصػػػػػػػػػػػػػر، عمػػػػػػػػػػػػـػ كظػػػػػػػػػػػػػائؼ األعضػػػػػػػػػػػػػاء، ص1
www.nabulsi.com.بتصٌرؼ 
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 الفصل الثاني

 يةهن وجية نظر الشريعة اإلساله والتصرف بيانقل وزرع األعضاء اإلنسانية 

 

 وقسهتو إلى هبحثين:

 

 الهبحث األول: هفيوم نقل وزرع أعضاء اإلنسان.

 .هوقف الشريعة هن نقل وزرع أعضاء اإلنسان :الهبحث الثاني

 وقسهتو إلى ثالثة هطالب:

 وأدلتيم.الهطمب األول: الهانعون لعهمية نقل األعضاء 

 الهطمب الثاني: الهجيزون لعهمية نقل األعضاء وأدلتيم.

 الهطمب الثالث: هناقشة وترجيح.
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 الهبحث األول

 هفيوم نقل وزرع أعضاء اإلنسان

 

بصبلحيتٍا لكؿ زهاف كهكاف كتىاكلٍا لكؿ ها يعرض لحياة الىاس لقد اهتازت الشريعة اإلسبلهية 

التي بر هسألة ىقؿ األعضاء اإلىساىية هف الهسائؿ الهستجدة تكتيعفي شؤكىٍـ العاهة كالخاصة، 

، فقد اختمؼ الفقٍاء في ٌذي كصكالن إلى الرأم السديد الرشيد ؛استدعت الىظر كالبحث طكيبلن 

 ، كساؽ كؿ فريؽ هىٍـ أدٌلتً.ٍـ بيف القبكؿ كالرفضئتعٌددت آراك  ،القضية

ك ، ضكع البحث يتعٌمؽ باستئصاؿ الرحـكبها أف هك  هكضكع لـ يتعرض لً الفقٍاء في العصكر ٌك

ي ىقؿ األعضاء  الهتقدهة، فهف الهىاسب عرض قضية لٍا بعض الشبً بهسألة البحث ٌك

، فيهكف القكؿ بأىٍا الرتباط هكضكع البحث بٍذي القضية؛ ىظران ٍا، ك الحكـ الشرعي لاإلىساىية

 .شرعي لهسألة استئصاؿ الرحـكتساعد في استىباط الحكـ ال ٌد أساسان كهرجعان ٌاهان لٍا،تيع

رع كقبؿ البدء بسرد آراء كأقكاؿ العمهاء في ٌذي الهسألة ال بد هف تكضيح هعىى هيصطمح "ىقؿ كز 

 األعضاء اإلىساىية " في المغة، كفي االصطبلح الطبي

 

 :لغة الزرع واألعضاءالنقل و هعنى :أوالً 

" أصؿ صحيح يدٌؿ عمى تحكيؿ شيءو هف هكاف إلى ¤ ً ىقبلن فاىتقؿ ،هكاف"ىىقىؿى كالتىٌقؿ  ،ىقمً يىقم

 .1التحكؿ

                                                                 
.674\11 ابػػف هىظػػكر، لسػػاف العػػػرب،1 رم، أبػػك ىصػػر إسػػهاعيؿ بػػػف حٌهاد،الصػػحاح ، هػػادة ىىقىػػؿى  المغػػػة تػػاج الجػػػٌك

 .ـ 1987، 4، دار العمـػ لمهبليػػيف، بيػػركت ، ط هػػادة ىىقىػػؿى أحهػد عطار، قيػػؽتح ، 1388ص\5العربيػػة، ج كصػحاح
 .، هادة ىىقىؿى 463\5ابف فارس، هقاييس المغة، ج
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ك بذر الحب ،أها الزرع فأصمً هف زرع يزرع زرعان ¤ ىبات كؿ  ،كيأتي عمى عدة هعافو هىٍا ،ٌك

 ،زرعً اهلل :فييقاؿ لمصبي ،كيأتي كذلؾ بهعىى اإلىبات ،كبهعىى الكلد ،كطرح البذر ،شيء ييحرث

 .1أم أىبتً كجبري

د ،عمى سبيؿ التشبيً ،الكمهة عمى كجكي تحهؿ هعافو عديدةكيهكف استعهاؿ ٌذي   فهثبلن ييقاؿ حصى

ا الفتىة ٌي ج: الشٍّقاؽ زرىعى  -األرض في اخٌبأٌ: األلغاـ زرىعى  – فعمً جزاء ىاؿ: زرع ها  -كأثاٌر

س ف كٌرهؾ: القمكب في الحيب   لؾ زرىعى  -خيرنا أحسف،أكلى: الهعركؼى  زرىعى   الط بيبي  زرىع، خيميقؾ كحى

 .2الجراحة  طريؽ عف الهريض بالعضك استبدلً: العضكى 

ك يدٌؿ عمى تجزئة الشيء ،جهع عضكو ك أصمً هف عضا :كاألعضاء لغة¤ كقيؿ ٌك كؿ  ،ٌك

 .3كافر هف الجسد بمحهًلحـ 

 : 4كيدؿ العضك في كقتىا الحاضر عمى ثبلثة هعافو رئيسة 

 األذف. عيٍضكالس هع :كقكلً كالرٍّجؿ كاليد الجسد هف (جزء1

ها أك أكىادو  حزب في (هيشتًرؾ2  هجهع/ البرلهاف/ الهجمس عيٍضك( "كالهؤى ث لمهذك ر) ىحٌك

يئة جهعٌية في الهشتركة الدكؿ: األعضاء الدبكؿ، المبغةالعربي ة  .الخدكلي ة.. أٌك

 

 

                                                                 
رىعى.141\8ابف هىظكر، لساف العرب، 1  ،هادة زى
 ـ.2008، 1، عالـ الكتب، ط980ص\2عهر، أحهد هختار عبد الحهيد، هعجـ المغة العربية الهعاصرة، ج2
هٍدم الهخزكهي  قيؽ، تح193\2تهيـ، كتاب العيف، بف عهرك بف أحهد بف الخميؿ عبدالرحهف الفراٌيدم، أبك3

، هادة 347\4ابف فارس، هقاييس المغة، . ار الٍبلؿ، دكف طبعة، دكف تاريخ د  هادة عضك،إبراٌيـ الساهرائي،
ٌرعى  المغكية،  كالفركؽ صطمحاتاله في هعجـ القريهي، الكميات الحسيىي هكسى بف .  أبك البقاء الكفكم، أيكبزى
 عدىاف دركيش، هحهد الهصرم ، هؤسسة الرسالة، بيركت ، دكف طبعة، دكف تاريخ. قيؽ، تح598ص

 .بتصٌرؼ. 1513ص\2أحهد عهر، هعجـ المغة العربية الهعاصرة، ج4
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 األعضاء اصطالحًا: نقل وزرعثانيًا: 

ـ أك هجهكعة هف األىسجة هف هتبرع  :يقصد بًكزرع األعضاء في االصطبلح  ىقؿ عضك سمي

Donner  إلى هستقبؿRecipient ـ هقاـ العضك أك الىسيج التالؼ  .1ليقك

 بدف هف دـ، عضك،أك ىقؿ أك بدىً، آخر هف هكاف إلى جمد هف قطعة ىقؿ :كيعرؼ كذلؾ بأىً

 كال بكفايتً، اليقـك ها أكهقاـ فيً تالؼ ٌك ها هقاـ يقـك ،إىساف آخر بدف إلى بً هتبرع إىساف

 .2كظيفتً بكفاءة يؤدم

ىقؿ عضك آدهي هف جسد إىساف إلى آخر، باستخداـ األصكؿ الطبية  :كيهكف تعريفً أيضان بأىً

 .3بغرض العبلج كاالستشفاء

 في هصاب أك هريض شخص إلىقاذ الىقؿ ٌذاتقتضي  قد الحاجة أك الضركرة أف إلى ذلؾ كهرد

 ٌذا يقبؿ سميـ شخص لدل استعداد كجكد هع كشبيًٍ، ذلؾ شاكمة عمى كهاكاف أككارثة، حادثة

 ذكر يغىي قد الخصكص ٌذا في هترادفاف هصطمحاف كالزرع الىقؿ أف كيبلحظ ،بً كيرضى الىقؿ

 .4العهمية ٌذي عمى عىكاىيف أصبحا كقد،اآلخر عف أحدٌها

إال أف التعريؼ الذم يراي  ،كتدكر حكؿ ىفس الهعىى ،كؿ ٌذي التعريفات هيتقاربة فيها بيىٍا

ىقؿ عضك سميـ أك هجهكعة هف األىسجة هف  ):الباحث أكثر شهكالن كاختصاران ٌك التعريؼ األكؿ

 (5.ليقـك هقاـ العضك أك الىسيج التالؼ Recipientإلى هستقبؿ  Donnerهتبرع 

                                                                 
البار، هحهد عمي،  اىتفاع اإلىسػاف بأعضػاء جسـػ إىسػاف آخػر حيػان أك هيتػان،  هجمػة هجهػع الفقػً اإلسػبلهي، العػدد 1

 .97/ص1ج،ـ 1988\ٌػ1408الرابع، 
 ـ.1996، 1، هؤسسة الرسالة، ط47ص\2أبك زيد، بكر بف عبد اهلل بف هحهد بف عبد اهلل، فقً الىكازؿ، ج2
ضػػػاء اآلدهيػػة هػػػف هىظػػػكر إسػػبلهي )بحػػػث هيقػػٌدـ إلػػػى هػػؤتهر هجهػػػع البحػػػكث الجىػػدم، هحهػػػد الشػػحات، زرع األع3

ر الشريؼ،   ـ.2009آذار  10ٌػ، 1430ربيع األكؿ  13اإلسبلهية الثالث عشر(، هصر، األٌز
 الهصدر ىفسً.4
 .97ص\1ج البار،  اىتفاع اإلىساف بأعضاء جسـ إىساف آخر حيان أك هيتان،5
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 أف عهمية ىقؿ األعضاء شاهمة بداية لعهمية استئصالعضك جسدم هفاألهر ٌي كخبلصة 

لعضك الهىقكؿ هقاـ العضك شخص هتبرع يىقؿ لشخص آخر قد تمؼ فيً عضك ؛ ليؤدم ا

 التالؼ.

كفي ذلؾ تكطئة كتٍيئة حتى يحسف الربط كالقياس عمى الهسألة الهرجكة كالهدركسة الحقان بعكىً  

 .تعالى
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 الهبحث الثاني

 هوقف الشريعة هن نقل وزرع أعضاء اإلنسان

كلـ تكف  ،كالتي ظٍرت في العصر الحديث ،تعتبر هسألة ىقؿ األعضاء هف القضايا الهيعاصرة

إال   -كها سىبيف الحقان  -كتكٌمـ بٍا الفقٍاء الهتقٌدهكف ،رغـ أف لٍا جذكران قديهة ،هعركفة هف قبؿ

الهيعاصريف في ٌذي  ك القداهىاختمؼ الفقٍاءف ،أىٍا ظٍرت كتكسعت هع العصر الحديث

 ف:كذٌبكا إلى قكليف اثىي ،هسألةال

 الهيت، هف أك الحي هف سكاء ،هطمقان  اآلدهية األعضاء ىقؿ يجكز ال أىً يرل :األول هذىبال

 هف تصرؼ أم إباحة عدـ عف فضبلن  ،كافران  كلككاف ،اآلدهي بأعضاء االىتفاع بتحريـ كقالكا

هجهكعة  كذٌب إلى ٌذا القكؿ .لغيري التبرع سبيؿ عمى ذلؾ كلككاف حتى أعضائً، في اإلىساف

هثؿ الدكتكر حسف الشاذلي، كالشيخ عبد اهلل بف الصديؽ الغهارم،  1هف العمهاء الهعاصريف

ـ في الهسألة  ك الهفٍـك هف كبلـ الفقٍاء الهتقدهيف كتشددٌ كالشيخ حسف بف عمي السقاؼ. ٌك

كذلؾ رأم ابف حـز هف  ك ،2كالحىابمة  ،1كالشافعية،3كالهالكية،2هف الحىفية كها يظٍر في قكؿ

 .3الظاٌرية

                                                                 
ر هىٍـ الدكتكر حسف الشاذلي هف عمه1 كمية الشػريعة كالقػاىكف سػابقان، ككرد رأيػً فػي بحثػً اىتفػاع اإلىسػاف –اء األٌز

بأعضاء جسـ إىسػاف آخػر حيػان أك هيتػان، هػف أعهػاؿ هجهػع الفقػً اإلسػبلهي، كالشػيخ عبػد اهلل بػف الصػديؽ الغهػارم، 
ـ. )الهغربػػي، هحهػد ػػاف الػديف السػػىبٍمي، كالشػػيخ حسػف بػػف عمػػي السػقاؼ كغيػػٌر ىجيػػب عكضػػيف،  كالشػيخ هحهػػد بٌر

، هػػػف هىشػػكرات كميػػػة الحقػػكؽ فػػػي جاهعػػػة 48حكػـػ ىقػػػؿ األعضػػاء البشػػػرية بػػػيف األحيػػاء فػػػي الفقػػً اإلسػػػبلهي، ص
 ـ.(1999القاٌرة، 

شػػيخي "كتيكػري هعالجػػة الجراحػة بعظػـػ إىسػػاف أك خىزيػر ألىٍػػا هحػـر االىتفػػاع."قػاؿ شػػيخي زادي فػي هجهػػع األىٍػػر: 2
، دار 525ص\2هجهػع األىٍػر فػي شػرح هيمتقػى األبحػػر، ج هحهػد بػػف سػميهاف،زادي )داهػاد أفىػدم(، عبػد الػرحهف بػف 

 إحياء التراث العربي. كسيأتي في الهطمب األكؿ.
 باقيػة فالحرهػة عظاهػً هػف شػيء بقػي لحرهتػً..... فػإف اىتٍػاؾ الهيػت عظػاـ كسػر ف"إ: -اهلل رحهً–الصاكم  قاؿ3

= اىتٍػػػاؾ أخػػذٌا كفػػػي هحترهػػة األجػػػزاء ٌػػذي ألف كالشػػػعري هىػػً، جػػػزء كال الهيػػت، ظفػػػر اسػػتخداـ فبليجػػػكز لجهيعػػً،
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 يجكز ىقؿ األعضاء اآلدهية: :القكؿ الثاىي

ٍػا ذا القكؿ صدرت بً الفتػكل فػي عػدد هػف الهػؤتهرات كالهجػاهع كالٍيئػات كالمجػاف هى الهػؤتهر  :ٌك

يئة كبار العمهاء بالههمكة العربيػة  ،5كهجهع الفقً اإلسبلهي ،4اإلسبلهي الدكلي الهىعقد بهاليزيا ٌك

 .7الههمكة األردىية الٍاشهية الفتكل في ةىكلج ،6السعكدية

                                                                                                                                                                                          

=لحرهتٍػػػػػػػا" الصػػػػػػػاكم، أبػػػػػػػػك العبػػػػػػػاس أحهػػػػػػػد بػػػػػػػػف هحهػػػػػػػد الخمػػػػػػػػكتي، حاشػػػػػػػية الصػػػػػػػاكم عمػػػػػػػػى الشػػػػػػػرح الصػػػػػػػػغير، 
 ، دار الهعارؼ، دكف طبعة كدكف تاريخ.566،578ص\1ج
ذلػؾ الغيػر ىبينػا فيجػب لػً  : "كيحـر قطعً البعض هف ىفسً لغيػري، كلػك هضػطرنا هػا لـػ يكػف-رحهً اهلل–قاؿ الرهمي 1

." الرهمػػػي، شػػهس الػػػديف هحهػػد بػػػف أبػػػي العبػػاس أحهػػػد بػػػف  ذلػػؾ كهػػػا يحػػـر أف يقطػػػع هػػػف غيػػري لىفسػػػً هػػف هعصػػػـك
 ـ.1984، دار الفكر، بيركت ، ط 163ص\8حهزة، ىٍاية الهحتاج إلى شرح الهىٍاج، ج

لـػ يػبح قتمػً كال إتػبلؼ عضػك هىػً هسػمهان : "فػإف لـػ يجػد الهضػطر إال آدهيػا هحقػكف الػدـ -رحهػً اهلل–قاؿ البٍكتي 2
كاف الهحقكف أك كافران ذهيان أك هستأهىان؛ ألف الهعصـك الحي هثػؿ الهضػطر فػبل يجػكز لػً إبقػاء ىفسػً بػإتبلؼ هثمػً" 

 .119ص\6البٍكتي، كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع، ج
لهآكػؿ كالهشػارب هػف خىزيػر أك صػيد ككػؿ هػا حػـر اهلل عػز كجػؿ هػف ا": -رحهٍػاهلل-الظػاٌرم  حـز ابف اإلهاـ قاؿ3

حػػػراـ، أك هيتػػػة، أك دـ؛ أك لحػػػـػ سػػػبع أك طػػػائر، أك ذم أربػػػػع؛ أك حشػػػرة، أك خهػػػػر، أك غيػػػر ذلػػػؾ: فٍػػػػك كمػػػً عىػػػػد 
شػيء أصػبل ال بضػػركرة كال  : فػبل يحػؿ هػف ذلػؾ-كهػا يقتػؿ هػػف تىاكلػً  -حاشػا لحػـك بىػي آدـ  -الضػركرة حػبلؿ 

ػػا. ، أبػػك هحهػػػد عمػػي بػػف أ "بغيٌر ، دار  105ص\6حهػػد بػػف سػػػعيد األىدلسػػي القرطبػػي، الهحمػػى باآلثػػػار، جابػػف حػػـز
 .، دكف طبعة،دكف تاريخالفكر، بيركت

 الهتػاجرة حرهػة عمػى كىػص الضػركرة بشػرط األعضاء ىقؿ بجكاز القكؿ إلى كخمص ـ 1969سىة  إبريؿ في اىعقد4
 ٌػ. 1409عاـ  22العدد  اإلسبلهية اآلدهية. هجمةالبحكث باألعضاء

عػػاـ  األكلػػىل جهػػاد 7إلػػى  اآلخػػر ربيػع 28هػػف  الفتػػرة فػػي بهكةالهكرهػػة الهىعقػدة الثاهىػػة دكرتػػً فػػي الهجمػػس قػرر5
 ،كأف هىػػً الهىقػكؿ ضػرر : عػػدـٌػي أربعػة بشػػركط الىقػؿ بجػكاز القػػكؿ ـ 1985يىػاير 28 - 19الهكافػؽ  ق 1405
 الػػػدكتكر تكقػػػؼ كقػػد الجراحػػػة، بىجػػاح يتحقػػػؽ أك الظػػف يغمػػػب كأف الهػػػرض، لعػػبلج الىقػػػؿ يتعػػيف ،كأف هختػػػارنا يكػػكف
 الهيت. هف الىقؿ جكاز الفكزاف فكزاف بف صالح الشيخ الدكتكر ير كلـ أبكزيد، عبداهلل بكر الشيخ

 الحاجػة دعػت إذا ىفسػً إلػى ذهػي أك هسػمـ حػي إىسػاف هػف جزئػً أك عضػك ىقػؿ جػكاز باإلجهػاع الٍيئة هجمس قرر6
 هيػت إىسػاف هػف كجزئػً عضػك ىقػؿ جػكاز باألكثريػة كقػرر زرعػً، ىجػاح الظػف عمػى كغمػب فيىزعػً الخطػر كأهػف إليػً
 سػػيزرع هػػف فػػي زرعػػً ىجػػاح الظػػف عمػػى هىػػً،كغمب أخػػذ ههػػف فيىزعػػً الفتىػػة ذلؾ،أهىػػت إلػػى اضػػطر إذا هسػػمـ إلػػى
 ٌػ.11/1402/ 6كتاريخ  99قراررقـ  لذلؾ الهضطر الهسمـ إلى التبرع جكاز قرر كها فيً،

 بعػػد كليػػً أك كالديػػً، أك الهيػت هىٍػػا: هكافقػػة الهيػػت هػف لمىقػػؿ بالىسػػبة خهسػػة بشػركط الىقػػؿ جػػكاز القػػرار كتضػهف7
 بهقابػػؿ يكػػكف كأال االضػطرار، أك الحاجػػة تكجػد كأف الٍكيػػة، هجٍػكؿ الهتػػكفي كػاف إذا الهسػػمـ األهػر كلػػي أك كفاتػً،

 داكد د. عبدالسػػػػبلـ هيتنػػػا". أك كػػػػاف حينػػػا آخػػػر إىسػػػػاف بأعضاءجسػػـػ اإلىسػػػػاف فػػػي: "اىتفػػػاع الفتػػػػكل هػػػادم. ) ىػػػص
 اإلسبلهي.( الفقً هجهع بحكث . هف8العباديص 
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ك قكؿ طائفة هف العمهاء كالباحثيف ر هحهد سيد  ،1هىٍـ: الشيخ يكسؼ القرضاكم ٌك كشيخ األٌز

ـ ،4كالدكتكر هحهكد عمي السرطاكم ،3كالشيخ جاد الحؽ ،2طىطاكم  .5كها ذكر الشىقيطي كغيٌر

كسأبيف في الهطمبيف التالييف أدلة كؿو هف الفريقيف، الهاىعيف كالهجيزيف، كأىاقش أدلتٍـ ثـ أعرض 

 الرأم الذم يرجحً الباحث.

 

 :نعون لعهمية نقل األعضاء وأدلتيمالهطمب األول: الها

 ،ككذلؾ هف القكاعد الفقٍية ،هعقكؿكال ،هف الكتاب كالسىة ،استدؿ أصحاب ٌذا الهذٌب بعدة أدلة

 عمى الىحك التالي:كأقكاؿ الفقٍاء القداهى 

 ل:وعقهدليميم هن الكتاب والسنة وال:أوال

 دليميم هن الكتاب:أ: 

ۀ ہ ہ ہ):قكلً تعالى.1  6.(ۀ 

 الداللة: كجً

                                                                 
، بعىػػػػكاف 16-12ـ، هػػػف ص1989، لعػػػاـ 12فتػػػكل الشػػػيخ القرضػػػاكم الهىشػػػكرة بهجمػػػة الفكػػػػر اإلسػػػبلهي، العػػػدد 1

 )رأم في هكضكع زرع األعضاء (.
ر طىطاكم أثىاء فترة تكليً كظيفة اإلفتاء هىشكرة في جريدة الج2  ـ.1989\2\9هٍكرية في فتكل شيخ األٌز
 بعىػػكاف: "ىقػػػؿ الهسػػألة فػػي هقػػاؿ ـ.كلػػ1998ً، 1، دار الهىػػارة، جػػػدة ، ط 55العبلكىػػة، أحهػػد، ذيػػؿ األعػػبلـ، ص3

ر هجمة في آلخر" ىشر إىساف هف األعضاء  ٌػ 1403رهضاف  عدد التاسع الجزء األٌز
 3العػػػدد  12الهجمػػػد  األردىيػػة الجاهعػػػة عػػف هجمػػػة "دراسػػات" الصػػػادرة فػػػي ىشػػر بحػػػث فػػي الهسػػػألة ٌػػذي عػػػف تكمػـػ4

 بػػػالجكاز القػػػكؿ إلػػػى فيػػػً اإلسػػػبلهية" كخمػػػص الشػػػريعة فػػػي األعضػػػاء بعىػػػكاف "زرع ق 1405عػػػاـ  اآلخػػػرة جهػػادل
 لؤلعضاءاآلدهية.الهصػػػػػػػػدر هكقػػػػػػػػػع الجاهعػػػػػػػػة األردىيػػػػػػػػة بىػػػػػػػػؾ إىشػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػركرة كيػػػػػػػػرل سػػػػػػػػتة، بشػػػػػػػػركط

http://sharia.ju.edu.jo. 
، 2، هكتبػػة الصػحابة، جػػدة ، ط 357ص-354الهختػار، أحكػػاـ الجراحػة الطبيػة، صالشػىقيطي، هحهػد بػػف هحهػد 5

 ـ.1994
 .195سكرة البقرة، اآلية 6
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قداـ ،التٍمكة هكاطف في بأىفسىا ىمقي أف ىٍاىا تعالى اهلل أف   هف بجزء التبرع عمى الشخص كا 

 كلفظ ،...هىً هطمكبنا ذلؾ كليس غيري، إحياء سبيؿ في ىفسً إلٌبلؾ سعى الكاقع في ٌك جسدي

 هىفعتً إلزالة الهكجب ىفسً هف العضك كقطع إليٍا، يؤدم كمها يشهؿ عاـ لفظ اآلية في التٍمكة

 ذكري ها حد عمى السبب بخصكص ال المفظ بعهـك كالعبرة الٍبلؾ، إلى يؤدم ها أفراد هف فرد

 .1األصكؿ عمهاء

ً تعالى2  .2ۈ  (  ۇ ۇ ۆ ۆ):. قكل

ك أهر هىكر. فٍذا  ،باعتباري هف الشيطاف؛ في ىقؿ األعضاء تغيير لخمؽ اهلل  أفٌ  :كجً الداللة ٌك

كرغـ  .اهلليعتبر تغييران لخمؽ اهلل لئلىساف في عهمية ىقؿ األعضاء كزراعتٍا تغيير كتبديؿ لخمؽ 

إال أف العبرة بعهـك المفظ ال  ،عيف األىعاـ كشؽ آذاىٍـ كخصي الدكاب ءأف اآلية ىزلت في فؽ

 .3في اآلية أم بكؿ تغيير ضارٌ  ،بخصكص السبب

ڇ ڇ ڍ)ى: . قكلً تعال3  .4(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

أك يقتؿ غيري سكاء كاف بسبب  ،أف اهلل تعالى قد ىٍى اإلىساف عف أف يقتؿ ىفسً :كجً الداللة

ك يتىاكؿ جهيع األسباب التي تؤدم إلى الهىٍي  ،فالىٍي ٌىا عاـ 5هباشر، أك غير هباشر ٌك

                                                                 
السػكرم، عبػػد السػبلـ، ىقػػؿ كزراعػة األعضػػاء هػف هىظػػكر إسػبلهي، ىقػػبلن عػف الشػػىقيطي، أحكػاـ الجراحػػة الطبيػػة، 1

 .358ص
 .119سكرة الىساء، اآلية 2
 ،غػػزة( رسػػالة دكتػكراة)، 80، ص79زرع األعضػػاء البشػرية كالتصػػرؼ فيٍػا، صالكحيػدم، شػاكر هٍػػاجر، ىػزع ك 3

 ـ.2004ق/1425، 1،ط ،هطبعة دار الهىارة
 .30-29سكرة الىساء، اآلية 4
 .200\2البغكم، هعالـ التىزيؿ في تفسير القرآف، ج5
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ك قتؿ الىفس. ،عىً أك تىازؿ عف جزء هف جسدي  ،ككذلؾ فقد ىٍى اإلىساف عف إبراـ أم اتفاؽ ٌك

.  1فٍذا االتفاؽ هحـر

 :دليميم هن السنةب.

ً كسمـ: قالت:  -رضي اهلل عىٍا-حديث أـ الهؤهىيف عائشة  كسر "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي

 2"عظـ الهيت ككسري حيا

 :كجً الداللة

 بدىً تهزيؽ هف حرهتً، الجرأة بٍتؾ تككف فكيؼ حيان  لحرهتً هساكية هيتان  الهسمـ حرهة إذاكاىت

 .3هىً أعضاء بؿ عضك كاىتزاع بتشريحً،

ٍػػا-حػديث أسػهاء بىػػت أبػي بكػػر  .1 صػمى اهلل عميػػً  جػاءت اهػػرأة إلػى الىبػػي-رضػي اهلل عى

ا أفأصمً،  5أصابتٍا حصبة فتهرؽ 4كسمـ، فقالت: يا رسكؿ اهلل إف لي ابىة عريسان  شعٌر

 6{لعف اهلل الكاصمة كالهستكصمة}فقاؿ: 

 :كجً الداللة

 :أهريفكجً الداللة لٍذا الحديث تظٍر في 

 .لمكعيدالهذككر يجكز، ال عضك بىقؿ العبلج أف -1

                                                                 
 . 79. الكحيدم، ىزع كزرع األعضاء، ص359الشىقيطي، أحكاـ الجراحة، ص1
 .13صتقٌدـ تخريجً 2
 .35،ص2أبك زيد، فقً الىكازؿ، ج3
ػػك يقػػع عمػى الهػػرأة كالرجػػؿ عىػد الػػدخكؿ بٍػا. الىػػككم، صػػحيح هسػمـ /بشػػرح الىػػككم،  4 عيرٌيسػان: تصػػغير عػركس ٌك
 .103ص\14ج
 تهٌرؽ: بهعىى تساقط كتهٌرط. الهصدر ىفسً.5
شػػػػهة كالهستكشػػػػهة.....(، رقػػػـػ ركاي هسػػػػمـ، كتاب)المبػػػػاس كالزيىػػػػة(، بػػػػاب)تحريـ فعػػػػؿ الكاصػػػػمة كالهستكصػػػػمة كالكا6

 .  1676، ص3(، جج2122الحديث)
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ٌػذا. إىسػاف آخػػر بػػدف هػف بتعكيضػػً التعػالج يجػػكز ال ذلػؾ هػػف بػداء أصػػيب هػف أف -2  تغييػػر ك

 .1اهلل لخمؽ

 أك رجػؿ بشػعر كصػمت إف:ٌػذي األحاديػث هػف الداللػة كجػً فػي تعػالى اهلل رحهػً الىككم قاؿ كلٍذا

هػػا ،كالػػزكج الهحػػـر شػػعر كسػػكاء ،اهػػرأة  االىتفػػػاع يحػػـر كألىػػً ،األحاديػػث لعهػػـك ،خػػبلؼ بػػبل كغيٌر

 2.أجزائً كسائر ،كظفري شعري يدفف بؿ ،لكراهتً ، أجزائً كسائر ،اآلدهي بشعر

 

قػاؿ  -صػمى اهلل عميػً كسػمـ  -أف الىبػي  -رضػي اهلل عىٍهػا-حػديث جػابر بػف عبػد اهلل  .2

ابدأ بىفسؾ فتصدؽ عميٍا، فإف فضؿ شيء فؤلٌمؾ، فإف فضؿ عف أٌمؾ شيء }لرجؿ: 

كذا  3{فمذم قرابتؾ، فإف فضؿ عف ذم قرابتؾ شيء فٍكذا ٌك

 

 الداللة: كجً

قػػػد كضػػع أسػػػاس الترتيػػب فػػػي القسػػهة فأرشػػػد إلػػى أف يبػػػدأ  -صػػمى اهلل عميػػػً كسػػمـ  -أف الىبػػي 

 بىفسً، ثـ زكجتً كأكالدي، ثـ ذم القرابة، فبل يجب أف يؤثر أحدنا عمى ىفسً.

ٌػػػذا فػػػي الىفقػػػات فهػػف بػػػاب أكلػػػى أال يتمػػػؼ الشػػػخص ىفسػػً إلحيػػػاء غيػػػري هٍهػػػا كاىػػػت  فػػإذا كػػػاف 

ىهػػا هجػػػرد تحهػػؿ الهشػػقة كالعػػػبء  ،الضػػركرة إلػػى ذلػػػؾ كأهػػا إف لػـػ يكػػػف فػػي األهػػر إتبلفػػػان لىفسػػً كا 

ا فاألهر أيسر كأخؼ،  .4كىحف هأهكركف باتباع الهىصكص عميً شرعن

                                                                 
 .35،ص2أبك زيد، فقً الىكازؿ،ج1
 .دار الفكر،دكف طبعة ،دكف تاريخ، 140ص\3الىككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ، الهجهكع شرح الهٌٍذب، ج2
، 2(، ج977ـ الحػػػديث)أخرجػػً هسػػػمـ، كتػػاب )الكسػػػكؼ(، باب)االبتػػػداء فػػي الىفقػػػة بػػالىفس ثػػـػ أٌمػػػً ثػـػ القرابػػػة(،رق3

 .692ص
 .363، ىقبلن عف الشىقيطي، أحكاـ الجراحة الطبية، 199السكرم، ىقؿ كزراعة األعضاء اآلدهية، ص4
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أم أف الشريعة  ،كاألعضاء فإف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ حث عمى زكاة األبدا .3

فزكاة األهكاؿ أقؿ حرهة هف  ،سبلهية قد صاىت كرائـ أهكاؿ الىاس في تشريع الزكاةاإل

الذم استخمفً اهلل كجعمً هسيطران عمى كؿ  اإلىسافىساف أفبل تصكف حرهة جسـ اإل

 1.2{كتكؽ كرائـ أهكاؿ الىاس}فقاؿ صمى اهلل عميً كسمـ بصيغة األهر: ،األشياء

 ل:وعقهج. دليميم هن ال

 ة:تيؿ هف الكجكي اآلك عقهاستدلكا بال

ً األكؿ:  الكج

ا في ذلؾ هف قبؿ أف هف شرط  صحة التبرع أف يككف اإلىساف هالكنا لمشيء الهتبرع بً، أك هفكضن

ا فيً؛،الهالؾ الحقيقي. كاإلىساف ليس هالكنا لجسدي ألف التفكيض يستدعي اإلذف لً كال هفكضن

كذلؾ غير هكجكد.فثبت بٍذا عدـ صحة تبرعً بأعضائً لعدـ كقكع ذلؾ التبرع عمى ،بالتبرع

 .3هعتبرالكجً الشرعي ال

ً الثاىي  :الكج

ا أفٌ  ً إبطاؿ لهىافع  ،كفي التبرع هفاسد عظيهة تربك عمى هصالحً،درء الهفاسد هقصكد شرعن إذ في

أك عمى األقؿ إلى التقاعس عف أداء العبادات  ،هها قد يؤدم إلى الٍبلؾ ،أعضاء الجسـ الهىقكلة

 .4كالكاجبات

                                                                 
ٌػك جػػزء هػف حػػديث طكيػػؿ ركاي ابػف عبػػاس عػف الىبػػي صػػمى اهلل عميػً كسػػمـ لهػا بعػػث هعػػاذ إلػى الػػيهف فأكصػػاي. 1

، 2(، ج1458هػػػػكاؿ الىػػػػػاس فػػػػي الصػػػػػدقة(، رقػػػـػ الحػػػػػديث)أخرجػػػػً البخػػػػارم، كتاب)الزكػػػػػاة(، بػػػػاب)ال تؤخػػػػػذ كػػػػرائـ أ
 .119ص

 .84-83الكحيدم، ىزع كزرع األعضاء، ص2
ىقػػؿ  ؛ الشػاذلي، حسػػف، حكـػ 28\2. أبػػك زيػد، فقػً الىػػكازؿ، ج364—363الشػىقيطي، أحكػاـ الجراحػػة الطبيػة، ص3

 ـ. 1989، كتاب الجهٍكرية، دار التحرير، القاٌرة، 113أعضاء اإلىساف في الفقً اإلسبلهي، ص
 .364، ىقبلن عف الشىقيطي، أحكاـ الجراحة الطبية، ص110السكرم، ىقؿ كزراعة األعضاء اآلدهية، ص4
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 القياس: دليميم هن

بتكقي  -صمى اهلل عميً كسمـ  -كقد أهر الىبي  ،الىفسأف حرهة الهاؿ أقؿ هف حرهة  .1

ـكرائـ الىاس، فهف باب أكلى كأحرل أف تي   .تقى أعضاٌؤ

 .1ال يجكز استقطاع األعضاء اآلدهية .2

 ا: دليميم هن القواعد الفقيية:ثاني

 .2"الضرر ال يزاؿ بهثمً" (2)  .( "الضرر ال يزاؿ بالضرر"1قالكا:)

 كجً الداللة:

حيث  ٌذي الهسألة الة الضرر بهثمً، كذلؾ هكجكد في القاعدتيف تتضهىاف الهىع هف إز أف ٌاتيف 

ً بضرر آخر يمحؽ الشخص الهتبرع  .3يزاؿ الضرر عف الشخص الهىقكؿ إلي

ً كها ال، فبل3) ً جازت ٌبت  ."4( "ها جاز بيع

 :كجً الداللة

كها يككف هاالن.  ،أم ها يككف ههمككان لً ،إف ها يجكز بيعً ٌك ها يدخؿ تحت همؾ اإلىساف

فميس ألحد سكاي حؽ التصرؼ فيً ببيع  ،كاإلىساف ليس هاالن كليس ههمككان لئلىساف بؿ هلل تعالى

                                                                 
 الهصدر ىفسً.1
ػاب عبد الديف السبكي، تاج2 ، 1، دار الكتػب العمهيػة، بيػركت، ط41ص\1جالػديف، األشػباي كالىظػائر،  تقػي بػف الٌك

،  دار الكتػػػػػػػػب  86ـ.السػػػػػػػيكطي، جػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػديف عبػػػػػػػػد الػػػػػػػرحهف بػػػػػػػػف أبػػػػػػػي بكػػػػػػػػر، األشػػػػػػػباي كالىظػػػػػػػػائر، ص1991
هحهػػػد الهصػػػرم، األشػػػباي كالىظػػػائر عمػػػى  بػػػف إبػػػراٌيـ بػػػف الػػػديف ـ. ابػػػف ىجػػػيـ،  زيػػػف1991، 1العمهيػػة،بيركت ، ط

ـ. أحهػػػػػد الزرقػػػػا، شػػػػرح القكاعػػػػػد 1999، 1العمهيػػػػة ، بيػػػػركت، ط، دار الكتػػػػب 74هػػػػذٌب أبػػػػي حىيفػػػػة لىعهػػػػػاف، ص
 ـ. 1989، 2، دار القمـ، دهشؽ ، ط 195الفقٍية، ص

 .365، ىقبلن عف الشىقيطي، أحكاـ الجراحة الطبية، ص61السىبٍمي، قضايا فقٍية هعاصرة، ص3
، كزارة  138ص\3كاعػد الفقٍيػة، جالزركشي، أبك عبػد اهلل بػدر الػديف هحهػد بػف عبػد اهلل بػف بٍػادر، الهىثػكر فػي الق4

 .469ـ. السيكطي، األشباي كالىظائر، ص1985، 2األكقاؼ الككيتية، الككيت ، ط 
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ها هف التصرفات الىاقمة  ،أك غيري فإذا لـ يكف الشيء هاالن فبل يجرم عميً بيع كال ٌبة كال غيٌر

 .1لمهمكية

 

 :-رحهيم اهلل-بأقوال الفقياء الهتقدهين  الهانعين : استشياداثالث

 فقٍاء الحىفية: -أ

ف قاؿ لً آخر اقطع يدم ككمٍا ال يحؿ، ألف لحـ اإلىساف ": -رحهً اهلل-( قاؿ ابف عابديف 1) كا 

 ."2ال يباح في االضطرار لكراهتً

هعالجة الجراحة بعظـ إىساف أك خىزير ألىٍا هحـر كتيكري "قاؿ في هجهع األىٍر: ( ك 2) 

 ."3االىتفاع

كال بأس بالتداكم بالعظـ إذا كاف عظـ شاة أك بقرة أك بعير أك " :( كقاؿ في الفتاكل الٍىدية3)

ذا القكؿ "قالكا: " .4فرس أك غيري هف الدكاب إال عظـ الخىزير كاآلدهي فإىً يكري التداكم بٍها  ٌك

تعىي الحرهة ها لـ يقـ الهىقكؿ عف هحهد بف الحسف الشيباىي، كالهعركؼ أف الكراٌة عىدي 

 ."5الدليؿ عمى خبلفً

 

 

 

                                                                 
 ، بتصرؼ.109الشاذلي، حكـ ىقؿ أعضاء اإلىساف في الفقً اإلسبلهي، ص 1

عابػػديف(،  ابػف عابديف،هحهػػد أهػيف بػػف عهػر بػػف عبػد العزيػػز الدهشػقي، رد الهحتػػار عمػى الػػدر الهختار)حاشػية ابػػف2
 ـ.1992، 2،دار الفكر،بيركت ، ط 338ص\6ج
 ،.525ص\2شيخي زادي، هجهع األىٍر في شرح هيمتقى األبحر، ج3
 ٌػ.1310، دار الفكر،الطبعة الثاىية، 354ص\5الشيخ ىظاـ كآخركف، الفتاكل الٍىدية، ج4
 .354ص\5الشيخ ىظاـ كآخركف، الفتاكل الٍىدية، ج5
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 فقٍاء الشافعية: -ب

: "كيحـر قطعً البعض هف ىفسً لغيري، كلك هضطرنا ها لـ يكف ذلؾ -رحهً اهلل-قاؿ الرهمي 

 ".1الغير ىبينا فيجب لً ذلؾ كها يحـر أف يقطع هف غيري لىفسً هف هعصـك

ً -رحهً اهلل-كقاؿ البجيرهي  ألف قطعً لغيري ليس فيً  ،لغيري هف الهضطريف: "كيحـر قطع بعض

كها يحـر عمى الهضطر  ،بؿ يجب ،القطع الستبقاء الكؿ، ىعـ إف كاف ذلؾ الغير ىبينا لـ يحـر

ا أف يقطع لىفسً قطعة هف حيكاف هعصـك  ".2أيضن

ـ   3كحكى ذلؾ أيضان الىككم كالشربيىي كغيٌر

 فقٍاء الهالكية: -جػ

إف كسر عظاـ الهيت اىتٍاؾ لحرهتً..... فإف بقي شيء هف " :-رحهً اهلل-قاؿ الصاكم 

ـ ظفر الهيت، كال جزء هىً، كال شعري ألف ٌذي  عظاهً فالحرهة باقية لجهيعً، فبل يجكز استخدا

 ".4األجزاء هحترهة كفي أخذٌا اىتٍاؾ لحرهتٍا

ر ابف : "كال يجكز التداكم بالهحرهات كها ال يجكز أكؿ الهضط-رحهً اهلل-كقاؿ ابف جزم 

 ."5آدـ

 

 

                                                                 
 .163ص\8شرح الهىٍاج، جالرهمي،ىٍاية الهحتاج إلى 1
، دار الفكػػػػر، 324ص\4البجيرهػػػي، سػػػميهاف بػػػف هحهػػػد بػػػف عهػػػر الهصػػػرم، حاشػػػية البجيرهػػػي عمػػػى الخطيػػػب، ج2

 ـ.1995دكف طبعة، 
، دار الفكػػر، دكف طبعػة، دكف تػػاريخ. الشػػربيىي، هغىػي الهحتػػاج إلػػى 45ص\9الىػككم، الهجهػػكع شػرح الهٍػػذب، ج3

 .164ص\6هعرفة هعاىي ألفاظ الهىٍاج، ج
 .566،578ص\1الصاكم، حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير، ج4
، دكف 116ابػػف جػػزم، أبػػك القاسػـػ هحهػػد بػػف أحهػػد بػػف هحهػػد بػػف عبػػد اهلل الكمبػػي الغرىػػاطي، القػػكاىيف الفقٍيػػة، ص5

 دار ىشر، دكف طبعة،دكف تاريخ.
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 فقٍاء الحىابمة: -د

ف لـ .: "فإف لـ يجد الهضطر شيئنا لـ ييبح لً أكؿ بعض أعضائً-رحهً اهلل-ابف قداهة قاؿ  .. كا 

ا كاف أك كافرنا ألىً  ا، كال إتبلؼ عضك هىً هسمهن يجد إال آدهينا هحقكؽ الدـ لـ يبح قتمً إجهاعن

ذا ال  ا هيتنا لـ يبح .خبلؼ فيًهثمً فبل يجكز أف يبقي ىفسً بإتبلفً ٌك ف كجد هعصكهن .. كا 

 ".1أكمً

كال إتبلؼ ،هحقكف الدـ لـ يبح قتمً فإف لـ يجد الهضطر إال آدهيان ": -رحهً اهلل-كقاؿ البٍكتي 

فبل ،ألف الهعصـك الحي هثؿ الهضطر؛أك هستأهىان ،ذهيان ،كاف الهحقكف أك كافران  هسمهان ،عضك هىً

 ."2يجكز لً إبقاء ىفسً بإتبلؼ هثمًً 

ا: ف لـ يجد الهضطر شيئان "كقاؿ أيضن تمفً ألىً يي ؛لـ يبح لً أكؿ بعض أعضائً كال هحرهان ،هباحان  كا 

ـك  ".3لتحصيؿ ها ٌك هٌك

 فقٍاء الظاٌرية: -ٌػ

كالهشارب هف  ككؿ ها حـر اهلل عز كجؿ هف الهآكؿ": -رحهً اهلل-ـ ابف حـز الظاٌرم قاؿ اإلها

أك غير ، أك ذم أربع؛أك حشرة،أك خهر،رخىزير أك صيد حراـ،أك هيتة،أك دـ؛أك لحـ سبع أك طائ

ً  -حاشا لحـك بىي آدـ  -ذلؾ: فٍك كمً عىد الضركرة حبلؿ  : فبل يحؿ هف -كها يقتؿ هف تىاكل

ا ذلؾ شيء أصبلن   "4.ال بضركرة كال بغيٌر

تحريـ االىتفاع تدؿ داللة كاضحة عمى  -رحهٍـ اهلل  –ى هف أقكاؿ الفقٍاء القداهصكص فٍذي الى

 ألف اإلىساف هكٌرـ عىد اهلل تعالى.؛بأعضاء اآلدهي
                                                                 

، هكتبػػة القػػاٌرة، 420ص\9الهغىػػي، جابػػف قداهػػة،أبك هحهػػد هكفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل بػػف أحهػػد بػػف هحهػػد بػػف قداهػػة، 1
 ـ.1968

 ، 199ص\6البٍكتي، كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع، ج2
 .198ص\6الهصدر السابؽ، ج3
،الهحمى باآلثار، ج4  .105ص\6ابف حـز
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 :الهطمب الثاني: الهجيزون لعهمية نقل األعضاء وأدلتيم
، كها استدلكا بالقكاعد الفقٍية، بأدلة هف الكتاب كالسىة كالهعقكؿاستدؿ أصحاب ٌذا القكؿ 

 كبياف ذلؾ فيها يمي: -رحهٍـ اهلل-القداهى كاستشٍدكا بأقكاؿ بعض الفقٍاء 

 :هن الكتاب أدلتيم: أوالً 

ڱ )ى:(قاؿ تعال1) ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ں ڻ ڻ  ً تعالى .1(  ڱ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ):كقكل

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڀ  ٹ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ 

 2(ڦ ڦ

 كجً الداللة:

كاإلىساف  ،أفادت ٌذي اآليات بكجً عاـ استثىاء حالة الضركرة هف التحريـ الهىصكص عميً فيٍا

ذا كاىت حالتً حالة  ،الهريض إذا احتاج إلى ىقؿ العضك فإىً سيككف في حكـ الهضطر كا 

كأيضان اآليات  ،اضطرار فإىً يدخؿ في عهـك االستثىاء الهذككر فيباح ىقؿ ذلؾ العضك إليً

كال فرؽ بيف ها كاف لضركرة التغذم  ،عاهة في كؿ أىكاع الهحرهات التي يضطر إليٍا اإلىساف

ة الهحرهات عىد إذ إف الحكـ العاـ إباح ،كعهمية غرس األعضاء هف باب التداكم ،كالتداكم

 .3الضركرة 

                                                                 
 (.173سورة البقرة، اآلية )1
 (.119سورة األنعام، اآلية )2
، دار الثقافلة للن لر 238، 237والقلانول،  الديات، سميرة عايد، عمليات زرع ونقل  األعالاب بليل ال لرع 3

 م. 1999، 1والتوزيع ، عمال، ط
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ً تعال2) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )ى:( قكل

 1ڤ (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 

 كجً الداللة:

هها  ،تدؿ عمى عهـك اإلحياء{ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  أٌف قكلً سبحاىً: }

كيدخؿ في أسباب الٍبلؾ إشرافٍا بالهرض الهيئكس هف  ،يشهؿ إىقاذٌا هف تٍمكة أشرفت عميٍا

كهف الهعمـك أف  ،أك يعيد الىكر لهف فقد بصري ،شفائً إال بكاسطة غرس عضك هها يحفظ الحياة

أك الكقكع في هضرة شديدة هف فركض الكفاية عمى كؿ هف  ،إىقاذ الهشرؼ عمى الٍبلؾ

ذا تركً الجهيع أثهكا ،استطاعً  .2كا 

(3 ً  .3( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )تعالى( قكل

ً سبحاىً:  4(  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)كقكل

ً سبحاى  5(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  )ً:كقكل

ً سبحاىً:  .6(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) كقكل

 

 

                                                                 
 (.32سورة المائدة، اآلية )1

 .373، 372. الشىقيطي، أحكاـ الجراحة، ص98،99الديات، ىقؿ كزرع األعضاء، ص2
 (.185سكرة البقرة، اآلية )3
 (.28سكرة الىساء، اآلية )4
 (.6سكرة الهائدة، اآلية )5
 (.78اآلية ) سكرة الحج،6
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 كجً الداللة هف ٌذي اآليات الكريهة:

كفي إجازة ىقؿ  .أٌىٍا دٌلت عمى أٌف هقصكدى الشارًع الت يسير عمى العباد ال التعسير عميٍـ

األعضاء اآلدهية تيسير عمى العباد كرحهة بالهصابيف كالهىككبيف، كتخفيفنا لؤللـ ككؿ ذلؾ هكافؽ 

ا كهشقة األهر الذم يىافي ها دلت عميً ٌذي  لهقصكد الشرع، بخبلؼ تحريـ ىقمٍا، فإف فيً حرجن

 .1الىصكص الشرعية 

 :السنة النبويةأدلتيم هن : ثانياً 

 :الدالة عمى اليسر كرفع الهشقة كثيرة هىٍااألحاديث  .1

م ى اهللي  :ها ركاي اإلهاـ أحهد في هسىدي عف ابف عباس رضي اهلل عىٍها قاؿ سيكًؿ اهلًل صى ًقيؿى ًلرى

: أىمب اأٍلىٍديىافً  سىم ـى ًً كى مىٍي :  عى بب ًإلىى اهلًل؟ قىاؿى . كقكلً صمى اهلل عميً كسمـ: {2فية السهحةيالحى}أىحى

 4{بشركا كال تىفركا، كيسركا كال تعسركا}:، كقكلً عميً الصبلة كالسبلـ{3الديف يسرإف }

ميً اآليات الكريهة عأكدت الهعىى العاـ الذم حثت  ٍاككجً االستدالؿ في ٌذي األحاديث أى

 ها لـ يكف ثهة دليؿ هعارض. ،السابقة في األخذ بكؿ ها تيسر كىبذ كؿ ها فيً هف عسر

فراد العاـ الذم حة راجحة تجد هكاىاي كاسعان بيف أكزراعتٍا تحقيقان لهصم كقضية ىقؿ األعضاء

 .5دلت عميً تمؾ الىصكص الشرعية كاألحاديث الشريفة

                                                                 
؛ سػػطحي، سػػعاد، ىقػػؿ األعضػػػاء 96الكحيػػدم، ىػػػزع كزرع األعضػػاء، ص ،373الشػػىقيطي، أحكػػاـ الجراحػػة، ص1

 ـ.2007، 1، هؤسسة الرسالة، ط26البشرية، ص

أبػػػػػك عبػػػػػد اهلل بػػػػػف هحهػػػػػد بػػػػػف ٌػػػػػبلؿ بػػػػػف أسػػػػػػد ) . (2108، رقػػػػـػ الحػػػػػديث)17، ص4ركاي أحهػػػػػد فػػػػػي هسػػػػػىدي، ج2
حىبػػػػػػؿ،تحقيؽ شػػػػػػعيب األرىػػػػػػاؤكط كعػػػػػػادؿ هرشػػػػػػد كآخركف،إشػػػػػػراؼ د عبػػػػػػد اهلل ،هسػػػػػىد اإلهػػػػػػاـ أحهػػػػػػد بػػػػػػف الشيباىي

 ـ.(1،2001التركي،هؤسسة الرسالة،ط
 .16، ص1(، ج39أخرجً البخارم، كتاب )اإليهاف(، باب )إف الديف ييسر(، رقـ الحديث)3
 .1358، ص3(، ج1732أخرجً هسمـ، كتاب )الجٍاد كالسير (، رقـ الحديث )4
 .99األعضاء، صالكحيدم، ىزع كزرع 5
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ككجً االستدالؿ أف اإلسبلـ  .{1كؿ هعركؼ صدقة}:حديث الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ .2

ببعض لـ يقصر الصدقة عمى الهاؿ بؿ جعؿ كؿ هعركؼ صدقة فيدخؿ فيً التبرع 

 .2أفضمٍا ألف البدف هف الهاؿٌك ال ريب هف أعمى أىكاع الصدقة، ك  البدف لىفع الغير بؿ

جدي عرفجة بف أسعد أىً أصيب أىفً يـك عبد الرحهف بف طرفة عف عف  ها ركم عف .3

هف كرؽ فأىتف عميً، فأهري الىبي صمى اهلل عميً كسمـ  الكبلب في الجاٌمية، فاتخذ أىفان 

 .3هف ذٌب أف يتخذ أىفان 

 :كجً الداللة

أفػػبل يعتبػػػر ىقػػػؿ  ،كهع ذلػػػؾ فقػػد أبػػػيح لمضػػػركرة،رجػػػاؿأف اسػػتعهاؿ الػػػذٌب هحػػػـر عمػػى ال

 ؟ 4عضك هف هيت إلى حي إلىقاذ حياتً هف الضركرات التي تبيح الهحظكرات

كقكلػػً   5{هػػف اسػتطاع هػىكـ أف يىفػع أخػاي فميفعػؿ}:سػكؿ اهلل عميػً الصػبلة كالسػبلـقػكؿ ر  .4

 {.6الهؤهف لمهؤهف كالبىياف يشيدب بعضً بعضان }:صمى اهلل عميً كسمـ

ٌذي األحاديث دلت عمى ها جاءت بً اآليات السابقة هف تأكيد عمى الهعىى العاـ في الدعكة 

 .1كف لكؿ هحتاج هف أجؿ هصمحة راجحةلمتضحية كاإليثار كتقديـ الع
                                                                 

(، كأخرجػػػػً هسػػػمـ، كتػػػػاب 6021أخرجػػػً البخػػػارم، كتػػػػاب )األدب(، بػػػاب )كػػػػؿ هعػػػركؼ صػػػدقة(، رقػػػـػ الحػػػديث ) 1
 (.1005باب)بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ ىكع هف الهعركؼ(، رقـ الحديث) )الكسكؼ(،

 18، لسىة 12القرضاكم، يكسؼ، هجمة الفكر اإلسبلهي )بحث(، العدد 2
، 8(، ج5161ئي، كتػػػاب )الزيىػػػة(، بػػػاب )هػػػف أصػػػيب اىفػػً ٌػػػؿ يتخػػػذ أىفػػػان هػػػف ذٌػػػب(،رقـ الحػػػديث)أخرجػػً الىسػػػا3

ـ.( قػػػػاؿ األلبػػػػػاىي: 1986، 2عبػػػػد الفتػػػػػاح أبػػػػك غػػػػدة، هكتبػػػػػة الهطبكعػػػػات اإلسػػػػبلهية، حمػػػػػب، ط قيػػػػؽ،)تح163ص
 (. 309-3/308الحديث حسف )األلباىي، إركاء الغميؿ ج

لجراحػػة الطبيػػػة كأحكػػاـ القصػػاص الهترتبػػة عميٍػػػا فػػي الفقػػً اإلسػػػبلهي، إبػػراٌيـ، هحهػػد يسػػرم، سػػػرقة األعضػػاء با4
 ـ. 2005، 1،هكة الهكرهة، ط215ص

، 4(، ص2199أخرجػػػػً هسػػػػػمـ، كتػػػػػاب )اآلداب(، باب)اسػػػػػتحباب الرقيػػػػػة هػػػػف العػػػػػيف كالىهمػػػػػة....(، رقػػػػـػ الحػػػػػديث)5
 .1726ص

(، 2585ٍـ تعاضػػػدٌـ(، رقػػـػ الحػػػديث)أخرجػػً هسػػػمـ، كتػػػاب)البر كالصػػػمة كاألدب (، بػػػاب)تراحـ الهػػؤهىيف كتعػػػاطف6
 .103، ص1ج
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 :أدلتيم هن الهعقول -ب

 :تيةهف الكجكي اآل هعقكؿاستدلكا بال

 الوجو األول:

يجكز التداكم بىقؿ األعضاء اآلدهية كها يجكز التداكم بمبس الحرير لهف بً حكة بجاهع كجكد 

 .2تا الحالتيفالحاجة الداعية إلى ذلؾ في كم

 الوجو الثاني:

اهع يجكز التداكم بىقؿ األعضاء اآلدهية كها يجكز التداكم باستعهاؿ الذٌب لهف احتاج إليً بج

 .3كجكد الحاجة الداعية إلى ذلؾ في كؿ  

 الوجو الثالث:

رة الغير إذا ابتمعٍا ؛ ىصكا عمى جكاز شؽ بطف الهيت -رحهٍـ اهلل-أف الفقٍاء  الستخراج جٌك

فؤلف يجكز ىقؿ أعضاء الهيت أكلى كأحرل لهكاف إىقاذ الىفس الهحرهة التي ٌي أعظـ  ،4الهيت

 .5حرهة هف الهاؿ

 الوجو الرابع:

 .6يجكز ىقؿ األعضاء اآلدهية كها يجكز تشريحٍا بجاهع كجكد الحاجة في كؿ

 

                                                                                                                                                                                          
 .100ص -98الكحيدم، ىزع كزرع األعضاء، ص1
 .  1996، 4، هؤسسة الرسالة،بيركت ، ط 32ص \3،جالطبالىبَيَالعمن الحديثهحهكد،  ،الىسيهي2
 .374الشىقيطي، أحكاـ الجراحة الطبية، ص3
، 145ص\2الخرشػػي، هحهػػد بػػف عبػػد اهلل الهػػالكي، شػػرح هختصػػر خميػػؿ، ج .238\2ابػف عابػػديف، الػػدر الهحتػػار 4

 .403ص\2. ابف قداهة، الهغىي، ج59\2الشربيىي، هغىي الهحتاج،  ،دكف طبعة ،دكف تاريخ.بيركت،دار الفكر 
العبػػادم، عبػػػد السػػػبلـ، اىتفػػاع اإلىسػػػاف بأعضػػػاء جسػػـػ إىسػػاف آخػػػر حيػػػان ، هجمػػػة هجهػػع الفقػػػً اإلسػػػبلهي، العػػػدد 5
 .  412ص\1ـ، ج1988ٌػ/1408بع، الرا

 .276العبادم، اىتفاع اإلىساف بأعضاء جسـ إىساف آخر حيان، ص6
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 الوجو الخاهس:

أف بقاء األعضاء اآلدهية لشخص آخر يىتفع بٍا بعد هكت صاحبٍا يعتبر هف باب الصدقة 

عميً، فٍي صدقة جارية هىدكب إليٍا خاصة إذا كصى بذلؾ صاحبٍا قبؿ الكفاة هحتسبنا األجر 

 .1لىعىد اهلل تعا

 : دليمٍـ هف القكاعد الفقٍية:ثانًيا

 :استدلكا بقكاعد فقٍية كثيرة هىٍا ها يمي

 2قاعدة الضركرات تبيح الهحظكرات (1

دة أف الههىكع عٌذي القاأفادت  3(ٺ ٺ ٿ ٿ):إف أصؿ ٌذي القاعدة قكلً تعالى

كها يتحقؽ االضطرار بالهجاعة كباإلكراي أك هثؿ ٌذا  ،عىد الضركرة شرعا يباح

أك تمؼ االضطرار بالهرض الذم يؤدم إلى الٍبلؾ  ،االضطرار بالهجاعة أك باإلكراي

فاالضطرار ٌىا أكلى كأشد خاصة إذا كاف االضطرار بالهجاعة كاإلكراي يكجب ".عضك

العضك أك يجيزي عمى  فاالضطرار بالهرض أكلى بأف يكجب التداكم بأخذ ،تىاكؿ الهحـر

األقؿ كالقياس ٌىا صحيح ؛ ألف الهىٍي عىً عىد االضطرار يسقط عىً حكـ التحريـ 

ڳ )كها في اآلية الكريهة:  ،كيعطي حكـ اإلباحة أك الكجكب گ گ  گ 

 ،الهيتة كالدـ فسقط عىٍا حكـ التحريـ عىد االضطرار فحيث حٌرـ 4(ڳ ڳ ڳ

عطائٍا حكـ اإلباحة أك الكجكب س التداكم بىقؿ بعض األعضاء عمى التداكم كقيا.كا 

                                                                 
 .375الشىقيطي،أحكاـ الجراحة الطبية، ص1
، 18؛ لجىة هػف عمهػاء كفقٍػاء الخبلفػة العثهاىيػة، هجمػة األحكػاـ العدليػة، ص 73ابف ىجيـ، األشباي كالىظائر، ص2
 ، كراتشي ، دكف طبعة، دكف تاريخ. هكتبة كارخاىةىجيب ٌكاكيىي ، ىكر هحهد  قيؽتح
 .119سكرة األىعاـ، اآلية 3
 .173سكرة البقرة، اآلية 4



 

42 
 

كيعطي حكـ اإلباحة أك الكجكب  ،بالهحـر أك الىجس عىد االضطرار تيسقط عىً الحرهة

 .1"عمى التداكم بالهحـر

 2قاعدة الضرر يزاؿ (2

 هقاصد هف هقصد الهتكمؼ عف الضرر إزالة ككجً الداللة هف ٌذي القاعدة ٌي أف

ً هسمـ هف فشؿ الكمية بأف يتبٌرع لً هتبٌرع كهف ٌىا يسعى في ،3الشريعة إزالة ضرر يعاىي

فٍذا هباح كهشركع بؿ هحهكد يؤجر عمى فعمً ؛ ألىً رحـ  .بإحدل الكميتيف السميهتيف

 .4هف في األرض فاستحؽ رحهة هف في السهاء 

 

 .5"إذا تعارض هفسدتاف ركعي أعظهٍها ضررنا بارتكاب أخفٍها" (3

 كجً الداللة:

ً كقع التعارض بيف هفسدتيف فإىىا ىىظر إلى أيٍها أشد فىقدهٍا عمى التي أف القاعدة  دلت عمى أى

 .6ٌي أخؼ هىٍا

كقع التعارض بيف هفسدة أخذ العضك الحي أك الهيت كبحصكؿ بعض األلـ  ٌذي الهسألةكفي 

لؤلكؿ، كالتشكي في جثة الثاىي، كبيف هفسدة ٌبلؾ الحي الهتبرع لً، كال شؾ أف هفسدة ٌبلؾ 

                                                                 
، 1، دار الىٍضػػة العربيػػة، القػػاٌرة، ط14عبػد السػػاٌي، شػػكقي، الفكػر اإلسػػبلهي كالقضػػايا الطبيػػة الهعاصػرة، ص1

 .105، 104ـ.الكحيدم، ىزع كزرع األعضاء، ص1997
؛ ابػػف ىجػػيـ، األشػػباي كالىظػػائر،  83؛ السػػيكطي، األشػػباي كالىظػػائر، ص 41ص\1كالىظػػائر، جالسػبكي، األشػػباي 2

 .72ص
 .377الشىقيطي، أحكاـ الجراحة الطبية، ص3

 .105، ىقبلن عف الكحيدم، ىزع كزرع األعضاء، ص18، لسىة 12القرضاكم، هجمة الفكر اإلسبلهي، العدد 4
 .19؛ هجمة األحكاـ العدلية، ص 76ابف ىجيـ، األشباي كالىظائر، ص . 87السيكطي، األشباي كالىظائر، ص5
 \1أفىػدم، عمػي حيػدر خكاجػا أهػيف، درر الحكػاـ فػي شػرح هجمػة األحكػاـ، ج .76، صابف ىجيـ، األشباي كالىظائر6

 ـ.  1991، 1، تعريب فٍهي الحسيىي، دار الجيؿ، ط41ص
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أعظـ هف الهفسدة الكاقعة عمى الشخص الهتبرع حينا كاف أك هيتنا  -الهريض-لحي الهتبرع لً ا

 .1فتقدـ حيىئذ ألىٍا أعظـ ضررنا كأشد خطرنا

" تفيد ٌذي القاعدة أف 2" كقاعدة إذا ضاؽ األهر اتسعلتيسيرقاعدة"الهشقة تجمب ا (4

ذي هشقة  في الحكـالصعكبة تقيد أك الهشقة تصير سببان لمتسٍيؿ كتكجب التكسع  ،ٌك

أك  ،هف أعضائً ان عضك  تمؼبحيث ت ،اإلىساف أك تضر بً في جسهًبتمحؽ  كبيرة قد

فٍذي الهشقة تكجب لمهتضرر إزالة ضركرة  ،تؤدم إلى ٌبلكً كها في حالة الفشؿ الكمكم

 .3ارتكاب الهحظكر

كهعمـك أف الشخص الهريض قد بمغ حالة االضطرار كها في هرض الفشؿ الكمكم، كهرض القمب 

الذم يٍدد صاحبً بالهكت، كقد ىص ٌؤالء الفقٍاء عمى جكاز أكؿ الهضطر لمحـ الهيت هع أف 

األكؿ يكجب استىفاذ األعضاء فؤلف يجكز الىقؿ كالتبرع الهكجب لبقائٍا كدكاهٍا أكلى كأحرل، 

 .4ٌذي الهسألة حي أكلى هف حرهة الهيت في األصؿ فكذلؾ في كحرهة ال

 

 لهناقشة والترجيحا: الهطمب الثالث
اء هف فإف الباحث ييرٌجح رأم الهجيزيف لىقؿ األعض ،بعد التأهؿ في أقكاؿ الهجيزيف كالهاىعيف

الييسر كرفع ، كألىٍا تتكافؽ هع هقاصد الشريعة اإلسبلهية القائهة عمى جسـ اإلىساف ؛ لقكة أدلتٍـ

 .الحرج

 
                                                                 

 .378الشىقيطي، أحكاـ الجراحة الطبية، ص1
 .49ص \1األشباي كالىظائر، ج السبكي،2
، هكتبػػػػػػػػة الغزالػػػػػػػػي، 21اليعقػػػػػػػكبي، إبراٌيـ،شػػػػػػػػفاء التبػػػػػػػػاريج كاألدكاء فػػػػػػػػي حكػػػػػػػـػ التشػػػػػػػريع كىقػػػػػػػػؿ األعضػػػػػػػػاء، ص3

 .107، 106ـ ؛ الكحيدم،ىزع كزرع األعضاء، ص1986دهشؽ،
 الهصدر ىفسً.4
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ىاقشتٍا بأها أدلة الفريؽ األ  :ها يميكؿ فييهكف هي

 ۀ ہ ہ ہ ہ):قكلً تعالى :الدليؿ األكؿ  هف عدة كجكي: كيىاقش ٌذا الدليؿ،1(ۀ 

كترؾ اإلىفاؽ  ،أف ٌذي اآلية جاءت في سياؽ الحديث عف الجٍاد في سبيؿ اهلل (1

ك ىشر ديف اهلل تعالى كعبادتً  ،كاالىشغاؿ في الحياة الدىيا عف الٍدؼ األسهى ٌك

 كحدي.

 .أىً ال يشترط في ىقؿ األعضاء أف يككف ٌبلكان  (2

خاء ،أف الديف اإلسبلهي ديف إيثار كترابط (3 إذا اشتكى فالهسمهكف كالجسد الكاحد  ،كا 

فهطمكب هف اإلىساف الهسمـ أف  .ىهىً عضك تداعى لً سائر الجسد بالسٍر كالحه

كالتبٌرع بعضك هف الجسد لشخص  ،ييقدـ ها بكسعً إلىقاذ حياة كاستقرار هسمـ آخر

 .كيحيي بً ىفسان تكٌحد كتعبد اهلل تعالى ،هريض ال يؤثر عمى حياة الهتبٌرع

 زلت ٌذي اآلية في تقطيع ى 2(ۇ ۇ ۆ ۆ)قكلً تعالى :الدليؿ الثاىي

أها في ىقؿ األعضاء اآلدهية  ،كتغيير في خمؽ اهلل ،كذلؾ كاضح األذل ،آذاف األىعاـ

كالشريعة اإلسبلهية قائهة عمى تحقيؽ  ،ففي ىقمٍا فائدة كهصمحة ،فاألهر هختمؼ

 .كالتخفيؼ هف هعاىاتٍـ ،هصالح العباد

 ڇ ڇ ڍ):الدليؿ الثالث: قكلً تعالى لقد تبٌيف 3(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ىقؿ األعضاء إال بعد إجراء العديد هف الفحكصات التي تؤكد عدـ باالستقراء أىً ال يتـ 

 .أك ظٍكر أعراض جاىبية خطيرة عمى الشخص الهتبرع ،تضرر

                                                                 
 .195سكرة البقرة، اآلية 1

 .119سكرة الىساء، اآلية 2
 .29سكرة الىساء، اآلية 3
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 ك حي... } :الدليؿ الرابع  {1كسر عظـ الهيت ككسري ٌك

ً كسمـ لٍذا الحديث ٌك أىً رأل حفاران يكسر عظـ  إف هىاسبة قكؿ الىبي صمى اهلل عمي

ك حيلذلؾ قاؿ أف كسر عظـ الهيت ككسري  ،هيت دكف سبب هشركع أها في قضية  ،ٌك

ىها،اإلٌاىة بً ييقصد التبرع باألعضاء فاألهر هختمؼ فبل  أك إىساف حياة إىقاذ بً يقصد كا 

ذا عضكي، سبلهة  .2اإلىساف تكريـ هعىى يحهؿ الهقصكد ٌك

 3حديث " ال ضرر كال ضرار :الدليؿ الخاهس" 

كخبراء أك طبيب ثقة  ،يشترطكف كجكد لجىة طبية هختصةسبؽ اإلشارة عمى أف الفقٍاء 

فإف الهقصد هف ىقؿ  ،يؤكد عدـ ترتب أم ضرر عمى الشخص الذم ييىقؿ هىً العضك

فٍذا  ،كال يجكز ذلؾ بٍدـ حياة الشخص الهتبرع ،العضك ٌك إىقاذ حياة شخص آخر

خالؼ لهقاصد كقكاعد الشريعة اإلسبلهية ييزاؿ ضرر فالقاعدة تىص عمى أىً ال  ،هن

ىاؾ الكثير هف األعضاء التي يعيش اإلىساف بكجكد جزء هىٍا أك  .بضرر أكبر هىً ٌك

ف ييمقي ىفسً في الهاء إلىقاذ الشريعة اإلسبلهية تسهح لئلىساف أك ،أحدٌا كالكمى كالدـ

 ،كالدخكؿ بيف السىة المٍب في الحرائؽ بالرغـ هف أف في ذلؾ ضرر لً ،شخص آخر

شٍدىا قضية التبرع بالدـ الذم يعد جزءان صرىا الحاضر كفي ع ،كتعريض حياتً لمخطر

كلـ يجرؤ أحد أف يذكر ىٍيان أك حرهة بٌيىة لٍذا األهر  ،أساسيان هف تركيبة جسـ اإلىساف

فمهاذا ييحٌرـ البعض الهخاطرة بجزء هف جسـ اإلىساف الهسمـ .في الكضع الطبيعي

                                                                 
 .16سبؽ تخريجً ص1

 .412/ص1العبادم، اىتفاع اإلىساف بأعضاء جسـ إىساف آخر حيان أك هيتان،ج2
هحهػػد  قيػؽ(، )تح2341ركاي ابػف هاجػة، كتػاب )األحكػاـ(، بػاب )هػف بىػى فػػي حقػً هػا يضػر بجػاري(، رقـػ الحػديث)3

 اىي: صحيح لغيري.فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دكف طبعة، دكف تاريخ(. حكـ األلب
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الطب كاالختصاص كالثقة الذيف لهصمحة إخكاىً اآلخريف بالرغـ هف إشراؼ أٌؿ 

 ! 1يرجحكف بؿ كيؤكدكف عدـ ترتب أم ضرر عمى الشخص الهتبرع

 

 األدلة العقمية هىاقشة: 

كلـ يترتب عمى أجسادٌـ  ،أف ٌىاؾ الكثير هف الحاالت التي رأيىاٌا تبرعت بأعضاء هف جسدٌا 

ـ يهارسكف حياتٍـ عمى أكهؿ كجً كأحسف حاؿ ،أك أم ىقائص ،أم هفاسد كقد هضى عمى  ،ٌك

ذا ثبت الضرر فميحكـ بالحرهة ،ىقمٍـ لؤلعضاء عدة سىكات ىا تجدر اإلشارة إلى أىً ال  ،كا  ٌك

 .2يجكز شرعان التبرع باألعضاء الظاٌرة كالعيف كاليد

فقد كضع  ،كعمى الرغـ هف ترجيح جكاز ىقؿ كزرع األعضاء إال أف الجكاز ليس عمى إطبلقً

الهسألة بحيث تتحقؽ بٍا الهصمحة كال تتعارض هع هقاصد الفقٍاء شركطان كضكابط لٍذي 

 .الشريعة هف حفظ لمىفس

فقد أجاز هجهع الفقً اإلسبلهي ىقؿ األعضاء في دكرتً الرابعة التي عيقدت بجدة في الههمكة 

كذلؾ بعد اطبلعً عمى األبحاث الطبية كالفقٍية الكاردة إلى  ،ـ1988عاـ  ،العربية السعكدية

كقرر  ،الهجهع بخصكص " هكضكع " اىتفاع اإلىساف بأعضاء جسـ إىساف آخر حيان أك هيتان"

 :األحكاـ كالضكابط التالية

هع هراعاة التأكد  ،يجكز ىقؿ العضك هف هكاف هف جسـ اإلىساف إلى هكاف آخر هف جسهً :أكالن 

فع الهتكقع هف ٌذي العهمية أرجح هف الضرر الهترتب عميٍا، كبشرط أف يككف ذلؾ هف أف الى

                                                                 
 ، بيركت، دار أكلي الىٍي.532ص\2القرضاكم، يكسؼ، فتاكل هعاصرة، ج1

 .532ص\2القرضاكم، فتاكل هعاصرة، ج2
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إليجاد عضك هفقكد أك إلعادة شكمً أك كظيفتً الهعٍكدة لً، أك إلصبلح عيب أك إزالة دهاهة 

 تسبب لمشخص أذل ىفسينا أك عضكينا.

العضك يتجدد ثاىينا: يجكز ىقؿ العضك هف جسـ إىساف إلى جسـ إىساف آخر، إف كاف ٌذا 

تمقائينا، كالدـ كالجمد، كيراعى في ذلؾ اشتراط ككف الباذؿ كاهؿ األٌمية، كتحقؽ الشركط الشرعية 

 الهعتبرة.

ثالثنا: تجكز االستفادة هف جزء هف العضك الذم استؤصؿ هف الجسـ لعمة هرضية لشخص آخر، 

 كأخذ قرىية العيف إلىساف ها، عىد استئصاؿ العيف لعمة هرضية.

 يحـر ىقؿ عضك تتكقؼ عميً الحياة كالقمب هف إىساف حي إلى إىساف آخر. :ارابعن 

ف لـ تتكقؼ  :خاهسان  يحـر ىقؿ عضك هف إىساف حي يعطؿ زكالً كظيفة أساسية في حياتً، كا 

سبلهة أصؿ الحياة عميٍا، كىقؿ قرىية العيىيف كمتيٍها، أها إف كاف الىقؿ يعطؿ جزءنا هف كظيفة 

 كىظر. أساسية فٍك هحؿ بحث

يجكز ىقؿ عضك هف هيت إلى حي تتكقؼ حياتً عمى ذلؾ العضك، أك تتكقؼ سبلهة  :سادسان 

. بشرط أف يأذف الهيت أك كرثتً بعد هكتً، أك بشرط هكافقة العضك كظيفة أساسية فيً عمى ذلؾ

 كلي الهسمهيف إف كاف الهتكفى هجٍكؿ الٍكية أك ال كرثة لً.

ؽ عمى جكاز ىقؿ العضك في الحاالت التي تـ بياىٍا، هشركط سابعنا: كيىبغي هبلحظة أف االتفا

 .1بأف ال يتـ ذلؾ بكساطة بيع العضك؛ إذ ال يجكز إخضاع أعضاء اإلىساف لمبيع بحاؿ ها

 

                                                                 
 ،ـ1988ٌػػػػ/1408، السػػػعكدية، هجمػػػة هجهػػػع الفقػػػً اإلسػػػبلهي التابعػػػة لهىظهػػػة الهػػػؤتهر اإلسػػػبلهي، العػػػدد الرابػػػع 1
 .509ص\1ج
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ا قبؿ القياـ  كذكر بكر أبك زيد في كتابً فقً الىكازؿ عشرة شركط شرعية يجب تكفٌر

ي1بالتبٌرع  :،ٌك

 حاذؽ كال طبيب كإخبار بٍا اليقيف يقـك داللة بأم اليقيف، بطريؽ الضركرة قياـ تحقيؽ (1

 .اتفاقي قيده  فٍك بعضٍـ عىد إسبلهً شرط هف كرد كها هسمهان، ككىً يشترط

 هقاهً، كيؤدم كظيفتً بكفاءة.تحقيؽ اىحصار التداكم بً، لعدـ كجكد بديؿ لً يقـك  (2

 أف تككف العهمية بكاسطة طبيب هاٌر ال هتعمـ. (3

 عمى الهىقكؿ هىً في حاؿ اىتقؿ هف حي. تحقؽ أهف الخطر (4

 غمبة الظف عمى ىجاحٍا في الهىقكؿ إليً. (5

 عدـ تجاكز القدر الهضطر إليً. (6

ً عمى الهفسدة البلحقة  (7 تحقؽ الهكازىة بتقدير ظٍكر هصمحة الهضطر الهىقكؿ إلي

 بالهىقكؿ هىً.

 تحقؽ تكفر شركط الرضا كالطكاعية كاألٌمية هف الهىقكؿ هىً. (8

ً إف كاف قاصر األٌمية. الرضاشركط تكفر  (9 ً أك إذف كلي  في الهىقكؿ إلي

ال كاف الطبيب هفرطان يحهؿ جزاء تفريطً(10     .2تكفر هتطمبات العهمية التي بمغٍا الطب. كا 

 

كبعد ذكر الشركط كالضكابط السابقة فإىً كبالتأهؿ كالتتبع يتبيف هدل اٌتهاـ اإلسبلـ العظيـ 

فٍك كها يٍتـ بالهريض بالحرص عمى إيجاد ها يضهف كيؤهف لً  ،باإلىساف ىفسان كجسهان 

ىائٍا فإىً كذلؾ يحرص عمى عدـ تضرر اآلخريف )الهتبرع أك الىاقؿ (  ،استهرارية الحياة ٌك

                                                                 

ي هتشابٍة هع قرار هجهع الفقً 1  اإلسبلهي كأكردٌا كاهمة لمدقة في ىقؿ د. أبك زيد.ٌك

 .60، 59\2أبك زيد، فقً الىكازؿ، 2
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كأهبلكً  ،كالىقؿ بىفس طيبة ؛ ففي ذلؾ هحافظة عمى خصكصية اإلىساف ،كالحرص عمى الرضا

 كحقً في اتخاذ القرارات التي تخصً.
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 الفصل الثالث

 هنوالقانون الوضعي  أسباب االستئصال وهوقف

 وقسهتو إلى هبحثين:
 

 .اإلنسان أعضاء الستئصال الطبية وغير الطبية والمبررات األسبابالمبحث األول: 

 .األعضاء استئصالو نقل من الوضعي القانون موقفالمبحث الثاني: 
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 تهييد

كزرعٍا في  ،الفصؿ السابؽ كاف الحديث عف هسألة ىقؿ األعضاء هف شخص حي أك هيتفي 

تبلفً  ،أها في ٌذا الفصؿ فيدكر الحديث حكؿ استئصاؿ العضك اإلىساىي ،جسد شخص آخر كا 

ك هيتعٌمؽ بهكضكع البحث الرئيسي ،ًبدكف التبٌرع  ك استئصاؿ الرحـ. ،ٌك  ٌك

ال بد هف الكبلـ عف استئصاؿ األعضاء بشكؿ  ،كلكف قبؿ تخصيص استئصاؿ الرحـ بالبحث

ثـٌ بياف هكقؼ الشريعة اإلسبلهية  ،كعرض أسباب كهبررات االستئصاؿ هف الىاحية الطبية ،عاـ

كهكقفً أيضان هف استئصاؿ أرحاـ  ،ككذلؾ هكقؼ القاىكف الكضعي هف االستئصاؿ ،هف ذلؾ

 .الهعاقات عقميان 

ك بهعىى أسفؿ كؿ  فهردٌ  ،أها هعىى االستئصاؿ في المغة ؿى ٌك ٌذي الكمهة إلى الجذر الثبلثي أىصى

ًي هف أصمً :كاستأصؿ الشيء هعىاي ،شيء استأصؿ اهلل بىي فبلف إذا لـ يدع  :فييقاؿ هثبلن  ،قمىعى

 .2كاستأصؿ الطبيب الكـر أم بتري كأزالً بالجراحة،1األساس هف أزالٍا:الًعٌمةى  استأصؿك  ،لٍـ أصبلن 

 باجتثاث الجراح الطبيب بٍا يقـك عهمية جراحية :االصطبلح الطبي بأىً كييعرؼ االستئصاؿ في

 تٍدد أصبحت كالتي الهمتٍبة كالغدد األكراـ لعبلجهايجرل  كغالبنا،جذكري هف كاىتزاعً،عضك

ا الجسـ  .3بضرٌر

 

                                                                 
رم، الصحاح، ج16ص\11ابف هىظكر، لساف العرب، ج1  ؛  1623ص\4، هادة أٍصؿ ؛ الجٌك
 .99ص\1عهر، هعجـ المغة العربية الهعاصرة، ج2
 ، دكف هعمكهات طبع أخرل.ـ1873، ط124بكست، جكرج، الهصباح الكضاح في صىاعة الجراح، ص 3
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 الهبحث األول

 وغير الطبية الستئصال أعضاء اإلنساناألسباب والهبررات الطبية 

ً العبد إال كلً دكافع كأسبابها هف عهؿ ييقدـ  كبىاء عمى ٌذي الدكافع كاألسباب كالهقاصد  ،عمي

  ،كعىد اإلقداـ عمى استئصاؿ عضك هف أعضاء اإلىساف .يترٌتب الكثير هف األحكاـ الشرعية

ً الشريعة كىٍت عىً ،فإف لٍذا العهؿ عدة دكافع كأسباب ً  ،هىٍا ها رفضت كهىٍا ها كافقت عمي

 .؛ ألسباب هيختمفةالشريعة كأجازتً 

 :فٍي 1االستئصاؿأها أٌـ أسباب 

ىقاذ الهريض هف اآلالـ ،استئصاؿ أعضاء اإلىساف هف أجؿ العبلج كالهداكاة .1 كا 

ال تسٌبب ،كغالبان ها تككف الحاجة ٌهمٌحة إلجراء هثؿ ٌذا الىكع هف العهمياتكاألخطار.  كا 

هها يجعؿ ،بحياة اإلىساف التأخر أك التخمؼ عف استئصاؿ العضك بهفسدة كبيرة قد تكدم

كاىفجار الزائدة ،كهف ذلؾ حالة ىزيؼ الكبد.كرةهف إجراء تمؾ العهمية الجراحية ضر 

كال يهكف ،فقد يصيب عضكان كاألهعاء هثبلن  ،ككذلؾ هرض السرطاف بكافة أىكاعً،الدكدية

ستئصاؿ إلىقاذ الهريض االفيتـ  ،عبلجً إال باستئصاؿ األجزاء الهصابة هف األهعاء

فٍذي الحاالت الهرضية تعد هف أخطر  .لتجىب اىتقاؿ الهرض إلى سائر الجسدك 

؛ كحياة اإلىساف كحفظٍا كها كال تحتهؿ التأخير أبدان  ،الحاالت التي تكجب الجراحة فكران 

فبل يجكز تفكيت ٌذا األصؿ العظيـ  ،ٌك هعمـك هقصد هف هقاصد الشريعة اإلسبلهية

 .الذم اعتبري عمهاء األهة في الدرجة الثاىية بعد هقصد حفظ الديف

                                                                 
، الهحهػػدم، عمػػي، حكػـػ التػػداكم فػػػي 205ص-203، ص150ص -131الشػػىقيطي، أحكػػاـ الجراحػػة الطبيػػة، ص1

الزحيمػػػػػػي،  الفقػػػػػػً  .608ص\3ج ،ـ1992ٌػػػػػػػ،1412اإلسػػػػػػبلـ،  هجمػػػػػػة هجهػػػػػػع الفقػػػػػػً اإلسػػػػػػبلهي، العػػػػػػدد السػػػػػػابع، 
، هؤسسػػػػػػة شػػػػػػباب 46ص-31ذٌىيػػػػػػان، صالهػػػػػػيبلدم، عبػػػػػػد القػػػػػػادر، الهعػػػػػػاقكف   .4/2609اإلسػػػػػػبلهي كأدلتػػػػػػً، ج
 ـ. 2004الجاهعة، اإلسكىدرية، 
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كهكقؼ الشريعة اإلسبلهية هف ٌذا األهر ٌك جكاز إجراء هثؿ ٌذي العهميات ألجؿ 

ىقاذ حياة الهريض؛ ،العبلج كالهداكاة فحفظ الىفس هقصد هف هقاصد الشريعة كها سبؽ. كا 

ذا ثبت  فإىً ييحكـ بجكاز ،الحكـ باضطرار الهريض ككصكلً لحالة قد تكدم بحياتًكا 

 ،كفعؿ الهحظكر إلىقاذ حياة إىساف،إجراء هثؿ ٌذا الىكع هف الجراحة كاالستئصاؿ

ىا قد يترتب عمى إجراء ٌذي العهمية فعؿ ،فالضركرات تبيح الهحظكرات لعدة أفعاؿ ٌك

 .1ها أيجيز إال لمضركرة  ، فكؿ ذلؾ هحظكر شرعان ككشؼ العكرة ،هحظكرة

هف أهراض هحتهمة في الهستقبؿ، خاصة  استئصاؿ األعضاء اإلىساىية بٍدؼ الكقاية .2

 بحدكث ٌذا الهرض أك الضرر.غمبة ظف في حاالت 

دفعان لمضرر فييحكـ بالجكاز؛ ة ظف بأف كاىت ٌىاؾ أعراض كاأللـفإف كاف ٌىاؾ غمب

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ):فاهلل تعالى يقكؿ ،كتيسيران عمى الىاس ،كتخفيفان  كيقكؿ الىبي ،(2ٺ 

 .{ 3يسركا كال تعسركا...} :صمى اهلل عميً كسمـ

جراء العهميات الجراحية بٍدؼ التجهيؿ .3 كهف  ،كتحسيف الهظٍر ،استئصاؿ األعضاء كا 

 ،كتغيير شكؿ األىؼ كالذقف ،كتصغير الهعدة ،األهثمة عمى ذلؾ جراحة شد الجسـ

 .كيدخؿ ضهف ذلؾ أيضان جراحة تغيير الجىس

ـ   ال ضركرية،ك دكافع تدفع إليٍا ال الجراحة إف كاىتكهكقؼ الشريعة هف ذلؾ ٌك التحري

 أٌكاء حسب بٍا كالعبث ،تعالى اهلل خمقة تغيير فيً ها غاية بؿ ،حاجية

ً تعالى كاليجكز ،هشركع غير فٍك ،كشٍكاتٍـ،الىاس ۇ ۇ ) :فعمً لقكل

                                                                 
، 150ص -131، الشػػػىقيطي، أحكػػاـ الجراحػػة الطبيػػػة، ص4/2609أىظػػر: الزحيمػػي،  الفقػػػً اإلسػػبلهي كأدلتػػً، ج1

 ـ.1992ٌػ،1412 205ص-203ص
 .28سكرة الىساء، اآلية 2
 .38سبؽ تخريجً ص3
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 يمعف – كسمـ عميً اهلل صمى – اهلل كلحديث ابف هسعكد أىً سهع رسكؿ ،1(ۆ ۆ ۈ

 .2اهلل خمؽ يغيرف الآلتي لمحسف كالهتفمجات الهتىهصات

كهف أجؿ تخمص كتجىب ،استئصاؿ األعضاء اإلىساىية ألٌداؼ اجتهاعية كصحية .4

كهف ،األٌؿ هها يترتب عمى كجكد العضك هف تكابع تخص هكضكع الىظافة الشخصية

تجىيب ٌؤالء الهرضى أصحاب األعضاء الهىكم استئصالٍا هف أم استغبلؿ أجؿ 

كفي ٌذا إشارة لمهعاقات عقميان الهطالىب باستئصاؿ أرحاهٍف  ،كخاصة الجاىب الجىسي

كبياف هكقؼ ،بتفصيؿ أكثر كسيتـ الحديث عف ذلؾ،أك الهجتهع ،هف قبؿ األٌالي

  تعالى.في الهباحث القادهة بإذف اهلل الشريعة اإلسبلهية

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .119سكرة الىساء، اآلية 1
 بػيف كالفمػج: الفرجػة الػىهص: إزالػة شػعر الحػاجبيف لترفيعٍهػا كتسػكيتٍها، 199، ص3ج صحيحً في البخارم ركاي2

ٍنا لعجػكز تفعمٍػا األسػىاف، هػف كالرباعيػات الثىايػا  107، 106/ 14لمىػككم هسػمـ صػحيح البىػات. شػرح بصػغار تشػب
، 377ص\10ارم، ج؛ ابػف حجػػر، أبػك الفضػػؿ أحهػد بػػف عمػػي العسػقبلىي الشػػافعي، فػتح البػػارم شػرح صػػحيح البخػػ

 ٌػ.1379بيركت، دار الهعرفة، 
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 الهبحث الثاني

 استئصال األعضاءو  نقل هوقف القانون الوضعي هن
 

كهكقؼ الشريعة اإلسبلهية لكؿ سبب  ،بعد عرض أسباب اإلقداـ عمى استئصاؿ األعضاء

كاقتباس ها يمـز هف  ،في هسألة األعضاءال بد هف استعراض هكقؼ القاىكف الكضعي  ،هىٍا

كهف ثـ القياس عميً فيها  ،ىصكص قاىكىية تكٌضح كتدٌعـ االتجاي الذم ذٌب إليً الهقىىكف

 ،كقد تـ االطبلع عمى كؿ هف ىصكص القاىكف الفمسطيىي .يخص رحـ الهرأة الهعاقة

 ،كالتعميؽ عميٍا بىاءن عمى قراءة عدة هقاالت ،كهىاقشتٍا ،كتمخيصٍا ،كالهصرم ،كاألردىي

كزرعٍا هف أحكاـ  ،ك ىقمٍاكها يترتب عمى استئصالٍا  ،كأبحاث تخص هسألة األعضاء

لى الىصكص كسيتـ إرفاقٍا في الهبلحؽ  باإلضافة إ ،هعاقةشاهمة الستئصاؿ رحـ الهرأة ال

 الكاهمة لمقكاىيف الكضعية في آخر ٌذا البحث.

كشرعت  ،كىقمٍا كزراعتٍا ،كقد تعرضت القكاىيف الكضعية لمحديث عف استئصاؿ األعضاء

 كفيها يمي هٌمخص ىصكص ٌذي القكاىيف: .قكاىيف هتعددة تخص ٌذي الهسألة

ىص القاىكف الفمسطيىي عمى أىً ال يجكز إجراء  :الفمسطيىي األساسي القاىكف - أ

أك عبلج أك تجربة عمهية ألم شخص إال  ،أك فحكصات طبية ،عهمية جراحية

ىا ال بد هف اإلشارة إلى أف ٌىاؾ أشخاص ليس بهقدرتٍـ التعبير عف  .برضاي ٌك

أك لعدـ اكتهاؿ أٌميتٍـ. كقد أشارت ٌذي الهادة إلى لزـك كجكد  ،رضاٌـ ؛ لكفاتٍـ

 كأم اختراؽ كتجاكز يؤدم إلى الهبلحقة كالهحاسبة القاىكىية. ،رضاء قاىكىي هيسبؽ

ذا ىص القاىكف الهادة  " اليجكز:ـ2003 لعاـ الهيعدٌ  األساسي القاىكف هف( 16) ٌك

 اليجكز هسبؽ،كها قاىكىي رضاء دكف أحد عمى عمهية أك طبية تجربة أم إجراء
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 يىظـ. قاىكف بهكجب إال جراحية لعهمية أك لمعبلج أك الطبي لمفحص أحد إخضاع

ا األعضاء ىقؿ أحكاـ القاىكف  لؤلغراض العمهي التقدـ هستجدات هف كغيٌر

 ".1الهشركعة اإلىساىية

كاألعضاء اإلىساىية  ،عدة ىصكص كهكاد تىظـ هسألة العبلج 2ذكر القاىكف األردىي - ب

 :كفيها يمي همٌخص ألبرز ها جاء فيٍا ،كالىقؿ كالزراعة ،فيها يخص االستئصاؿ

أكالن: أجاز القاىكف األردىي إجراء عهميات االستئصاؿ بإشراؼ الهختصيف بٍدؼ 

 العبلج الضركرم.

الكصية بأحد أعضاء الجسـ بشرط أف يككف الهتبرع كاهؿ  أك،جكاز التبرع :ثاىيان 

 .كبشٍادة اثىيف كاهمي األٌمية ،كيؤكد ذلؾ بكثيقة يكقع عميٍا ،األٌمية

يعطؿ الشخص  أك،أك كحيد ،ثالثان: يهىع القاىكف هف ىقؿ أم عضك يعتبر أساسي

 ،ؾ أك الخطر الشديدأك يترتب عمى الىقؿ أك االستئصاؿ الٍبل ،عف أداء كاجباتً

 .أك إحدل العيىيف ،ك إحدل اليديفأ،كالقمب

ـ القاىكف هف يقـك باإلشراؼ عمى عهمية االستئصاؿ كالزراعة هف  ،كالىقؿ ،رابعان: يمز

كاآلثار الصحية  ،بأف يحيطكا الهتبرع بكؿ الىتائج كالتبعاتأطباء كهختصيف 

ا التي تمي العهمية  .كالىفسية كغيٌر

كتب إف ،ىقؿ األعضاء هف جثة الهيت بعد التأكد تهاهان هف كفاتًسان: جكاز خاه

أال يكصي بالهىع حاؿ  ذلؾ في كصيتً، أك بهكافقة أقرب األشخاص إليً شريطة

 .حياتً

                                                                 
 ـ.2003، هجمة الكقائع الفمسطيىية، العدد الههتاز الثاىي، 2003القاىكف األساسي الفمسطيىي عاـ 1
 هادة.13ـ، 1977(، لسىة 23القاىكف األردىي في االىتفاع بأعضاء جسـ اإلىساف رقـ )2
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ف تتـ في هراكز طبية استئصاؿ لؤلعضاء اإلىساىية يجب أ : أم عهميةسادسان 

، كفي أكهؿ كجًتضهف إجراء العهمية عمى ، كهجٍزة بأجٍزة كهكاصفات هختصة

، كبالشركط الظركؼ كأريحٍا لمىاقؿ كالهستقبؿ، كتحت الرقابة الصحيةأحسف 

ككؿ هف يخالؼ القكاىيف كالتشريعات  ،التي يحددٌا كزير الصحةكالهكاصفات 

ذا ثبت ذلؾ فإىً  ،الهىصكص عميٍا ييعرض ىفسً لمهسائمة كالهبلحقة القاىكىية كا 

 .1ييعاقب بالحبس أك الغراهة الهالية

أشار القاىكف الهصرم إلى عدة هكاد كىصكص تتعمؽ باستئصاؿ  :القاىكف الهصرم - ت

 :2كفيها يمي عرض هكجز لٍذي الهكاد ،كىقؿ أعضاء اإلىساف ،كزراعة

أكالن: ال يجكز ىقؿ أك استئصاؿ أم عضك هٍها كاف هف جسـ اإلىساف إال لضركرة 

ك أف تىعدـ الكسائؿ كتيستىفذ في سبيؿ  ،كال تهس بحياة الهتبرع ،تىقذ حياة الهتمقي

 .إىقاذ حياة ذلؾ اإلىساف

كراثية يؤدم إلى اختبلط  شفراتكها كييحظر ىقؿ كزراعة أم عضك تىاسمي يحهؿ 

 األىساب.

كال  ،كبىاء عميً ال يجكز بيع ،ثاىيان: ال يجكز ىقؿ األعضاء إال عمى سبيؿ التبرع

 .مى عهمية فيٍا بيع كشراءكال يجكز لمطبيب اإلقداـ ع ،شراء األعضاء

ثالثان: يشترط لهف يخضع لعهمية استئصاؿ أك ىقؿ أف يككف بإرادة كاهمة كهكثقة 

كال يقبؿ  ،كالطفؿ ،كيترتب عمى ذلؾ عدـ االعتداد بقكؿ الصبي ،كالتكقيع ،بالكتابة

 إجازة أبكيً لذلؾ. 
                                                                 

 ـ2003كقائع الفمسطيىية، العدد الههتاز الثاىي، ، هجمة ال2003القاىكف األساسي الفمسطيىي عاـ 1
ـ بشػػػػأف تىظػػػػيـ زرع األعضػػػػاء البشػػػػرية، الهصػػػػدر:هكقع كزارة 2010( لسػػػػىة 5القػػػػاىكف الهصػػػػرم، القػػػػاىكف رقػػػـػ )2

 http://www.mfa.gov.egالخارجية الهصرية 
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هف أطباء أك الزرع ،يجب عمى هف يقـك باإلشراؼ عمى عهمية االستئصاؿ :رابعان 

حاطة كؿ هف يخضع لعهمية هف ٌذا الىكع بطبيعة العهمية  ،كهختصيف هف اطبلع كا 

ا الجاىبية كبعد ذلؾ ،كالهخاطر الهتكقعة عمى الهستكييف القريب كالبعيد ،كآثاٌر

 .الحصكؿ عمى الهكافقة

 ،كلكف في قضية استئصاؿ رحـ الهعاقة عقميان ال يهكف أف يفٍـ هكافقتٍا هف عدهٍا

كها ال يهكف إحاطتٍا بالهخاطر  ،؛ لىقص أك اىعداـ أٌميتٍاكلك فٍهت ال ييعتبر بٍا

ذا ييشكؿ خمبلن قاىكىيان كاضحان  ،الهترتبة عمى العهمية عمى الهستكل القريب كالبعيد  ٌك

لذلؾ ييفٍـ ضهىان هف ركح كىص القاىكف عدـ جكاز  ،الىعداهً كخمٌكي هها سبؽكبٌيىان؛

 ة عقميان هف الىاحية القاىكىية.استئصاؿ رحـ الهعاق

أىً ال يكجد ىص كاضح التي أكردٌا الباحث في ٌذي الجزئية  خبلصة رأم القكاىيفك 

كلكف الىصكص  ،أك إجازة استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان  ،كصريح يدؿ عمى هىع

كلكف ،هف استئصاؿ كىقؿ اإلىساىيةتشير بكضكح إلى كؿ ها يتعمؽ باألعضاء 

ا التىاسمي ،ـ جزءه هف جسد الهرأةبحكـ ككف الرح ك عضك أساسي في جٍاٌز  ،ٌك

ك هحضف الجىيف فإف أحكاـ القاىكف الكضعي بها يخص األعضاء تىطبؽ عميً  ،ٌك

ً ك بالقياس ييفٍـ هف ىص القاىكف حظر استئصاؿ  ،كميان   ،أرحاـ الهعاقات عقميان كعمي

األعضاء الجسدية كها يتـ حظر استئصاؿ جهيع ،الهعاقات ألسباب أخرل غيرك 

أىً إذا لـ يتـ استئصاؿ الرحـ  كتعىي ،اإلىساىية إال في حاالت الضركرة القصكل

ذي الضركرة تحددٌا  ،ىً يترتب عميً هفسدة عظهى كخطر حقيقي عمى الحياةفإ ٌك

كبظركؼ هعيىة  ،لجىة هف األطباء كالهختصيف أصحاب الثقة كالهسؤكلية العالية

كها كيحظر إخضاع أم شخص أك إجراء أم ،البمد تحددٌا كزارة الصحة في ذلؾ
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كالهعاقة عقميان ىاقصة أك فاقدة األٌمية  ،تصرؼ في جسد اإلىساف إال بإذىً كهكفقتً

 .فبل يىكب عىٍا أحد في اإلذف كالهكافقة عمى استئصاؿ رحهٍا

إال ىع استئصاؿ رحـ الهعاقة عقميان كختاهان يهكف القكؿ بأف القاىكف الكضعي يحظر كيه

ككؿ هف  ،كبالشركط الهشار إليٍا ،كالتي تـ اإلشارة إليٍا سابقان  ،إذا اقتضت الضركرة

 ،كالعقكبة بالسجف ،يخالؼ ىص القاىكف بجهيع فركعً يعرض ىفسً لمهسائمة كالهحاسبة

 .كقد يتبعً إغبلؽ لمهىشأة عيادة كاىت أك هستشفى أك غيري هف الهىشآت ،أك الغراهة
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 :الفصل الرابع

 استئصال أرحام الهعاقات عقميًا هن ناحية طبية
 

 بعة هباحثوقسهتو إلى أر 

 

 الهبحث األول: وصف حالة الهعاق عقميًا.

 ، الدوافع واآللية.استئصال الرحمالهبحث الثاني: 

 الهبحث الثالث: اآلثار الصحية والجسدية الهترتبة عمى االستئصال.

 لحجم إجراء عهميات استئصال أرحام الهعاقات عقميًا.الهبحث الرابع: إحصائية 
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 الهبحث األول

 وصف حالة الهعاق عقمياً 
 

كذلؾ التعريؼ شاهؿ لكؿ استئصاؿ  ،سبؽ كأف ذيكر هعىى االستئصاؿ بشكؿ عاـ لغة كاصطبلحان 

لكف ال بد هف ذكر تعريؼ خاص بعهمية استئصاؿ رحـ  ،بها فيً استئصاؿ األعضاء اإلىساىية

 .الهعاقة عقميان هف كجٍة ىظر الطب

ـ تحت التخدير الكميريؼ عهمية استئصاؿ الرحـ بأىٍا "كقد تـ تع كذلؾ لمتخمص  ،عهمية كبرل تت

هها يجعؿ  ،كاألىابيب )قىاة فالكب( ،كفي بعض األحياف ييصاحبٍا إزالة الهبايض ،هف الرحـ

 .1"السيدة غير قادرة عمى الحهؿ كاإلىجاب

ع  بشكؿ ال بد هف دراسة الهكضك  كعىد دراسة الهسائؿ الطبية إلصدار الحكـ الشرعي عميٍا

كفي ٌذي الهسألة فإف  هكٌسع قبؿ استىباط الحكـ كاالتعاىة بأٌؿ العمـ كاالختصاص في القضية،

؛ حتى يككف استىباط عاقات بشكؿ شاهؿ كهكسعأرحاـ اله هف الضركرم دراسة هكضكع استئصاؿ

، ككصؼ حالتً، كدرجات إعاقتً، غي التعريؼ بالهعاؽ هف ىاحية طبيةكيىب ،الحكـ أسمـ كأصكب

ذا ها سيتـ دراستً في ٌذا الهبحث.  ٌك

 أواًل: التعريف المغوي لإلعاقة:

ي هأخكذة هف هادة "عكؽ" ،ٌىاؾ عدة تعريفات هختمفة لئلعاقة  ،كتعىي الهىع كالحبس ،ٌك

قـك هف الهىافقيف كاىكا  :كالهعكقكف ،كالتعكيؽ كالعيؽ هف يعكؽ الىاس عف الخير ،كالصرؼ

چ چ ):يثبطكف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ عف الجٍاد في سبيؿ اهلل، قاؿ تعالى

                                                                 
األشػػػػػػعة ؛ استشػػػػػارم هتخصػػػػػص فػػػػػي عهميات samirabdelghaffar.comهكقػػػػػع الػػػػػدكتكر سػػػػػهير عبػػػػػد الغفػػػػػػار 1

 Imperial College ثـػ هستشػفيات الجاهعيػة BHR هستشػفياتفي كالقسػطرة فػي بريطاىيػا حيػث عهػؿالتداخمية
ف شػهس بالقػاٌرة كلػً الدكتكر سهير أيضا أسػتاذ هتخصصػفي األشػعة التداخميػة فػي جاهعػة عػي لىدف. هازاؿ بهديىة 

 .زيارات هىتظهة كخبير زائر في عدة هستشفيات بالهىطقة العربية

http://samirabdelghaffar.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86/
http://samirabdelghaffar.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86/
http://samirabdelghaffar.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86/
http://www.bhrhospitals.nhs.uk/abdelghaffar.htm
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ، كالتعكيؽ ٌك تريث الىاس 1(چ 

ك اس ،عف الخبر كؿ هف عاؽ اإلىساف  :كالعائؽ ٌك ،ـ لكؿ ها يشغؿ كيصرؼ عف أهرٌك

 .2أم عجزت عف السفر ،كأعاقت الدابة ،كشغمً

ً عائؽ أك أكثر" ٌك  :ثانيًا: الهعاق في االصطالح ف قدرتً ،الشخص الذم استقر ب كيجعمً  ،يٌك

ياـ بعهؿ آخر ؛ كالق ،أك ٌك هف فقد قدرتً عمى هزاكلة عهمً ،في أهس الحاجة إلى عكف خارجي

 " 3، أك عقمي.ىتيجة لقصكر بدىي

كبشكؿ  ،" ٌك الشخص الهصاب بعجز كمي أك جزئي :ثالثًا: الهعاق في القانون الفمسطيني

أك العقمية إلى الهدل الذم يحد هف ،أك الىفسية،أك قدراتً الجسدية،هستقر في أم هف حكاسً

 ."4في ظركؼ أهثالً هف غير الهعكقيف ،إهكاىية تمبية هتطمبات حياتً العادية

ال بد هف كلكف  ،كالعقمية ،الجسدية يشهؿ اإلعاقةك ،ٌذي التعريفات السابقة لمهعاؽ بشكؿ عاـ

 :الكقكؼ عمى تعريؼ خاص بالهعاقيف عقميان 

( بتعريؼ اإلعاقة أك التخمؼ العقمي بأىً حالة هف W.H.Oأكالن: قاهت هىظهة الصحة العالهية )

ـ اكتهاؿ ىهك العقؿ كالذم يتسـ بشكؿ خاص بقصكر في الهٍارات التي تظٍر أثىاء تكقؼ أك عد

                                                                 
 .18سكرة األحزاب، اآلية 1
 .338ص\15ابف هىظكر،لساف العرب، ج2
 ـ. 1999، دار الفكر،  القاٌرة ،  1999عبد الهىعـ، ىكرة هحهد، الخدهة االجتهاعية الطبية كالتأٌيؿ، ص3
ـ بشػأف حقػكؽ 1999( لسػىة 4، قػاىكف رقـػ )2585ص\4هكسػكعة التشػريع الفمسػطيىية، ج اآلغػي، تغريػد عبػد اهلل،4

 .2007(، طبعة دار الثقافة كالتكزيع، عهاف، 1الهعكقيف، تعاريؼ كأحكاـ عاهة، الهادة )
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 ،كيؤثر عمى قدرات الفرد الهعرفية كاالجتهاعية،كالتي تسٍـ في الهستكل العاـ لمذكاء،هراحؿ الىهك

 .1كالمغكية ،كالحركية

هك الذكاء قبيؿ في ىأك تكقؼ ،حالة قصكر " الصحة الىفسية عثهاف فراج بأىً كعرفً أستاذثاىيان: 

 ،كيترتب عميٍا عدـ اكتهاؿ ىهك الذكاء،أك كميٍها،ىتيجة عكاهؿ كراثية كبيئيةهرحمة الهراٌقة؛

 .2"كالتعميهية ،كقصكر القدرات االجتهاعية

ك: ثالثان: ىاؾ تعريؼ ثالث لئلعاقة ٌك حالة اختبلؿ في الىشاط العقمي لمطفؿ بشكؿ ثابت ىتيجة "ٌك

 .3"إصابة عضكية ألٌهت بً

ألىً التعريؼ ٌك تعريؼ  هىظهة الصحة العالهية؛ كالذم يختاري الباحث هف التعريفات السابقة

 كيصؼ الحالة بدقة أكثر، هبيىان لآلثار الهستقبمية لئلعاقة العقمية.،األكثر شهكالن 

 وصف حالة الهعاق:ثانيًا:

هف الههكف كصؼ حالة أصبح ،بعد عرض التعريفات السابقة لمهعاؽ عقميان في المغة كاالصطبلح

 الهعاؽ عقميان عمى الىحك التالي:

قدراتً الهعاؽ عقميان ٌك شخص يعاىي هف حالة قصكر عقمي يترتب عميً ىقص أك بطء في 

ىقص في الىهك العقمي  أىً كها يعرؼ الهعاؽ عقميان .1كذلؾ هتعمؽ بدرجة إعاقتً،الذٌىية أك العقمية

                                                                 
الهكتب اإلقميهي لمشػرؽ األكسػط، الهراجعػة العاشػرة لمتصػىيؼ الػدكلي لؤلهػراض تصػىيؼ –هىظهة الصحة العالهية 1
ـ، أشػرؼ عمػػى الترجهػة د أحهػػد 1992، جىيػؼ، الطبعػػة اإلىجميزيػة عػػاـ 238ضػطرابات الىفسػية كالسػػمككية، صاال

 عكاشة، هصر، جاهعة عيف شهس. 
، الهجمػػػس العربػػي لمطفكلػػػة كالتىهيػػة، القػػػاٌرة، 18ص اإلعاقػػات الذٌىيػػػة فػػي هرحمػػػة الطفكلػػة،فػػراج، عثهػػاف لبيػػػب، 2
 ـ.2002، 1ط
، ترجهػة بػػدر الػػديف عػػاهكد ، هىشػػكرات كزارة الثقافػػة 27ص لطفػػؿ الهتخمػػؼ عقميػػان،عمػـػ ىفػػس اركبىشػتيف، س.م، 3

 ـ. 1989السكرية، دهشؽ ، ط
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تساكل هع األشخاص الغير هعاقيف الذيف ٌـ في ىفس الهعرفي ) ىقص الذكاء ( هها يجعمً ال ي

كالعىاية ،كالقدرة عمى العهؿ ،كيترتب عميً أيضان ضعؼ في القدرات.2الهستكل العهرم لً

أضؼ إلى ذلؾ أف الهعاؽ عقميان يعاىي هف ،كالحياتية،كتحقيؽ الهتطمبات الشخصية،الشخصية

كالشخص الهعاؽ ييعاىي هف صعكبة كضعؼ كاضح في ذاكرتً.،كالتركيز ،ىقص في االىتباي

كتجدر اإلشارة .ككافة الٍكايات كاأللعاب،أك اىعداـ القدرة عمى تعمـ الهٍارات كالمغة كالىطؽ،طءكبي 

كالقدرات لدل الهعاؽ هرتبط بهدل العىاية بً هف ،إلى أف عدـ إتقاف ك اىعداـ كجكد الهٍارات

 .كالهجتهع ،كالدكلة ،كالعائمة ،البيئة الهحيطة بً

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
(التخمػػػػؼ 2( التخمػػػؼ العقمػػػػي خفيػػػؼ الدرجػػػة )الهػػػػأفكت أك األٌػػػكؾ ( 1يقسػػـػ التخمػػػؼ العقمػػػػي إلػػػى أربػػػع درجػػػػات: 1

التخمػؼ العقمػػي الجسػيـ )العتػػً(. الهػػيبلدم،  (4( التخمػؼ العقمػػي شػديد الدرجػػة، 3العقمػي الهتكسػػط الدرجػة )الببلٌػػة( 
 .32الهعاقكف ذٌىيان، ص

عابػػػد، هصػػػطفى أحهػػػد، هعكقػػػػات الخػػػدهات الهقدهػػػة لمهعػػػػاقيف عقميػػػا فػػػي هحافظػػػة شػػػػهاؿ غػػػزة، تجهػػػع هؤسسػػػػات 2
 .7ـ، ص2005شهاؿ غزة،  –التأٌيؿ 
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 الهبحث الثاني

 استئصال الرحم، الدوافع واآللية
 

 ات اسئصاؿ األرحاـ.كآليٌ  استئصاؿ األرحاـ،  دكافع كيشتهؿ ٌذا الهبحث عمى هطمبيف:

 استئصال األرحام دوافعالهطمب األول: 

ككذلؾ بياف هكقؼ  ،سبؽ كأف ذيكرت دكافع كأسباب استئصاؿ أعضاء الجسـ اإلىساىي بشكؿ عاـ

 هية بإيجاز.الشريعة اإلسبل

ب إجراء ٌذي اسبأك  ،بالتعريؼ باستئصاؿ الرحـكفي ٌذا الهبحث ال بد هف تخصيص الحديث 

 .ككذلؾ التعرؼ عمى آلية استئصاؿ رحـ الهرأة ،العهمية هف الىاحية الطبية

 :التعريف بعهمية استئصال الرحمأواًل: 

الكمي؛  التخدير تحت كبرل تتـ جراحية بأىٍا عهمية الرحـ إزالة أك الرحـ تيعرؼ عهمية استئصاؿ

 كاألىابيب ،1(الهبيضيف) الهبايض إزالة يصاحبٍا األحياف بعض كفي ،الرحـ هف لمتخمص كذلؾ

 .3كاإلىجاب الحهؿ عمى غيرقادرة العهمية بعد السيدة ؛ ههايجعؿ( 2فالكب قىاة)

 استئصال الرحم:ثانيًا: أسباب المجوء إلى إجراء عهمية 

 .)الرحـ سرطاف) بالرحـ خبيثة أكراـ بسبب الرحـ استئصاؿ .1

                                                                 
كظيفتػػػاف رئيسػػػيتيف: اىتػػػاج  الهبيضػػيف: ٌػػػي األعضػػػاء فػػػي الجٍػػػاز التىاسػػػمي لمهػػػرأة التػػػي تىػػػتج البكيضػػػات، كلٍػػػا1

البكيضػػػػػػػػػػػػػات ىاضػػػػػػػػػػػػػجة كافػػػػػػػػػػػػػراز الٍرهكىػػػػػػػػػػػػػات الجىسػػػػػػػػػػػػػية لئلىػػػػػػػػػػػػػاث، التػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػػػػػػػي التكػػػػػػػػػػػػػاثر كالتىهيػػػػػػػػػػػػػػة 
 www.webteb.com/ovary.الجىسية

قىاة فالكب: ٌي زكج هف القىكات الضيقة طكيمة تقػع فػي تجكيػؼ بطػف اإلىثػى التػي تىقػؿ خبليػا الحيكاىػات الهىكيػة 2
كتقػـك بتػكفير بيئػة هىاسػبة لمتخصػػيب كىقػؿ البكيضػة هػف الهبػيض، حيػث يػتـ إىتاجٍػا، إلػػى الػذككر إلػى البكيضػات، 
 www.webteb.com/ fallopian-tube.القىاة الهركزية هف الرحـ

، هكقػػع هستشػفى بػػاهركىجراد، تايبلىػػد،  samirabdelghaffar.comهكقػع الطبيػػب الهصػرم سػػهير عبػػد الغفػار، 3
www.bumrungrad.com. 
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 عدـ أك هكائهة عدـ حالة في كذلؾ:1(الرحـ تميؼ – ألياؼ) الميفية األكراـ حاالت بعض .2

 .األخرل العبلجية الطرؽ ىجاح

 2.(Endometriosis / Adenomyosis) الهٍاجرة الرحهية داءالبطاىة .3

 األشعة ظٍكر هع كلكف الكحيد الحؿ الهاضي في ٌذا ككاف: الشديد الرحهي الىزيؼ .4

ىقاذ بالقسطرة الىزيؼ كقؼ يهكف التداخمية  .جراحة بدكف كالرحـ الهريضة حياة كا 

 .بالحكض شديدة التٍابات .5

 .Prolapse of the Uterus الرحـ تٍدؿ أك سقكط .6

 .3الهبيضيف() الهبيض سرطاف حاالت .7

 ككذلؾ اإلىجاب أك الحهؿ عمى كالقدرة الشٍرية الدكرة ىٍائيان  الهرأة تفقد الرحـ استئصاؿ فكر

 هف دائهان  بد ال لذلؾ(. الهبايض)الهبيضيف إزالة حالة في اليأس سف هرحمة في هباشرة تدخؿ

 الهريضة لحياة هباشر تٍديد كجكد هثؿ الجراحية العهمية لٍذي لمجكء قكم طبي سبب كجكد

 لٍذا أخرل عبلجية كسيمة أك ،فعاؿ بديؿ عبلج أم كجكد عدـ هع الكاهمة اإلزالة يستدعي

 .4الجراحي األسمكب

 

 

                                                                 
رحـ عبػػارة عػػف كـر يصػػيب هىطقػػة الػػرحـ كالحػػكض كقػػد يكػػكف كـر كحيػػد أك هتعػػدد كيسػػهى أيضػػان بػػالكـر تميػػؼ الػػ1

 .الميفيٌ 
تكجػد داخػػؿ تجكيػػؼ الػػرحـ طبقػػة هػف األىسػػجة تسػػهى بطاىػػة الػػرحـ. تىهػػك أىسػجة بطاىػػة الػػرحـ عػػادة داخػػؿ الػػرحـ 2

)الهبيضػيف كقىػػاتي فػالكب(، أك فػػي األهعػػاء، أك فقػط، لكػػف فػي بعػػض الحػاالت تىهػػك خارجػً فػػي األجٍػزة التىاسػػمية 
الهجمػػػػػػس االستشػػػػػػارم الطبػػػػػػي  .الهسػػػػػتقيـ، أك الهثاىػػػػػػة. كتسػػػػػػهى ٌػػػػػػذي الحالػػػػػة بطاىػػػػػػة الػػػػػػرحـ الهٍػػػػػػاجرة أك الٍػػػػػاجرة

https://arabia.babycenter.com 
 samirabdelghaffar.comهكقع الطبيب الهصرم سهير عبد الغفار، 3
 الهرجع ىفسً.4
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 آلية استئصال الرحم:الهطمب الثاني: 

ـ اإلىساىي األىثكم؛يعتبر الرحـ جزءان أساسيان  ا التىاسميهف أعضاء الجس  ،إذ ييعتبر هف جٍاٌز

الرحـ األساسية تتمخص كظائؼ كاحتضاف الجىيف. ك  ،كلً كظائؼ هٍهة في العهمية التىاسمية

 :بها يمي

 هخصبة.( لمبكيضة الIncubatorيككف الرحـ حاضىة ) (1

حيث إف جدار الرحـ يككف غىيان بالغدد التي  ،قىاة البيض هف يككف طريقان الىتقاؿ الىطؼ (2

كىقؿ الىطؼ إلى قىاة ،تفرز بعض السكائؿ الهخاطية التي تساعد عمى تقمص الرحـ

 البيض بسرعة.

( أثىاء الهدة األكلى  Uterine Milkهية بإفراز الحميب الرحهي )تقـك بعض الغدد الرح (3

 حيث تساعد عمى تغذية البكيضة الهخصبة الطميقة قبؿ اىغراسٍا في الرحـ.لمحهؿ؛

 أك األجىة الىاهية داخمً.،يعهؿ الرحـ عمى الهحافظة عمى الجىيف (4

أك الهخاض ،الكالدةيعهؿ الرحـ عمى طرح الجىيف أك األجىة إلى الخارج في أثىاء عهمية  (5

Parturtion.1 

كيهكف اعتبار الرحـ بأىً الحاضف لعهمية الحهؿ ،ٌذي الكظائؼ األساسية لمرحـ

ك عضك أساسي ال يهكف أف يتـ إىجاب األطفاؿ إال بكجكدي ،كاإلىجاب كاستئصالً  ،ٌك

 يعىي استئصاؿ القدرة عمى اإلىجاب بشكؿ دائـ.

ألىً بإزالتً ك آخر الحمكؿ إلىقاذ حياة الهرأة؛العهمية ٌكال بد هف أف يككف المجكء إلى ٌذي 

 تيحـر الهرأة هف اإلىجاب إلى األبد.

                                                                 
 .337-336كظائؼ األعضاء، صالعمكجي، عمـ 1
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كبطرؽ  ،بإشراؼ هختصيف كعهمية استئصاؿ الرحـ كها ذيكر سابقان عهمية كيبرل تتـ

فإىً يهكف عرض آلية االستئصاؿ بشيء  ،هتعددة. كحتى تككف الصكرة أكثر كضكحان 

 :هف التفصيؿ

كبىاء عميً يهكف تحديد الطريقة الجراحية التي سيتـ  ،ة يجب الىظر في دافع االستئصاؿفي البداي

 .اتباعٍا في عهمية االستئصاؿ

تهر السيدة بعدة فحكصات هخبرية لمتأكد هف عدـ كجكد أية هشاكؿ  أفقبؿ إجراء العهمية يجب 

ا ،صحية تعيؽ إجراء العهمية بىجاح أم ضعؼ في كظائؼ  أك،كالسكرم،أك تزيد هف هخاطٌر

 .الكمى

بعد ذلؾ يتـ البد بإجراء ،ساعات 8كفي يـك إجراء العهمية ييطمب هف الهريضة أف تصـك لهدة 

 كذلؾ بإحدل الطرؽ اآلتية: ،عهمية االستئصاؿ

ي األهاهي البطف جدار أسفؿ الجراحي الشؽأك  الفتح طريؽ عف الرحـ استئصاؿ.١  أكثر ٌك

 .حاليان  الهستخدهة الطرؽ

ي: الهٍبؿ طريؽ عف الرحـ إزالة .٢  تستدعي كال الهريضةعمى  ضرران  اقؿ جراحية عهمية ٌك

 .الكبيرة حجاـلؤل تصمح كال الرحـ بحجـ هشركطة كلكىٍا الجراحي الفتح

 الرحـ عىؽ طريؽ عف الرحـ إزالة) الجراحي كالهىظار الهٍبؿ طريؽ عف الرحـ استئصاؿ. ٣

 يسهح الذم الهىظار إلدخاؿ البطف في صغيرة جراحية فتحات عهؿ طريؽ عف:(بالهىظار

 .1الهٍبؿ هف الرحـ ؿثىاءاستئصاأ يةمخالدا األعضاء إصابة عدـ هف كالتأكد العهمية بهتابعة

ا هف  ،ٌذي ٌي الصكرة التي تتـ فيٍا عهمية استئصاؿ الرحـ كلكف لٍذي العهمية كها لغيٌر

ذا ها ستتـ هىاقشتً في الهبحث التالي. ،إلجرائٍاالعهميات الجراحية آثار عمى كؿ هف يخضع   ٌك

                                                                 
1samirabdelghaffar.com 
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 الهبحث الثالث

 اآلثار الصحية والجسدية الهترتبة عمى االستئصال
 

إف عهمية االستئصاؿ الرحهي ٌي عهمية جراحية يترتب عميٍا ها يترتب عمى العهميات الجراحية 

ىاؾ بعض اآلثار الخاصة بٍا ،األخرل بشكؿ عاـ كالتي قد تككف لٍا هضاعفات خطيرة عمى  ،ٌك

 .الهريضة

 :اآلثار التي تترتب عمى العهميات الجراحية بشكؿ عاـ أٌـكهف 

 كىكبات القمب. ،كسكتات الدهاغ ،آثار هترتبة عمى التخدير . أ

هكاىية تككف ىدبات في الجمد ،اآلالـ الشديدة في هكضع الجراحة . ب أك التٍابات في  ،كا 

 هكضع الجرح.

هكاىية،في العهميةحدكث فتؽ  . ت  .حدكث ىزيؼ في بعض الحاالت كا 

فهىٍا ها يككف  ،اآلثار الخاصة بعهمية استئصاؿ الرحـ فتىقسـ عمى عدة هستكيات كأها . ث

أها  ،كهىٍا عمى الهستكل الىفسي لمهرأة التي تخضع لمعهمية ،عمى الهستكل الجسدم أثري

 :1فتكهف فيها يميعمى الهستكل الجسدم 

يقمؿ  أك،قطع الشراييف هها يعطؿ أك،إصابة أحد األعضاء الهجاكرة لمرحـأكالن: احتهالية 

 .هف أدائٍا

 كخصكصان إذا كاىت العهمية عف طريؽ الهٍبؿ. ،الجهاع أثىاءثاىيان: آالـ 

                                                                 
، هقابمػػػة تمفزيكىيػػػة أجراٌػػا تمفزيػػػكف الػػػكطف هػػػع samirabdelghaffar.comبكابػػة الصػػػباح، البػػػراءة الهسػػركقة،  1

ي طبيبػػػػػػػػػة ىسػػػػػػػػائية، بتػػػػػػػػػاريخ   ـ.2011\5\26الىائػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي الهجمػػػػػػػػػس التشػػػػػػػػػريعي سػػػػػػػػػحر القكاسػػػػػػػػػهي،ٌك
https://vimeo.com/24263314 
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كها يتبعً هف إفرازات صديدية  ،ثالثان: احتهالية حدكث ىزيؼ دهكم شديد في الهٍبؿ

 صعكبة فيً. أك،القدرة عمى التبكؿ كقد يترتب عميً عدـ ،بسبب االلتٍابات

 .إغبلقمؤلهعاءأك  ،رابعان: احتهالية أك إهكاىية حدكث التصاؽ

كقد يترتب عميً  ،خاهسان: استئصاؿ الرحـ قد يؤدم إلى خمؿ كاضطراب في الٍرهكىات

 .أهراض عضكية خطيرة

ريان بهعىى استئصاؿ الهبيض إف ف ،يفسادسان: في حالة تـ استئصاؿ الرحـ استئصاالن جٌك

كهعاىاتٍا هف  ،، باإلضافة إلى حدكث ٌشاشة عظاـالهرأة ستفقد ٌرهكىات األىكثة

ي الجسـ هف كتعىي الشعكر بحرارة ف ،أعراض سف اليأس التي هف بيىٍا الٍبات الساخىة

 كقت آلخر.

سابعان:عدـ القدرة عمى اإلىجاب بتاتان ؛ ألف الرحـ يعتبر الحاضف لمجىيف طيمة فترة 

رهكىات ضركرية لعهمية الحهؿ  ،الحهؿ فباىعداـ الحاضف هع ها يحكم هف أىزيهات ٌك

 تىعدـ القدرة عمى اإلىجاب. ،هركران بحياة الجىيف هىتٍيان بالكالدة ،بداية باإلخصاب
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 الهبحث الرابع

 إحصائية لحجم إجراء عهميات استئصال أرحام الهعاقات عقمياً 

ٌك بياف كتكضيح هتى ظٍر المجكء بشكؿ كاضح كجمي إلى إف الٍدؼ هف إيراد ٌذا الهبحث 

جراء هثؿ ٌذي  ،إجراء عهميات استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان  كبياف هدل اإلقباؿ عمى طمب كا 

فباستئصاؿ الرحـ يهكف  ،كتبىيٍـ لفكرة )اخمع الضرس كاخمع كجعً ( ،العهمية هف قبؿ األٌالي

ككذلؾ  ،أك اىعداهٍا ،أهراض ىاجهة عف قمة الىظافةالتخمص هف الدكرة الشٍرية كتكابعٍا هف 

ىها الخكؼ هف إلحاؽ العار  ،كلؤلسؼ ليس ٌك الٍـ األكبر ،إهكاىية استغبلؿ الفتاة جىسيان  كا 

 .الىاتج عف استغبلؿ جىسي يتسبب بالحهؿ

كظاٌرة استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان بدأت تظٍر عمى السطح بشكؿ أساسي في ببلدىا عاـ 

ا لمعمف كاىت في ذلؾ العاـ بحسب  ،هع أىٍا كاىت هكجكدة هف قبؿ ،ـ2010 كلكف فترة ظٍكٌر

 .1ها أكردي االتحاد الفمسطيىي لؤلشخاص ذكم اإلعاقة

هع الهدير العاـ لئلدارة العاهة لمهستشفيات في كزارة الصحة  2كفي هقابمة أجراٌا أحد الباحثيف

صٌرح فيٍا بأف ىسبة إجراء ٌذي العهميات  ،ةسكيس ىة ىابمس الدكتكر عبد الرحيـالفمسطيىية بهدي

 ،فقد يصؿ إلى ثبلث أك أربع حاالت سىكيان  ،في الضفة الغربية ال يكاد ييذكر عمى حد تعبيري

 .3كلكىً أشار إلى إهكاىية إجراءٌا في عيادات خاصة 

                                                                 
صػبلت، رئػيس االتحػاد الفمسػطيىي لؤلشػخاص ذكم اإلعاقػة، ضػهف الهقابمػة التمفزيكىيػة التػي أجراٌػا تمفزيػػكف ىػزار ب1

 ـ.2011\5\26الػػػػػػػػػػػكطف هػػػػػػػػػػػػع الىائػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػي الهجمػػػػػػػػػػػػس التشػػػػػػػػػػػػريعي سػػػػػػػػػػػػحر القكاسػػػػػػػػػػػهي، بتػػػػػػػػػػػػاريخ 
https://vimeo.com/24263314 

، إشػراؼ الػػدكتكر حسػػاـ الػػديف 13صأبػك كافيػػة، هجػػدكليف ٌػاىي، حكػـػ استئصػػاؿ أرحػػاـ الهعاقػات عقميػػان )بحػػث(،2
 ـ. 2015عفاىة، أبكديس، جاهعة القدس، 

 الهصدر ىفسً، كالهقابمة التمفزيكىية هع د.سحر القكاسهي.3
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خبلؿ  فباالطبلع عمى إحصائية عاهة تبيف أىً ،كأها فيها يخص الههمكة األردىية الٍاشهية

عهمية هف ٌذا الىكع  260ـ تـ إجراء ها يقارب 2011أم ها قبؿ عاـ  ،الخهس سىكات األخيرة

 .1في األردف

حالة  64كأها الهجمس األعمى لشؤكف الهعكقيف فقد أشار في إحصائية لً أف ٌىاؾ ها يقارب 

 .2استئصاؿ رحهي لفتيات هعاقات ذٌىيان تجرل دكىها أسباب هرضية تبرر إجراء العهمية 

كبشكؿ خاص فإف رئيس قسـ الىسائية كالتكليد في هستشفى البشير في األردف قد صرح ألحد 

 .3لمهعاقات عقميان سىكيان  4-3ألردىية بأف الهستشفى ييجرم بيف الصحؼ اليكهية ا

أك عمى األقؿ فإىٍا  ،كتجدر اإلشارة إلى أف الىاس تمجأ إلجراء ٌذي العهميات دكىها سىد شرعي

. ـك  تتـ بسىد شرعي هزعـك كهٌك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 ـ2011\12\26، تاريخ الىشر http://hcd.gov.joالهجمس األعمى لشؤكف الهعكقيف، 1
 الهصدر ىفسً.2
 elaphblogs.comهدكىةإيبلؼ3
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 :الخاهس الفصل

 عقمياً إلسالهية هن استئصال أرحام الهعاقات اهوقف الشريعة 
 

 وقسهتو إلى خهسة هباحث

 الشريعة اإلسالهيةهعنى الهريض عقميًا في الهبحث األول: 

 عناية واىتهام اإلسالم بأصحاب اإلعاقة. :الهبحث الثاني

 أىمية الهعاق عقميًا في اإلسالمالهبحث الثالث: 

 األرحام.الهبحث الرابع: حكم الشرع في هسألة استئصال 

 هطالب: وقسهتو إلى خهسة

 حكم استئصال األرحام. الهطمب األول:

 .األقوال الواردة في الهسألةالهطمب الثاني: 

 .: أدلة الهانعينالهطمب الثالث

 .: أدلة الهجيزينالهطمب الرابع

 : الهناقشة والترجيح.الهطمب الخاهس

 الحمول البديمة عن استئصال األرحام.الهبحث الخاهس: 
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 تهييد

ككذلؾ هرىة تستكعب كؿ  ،زهىةالشريعة اإلسبلهية أىٍا صالحة لكؿ األ سهات كخصائصإف هف 

ف هف خبللٍا استىباط هكٌ يي ها يعيف ك  قكاعدالصكؿ ك هف األففيٍا  ،الهستجدات في كؿ العصكر

 .الهستجدة في كؿ زهافاألحكاـ 

كلـ  ،كلـ تكف هكجكدة هف قبؿ ،كقضية استئصاؿ األرحاـ هف القضايا الهستجدة في ٌذا العصر

 إال هىذ فترة قريبة. تظٍر

ىها  ،فإىً لـ يسبؽ كأف كجد هف تىاكلٍا بالبحث كاإلشباع ،كىظران لحداثة كعصرية ٌذي الهسألة كا 

فقد  ،اقتصر الحديث عىٍا بفتاكل هحدكدة كهختصرة. كعمى غرار ها يجرم في الهجاهع الفقٍية

ٌذا الفصؿ ؛ كذلؾ لبياف حكـ كصكالن إلى  م أٌؿ االختصاص هف األطباءتـ االطبلع عمى رأ

 الشرع في ٌذي الهسألة كفقان لمقكاعد كاألصكؿ الفقٍية. 

 األٌـفإف ٌذا الفصؿ ييعد الجزء  ،صمب هكضكع ٌذي الدراسة ٌك بياف حكـ ٌذي الهسألة أفكبها 

كها سيتكصؿ إليً الباحث سيككف بهثابة اجتٍاد الستىباط حكـ حكؿ هكضكع  ،هف ٌذا البحث

 هعاصر.

لىسبة لهكضكع استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان فإف الحديث يدكر في ٌذا الفصؿ حكؿ كبا

ىها الدكافع كا   ،التي تعرض حياة الهرأة لمخطراالستئصاؿ بالدكافع التي ال ترتقي لهرتبة الضركرة 

هشاكؿ بالىسبة لمىظافة  كها يترتب عميٍا هف ،الدكرة الشٍرية أهكرالتي سبؽ الحديث عىٍا هف 

كالتسبب في  ،كعدـ قدرة الفتاة الهعاقة عقميان عمى استيعاب الهكضكع كالتعاهؿ هعً ،الشخصية

كباختصار أكثر عدـ القدرة  ،ككؿ الظركؼ التي ال تحسف الهعاقة التعايش هعٍا ،األٌاليإحراج 

هف تعرض بىاتٍـ  األٌؿأضؼ عمى ذلؾ خشية  ،عمى الرعاية كالعىاية الشخصية كالجسدية
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كغيري هف األسباب التي ال ترتقي لهرتبة  ،كبالتالي الحهؿ ،أك االغتصاب ،الهعاقات لمتحرش

 .الضركرة
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 الهبحث األول

 الشريعة اإلسالهيةهعنى الهريض عقميًا في 

 

يتىاكؿ البحث هسألة هتعمقة بالهعاقيف عقميا كلذا تسعى لتكضيح الهقصكد بالهعاؽ عقميا هف 

يض الهر الىاحية الشرعية كالتأكيد عمى الهعىى الطبي الهذككر سابقان. فقد تحدث الفقٍاء عف 

 .ـكاألحكاـ الهترتبة عميٍ ـ، هبيىيف كصؼ حالتٍكف كتعرضكا لبياف الهقصكد بٍـالهجىعقميان ك 

أك اىعداهان في القدرة  ،كليست عىدي القدرة عمى التهييز سيجد صعكبة ،كؿ هف ال يفٍـ الخطابف

كالتعاهؿ هع األهكر قبكالن  ،فالعىاية بالىفس ،كال يحسف التعاهؿ هع األهكر ،عمى العىاية بىفسً

أضؼ عمى ذلؾ التكاصؿ هع  ،كؿ ذلؾ كغيري يكتسب عف طريؽ التعميـ قكالن كههارسة ،كرفضان 

 .1كذلؾ هتعمؽ بدرجة جىكىً أك تخمفً ،اآلخريف

ً إال ىادران  اختبلؿ العقؿ:الجىكفف الجىكف أك ٌك: بحيث يهىع جرياف األفعاؿ كاألقكاؿ عمى ىٍج

ا كأف ،اختبلؿ القكة الههيزة بيف األشياء الحسىة كالقبيحة الهدركة لمعكاقب بأف ال تظٍر آثاٌر

 لً.تتعطؿ أفعا

آفة تكجب  ٍكالعتً فكأها  اختبلؿ القكة التي بٍا إدراؾ الكميات:كعرفً صاحب البحر الرائؽ بأىً

كبعضً كبلـ  ،فيشبً بعض كبلهً كبلـ العقبلء ،في العقؿ فيصير صاحبً هختمط الكبلـ خمبلن 

 .ككذا سائر أهكري ،الهجاىيف

                                                                 
الػػػرحهف، هكاٌػػب الجميػػػؿ فػػػي شػػرح هختصػػػر خميػػػؿ،  عبػػد بػػػف هحهػػػد بػػف هحهػػػد عبػػػداهلل أبػػك الػػػديف الحطاب،شػػهس1
 البصػػػػػػرم حبيػػػػػػب بػػػػػف هحهػػػػػػد بػػػػػف هحهػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػي الهاكردم،أبكالحسػػػػػػفـ.1992، 3، دار الفكػػػػػر، ط453ص\3ج

عمػي عػػكض كعػادؿ عبػػد الهكجػػكد،  قيػػؽ،تح132ص\9الشػافعي، ج اإلهػػاـ هػػذٌب فقػً فػػي البغػدادم، الحػػاكم الكبيػر
هحهد بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل الزركشػػػػػػي الهصػػػػػػرم ـ. شػػػػػػهس الػػػػػػديف الزركشػػػػػي،1999\ 1دار الكتػػػػػب العمهيػػػػػػة ، بيػػػػػػركت، ط

 ـ.1993، 1،دار العبيكاف، ط98ص\5، شرح الزركشي عمى هختصر الخرقي، جالحىبمي
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لكف ال يضرب كال  ،فاسد التدبير ،ـأف الهعتكي قميؿ الفٍـ هختمط الكبل ،كالفرؽ بيف الجىكف كالعتً

 .يشتـ بخبلؼ الهجىكف

خفة تبعث اإلىساف عمى العهؿ في هالً بخبلؼ هقتضى العقؿ كالشرع هع قياـ فٍك  السفًكأها 

هف أحكاـ الشرع. كقيؿ السفً  كال يهىع شيئان ،فالسفً ال يكجب خمبلن  :العقؿ حقيقة. قاؿ الحىفية

يضيع الهاؿ في غير كجًٍ  تصرؼ كأف يبمغ هبذران صفة ال يككف الشخص هعٍا هطمؽ ال

 .1الجائز

خمؿ في العقؿ يؤدم إلى اىحراؼ تصرفات اإلىساف القكلية  الجىكفجاء في كشؼ األسرار أف 

 .2كالفعمية عف الىٍج القكيـ غالبان 

 .3الهدركة لمعكاقب ،الحسىة كالقبيحة األشياءاختبلؿ القكة الههيزة بيف  :كقيؿ ٌك

يهكف القكؿ  ،هف كجٍة ىظر شرعية أك،ذكر التعريفات السابقة لمهريض عقميان في اإلسبلـ دكبع

العقمية في اإلسبلـ ٌي زكاؿ أك اختبلؿ أك ضعؼ شديد في العقؿ يهىع  اإلعاقةبأف الجىكف أك 

جىكف هف عكارض أٌمية فا ،ها يكجً إليً هف خطابأك تهييز هف ابتمي بٍذا الهرض هف فٍـ 

ك ا الشرعية ،يزيمٍا هف أصمٍا األداء ٌك ألف أساس أٌمية األداء ؛فبل تترتب عمى تصرفاتً آثاٌر

 ،كال يؤثر الجىكف في أٌمية الكجكب .كالهجىكف عديـ العقؿ كالتهييز ،في اإلىساف التهييز كالعقؿ

ألف أٌميتً لمكجكب ٌي حياتً ؛كاف لً أٌمية الكجكب فكؿ إىساف أيان  ،ألىٍا ثابتة لكؿ إىساف

 .ساىيةاإلى

 .كها كجب عمى الهجىكف بهقتضى أٌميتً لمكجكب هف كاجبات هالية يؤديٍا عىً كليً
                                                                 

 104-103، ص17أىظر: الهكسكعة الفقٍية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلهية، ج1
، دار 263ص\4عبلءالػػديف البخػػارم، عبػػد العزيػػز بػػػف أحهػػد بػػف هحهػػد، كشػػػؼ األسػػرار عمػػى أصػػكؿ البػػػزدكم، ج2

 الكتاب اإلسبلهي، دكف طبعة، دكف تاريخ.
الحىفػػػػي، هكسػػػػكعة  كشػػػػاؼ  الفػػػػاركقي صػػػػابر هحٌهػػػػد بػػػػف حاهػػػد هحهػػػػد القاضػػػػي ابػػػػف عمػػػػي بػػػػف التٍػػػاىكم، هحهػػػػد3

 ـ.1996\ 1طعمي دحركج، هكتبة لبىاف ىاشركف، بيركت،  قيؽتح، 597ص\1اصطبلحات الفىكف، ج
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 ،ففي القتؿ يضهف دية القتيؿ كال يقتص هىً ،فإذا جىى عمى ىفس أك هاؿ يؤاخذ هاليا ال بدىيا

 ر،عهد الصبي كالهجىكف خطأ " ككذلؾ يضهف ها أتمفً هف هاؿ الغي":لقكؿ عمي رضي اهلل عىً

ي قد تىحرؼ تصرفاتً القكلية كالفعمية عف الىٍج القكيـ ىتيجة اختبلؿ في القدرة عمى كبالتال

 .1الحسىة كالقبيحة التي تدرؾ أك تخهف الىتائج األشياءالتهييز بيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .107، ص17أىظر: الهكسكعة الفقٍية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلهية، ج1
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 الهبحث الثاني

 عناية واىتهام اإلسالم بأصحاب اإلعاقة

 ،كهظاٌر تكريهٍا ،اٌتهاـ اإلسبلـ بٍالقد سبؽ الحديث عف الىفس البشرية بشكؿ عاـ هف 

كبعد  ،العقمية اإلعاقةكهكاىتٍا عىد اهلل تعالى في بداية البحث في دائرة ضيقة ٌي دائرة أصحاب 

كتقديـ دكر كعىاية كاٌتهاـ  إظٍارتعريؼ هعىى اإلعاقة العقمية في اإلسبلـ كاف ال بد هف 

 بٍذي الشريحة هف الهجتهع. اإلسبلـ

 كتأتيأيضا،الحفظ كالصياىة :كرعاية بهعىى ،فٍك راع،رعاية ،هصدر رعى :الرعاية لغةتعريؼ أكالن:

 .1الكفالةكالحفظ  ،كالتعٍد كالضهاف ،بهعىى االٌتهاـ كالعىاية

 ،في الهجتهع أساسيةٌي كافة العهميات الهىظهة التي تؤدم كظيفة ثاىيان:الرعاية اصطبلحان:

يع فئات الهجتهع هبىية عمى سياسات هحدد كهقرة كتشتهؿ عمى براهج كخدهات اجتهاعية لجه

 .2كالجهاعات كالهجتهعات لؤلفرادهف الدكلة هكجٍة 

ـ هف أ ،ىظرة رحهة كرأفة كقد ىظر اإلسبلـ العظيـ لٍذي الفئة فمذلؾ  ،ضعؼ فئات الهجتهعكاعتبٌر

م ى :}كهها يدؿ عمى ذلؾ قكؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ  ،فقد أكجب العىاية كالرفؽ بٍـ ًإذىا صى

ةً  اجى ذىا اٍلحى ، كىالس ًقيـى كى ًعيؼى فٍٍّؼ، فىًإف  ًفي الى اًس الض  ديكيـٍ ًلمى اًس فىٍمييخى أىحى
كعف جابر رضي اهلل  ،{3

                                                                 
 ، هادة رعى.327ص\14ابف هىظكر، لساف العرب، ج1
الثالػػػث لؤلكقػػػاؼ،  السػػكراف، تركػػػي بػػػف عبػػػد هلل بػػػف حهػػػكد،دكر الكقػػػؼ فػػي رعايػػػة الهعػػػكقيف، بحػػػث هقػػػدـ لمهػػػؤتهر2

 ٌػ. 1430شكاؿ  20-18الهديىة الهىكرة، الجاهعة اإلسبلهية، 
(، كالػػراكم أبػػػك 467ركاي هسػػمـ، كتػػاب )الصػػػبلة(، بػػاب )أهػػػر األئهػػة بتخفيػػػؼ الصػػبلة فػػي تهػػػاـ(، رقػـػ الحػػػديث )3

 ٌريرة.
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كيردؼ  ،فيزجي الضعفاء ،الهسيرفي كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ يتخمؼ }:عىً قاؿ

ك دليؿ يحتج بً ٌذا هف فعمً عميً الصبلة كالسبلـ {1كيدعك لٍـ  .2ٌك

كهف  ،بؿ عمى عدة هستكيات كحاالت ،هستكل كاحد أككالرعاية ال تقتصر عمى هجاؿ 

 د.. الرعاية الصحية ج.. الرعاية الهادية ب.. .الرعاية الىفسية لذكم االحتياجات الخاصةأ:ذلؾ

 الرعاية السياسية. ه..الرعاية االجتهاعية

قاؿ اهلل تعالى  .استحقار ذكم اإلعاقة أكلى حرهة السخرية أك االستٍزاء ر اإلشارة إكها كتجد

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   .3(  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

كذؾ هف خبلؿ إىشاء هؤسسات خاصة لرعاية  ،بالهعاقيفلهعاصر ظٍر االٌتهاـ اكفي كاقعىا 

مة هف اجؿ  ،كذلؾ في هراكز خاصة ،كبذؿ الجٍد هف أجؿ تعميهٍـ ،أصحاب اإلعاقة كهٌؤ

صبلحٍـ ها  ،كرعايتٍـ ،تٍـيحها  4كسهيت ٌذي الهراكز بالهشاغؿ الهحهية. ،أهكفكا 

كخصكصان إف كاف  ،عمى شدة اٌتهاـ اإلسبلـ بالهعاؽ التأكيدكفي ختاـ ٌذا الهبحث ال بد هف 

فزاد ذلؾ هف اٌتهاـ  ،كذلؾ لحساسية كزيادة ضعؼ األىثى عف الذكر ،ذلؾ الهعاؽ هف فئة الىساء

كاآلخريف أكلى الهرأة  األكليففبل يكجد ىظاـ في  ،ككراهتٍا ،بشكؿ عاـ بإىساىيتٍا بالهرأةاإلسبلـ 

ٍـ إذا كاإلسبلـذلؾ االٌتهاـ أك اىزؿ الهرأة تمؾ الهىزلة الرفيعة  ، بعد ها كاف الىاس تسكد كجٌك

احتراـ الهرأة في جهيع هراحؿ حياتٍا سىان ، كهع ظٍكر اإلسبلـ زاد أىثىهكلكد بشر أحدٌـ ب
                                                                 

هحهػػػػد عبػػػػد الحهيػػػػػد،  قيػػػػؽ(.)تح2639ركاي أبػػػػك داكد، كتػػػػاب )الجٍػػػػاد(، بػػػػاب )فػػػػي لػػػػزـك السػػػػػاقة(، رقػػػـػ الحػػػػديث)1
 صححً األلباىي.بيركت،الهكتبة العصرية، دكف طبعة، دكف تاريخ(

تػػاريخ الفتػػكل  عقميػػان، الهعاقػػة رحػـػ استئصػػاؿ شػبكة يسػػألكىؾ اإلسػػبلهية، فتػػكل الػػدكتكر حسػػاـ الػػديف عفاىػة، حكػـػ2
1\12\2013  . 
 .11سكرة الحجرات، اآلية 3
؛  ضػػػػػهيدم، أحهػػػػػد، رعايػػػػػة ذكم اإلعاقػػػػػة فػػػػػػي 245، ص1 ، الهػػػػػادة2000-96الهجمػػػػػس التشػػػػػريعي الفمسػػػػػطيىي 4

، جاهعػػة 57)رسػػالة هاجسػػتير(، ص -هحافظػػة ىػػابمس ىهكذجػػان –الشػػريعة اإلسػػبلهية كالقػػاىكف الكضػػعي الفمسػػطيىي 
 ـ.2013القدس، فمسطيف، 
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 فالهرأة،كجعمٍا ستران ألٌمٍا هف الىار إذا أحسىكا تربيتٍا كرعايتٍا ،الهجتهعكهكاىة في  ،كدكران 

 ،كالتكاليؼ الديىية الكظائؼكاٌا بالرجؿ في اف سعظيهان بأ ديىان  باإلسبلـهصاىة ككفى كريهة 

 .1هع الرجؿ في الخمؽ كالتكميؼ كضهف حقٍا في العمـ كالتعميـ أيضاكاٌا اكس ،كاالجتهاعية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 
، دار ىٍضػػػػة هصػػػر، دكف طبعػػػة كتػػػػاريخ، 89ص-86أىظػػػر: الغزالػػػي، هحهػػػد، اإلسػػػػبلـ كالطاقػػػات الهعطمػػػة، ص1

 ، دار الشركؽ، دكف طبعة كتاريخ.198-197كم، يكسؼ، الديف كالسياسة، صالقرضا
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 الهبحث الثالث

 أىمية الهعاق عقميًا في اإلسالم

 

عاقبلن -العقمية ً تثر بىاء عمى حالكيككف لٍا أ ،الشريعة اإلسبلهية تعتبر تصرفات اإلىساف في

ك الهتخمؼ عقميان  أفكبها  ،أك صبيان  ،هجىكىان  كاف أـ -الحديث يدكر عف أحد ٌؤالء األصىاؼ ٌك

فاستدعى  ،استئصاؿ رحـ الهرأة يتكقؼ عمى رضاٌا كال يىكبٍا أحد في ذلؾ أفكبها  ،-الهجىكف

 الهجىكف في اإلسبلـ. أك،ؽ إلى هدل أٌمية الهعاؽ أك الهتخمؼ عقميان طرٌ تالحديث كال

أك الهسبؽ  ،ٌك أف القاىكف الكضعي قد هىع التبرع إال بالرضا الحاليكسبب إضافة ٌذا الهبحث 

لذلؾ ال بد هف بياف هكقؼ الشرع  ،كأف يككف ذلؾ بكثيقة رسهية تتضهف شاٌديف ،لمهيت أك كليً

 .1هف ذلؾ كها هدل أٌمية الهعاؽ عقميان في اإلسبلـ

 الحقكؽ لثبكت الشخص صبلحية ٌي: الفقٍاء اصطبلح كفي ،2ٌي الصبلحية :األٌمية لغةك 

 .3هىً التصرفات عميً،كصحة ككجكبٍا لً الهشركعة

 :أٌميةاألداءأ. أٌمية الكجكب  ب.  :4إلى قسهيف رئيسيف ألٌميةقسـ اكتي  

  كترتبط  ،كتجب عميً كاجبات ،أف تثبت لً حقكؽ اإلىسافأٌمية الكجكب: ٌي صبلحية

 أٌمية الكجكب باإلىساف بهجرد إىساىيتً.

                                                                 
 سبؽ بياىً في الفصؿ السابؽ.1
 .32؛ هجهع المغة العربية، الهعجـ الكسيط، ص  136أحهد عهر، هعجـ المغة العربية الهعاصرة، ص2
، دار 164ص\2كالتحبيػػر، جهحهػػد الحىفػػي، التقريػػر  بػػف هحهػػد بػف هحهػػد الػػديف شػػهس حاج،أبكعبػػداهلل، أهيػػر ابػف3

. الزحيمػػي، الفقػً اإلسػػبلهي كأدلتػػً، 237\4ـ. عػبلء الػػديف البخػارم، كشػػؼ األسػرار، ج1983، 2الكتػب العمهيػػة، ط
 2960ص\4ج
اب، عمـ أصكؿ الفقً، ص4  .20، دار القمـ، الككيت، ط139ص-135أىظر: خبلؼ، عبد الٌك
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 سكاء أكاىت في العقيدة أـ ،ٌي صبلحية الهكمؼ ألف تعتبر أقكالً كأفعالًك :األداء أٌمية

كيسقط عىً كؿ ،كتترتب عميً أحكاهً ،أـ في العقكبات،أـ في العبادات،في الهعاهبلت

ا كأساسٍا التهييز بالعقؿ. كأٌمية،كاجب يؤديً ٌر  األداء جٌك

كالهجىكف ها داـ عمى حالتً ليس لً  ،كبىاء عميً فإف الطفؿ هف لحظة كالدتً حتى سف البمكغ

 .أداء أٌمية

 :1األداءحاالت اإلنسان ألىمية 

ك الطفؿ هف كالدتً حتى سف التهييز، كذا الهجىكف أكالن:  ، ٌك اإلىساف عديـ أٌمية األداء أصبلن

لٍها، كبالتالي ليس لٍها أٌمية أداء،  هعتبر كالهجىكف ال عقؿ غير الههيز طكاؿ جىكىً، فالطفؿ

غير هعتبر،  فاإليهافتعتبر التصرفات التي تصدر هىٍها،كال يترتب عميٍا أثر شرعي،كال 

أها الجىايات فيتعمؽ بٍا الضهاف الهالي، كال يقتص لتصرفات باطمة،كالعقكد كاكالصبلة ال أثر لٍا،

 هف الطفؿ كالهجىكف بدىيًّا.

ك الصبي الههيز الذم بدأ يثاىيان:  درؾ بعض األشياء، كيهر في اإلىساف ىاقص أٌمية األداء، ٌك

 هرحمة التطكر كالىهاء العقمي الذم يكتهؿ بالحمـ كالبمكغ، كيمحؽ بً الهعتكي ضعيؼ العقؿ.

فالتصرفات التي تصدر عف الههيز أك الهعتكي في الهعاهبلت يىظر فيٍا: فإف كاىت ىافعة لً 

ف  ا، كقبكؿ الٍدية كالصدقة، فٍي صحيحة بدكف إذف كليً، كا  كاىت ضارة بً ضررنا ىفعنا هحضن

ف كاىت تصرفاتً دائرة  سقاط حقً فٍي باطمة، كال تصح إجازتٍا هف الكلي، كا  ا كالتبرع كا  هحضن

ا  بيف الىفع كالضرر، كالبيع كالشراء، فٍي صحيحة، كلكىٍا هكقكفة عمى إجازة كليً، فإف أجاٌز

ذا عىد الجهٍكر خبلفنا لمشافعية. ا بطمت، ٌك ف لـ يجٌز  الكلي ىفذت، كا 
                                                                 

، دار الخيػػػػػر، دهشػػػػػػؽ  497-492اإلسػػػػػبلهي، صالزحيمػػػػػي، هحهػػػػػد بػػػػػف هصػػػػػػطفى، الػػػػػكجيز فػػػػػي أصػػػػػكؿ الفقػػػػػػً 1
ػػاب، عمػـػ أصػػكؿ الفقػػً، ص2006\2،ط ، الككيػػت، ط139ص-135ـ. خػػبلؼ، عبػػد الٌك الزحيمػػػي،  .20، دار القمػـػ

 ـ.2006\2، دار الخير، دهشؽ، ط497-492هحهد بف هصطفى، الكجيز في أصكؿ الفقً اإلسبلهي، ص
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ذي األٌمية تعتهد عمى العقؿ كترتبط الثان: ث ، ٌك ك كؿ هف بمغ عاقبلن اإلىساف كاهؿ أٌمية األداء، ٌك

بالبمكغ، ألىً هظىة العقؿ.كفي ٌذي الحالة تككف جهيع تصرفات اإلىساف هعتبرة، كتترتب عميٍا 

 .الحقكؽ كالكاجبات

 :"يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيهية ،الهجىكف كها في اصطبلح الفقٍاء يعتبر فاقد أٌمية األداءفإذان 

كضبطان لهىاط  ،كالقدرة تخفيفان عىً ،بؿ قد تسقط الشريعة التكميؼ عهف لـ تكف فيً أداة العمـ

ف كاف تكميفً ههكىان  ،التكميؼ ف كاف لً فٍـ كتهييز ،كها رفع القمـ عف الصبي حتى يحتمـ ،كا   ،كا 

ـ يختمفكف فيً ،لكف ذلؾ ألىً لـ يتـ فٍهً فمها كاىت  ،كألف العقؿ يظٍر في الىاس شيئان فشيئان ٌك

 ."1الحكهة خفية كهىتشرة قيدت بالبمكغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
عبػػد الػػرحهف بػػف  قيػؽ، تح345ص\10مػػيـ، هجهػػكع الفتػػاكل، جالح عبػد بػػف أحهػػد أبكالعبػػاس الػديف ابػف تيهيػػة، تقػػي1

 ـ.1995قاسـ، هجهع الهمؾ فٍد لمطباعة، الهديىة الهىكرة، دكف طبعة، 
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 الهبحث الرابع:

 حكم الشرع في هسألة استئصال األرحام

 

 :الهطمب األول: حكم استئصال األرحام
كقد تشهؿ إزالة الرحـ في ،الرحـ يتـ فيً عهمية جراحية إلزالة إجراء جراحي ٌك استئصاؿ الرحـ

قد يككف ، ك ، كبعض الهباىي الهيحيطةقىاتا فالكب ،الهبيضاف ،عىؽ الرحـ العديد هف األحياف إزالة

 .1أك جزئينااستئصاؿ الرحـ كميًّأ 

لشريعة في الزكاج: هف هقاصد اميات االستئصاؿ ٌذي فإف هف الهقرر أف كبالىسبة لحكـ عه

فبل .اإلىجاب، كالحفاظ عمى الىكع اإلىساىي، كلٍذا ال يجكز فعؿ ها يقطع الىسؿ إال عىد الضركرة

، أها ٌذا إذا كاف قطع الىسؿ اختياريان ، يجكز فعؿ ها يؤدم إلى قطع الىسؿ بالكمية بصكرة أبدية

، 2أك هؤبدان  الىسؿ هؤقتان فبل هاىع هىً سكاء كاف االضطرار يستدعي قطع  إذا كاف اضطراريان 

 .3( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ) كذلؾ لقكلً تعالى:

 :بشأف تىظيـ الىسؿ  جاء في قرار هجهع الفقً اإلسبلهي

ك ها يعرؼ باإلعقاـ أك  ،يحـر استئصاؿ القدرة عمى اإلىجاب في الرجؿ أك الهرأة :ثاىيان  " ٌك

ا الشرعية  .التعقيـ، ها لـ تدعي إلى ذلؾ الضركرة بهعاييٌر

                                                                 

1Vaccarella, Salvatore; Lortet-Tieulent, Joannie; Plummer, Martyn; Franceschi, 
Silvia; Bray, Freddie (2013). "Worldwide Trends in Cervical Cancer Incidence: 
Impact of Screening against Changes in Disease Risk Factors". European Journal of 
Cancer. 49 (15): 3262–73. doi:10.1016/j.ejca.2013.04.02 

 www.islamqa.info/ar/258382أىظر: الهكقع اإللكتركىي لمشيخ هحهد صالح الهىجد، 2
 .173سكرة البقرة: 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ejca.2013.04.024
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أك إيقافً لهدة هعيىة هف ،يجكز التحكـ الهؤقت في اإلىجاب بقصد الهباعدة بيف فترات الحهؿ:ثالثان 

 بشرط ،بحسب تقدير الزكجيف عف تشاكر بيىٍها كتراضو ،إذا دعت إليً حاجة هعتبرة شرعان ،الزهاف

كأف ال يككف فيٍا عدكاف عمى حهؿو ،كأف تككف الكسيمة هشركعة،أف ال يترتب عمى ذلؾ ضرر

 1قائـ"
 

 :: األقوال الواردة في الهسألةثانيالهطمب ال

 صورة الهسألة:

 :قة عقميان لغير يرل أصحاب ٌذا الرأم عدـ جكاز استئصاؿ رحـ الهعااالتجاي األكؿ

كتكر حساـ الديف بف هكسى كؿ هف األستاذ الدإلى ٌذا القكؿ ذٌب الضركرة الشرعية.

ا الشرع أىً يحـر شرعان استئصاؿ رحـ " :، كجاء في فتكاي2عفاىة القاعدة العاهة التي يقرٌر

سكاء كاف دافع االستئصاؿ ٌك الهشكبلت التي تعاىي هىٍا الهريضة  ،الهعاقة عقميان 

ا بسبب الدكرة الشٍرية السفمة هف استغبلؿ الهعاقة  أك بدافع هىع ،الهعاقة عقميان كذكٌك

 .كالدكافع التي ذيكرت ال ترتقي إلى هرتبة الضركرة 3"جىسيان.

، هعتبران أف حفظ الىفس اإلىساىية هبدأ 4الدكتكر هحهكد السرطاكم األستاذك إليً ذٌب أيضان 

 كأىً ال فرؽ بيف سميـ كهعاؽ في الحفظ كالكراهة. كأشار ،أساسي هف هبادئ الشريعة اإلسبلهية

                                                                 
 .73ص  1، ج4اإلسبلهي، عدد هجمة هجهع الفقً 1
 أبكديس. -أستاذ الفقً في جاهعة القدس2
شػػػػبكة يسػػػػػألكىؾ اإلسػػػػػبلهية، فتػػػػػكل الػػػػػدكتكر حسػػػػػاـ الػػػػػديف عفاىػػػػػة، حكهاستئصػػػػػالرحهالهعاقةعقميان،تاريخ الفتػػػػػكل  3
1\12\2013. 
 أستاذ الشريعة في الجاهعة األردىية.4
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كطالب بتحريـ عهمية استئصاؿ الرحـ ؛ لتىافيٍا  ،إلى أف االستئصاؿ يهس كراهة الهرأة الهعاقة

 .1كأكد عمى هبدأ هىع كرفض دفع الضرر بضرر أكبر هىً ،هع هقاصد الشريعة اإلسبلهية

كاعتبر االستئصاؿ اعتداء عمى خمؽ ؽ أيضان الدكتكر هحهد ىكح القضاة، كاىضـ إلى ٌذا الفري

 .2كخطر كاضح كهحقؽ عمى صحة الهريضة عقميان  ،تعالىاهلل 

ر  كقد تبىى ٌذا الرأم أيضان الدكتكر حسيف صالح عضك لجىة الفتكل التابعة لهشيخة األٌز

ان بصرؼ الىظر عف السبب كراء بإصداري فتكل تىص عمى حرهة استئصاؿ رحـ الهعاقة عقمي

ال يككف لٍا عبلج إال باستئصاؿ ذلؾ ، كاستثىى هف تمؾ الحرهة الحاالت الهرضية التي ذلؾ

 .3العضك

 ،كقد كاف ذلؾ في سياؽ الحديث ،كقد أقر هجهع الفقً اإلسبلهي ٌذا الرأم بصكرة غير هباشرة

لكف ال يهكف الجـز  .أك ها ييعرؼ باإلعقاـ كالتعقيـ،كهىاقشة هسألة استئصاؿ القدرة عمى اإلىجاب

 :بذٌابٍـ لٍذا الرأم لسببيف اثىيف

أك  ،يث كالىقاش دار حكؿ استئصاؿ القدرة عمى اإلىجاب سكاء كاف عىد الرجؿأف الحد .1

كلـ يخصص الحديث عف الهرأة الهعاقة أك ها شابً  ،لسميهة كاىت أك هعاقةاعىد الهرأة 

 فكاف الكبلـ عاهان. ،ذلؾ

كربط  ،استئصاؿ الرحـعمى اإلىجاب تجرم بطرؽ أخرل غير  أف استئصاؿ القدرة .2

 الهبيضيف.

                                                                 
، عىػػػػػػكاف الهقػػػػػاؿ ) خضػػػػػػر: استئصػػػػػاؿ أرحػػػػػػاـ Elaphblogs.com،http://www.sahafi.joهدكىػػػػػة إيػػػػػبلؼ، 1

صػحفية فػي جريػدة الغػد األردىيػة  –الهعاقات عقميا سيجعؿ االعتداء عميٍف أكثر أهىا(، كاتػب الهقػاؿ راىيػا الصػرايرة 
 ـ.2009\7\1تاريخ الهقاؿ  –
، تػػػػػاريخ الفتػػػػػػكل 390فتػػػػػػاة هعاقػػػػػة، دار اإلفتػػػػػاء األردىيػػػػػة، رقػػػػـػ الفتػػػػػكل القضػػػػػاة، هحهػػػػػد ىػػػػػكح، حكػػػػـػ إزالػػػػػة رحػػػػـػ 2

 ـ.2009\12\13
 http://www.elsaba7.com بكابة الصباح اإللكتركىية، البراءة الهسركقة.3

http://www.sahafi.jo/
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ك ها يعرؼ باإلعقاـ  ،يحرـ استئصاؿ القدرة عمى اإلىجاب " :يمي ىص ها جاء في القرار كفيها ٌك

ا الشرعية ،أك التعقيـ  1"ها لـ تدع إلى ذلؾ الضركرة بهعاييٌر

كههف ذٌب عمى ٌذا كاز استئصاؿ رحـ الهعاقة عقميان. يرل أصحاب ٌذا الرأم ج :االتجاي الثاىي

رأستاذ الرأم الدكتكر أحهد رأفت عثهاف  ، فقد أفتى بأىً يجكز الفقً الهقارف في جاهعة األٌز

أك االختبارات الكراثية أف األكالد سيككىكف هعاقيف  ،تعقيـ األىثى الهعاقة إذا أثبتت األبحاث

 .2بطريقة يقيىية

في فمسطيف فتكل تجيز القياـ  الفمسطيىية كهجمس اإلفتاء األعمىكقد صدرت عف دار اإلفتاء 

كساقكا أدلة عمى  ،-3التي تعاىي هف هتبلزهة داكف-بعهمية استئصاؿ الرحـ لمفتاة الهىغكلية 

تجيز القياـ  -هفتي جىيف  -ككذلؾ صدرت فتكل أخرل لمشيخ هحهد أحهد أبك الرب  ،4ذلؾ

ترؾ استئصاؿ  ذا كافإبعهمية استئصاؿ الرحـ لفتاة تعاىي هف الشمؿ الدهاغي ؛ كذلؾ في حاؿ 

 .5بحسب قكؿ األطباء الهختصيف كالهكثكقيفالرحـ فيً خطكرة عمى حياة الفتاة 

 

 

                                                                 
 ـ.1988، الككيت، 748ص\1هجمة هجهع الفقً اإلسبلهي التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي، العدد الخاهس، ج1
/، عىػكاف الهقػػاؿ )استئصػػاؿ أرحػاـ الهعاقػػات ذٌىيان..اىتٍػاؾ طبػػي كهجتهعػػي، http://elbadil.comهكقػع البػػديؿ 2

 .2015\2\1الكاتبة شريٍاف أشرؼ، تاريخ الهقاؿ 
غكليػػة ٌػػػي هجهكعػػة هػػف الصػػفات الجسػػدية كالىفسػػية الىاتجػػة عػػػف ى( أك الهDown syndromeهتبلزهػػة داكف )3

هػػػػا قبػػػػؿ الػػػكالدة. يكػػػػكف األكالد الػػػػذيف يعػػػاىكف هػػػػف هتبلزهػػػػة داكف هشػػػكمة فػػػػي الجيىػػػػات تحػػػدث فػػػػي هرحمػػػػة  هبكػػػرة 
 )الهغكلية( ذكم هبلهح ههيزة في الكجً، شكمٍـ الجاىبي )بركفيؿ( هسطح كالرقبة قصيرة.

كهػا يعػاىي ٌػؤالء، غالبػا، هػف التخمػؼ العقمػي بدرجػة هعيىػػة. كتتفػاكت حػدة عبلهػات الهػرض هػف هػريض إلػى آخػػر، 
 https://www.webteb.com، ها بيف الخفيفة جدا كالهتكسطة.لكىٍا تتركاح، بشكؿ عاـ

 .61\3، حكـ استئصاؿ الرحـ لهريضة هىغكلية، رقـ القرار www.darifta.orgدار اإلفتاء الفمسطيىية، 4
الهصدر ىفسً، هحهد أحهد أبك الرب، استئصاؿ الػرحـ لهػف تعػاىي شػمؿ دهػاغي، هشػكبلت اجتهاعيػة كىفسػية، رقـػ 5

 .135الفتكل 
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 :: أدلة الهانعين الستئصال الرحملهطمب الثالثا
 كبعد الىظر في أقكاؿ الهاىعيف ىجد أىٍـ قد اعتهدكا عمى األدلة التالية:

 1(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ):قكلً تعالى .1

هتهثبلن بقطع  ،أف في استئصاؿ الرحـ تعد  كاضح عمى خمؽ اهلل تعالى :كجً الداللة

ذا العضك لـ ييخمؽ عبثان  ،عضك إىساىي خمقً اهلل تعالى ىها خيمؽ لحكهة كهٍهة ،ٌك  .كا 

فبل يجكز االعتداء عميٍا،  ،هيةهقصد هف هقاصد الشريعة اإلسبلالىفس  حفظ  .2

كحفظ الىفس هرفكض شرعان، ، فكؿ هس أك اعتداء عمى الىفس كاالستئصاؿ يهس بالىفس

كال يخفى عمى أحد ىفس الهعاقة عقميان، كاالستئصاؿ يهس  ،كاجب عمى األٌؿ كالهجتهع

 حرهة كعكاقب االعتداء عمى الىفس البشرية.

فإف الهعاقة ستفقد ٌرهكىات األىكثة الضركرية  ،أىً في حالة استئصاؿ الرحـ :هف العقؿ .3

ا الهستقبمي  .لىهٌك

كلـ يتيسر العثكر عمى  ،كقد استيخرجت هف ثىايا فتاكاٌـ ،ٌذي األدلة التي استدؿ بٍا الهاىعكف

ا  كلكف يهكف االستدالؿ لٍـ بأدلة أخرل عمى الىحك التالي: ،غيٌر

 :هف الكتاب - أ

 .2(ۀ ۀ ہ ہ ہ)قكلً تعالى:  .1

أف في االستئصاؿ تعريض لحياة الخاضعة لٍذي العهمية إلى خطر شديد  :الداللةكجً 

ا في الحديث عف اآلثار الهترتبة عمى إجراء العهمية ،هف عدة كجكي هىٍا  ،كقد سبؽ ذكٌر

ك إهكاىية حدكث خمؿ  ،لؤلهعاء احتهالية حدكث التصاؽ أك إغبلؽ :عمى سبيؿ الهثاؿ

                                                                 
 .119سكرة الىساء، اآلية 1
 .195سكرة البقرة، 2
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كأحياىان تكدم  ،ف يؤدم إلى أهراض عضكية خطيرةاضطراب في الٍرهكىات هف شأىً أك 

كالعبرة في اآلية بعهـك المفظ ال بخصكص  ،كها سبؽ ٌك التٍمكة بعيىٍا .بحياة الهعاقة

 كالىٍي جاء ٌىا لتحريـ الهٍمكة. ،فكؿ هٍمكة لمىفس هحرهة ،السبب

 1(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ):قكلً تعالى .2

أك  ،أك غيري بطريؽ هباشرة ،أف اهلل تعالى قد ىٍى اإلىساف أف يقتؿ ىفسً :كجً الداللة

فبهجرد استئصاؿ  ،كأف في استئصاؿ الرحـ لتقميص فرص التىاسؿ كالتكاثر ،غير هباشرة

ك يعتبر حدان  ،ة القدرة اإلىجابيةالرحـ تفقد الهرأ لفرص التىاسؿ  حدان ك ،لمقدرة اإلىجابيةٌك

 الهباشرة كغير الهباشرة.ك هبيف أف الىٍي عاـ لكؿ صكر القتؿ ككها ٌ ،كالتكاثر البشرم

 {2كسر عظـ الهيت ككسري حي }:حديث :هف السىة  - ب

أف الحػديث يشػػير إلػى حرهػػة الهيػػت فهػف بػػاب أكلػى أف تكػػكف الحرهػػة  :كجػً الداللػػة

 كاستئصاؿ الرحـ اعتداء عمى الحي. ،لجسد الحي

 :هف القكاعد الفقٍية  - ت

 .3)الضرر ال يزاؿ بالضرر(،بهثمً()الضرر ال يزاؿ 

كحػػػػدكث الػػػػػدكرة  ،أىػػػػػً إذا كػػػػاف فػػػػي كجػػػػػكد رحػػػـػ الهعاقػػػػة عقميػػػػػان ضػػػػرر :كجػػػػً الداللػػػػة

رية ٌػػػػػػػك  ،أك الخػػػػػػػكؼ هػػػػػػػف الحهػػػػػػػؿ،الشػػػػػٍػ فإىػػػػػػػً ال يجػػػػػػػكز أف يػػػػػػػزاؿ الضػػػػػػػرر بهثمػػػػػػػً ك

                                                                 
 .29سكرة الىساء، اآلية 1
 45،ص16سبؽ تخريجً ص2
. ابػف ىجػيـ،  األشػباي كالىظػائر عمػى 86.السػيكطي، األشػباي كالىظػائر، ص41ص\1السبكي، األشباي كالىظائر، ج3

 .195. الزرقا، شرح القكاعد الفقٍية، ص74هذٌب أبي حىيفة لىعهاف، ص
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ٌػػػؿ االختصػػػاص هػػػف الستئصػػاؿ ؛ لهػػػا لػػػً هػػػف آثػػػار سػػػمبيةبا ، كسػػبؽ أف بيىػػػً لىػػػا أ

 .1طباءاأل

 هف العقؿ: - ث

كال يجكز التصرؼ فيً إال بإذف هالكً الحقيقػي بػدليؿ قكلػً  ،الجسد همؾ هلل تعالى أف

ڎ) :تعػالى ٍػػك الخػالؽ لكػػؿ شػػيء2(  ڌ ڎ  كبالتػالي فػػإف أم تصػػرؼ  ،، ف

كاستئصػاؿ  .كيستثىى هف ذلػؾ التصػرؼ لمهصػمحة كالهىفعػة الهحققػة ،يمـز إذف هالكً

فعػػػػة ؛ لكجػػػػػكد احتهاليػػػػة أكبػػػػػر الػػػػرحـ السػػػػميـ لمهعاقػػػػػة عقميػػػػان ال يحقػػػػػؽ هصػػػػمحة أك هى

 .  3لمتضرر هف ذلؾ

 

 :: أدلة الهجيزين لالستئصالالهطمب الرابع

 :استدؿ أصحاب ٌذا الرأم بعدة أدلة كتهثمت فيها يمي

 :هف القكاعد الفقٍية -

 ( 4بارتكاب أخفٍها  ضرران  )إذا تعارض هفسدتاف ركعي أعظهٍها -1

كفػػػي  ،أف فػػي إزالػػة الػػػرحـ هفسػػدة تتهثػػؿ بقطػػع عضػػػك هػػف جسػـػ الهػػرأة :كجػػً الداللػػة

ٍػػػػػا هػػػػػف قمػػػػػة الىظافػػػػػة  رية كهػػػػػا يتبع اإلبقػػػػاء عميػػػػػً هفسػػػػػدة أعظػػػػـػ ؛ ىظػػػػػران لمػػػػػدكرة الشػػػٍػ

ككػػػذلؾ إهكاىيػػػة اسػػػتغبلؿ الهػػػػرأة  ،كهػػػا يترتػػػب عميػػػً هػػػف أهػػػراض خطيػػػرة ،الشخصػػػية

                                                                 
 ، بتصرؼ.395الشىقيطي، أحكاـ الجراحة الطبية، ص1

 .2سكرة الىاس، اآلية 2
الشػاذلي، حسػػف، حكـػ ىقػػؿ  . 28\2. أبػػك زيػد، فقػً الىػػكازؿ، ج364—363الشػىقيطي، أحكػاـ الجراحػػة الطبيػة، ص3

 .بتصرؼ، 113، صأعضاء اإلىساف في الفقً اإلسبلهي
 .76باي كالىظائر، ص. ابف ىجيـ، األش87السيكطي، األشباي كالىظائر، ص 4
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كيتـ االستئصاؿ ألىػً  ،ذلؾجىسيان ؛ ألىٍا ال تهيز كبالتالي احتهالية الحهؿ. فيراعى 

 .1الهفسدة األخؼ

 2)الهشقة تجمب التيسير (  -2

 ،االستئصاؿ يفادم األٌؿ الهشقة هف الىاحية الىفسية كاالجتهاعيةأف :كجً الداللة

كبالتالي  ،كالتي تتهثؿ في خشية األٌؿ عمى ابىتٍـ الهعاقة هف االعتداء الجىسي

فإف  ،كفي حاؿ كقع االعتداء ككقع الحهؿ ،فإىٍـ سيقعكف في ضغط ىفسي هستهر

سكاء سٌبب  ،العائمة ستقع في ضائقة اجتهاعية بسبب العار الهترتب عمى االعتداء

 .3كلكىً في حاؿ حصكؿ الحهؿ أشد ،حهبلن أـ ال

 :كيهكف االستدالؿ لرأيٍـ أيضان بها يمي ،ٌذي أدلتٍـ

 هف الكتاب:  . أ

ً تعالى:  .4(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ):قكلً تعالى (1 ٺ ٺ )كقكل ٺ 

 5(  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ي آية عاهة ،أف اآلية تشير إلى استحباب اليسر كالتيسير :كجً الداللة تشهؿ  ،ٌك

فاستئصاؿ الرحـ فيً تيسير عمى أٌؿ الهعاقة  ،كهىٍا ٌذا الجاىب ،كؿ جكاىب الحياة

                                                                 
، الشػػػىقيطي، 41، ص1؛ أفىػػدم، درر الحكػػاـ فػػي شػػػرح هجمػػة األحكػػاـ، ج 76ابػػف ىجػػيـ، األشػػباي كالىظػػػائر، ص1

 .بتصرؼ.378أحكاـ الجراحة الطبية، ص
 .49، ص1السبكي، األشباي كالىظائر، ج2
دم، ىػزع كزرع األعضػاء، ص ؛ الكحي 21اليعقكبي، شفاء التباريج كاألدكاء في حكـ التشريع كىقؿ األعضاء، ص3

 .بتصرؼ.107، 106
 .185سكرة البقرة، اآلية 4
 .28سكرة الىساء، اآلية 5
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كها  ،لشٍريةكيجىبٍـ الهشقة كالعسر في التعاهؿ هع ابىتٍـ في حالة الدكرة ا ،عقميان 

 .إلى ذلؾ

أف في إجازة االستئصاؿ تخفيؼ عف األٌؿ هف أعباء العىاية كالهراقبة  :كجً الداللة

 ،كالهتابعة  البىتٍـ  ؛ فإزالة الرحـ تزيؿ الكثير هها يحكج العىاية بالىظافة الشخصية

كأيضان هها يحكج الهتابعة كالهراقبة خكفان هف أم استغبلؿ أك اعتداء جىسي كها 

 يترتب عميً.

 1(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)قكلً تعالى: (2

كعدـ قدرة الهعاقة عقميان عمى حسف  ،أف في حصكؿ الدكرة الشٍرية :كجً الداللة

ء ككذلؾ الحاؿ إذا حصؿ اعتدا ،التصرؼ كالعىاية إليقاع لمحرج الشديد لؤلٌؿ

 جىسي أدل إلى الحهؿ.

 هف السىة الىبكية: - أ

 .2{يٌسركا كال تعسركا} :كقكلً صمى اهلل عميً كسمـ ،األحاديث التي تحث عمى التيسير

أف الشريعة اإلسبلهية اعتبرت كراعت دفع الهشقة الهكجكدة أك حتى  :كجً الداللة

 ،جر كفي جكاز االستئصاؿ دفع لمح ،كأىٍا جاءت هيسرة ال هعسرة ،الهتكقعة عف العباد

 .كتحقيؽ لميسر

 :القكاعد الفقٍية - ب

 3.الضرر يزاؿ (1

                                                                 
 .78سكرة الحج، اآلية 1
 53،ص38ص تخريجً سبؽ2
ابػػػف ىجػػػيـ، األشػػػباي كالىظػػػائر،  ،83السػػػيكطي، األشػػػباي كالىظػػػائر، ص ،41ص\1السػػبكي، األشػػػباي كالىظػػػائر، ج3

 .72ص
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ٌػػػؿ هػػػف الكجػػػػكي  :كجػػػً الداللػػػة أف فػػػي إزالػػػة رحػػـػ الهعاقػػػة إزالػػػة لضػػػرر قػػػائـ عمػػػى األ

 .1السابقة الذكر

 .2الحاجة تىزؿ هىزلة الضركرة عاهة كاىت أـ خاصة (2

ٌػػػالي الهعاقػػػات عقميػػػان فػػػي حاجػػػة هاسػػػة الستئصػػػاؿ أرحػػػاـ بىػػػاتٍـ  :كجػػػً الداللػػػة أف أ

كهها قد يقع عميٍـ هف أضرار بػاألخص األهػراض التػي قػد تىػتج  ،خركجان هف الهشقة

 .عف كجكد الرحـ

 :: الهناقشة والترجيحالهطمب الخاهس

فإف الذم يترجح لدل الباحث ٌك قكؿ  ،بعد اإلهعاف كالتأهؿ في أقكاؿ الهجيزيف كالهاىعيف

 ،ككضكح كجً الداللة ،كذلؾ لقكة األدلةـ استئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان؛القائميف بتحري ،الهاىعيف

 ،كلتكافقٍا هع سهات كهقاصد الشرع الحىيؼ الذم ضهف كتكفؿ بحفظ الىفس البشرية بشكؿ عاـ

 ،ف جسد الهرأة الهعاقة ككراهتٍاكبشكؿ خاص فإىً يصك ،كذلؾ بجعمٍا هقصدان هف هقاصدي

ها هتبلزهيف بؿ ٌىاؾ هصمحة  ،كهؤكدان عمى أف الرحـ لـ يكجدي اهلل عبثان في جسـ الهرأة ،كاعتبٌر

كهة فيً تعطيؿ لتمؾ الهصالح. ،هترتبة عمى ذلؾ  كالقياـ بتعطيمً بأعذار هٌك

 :لؾ عمى الىحك التاليكذ ،كالرد عميٍا ،كترجيح رأم الهاىعيف ال يهىع هف هىاقشة بعض أدلتٍـ

 )3(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)قكلً تعالى:  :الدليؿ األكؿ )هف الكتاب 

                                                                 
، ىقػػػػػػػبلن عػػػػػػػف الكحيػػػػػػػدم، ىػػػػػػػزع كزرع األعضػػػػػػػػاء، 18، لسػػػػػػػػىة 12اإلسػػػػػػػبلهي، العػػػػػػػدد القرضػػػػػػػاكم، هجمػػػػػػػة الفكػػػػػػػر 1

 .بتصرؼ105ص
 .78. ابف ىجيـ، األشباي كالىظائر، ص88السيكطي، األشباي كالىظائر، ص2
 .119سكرة الىساء، اآلية 3
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: بالرجكع إلى سبب ىزكؿ ٌذي اآلية ىجد أىٍا ىزلت في تقطيع آذاف األىعاـ. هىاقشةال -

أها في استئصاؿ الرحـ فإف الٍدؼ ٌك  ،كال يخفى هدل األذل الكاقع بتغيير خمؽ اهلل

 .كالتشكيً بجسدٌا ،كليس اإلضرار ،التخفيؼ هف هعاىاة الهعاقة كأٌمٍا

 )أف حفظ الىفس هقصد هف هقاصد الشريعة اإلسبلهية  :الدليؿ الثاىي )هف العقؿ كالقياس

ك هحـر ،كاالستئصاؿ الرحهي اعتداء عمى الىفس البشرية  .ٌك

فإىً يمـز تحريـ  ،همية استئصاؿ الرحـ اعتداء عمى الىفس: إذا اعتبرىا عالهىاقشة -

 ،كاألكراـ الخبيثة ،كاستئصاؿ الزائدة الدكدية ،سائر العهميات الجراحية األخرل

ا هف العهميات التي ال غىى عف إجراءٌا كحاجة الىاس  ،كال تخفى أٌهيتٍا ،كغيٌر

 كفي هىعٍا كاإلحجاـ عىٍا هشقة كضرر كبير عمى صحة البشرية. ،إليٍا

 :األدلة اإلضافية 

 .1(ۀ ۀ ہ ہ ہ):هف الكتاب: قكلً تعالى

الكجً األكؿ: أف ٌذي اآلية ىزلت في الحديث عف الجٍاد في  :هف كجٍيف الهىاقشة -

كاالىشغاؿ بالحياة الدىيا عف الهقصد الحقيقي لخمؽ  ،كترؾ اإلىفاؽ ،سبيؿ اهلل تعالى

 كالدعكة إلى ديىً الحىيؼ. ،كالٍدؼ األسهى الهتهثبلف في عبادة اهلل ،اإلىساف

فٍىػػػاؾ العديػػػد هػػػف  ،الكجػػػً الثػػػاىي: ال يشػػػترط فػػػي استئصػػػاؿ الػػػرحـ أف يكػػػكف ٌبلكػػػان 

ٌػػ ،الشػكاٌد التػػي خضػػعت لعهميػات استئصػػاؿ رحػـػ بلؾ أك كلػـػ يترتػب عمػػى العهميػػة 

 هفسدة.

 

                                                                 
 .195سكرة البقرة، 1
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 ڇ ڇ ڍ ) :قكلً تعالى :الدليؿ الثاىي  1(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ٌػػك إف صػػح التعبيػػر قتػػؿ  ،: صػػحيح أف االستئصػػاؿ قتػػؿ لمقػػدرة اإلىجابيػػةالهىاقشػػة - ك

كخصكصػان فػي زهاىىػػا  ،كلكػف فرصػة زكاج الهعاقػات عقميػػان ضػعيفة جػدان  ،غيػر هباشػر

 ،ٌذا حيث قد ال يحالؼ بعض السميهات فرصػة الػزكاج ؛ ىظػران لئلحجػاـ عػف الػزكاج

فها بالؾ بالهعاقات عقميان ؟! أضؼ إلى ذلؾ أف فرصة حهؿ الهعاقات عقميان ضػعيفة 

ٌػػك  ،جػدان ؛ ىظػران لكجػكد خمػؿ فػي عػػدد كتركيػب الكركهكسػكات كالجيىػات الكراثيػة كهػا 

كيترتػػب عميػً عػػدـ تحقػؽ اإلخصػػاب كحػػدكث  ،يف بهتبلزهػػة داكفالحػاؿ هػػع الهصػاب

أك أف  ،كلػذلؾ فػػإف استئصػاؿ رحـػ الهعاقػػة يعػد استئصػاالن لػػرحـ قػد ال يىجػػب ،الحهػؿ

 فبل يقكل االحتجاج بالدليؿ. .فرصتً ضعيفة في ذلؾ

 الضرر ال يزاؿ بهثمً ( )الضرر ال يزاؿ بالضرر(  :الدليؿ الثالث هف القكاعد الفقٍية ( 

ٍػػػذي القكاعػػػد بقاعػػػػدة إذا تعارضػػػت هفسػػػدتاف ركعػػػػي الهىاقشػػػة - :يهكف دفػػػع االسػػػػتدالؿ ب

كالقيػػاـ  ،كالػرحـ لـػ يكجػػدي اهلل تعػالى عبثػان فػػي جسـػ الهػرأة ،أعظهٍهػا بارتكػاب أخفٍهػػا

كهة  ك ليست حقيقية.  باالستئصاؿ بأعذار هٌك

 كجكب القصاص في األعضاء )األرش(. :الدليؿ الرابع 

ىهػا دفػع الهفسػدة ،ع استئصػاؿ الػرحـ لػيس االعتػداء كالجىايػة: أف دافالهىاقشة - كلػك  .كا 

جػػاز القيػػػاس لمػػػـز أف يتحهػػػؿ الطبيػػػب األرش فػػػي سػػػائر عهميػػػات االستئصػػػاؿ التػػػي 

فيجب التفريؽ بيف االعتداء كبيف االستئصاؿ لمهصمحة  ،يجريٍا عمى جسد اإلىساف

 كالعبلج.

                                                                 
 .29سكرة الىساء، اآلية 1
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 كال يجػكز التصػرؼ فيػً إال بػإذف هالكػً  ،)هف العقؿ ( أف الجسد همػؾ هلل :الدليؿ الخاهس

ڎ):؛ بدليؿ قكلً تعالى  .1(  ڌ ڎ 

كلكف جاز لئلىسػاف أف يتصػرؼ فػي  ،ككذلؾ الهاؿ ،كها أف الجسد همؾ هلل :الهىاقشة -

 ككذلؾ الجسد في حاؿ ثبتت هصمحة راجحة كحقيقية. ،الهاؿ الهستخمؼ فيً

ـ الهجيزكف أها  :كذلؾ عمى الىحك التالي ،فيهكف هىاقشتٍا كالرد عميٍا ،أدلة الفريؽ الثاىي ٌك

 ضػػػرران ( إذا تعػػػارض هفسػػدتاف ركعػػي أعظهٍهػػا 1 :)هػػف القكاعػػد الفقٍيػػة ( :الػػدليؿ األكؿ

 .بارتكاب أخفٍها

كهفسػػدة استئصػالً أعظػـػ  ،: أف الػرحـ يعتبػػر عضػكان أساسػػيان فػي جسػػد الهػرأةالهىاقشػة -

ىهػػا لحكهػػة  ،كاهلل تعػػالى لػـػ يخمػػؽ عضػكان فػػي جسػـػ اإلىسػػاف عبثػػان  ،هػف تكابػػع بقػػاءي كا 

ً في حضاىة الحرث كالىسؿ .كهىفعة فاستئصالً يعتبر اعتداءن عمى  ،كال تخفى أٌهيت

هػػػا ،هقصػػػديف هػػػف هقاصػػػد الشػػػػريعة اإلسػػػبلهية ٌػػػك أعظػػـػ هػػػػف  .الػػػىفس كالىسػػػػؿ :ٌك ك

ٍػػا بالىظافػة كالعىايػ كيهكػف تفػادم التحػػرش  ،ةهفسػدة األهػراض التػي يهكػف التغمػب عمي

أك االغتصاب بحفظ كهتابعة الفتاة  هها قد يؤدم إليقاعٍا في ذلؾ ؛ إذ يعتبػر حفػظ 

ٌػػػك أكلػػى كأيسػػر هػػف السػػػعي الستئصػػاؿ الػػرحـ ،العػػرض كاجبػػان شػػرعيان  فاستئصػػػاؿ  ،ك

دكف  ،كلكىػػػػً يفػػػتح الهجػػػاؿ فػػػػي اسػػػتهرارية االعتػػػداء الجىسػػػػي ،الػػػرحـ هىػػػعه لمفضػػػيحة

.إظٍار أم دليؿ يق  كد إلى ٌكية الهجـر

 ( الهشقة تجمب التيسير 2

                                                                 
 .2سكرة الىاس، اآلية 1



 

98 
 

 ،صحيح كهعقكؿ أف في استئصاؿ رحـ الهعاقة عقميان جاىب هف التيسير :الهىاقشة -

ف كاىتزاع شيء ه ،لكىً هف ىاحية أخرل تعسير عمى الهعاقة عقميان ؛ كذلؾ بإيبلهٍا

بٍا اهلل تعالى إياي.  جسدٌا ٌك

 كهىٍا ،ة لهراعاة الهشقة كرفع الحرجعهـك اآليات الداعي :األدلة اإلضافية: 

 1(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) (1

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) (2  2(  ٺ 

 3(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) (3

ٌذا االستدالؿ بأف ٌىاؾ عدة كسائؿ تخرج األٌؿ هف دكائر هىاقشة يهكف  :الهىاقشة -

* تعميـ الهعاقة كيفية العىاية بىفسٍا بالحد األدىى  :كهف ذلؾ ،العسر كالشدة كالحرج

ـ كاحتسابٍـ * تفعيؿ دكر الدكلة كالهجتهع .عمى هستكل العائمة هستعيىيف باهلل بصبٌر

بإىشاء هدارس خاصة بتعميـ كتدريب أصحاب اإلعاقة العقمية عمى كيفية العىاية 

 .بإشراؼ أٌؿ االختصاصكذلؾ ،كالقياـ بحاجاتٍـ،كالحفاظ عمى أىفسٍـ كأجسادٌـ

كفي التحاؽ الهعاقات عقميان لتمؾ الهدارس الخاصة جاىب هف التخفيؼ عف األٌؿ 

 ،حيث يقضكف كقتان خارج البيت هها يهكف األٌؿ سٍكلة ارتياد أعهالٍـ ،أيضان 

أك الهعمهات ،كالتخفيؼ هف الجاىب الهادم الهتهثؿ في تكاليؼ الهعاهبلت

ك،عاقات عقميان في بيكتٍـالهختصات بتعميـ كرعاية اله ضهاف لؤلٌؿ كأهاف هف  ٌك

 ، أك اعتداء جىسي قد يقع عمى بىاتٍـ.أم استغبلؿ

                                                                 
 .185سكرة البقرة، اآلية 1
 .28سكرة الىساء، اآلية 2
 .78سكرة الحج، اآلية 3
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 :الحاجة تىزؿ هىزلة الضركرة :القكاعد الفقٍية (4

سبؽ كأف تهت اإلشارة إلى أف العىاية كالتعميـ كالتدريب عمى الىظافة  :الهىاقشة -

 ص أك تىعدـ الحالة.كبالتالي تتقم ،الشخصية تقمص فرص كجكد األهراض

 

 خالصة الهناقشة والترجيح: 

 .أف األصؿ يقتضي حرهة اإلقداـ عمى استئصاؿ رحـ الهعاقة عقميان :أوالً 

بؿ ٌىاؾ هصالح هترتبة عمى  ،أف الرحـ لـ يكجدي اهلل تعالى في جسـ الهرأة عبثان :ثانياً 

ً تعطيؿ لتمؾ الهصالح  ،كجكدي ـك في ً بسىد أك عذر شرعي هٌك كاإلقداـ عمى استئصال

ً شرعان. ،فكاف ضرران كهفسدة ،كالكظائؼ بدكف هبرر هعتبر ك هىٍي عى  ٌك

 ،أك ها ال يرتقي لهرتبة الضركرة ،ال يجكز استئصاؿ الرحـ بدافع الهشقة الهستكعبة:ثالثاً 

ك هىٍي عىً.كها ال يجكز استئصاؿ الرحـ عمى سبيؿ اال  عتداء ففي كؿ ضرر ٌك

فبل يجكز لمطبيب فعمً كال ألكلياء الهعاقة عقميان أف يأذىكا  ،ىظران لحرهة االستئصاؿ:رابعاً 

 بذلؾ.

ا هف الفتيات :خاهساً  أف الشريعة اإلسبلهية الغراء تضهف لمهعاقة عقميان كها تضهف لغيٌر

كأف تتهتع  ،ا هكتهبلن جسدٌاكحقٍا في أف تىهك كؿ هراحؿ حياتٍ ،السميهات هف حقكؽ

 بخصكصيتً.

 ،كفي ذلؾ أجر عظيـ ،رعاية كحفظ الفتاة الهعاقة أكلى هف المجكء لبلستئصاؿ:سادساً 

كالرعاية كالحفظ أىج كأسمـ هف المجكء الستئصاؿ  ،كرفع لمدرجات بالصبر كاالحتساب

 الرحـ.
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إال أف الهىع ليس عمى  ،كبالرغـ هف ترجيح هىع استئصاؿ الرحـ الهعاقة عقميان :سابعاً 

كتحقؽ  ،كتدفع الحرج ،فتجمب التيسير ،فالشريعة اإلسبلهية تراعي الهشقة ،إطبلقً

 الهصمحة.

االت خاصة إذا كبىاءن عمى ها سبؽ فإىً يجكز استئصاؿ رحـ الهعاقة عقميان في ح

 ،كذلؾ بأف تعرض كؿ حالة عمى أٌؿ االختصاص هف األطباءاقتضت الضركرة ذلؾ؛

 .كالفقٍاء

كيهكف التأصيؿ لٍذا الجكاز باعتبار أدلة الهجيزيف أدلة جكاز في حالة الضركرة 

ا الشرعية  .بهعاييٌر
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 الهبحث الخاهس

 الحمول البديمة عن استئصال األرحام

ت عقميان لغير بعد التكصؿ إلى الحكـ الشرعي الذم يىص عمى عدـ جكاز استئصاؿ أرحاـ الهعاقا

 أكأك حالة تعرض حياتٍا لمخطر الحقيقي ،ف تصؿ الهرأة عمى هرحمةكذلؾ بأالضركرة الشرعية 

رة فٍي خكؼ الهكت كال الضرك  كأها":التي عرفٍا اإلهاـ ابف جزم بقكلًٌي الضركرة ك  ،الٍبلؾ

 ."1يشرؼ عمى الهكت حتىصبر يشترط أف ي

تصرؼ الهعاقة ـ حسف كها عدا ذلؾ هف الهبررات كالدكافع التي تدعك إلى االستئصاؿ كعد

ىالدكافع هف استغبللٍا جىسيان كغير ذلؾ ه كخشية األٌؿ ،ـ قدرتٍا عمى العىاية بىفسٍاكعد ،عقميان 

هكاىيةلمقدرة  ،كالهبررات التي ال يؤخذ بٍا كال تعتبر أصبلن  بدائؿ عف  بإيجادتفاديٍا كذلؾ  كا 

عمى  األٌاليهيف كتط ،تضهف تخطي الهعاقة لكؿ ها يعترضٍا هف عكائؽ حياتية االستئصاؿ

بىاتٍـ الهعاقات عمى كؿ ها هف شأىً أف يكقعٍـ في الحرج أك الهشقة أك يمحؽ بٍـ العار أك 

 .حتى يبقيٍـ في حالة قمؽ دائهة

 كؿ عف إجراء عهمية استئصاؿ الرحـ لمهعاقة عقميان:مكفيها يمي بعض البدائؿ كالح

قمة الىظافة الشخصية كعدـ قدرة  أكفيها يخص الدكرة الشٍرية كتكابعٍا هف اىعداـ  .1

ككذلؾ عدـ هعرفة  ،الهعاقة عقميان عمى رعاية ىفسٍا هها يىتج عف ذلؾ أهراض كثيرة

كؿ ذلؾ يكقع األٌؿ في حرج  ،أك إساءة التصرؼ في تمؾ الحالة ،الهعاقة كقت دكرتٍا

ارس أك عمى بىاتٍـ بعدـ القدرة عمى التحاقٍـ بهد لؤلٌؿكقد يؤثر الكضع الهالي  ،شديد

 .2دكر عىاية بالهعاقيف عقميان  أكهستشفيات 

                                                                 
 .94ابف جزم، القكاىيف الفقٍية، ص1
 Elaphblogs.comهدكىة إيبلؼ،  2
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ك حق باإلهكافكلتجاكز كتفادم ٌذي الحالة كالهكقؼ فإىً  ف الفتاة بحقف خاصة إيجاد بديؿ ٌك

ذي الحقف هتكفرة  ،تكقؼ الدكرة الشٍرية كلكف ال بد هف  ،األسكاؽ الطبية أك الصيدليات فيٌك

يس لٍا أضرار جاىبية خطيرة عمى صحة هف تحقف التأكد هف أٌؿ االختصاص بأف ٌذي الحقف ل

 بٍذي الحقف.

أضؼ إلى ذلؾ إهكاىية إخضاع الهعاقة لعهمية ربط لمهبايض أك غمؽ لؤلىابيب الكاصمة بيف 

فبهجرد تكقؼ عهمية اإلباضة تتكقؼ الدكرة  ،كذلؾ لهىع حدكث الدكرة الشٍرية ،الهبايض كالرحـ

كبالتالي تتخمص الهعاقة عقميان هف الدكرة الشٍرية كتبعاتٍا هف اىعداـ أك قمة الىظافة أك  ،الشٍرية

يشار  ،ة هف أم حرج يتعمؽ بحالة ابىتٍاكبذلؾ تتخمص العائم ،األهراض التي قد تىجـ عف ذلؾ

 .1ٌىا عمى أف عهمية ربط الهبايض ال تيفقد القدرة عمى الحهؿ كاإلىجاب

لخشية األٌؿ هف تعرض بىاتٍـ الهعاقات عقميان لبلعتداء الجىسي كها يتبعً هف ثاىيان: أها بالىسبة 

احتهالية الحهؿ في بعض الحاالت ها يمحؽ العار بٍـ فإىً كباستئصاؿ الرحـ تصبح الهعاقة 

، كتمؾ هعتدم هف عدـ حهمٍا في حاؿ اغتصابٍاف التيقٌ عقميان أكثر عرضة لبلعتداء الجىسي ل

الفتاة الهعاقة كالحفاظ ب االعتىاءفالبديؿ األهثؿ في ٌذي الحالة بأف يتـ  ،تىجبالفتاة دكف رحـ فمف 

لذم يعد الحفاظ عميً هقصد هف افإىٍا تعد هف عرض العائمة كعرض الهسمهيف كرعايتٍا؛عميٍا 

كقد أكد ذلؾ اإلهاـ العز بف عبد السبلـ رحهً اهلل بقكلً كبلهان هفادي  ،هقاصد الشريعة اإلسبلهية

ك ها يستدعي بؿ كيكجب حفظ األىفس ك األبضاع أف ال حكهاء اتفقكا عمى حرهة الدهاء ٌك

 .2كاألهكاؿ كاألعراض

                                                                 
 بكابة الصباح اإللكتركىية، البراءة الهسركقة.1
أبػػػك هحهػػػد عػػػز الػػػديف عبػػػد العزيػػز بػػػف عبػػػد السػػػبلـ بػػػف أبػػػي القاسػػـػ بػػػف الحسػػػف السػػػمهي  العػػز بػػػف عبػػػد السػػػبلـ، 2

ريػػػة ، 8ص\1، جفػػػي هصػػػالح األىػػاـ قكاعػػػد األحكػػاـ ،الدهشػػقي ، راجعػػػً كعمػػؽ عميػػػً طػػػً سػػعد،هكتبة الكميػػػات األٌز
 ـ.1991القاٌرة، ط



 

113 
 

ك أف يحفظ عميٍـ  ،هقصكد الشرع هف الخمؽ خهسة "ذلؾ اإلهاـ الغزالي رحهً اهلل بقكلً:  كأكد ٌك

 ،فكؿ ها يتضهف حفظ ٌذي األصكؿ الخهسة فٍك هصمحة ،ديىٍـ كىفسٍـ كعقمٍـ كىسمٍـ كهالٍـ

 ."1كدفعٍا هصمحة  ،ككؿ ها يفكت ٌذي األصكؿ الخهسة فٍك هفسدة

ك ضركرة إىشاء دكر رعاية كحهاية ،كاستكهاالن لها سبؽ الحديث عىً ،أضؼ لٍذا البديؿ ٌك

عاية أىفسٍـ كلك هكثكقة تضهف حهاية كرعاية كتعميـ أصحاب اإلعاقة العقمية كيفية االٌتهاـ كر 

 .األدىىبالحد 

ً يجب عمى الكالديف كالكاجب ٌك كاجب شرعي  ثـ أبحيث يكقد أشارت دار اإلفتاء األردىية إلى أى

كها كيجب  ،هف ال يطبقً حيث يجب صياىة بىاتٍـ ذكات اإلعاقة العقمية كتجىيبٍـ ها يؤذيٍف

البلزهة التي تكفؿ  التدابيركسف  ،هف كؿ استغبلؿ سيء لٍف عمى الهجتهعات تكفير الحهاية

 .2ذلؾ

ذا يعتبر هسؤكلية هشتركة لكؿ هف الكالديف كالهجتهع كالدكل لى إ كفي الختاـ يخمص الباحث ،ةٌك

كتمؾ بعض الحمكؿ كالبدائؿ ال بد هف  ،أف استئصاؿ رحـ الهعاقة عقميان ال ييعتبر حبلن هجديان 

كبالتالي  ،ت الهتكقع حصكلٍا هع ابىتٍـكؿ األزها كتفادم اتباعٍا لهساعدة العائمة عمى تخطي

كبالتالي تجىب كؿ ها يترتب  ،لعهمية استئصاؿو رحهيعقميان اة الهعاقة عدـ الحاجة إلخضاع الفت

ككذلؾ تجىب كؿ ها يترتب عمى العهمية هف آثار جسدية  ،عمى ٌذي العهمية هف آثار سمبية قاسية

 كىفسية.

 

                                                                 
 .287\1الغزالي، الهستصفى، ج1
 ـ.2009\12\13، تاريخ الفتكل 390القضاة، حكـ إزالة رحـ فتاة هعاقة، دار اإلفتاء األردىية، رقـ الفتكل 2
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 الخاتهة

الحهدهلل الذم ٌداىا  ،كبفضمً تتىزؿ الخيرات كالبركات ،الصالحاتالحهدهلل الذم بىعهتً تتـ 

ىا هحهد كعمى آلً كالصبلة كالسبلـ عمى سيد ،كها كىا لىٍتدم لكال أف ٌداىا اهلل ،ككفقىا لٍذا

 كأصحابً أجهعيف، أها بعد:

 كالتكصيات: إلى عدد هف الىتائج فقد تكصؿ الباحث 

 أواًل: النتائج:

باالٌتهػاـ كالعىايػػة  هحهيػػة عىػد اهلل عزكجػؿ كلػذا أكصػػت الشػريعة هعظهػةالػىفس البشػرية  .1

 الكاجب حفظٍا. حفظ الىفس كالىسؿ كالعرض هف هقاصد الشريعة تجعمك  بؿبٍا، 

أجػػػػازت الشػػػػػريعة اإلسػػػػبلهية ىقػػػػػؿ كزراعػػػػة األعضػػػػػاء هػػػػف جسػػػػـػ إىسػػػػاف آلخػػػػػر بضػػػػػكابط  .2

ٌػا: جكاز  ٌػؿ االختصػاص كبشػػركط أبرز خػر إف كػػاف آلىقػؿ العضػك هػػف إىسػاف كبإشػراؼ أ

ىقؿ عضك هف هيت إلى حي تتكقؼ حياتً  ،كجكازٌذا العضك يتجدد تمقائينا، كالدـ كالجمد

ىقػػؿ عضػػك تتكقػػؼ عميػً الحيػػاة كالقمػػب هػف إىسػػاف حػػي إلػػى . كحرهػة عمػى ذلػػؾ العضػػك

 .ىقؿ عضك هف إىساف حي يعطؿ زكالً كظيفة أساسية في حياتً، أك إىساف آخر

عمػى اإلقػػداـ  ، كيترتػبالفقػً كالقػػاىكفتحػريـ كتجػريـ استئصػػاؿ أرحػاـ الهعاقػات عقميػػان فػي  .3

ٍػػػػا الحرهػػػػة الشػػػػرعية كالعقكبػػػػة القاىكىيػػػػة إال حػػػػػاالت  يسػػػػتثىى هػػػػف ذلػػػػؾكال ، االعتػػػػداء عمي

 .الضركرة الهعتبرة شرعان 

جراء العهمية ليس حبلن هجدي ،الستئصاؿ الرحـ بدائؿ تيغىي عف إجراء العهمية .4 بؿ هف  ،ان كا 

ٌػذي البػدائؿشأىً أف يزيد األهكر تعقيػدان  : ربػط لمهبػايض كغمػؽ لؤلىابيػب الكاصػمة ، كأبػرز 

، كضػركرة إىشػاء الفتاة بحقف خاصة تكقؼ لكقؼ الحػيضبيف الهبايض كالرحـ، أك حقف 
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ـ بالصػػػػػكرة  دكر رعايػػػػة كتعمػػػػػيـ أصػػػػحاب اإلعاقػػػػػة العقميػػػػػة كيفيػػػػة االٌتهػػػػػاـ كرعايػػػػة أىفسػػػػٍػ

 الههكىة.

 .الشريعة اإلسبلهية االعتداء عمى القدرة اإلىجابية باالستئصاؿ لدل الجىسيف حرهت .5

 ثانيًا: التوصيات:

لزاـ ، ك ألصحاب اإلعاقة، عقمية كاىت أك جسديةاالحتكاء كالعىاية كالرعاية الصحية  .1 ا 

 ، كهدارس تدريب.الدكؿ بإىشاء دكر خاصة لٍـ

، كبياف األجر العظيـ الذم الحيضفترة  خبلؿببىاتٍـ  تكعية األٌؿ بكيفية االعتىاء .2

 بيف عمى بمكاٌـ.أعدي اهلل تعالى لمصابريف الهحتس

عمى  كالهتابعة القاىكىية كالصحيةتشديد الرقابة دعكة الحككهات كالجٍات الهختصة ب .3

ت الطبية؛ لتجىب حدكث حاالت استئصاؿ آالهىش، ك ات كالعيادات الخاصةالهستشفي

 ةشرعية كقاىكىية.هكافقدكف 

تضهف سف القكاىيف كالتشريعات التي الهجالس التشريعية كالٍيئات القاىكىية ل دعكة .4

استئصاؿ أرحاهالهعاقات  عهمياتحهاية كسبلهة أصحاب اإلعاقة، كعدـ إخضاعٍـ ل

 .عقميان 

هسألة اسئصاؿ أرحاـ الهعاقات عقميان، كاتخاذ قرار دراسة الفقٍية عمى  حث الهجاهع .5

 .شأىٍاب
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 فيرس اآليات

 

اسـ  طرؼ اآلية الرقـ

 السكرة

 الصفحة رقـ اآلية

 4 34 البقرة ( ....ہ ہ ہ ہ ھ) 1

 ....ڑ ڑ ک ک ک) 2

) 

 36،41،85 173 البقرة

 37،92 185 البقرة ( ...ۇ ۇ ۆ ۆ..) 3

 ...وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) 4

) 

 14 190 البقرة

 27،44،89،95 195 البقرة ( ...ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ....) 5

ٺ ٺ ٿ ٿ) 6  37،53،92 28 الىساء ( ...ٺ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ...) 7

 (ڇ 

 15،28،44،90،96 29 الىساء

 28 30 الىساء ( ...ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) 8

 13 93 الىساء ( ...گ گ گ ڳ) 9

ۇ ۇ ۆ ۆ ...) 10

 ( ...ۈ

 28،44،54،89،94 119 الىساء
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ڍ ڍ ڌ ڌ ...) 11

 ( ...ڎ ڎ ڈ

 37 6 الهائدة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) 12

 ( ...پ

 37 32 الهائدة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) 13

 ( ...پ

 36،41 119 األىعاـ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ...) 14

 ( ...ی ی

 13 151 األىعاـ

 4 11 األعراؼ ( ...ٴۇ ۋ ۋ ۅ) 15

ڦ ڦ ڦ ڦ ) 16 ڤ 

ڄ  (ڄ 

 ب 7 إبراٌيـ

 2 70 اإلسراء ( ...ک ک ک ک گ) 17

 3 50 طً (يت جث مث ىث يث حج مج...) 18

 ...ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ...) 19

) 

 37 78 الحج

 17 115،116 الهؤهىكف ( ...ے ے ۓ ۓ) 20

 61 18 األحزاب ( ...چ چ چ ڇ ڇ ڇ) 21
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 5 12 الجاثية ( ...ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) 22

 ...ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) 23

) 

 80 11 الحجرات

 17 21 الذاريات (  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) 24

 17،3 56 الذاريات (  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) 25

 18 37 الهدثر (  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ) 26

 3 4 التيف (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) 27

 91،97 2 الىاس (  ڌ ڎ ) 28
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 فيرس األحاديث

 الصفحة حكم الحديث طرف الحديث الرقم

 30 صحيح ابدأ بىفسؾ فتصدؽ عميٍا..."" 1

 79 صحيح " إذا صمى أحدكـ...." 2

 14 صحيح "اغزكا باسـ اهلل..." 3

 13،14 صحيح "إف دهاءكـ كأهكالكـ..." 4

 38 صحيح "إف الديف يسر" 5

ً كسمـ هرت  6 إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي

ً جىازة..."  ب

 2 صحيح

 38،53،93 صحيح "بشركا كال تىفركا...." 7

ً كسمـ أم "قيؿ لرسكؿ اهلل صمى اهلل  8 عمي

 األدياف أحب إلى اهلل....."

 38 صحيح لغيري

ً كسمـ  9 كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمي

 ...يتخمؼ الهسير

 79 صحيح

 16،45،90 صحيح "كسر عظـ الهيت..." 10

 39 صحيح "كؿ هعركؼ صدقة" 11

ً "ال يحؿ دـ اهرئ هسمـ  12 يشٍد أف ال إل

 ..."إال اهلل..

 16 صحيح

 45 حسف كال ضرار...""ال ضرر  13
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 6 صحيح " لزكاؿ الدىيا....." 14

 29 صحيح "لعف اهلل الكاصمة كالهستكصمة..." 15

 5 صحيح "ها أىزؿ اهلل داء إال أىزؿ..." 16

 39 صحيح "هف استطاع هىكـ أف يىفع أخاي....." 17

 15 صحيح "هف تردل هف جبؿ..." 18

 14 صحيح "هف قتؿ هعاٌدان..." 19

 11 صحيح "الهؤهف القكم خير كأحب إلى اهلل..." 20

 39 صحيح .."."الهؤهف لمهؤهف 21

 31 صحيح "كتكؽ كرائـ أهكاؿ الىاس..." 22

 6،12 صحيح "يا عبد اهلل ألـ أخبر..." 23
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 الهصادر والهراجع

 القرآن الكريم

ـ 1999( لسىة 4قاىكف رقـ ) ،هوسوعة التشريع الفمسطينية،تغريد عبد اهلل ،اآلغي .1

طبعة دار الثقافة  ،عهاف ،(1الهادة ) ،تعاريؼ كأحكاـ عاهة ،بشأف حقكؽ الهعكقيف

 .2007 ،كالتكزيع

سرقة األعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص الهترتبة عمييا ،هحهد يسرم ،إبراٌيـ .2

 ـ.2005 ،1ط ،هكة الهكرهة،في الفقو اإلسالهي

، التقرير والتحبيرد اهلل، شهس الديف هحهد بف هحهد بف هحهد  أبك عب ،ابف أهير حاج .3

 ـ.1983 ،2ط ،دار الكتب العمهية

تح عبد الرحهف  ،هجهوع الفتاوى،تيهية، تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـابف  .4

 ـ.1995 ،دكف طبعة ،هجهع الهمؾ فٍد لمطباعة ،الهديىة الهىكرة ،بف قاسـ

القوانين ،هحهد بف أحهد بف هحهد بف عبد اهلل الكمبي الغرىاطيجزم، أبك القاسـ ابف  .5

 دكف تاريخ.،دكف طبعة ،دكف دار ىشر ،الفقيية

 ،بيركت ،الهحمى باآلثار،أبك هحهد عمي بف أحهد بف سعيد األىدلسي القرطبي ،حـزابف  .6

 دكف تاريخ. ،دكف طبعة ،دار الفكر

تح هحهد عبد ،الطبقات الكبرى،أبك عبد اهلل هحهد الٍاشهي البصرم البغدادم ،ابف سعد .7

 ـ. 1990-ٌػ 1410/ 1ط ،دار الكتب العمهية ،بيركت ،القادر عطا

رد الهحتار عمى الدر عابديف،هحهد أهيف بف عهر بف عبد العزيز الدهشقي، ابف  .8

 ـ.1992 ،2ط ،بيركت،دار الفكر،الهختار)حاشية ابن عابدين(
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 ،هقاصد الشريعة اإلسالهيةهحهد الطاٌر بف هحهد بف هحهد التكىسي،  ،عاشكر ابف .9

 .ـ، تح هحهد الحبيب ابف الخكجة2004ط ،كزارة األكقاؼ ،قطر

بيركت، دار  ،هقاييس المغة،أبك الحسيف أحهد بف زكريا القزكيىي ،فارسابف  .10

 .تح عبد السبلـ ٌاركف ،ـ1979ط  ،الفكر

 ،الهغني،الديف عبد اهلل بف أحهد بف هحهد بف قداهةقداهة،أبك هحهد هكفؽ ابف  .11

 ـ.1968 ،دكف طبعة ،هكتبة القاٌرة

 ،هحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شهس الديف ،قيـ الجكزيةابف  .12

 ـ.1973 ،2ط ،،بيركت، دار الكتب العمهيةالفوائد

 ، تح هحهد فؤادسنن ابن هاجوأبك عبد اهلل هحهد بف يزيد القزكيىي،  ،هاجةابف  .13

 دكف طبعة دكف تاريخ. ،عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

األشباه والنظائر عمى ،ىجيـ،  زيف الديف بف إبراٌيـ بف هحهد الهصرمابف  .14

 .ـ1999 ،1ط ،دار الكتب العمهية ،بيركت،،هذىب أبي حنيفة لنعهان

تح  ،هعيار العمم في فن الهنطق،هحهد بف هحهد  الطكسي ،حاهد الغزاليأبك  .15

 ،تح هحهد عبد الشافي الهستصفىـ. 1961ط ،دار الهعارؼ ،هصر ،سميهاف دىيا

 ـ.1993 ،1ط ،دار الكتب العمهية ،بيركت

سميهاف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عهرك األزدم  ،داكدأبك  .16

 الهكتبة العصرية. ،بيركت ،تح هحهد عبد الحهيد ،سنن أبي داودالٌسًجٍستاىي، 

رةأبك  .17 دكف  ،دكف طبعة ،طبعة دار الفكر العربي ،أصول الفقو،هحهد،ٌز

 دار الكتاب العربي. ،زىرة التفاسيرتاريخ.
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 ،هؤسسة الرسالة ،فقو النوازل،بكر بف عبد اهلل بف هحهد بف عبد اهلل ،زيدأبك  .18

 ـ.1996 ،1ط

هسند اإلهام أبك عبد اهلل بف هحهد بف ٌبلؿ بف أسد الشيباىي، أحهد بف حىبؿ، .19

،تحقيؽ شعيب األرىاؤكط كعادؿ هرشد كآخركف،إشراؼ د عبد الً  بن حنبلأحهد 

 .ـ2001، 1التركي،هؤسسة الرسالة،ط

تعريب  ،درر الحكام في شرح هجمة األحكام،عمي حيدر خكاجا أهيف ،أفىدم .20

 ـ.  1991 ،1ط ،دار الجيؿ ،فٍهي الحسيىي

 ،منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث ،محمد ناصر الديل ،األلباني .21

 .م1985 ،2ط ،بيروت

أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف هحهد بف سالـ الثعمبي،  ،هدماآل .22

دكف  ،بيركت، الهكتب اإلسبلهي ،تح عبد الرزاؽ عفيفي ،اإلحكام في أصول األحكام

 دكف تاريخ. ،طبعة

 ،انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو هيتاً ،هحهد عمي ،بارال .23

 ٌػ.1408 ،هجمة هجهع الفقً اإلسبلهي، العدد الرابع

حاشية البجيرهي عمى سميهاف بف هحهد بف عهر الهصرم،  ،بجيرهيال .24

 ـ.1995 ،دكف طبعة ،دار الفكر ،الخطيب

 ،كشف األسرار عمى أصول البزدوي،عبد العزيز بف أحهد بف هحهد ،بخارمال .25

 دكف تاريخ. ،دكف طبعة ،دار الكتاب اإلسبلهي
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الجاهع الهسند الصحيح الهختصر ،ارم، أبك عبد اهلل هحهد بف إسهاعيؿبخال .26

تح هحهد  ،هن أهور رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسننو وأياهو = صحيح البخاري

ير الىاصر  ٌػ.1422 ،1ط ،دار طكؽ الىجاة ،ٌز

هعالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير ،أبك هحهد الحسيف بف هسعكد ،بغكمال .27

 ـ.1997-ٌػ 1417 ،4ط ،دار طيبة لمىشر كالتكزيع ،تح هحهد الىهر كآخركف ،البغوي

كّشاف القناع ،هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس ،بٍكتيال .28

 دكف تاريخ. ،دكف طبعة ،بيركت، دار الكتب العمهية ،عن هتن اإلقناع

ـ، دكف هعمكهات 1873ط ،الهصباح الوضاح في صناعة الجراح،جكرج ،بكست .29

 طبع أخرل.

سنن أبك عيسى  هحهد بف عيسى بف سىٍكرة بف هكسى بف الضحاؾ،  الترهذم، .30

براٌيـ عطكة، هصر، هطبعة هصطفى الترهذي ، تحقيؽ أحهد شاكر كفؤاد عبد الباقي كا 

، رتبً عمى كتب الجاهع أبك بكر عمل الترهذي الكبير.  ـ1975\2البابي الحمبي، ط

تحقيؽ صبحي الساهرائي كآخركف،عالـ الكتب،هكتبة الىٍضة العربية، القاضي، 

  ٌػ1409، 1بيركت،ط

هحهد بف عمي ابف القاضي هحهد حاهد بف هحٌهد صابر الفاركقي  ،تٍاىكمال .31

هكتبة لبىاف  ،بيركت،تح عمي دحركج ،هوسوعة  كشاف اصطالحات الفنون،الحىفي

 ـ.1996\ 1ط،ىاشركف

)بحث  األعضاء اآلدهية هن هنظور إسالهي زرع ،هحهد الشحات ،جىدمال .32

ر الشريؼ ،هصر ،هيقٌدـ إلى هؤتهر هجهع البحكث اإلسبلهية الثالث عشر(  13 ،األٌز

 ـ.2009آذار  10 ،ٌػ1430ربيع األكؿ 
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رمال .33 تح  ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية،أبك ىصر إسهاعيؿ بف حٌهاد ،جٌك

 .ـ1987، 4ط ،دار العمـ لمهبلييف ،بيركت ،أحهد عطار

هواىب ،شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف هحهد بف عبد الرحهف ،الحطاب .34

 ـ.1992 ،3ط ،دار الفكر ،الجميل في شرح هختصر خميل

 ،دار الفكر ،بيركت ،شرح هختصر خميل،هحهد بف عبد اهلل الهالكي ،الخرشي .35

 دكف تاريخ   ،دكف طبعة

اب ،خبلؼ .36  .20ط ،دار القمـ ،الككيت ،عمم أصول الفقو،عبد الٌك

 ،عهاف ،عهميات زرع ونقل األعضاء بين الشرع والقانون،سهيرة عايد ،الديات .37

 ـ.1999 ،1ط ،دار الثقافة لمىشر كالتكزيع

نياية الهحتاج إلى ،الرهمي، شهس الديف هحهد بف أبي العباس أحهد بف حهزة .38

 ـ.1984ط ،دار الفكر ،بيركت ،شرح الهنياج

 ،ترجهة بدر الديف عاهكد ،طفل الهتخمف عقمياً عمم نفس ال،س.م ،ركبىشتيف .39

 ـ.1989ط ،هىشكرات كزارة الثقافة السكرية ،دهشؽ

دار  ،دهشؽ ،الوجيز في أصول الفقو اإلسالهي،هحهد بف هصطفى ،الزحيمي .40

 ـ.2006\2ط،الخير

بة بف هصطفى ،الزحيمي .41  ،1ط ،دار الفكر ،دهشؽ ،التفسير الوسيط،ٌك

 دكف تاريخ. ،4ط ،دهشؽ دار الفكر ،وأدلتوالفقو اإلسالهي ٌػ.  1422

 ،2ط ،دار القمـ ،دهشؽ ،شرح القواعد الفقيية،أحهد بف الشيخ هحهد ،الزرقا .42

 ـ.1989
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الهنثور في ،أبك عبد اهلل بدر الديف هحهد بف عبد اهلل بف بٍادر ،الزركشي .43

 ـ.1985 ،2ط  ،كزارة األكقاؼ الككيتية ،الككيت ،القواعد الفقيية

شرح الزركشي عمى هحهد بف عبد اهلل الزركشي الهصرم الحىبمي، ،الزركشي .44

 .ـ1993 ،1ط ،دار العبيكاف،هختصر الخرقي

اب بف تقي الديف ،السبكي .45 دار  ،بيركت ،األشباه والنظائر،تاج الديف عبد الٌك

 ـ.1991 ،1ط ،الكتب العمهية

كف د ،دار الهعرفة ،بيركت ،الهبسوط ،هحهد بف أحهد بف أبي سٍؿ ،السرخسي .46

 ـ.1993 ،طبعة

 ـ.2007 ،1ط ،هؤسسة الرسالة ،نقل األعضاء البشرية،سعاد ،سطحي .47

تيسير الكريم الرحهن في تفسير ،عبد الرحهف بف ىاصر بف عبد اهلل،السعدم .48

 ـ2000 ،1ط ،هؤسسة الرسالة ،تح عبد الرحهف المكيحؽ،كالم الهنان

 ،بحث هقدـ لمهؤتهر الثالث لؤلكقاؼ ،دور الوقف في رعاية الهعوقين،السكراف .49

 ٌػ.1430شكاؿ  20-18 ،الجاهعة اإلسبلهية ،الهديىة الهىكرة

دار   ،بيركت،األشباه والنظائر،جبلؿ الديف عبد الرحهف بف أبي بكر ،السيكطي .50

 ـ.1991 ،1ط ،الكتب العمهية

كتاب  ،حكم نقل أعضاء اإلنسان في الفقو اإلسالهي حسف عمي، ،الشاذلي .51

انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ـ. 1989 ،دار التحرير ،القاٌرة ،ريةالجهٍك 

 .العدد الرابع ،هجمة هجهع الفقً اإلسبلهي ،حيًا أو هيتًا في الفقو اإلسالهي

تح هشٍكر بف حسف  ،إبراٌيـ بف هكسى بف هحهد المخهي، الهكافقات ،الشاطبي .52

 .ـ1997، 1ط ،دار ابف عفاف  ،السمهاف
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هغني الهحتاج إلى هعرفة ،شهس الديف، هحهد بف أحهد الخطيبالشربيىي،  .53

 ـ.1994 ،1ط ،بيركت، دار الكتب العمهية ،هعاني ألفاظ الهنياج
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 ـ.1997 ،1ط ،دار الصابكىي ،القاٌرة،صفوة التفاسير،هحهد عمي ،الصابكىي .56
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 ،1ط ،هؤسسة الرسالة ،تح أحهد شاكر ،)تفسير الطبرم ( البيان في تأويل القرآن
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ــالحق ــ ــهـ ــ  الـ

 

 (1همحق رقم )

 فتكل داراإلفتاءاألردىية

 تجاىين الهجتهع وهسؤولية اإلعاقة ذوات الفتيات أرحام إزالة حرهة

 

 ( ـ2014/ 2( )194: )قراررقـ

 (ـ2014/ 1/ 9) ،الهكافؽ(ٌػ1435/األكؿ ربيع/7) بتاريخ

 كبعد أجهعيف، كصحبً آلً كعمى هحهد، سيدىا عمى كالسبلـ العالهيف،كالصبلة رب هلل الحهد

 الخهيس يـك الهىعقدة عشرة الحادية جمستً في اإلسبلهية كالدراسات كالبحكث اإلفتاء هجمس فإف

 ذكات الفتيات رحـ إزالة حكـ هسألة في ىظر قد( ـ9/1/2014) الهكافؽ( ٌػ1435/ربيعاألكؿ/7)

ا العقمية،بدعكل  اإلعاقة  هف الهختصيف آراء عمى اطمع الشخصية،كقد كىظافتٍا الصحية أضراٌر

 الدراسة العهميات،كبعد تمؾ عمى الهترتبة السمبية اآلثار عمى الهجمس كتعرؼ كاألطباء، التربكييف

 :هايأتي قرر الرأم كهداكلة

 التي الهرضية الحاالت في إال اإلىساف في تعالى اهلل خمقً عضك استئصاؿ عمى اإلقداـ اليجكز

 ٌذا هثؿ ييجيز عذرنا ىرل فبل العقمي أكالهرض اإلعاقة أصحاب العهمية،أها بٍذي عبلجٍا يككف

 كالجراحة،كآثار بالقطع صحية كهخاطرة اهلل، خمؽ عمى تعد   هف فيٍا لٍـ،لها العهميات هف الىكع

لحاؽ االعتداء تسٍؿ سمبية  .الفتيات بتمؾ كالضرر األذل كا 

 عمى الكاجب هايؤذيٍف،كها اإلعاقة،كتجىيبٍف ذكات بىاتٍـ صياىة كاألكلياء الكالديف عمى كالكاجب

 ذلؾ؛فحؽ تكفؿ التي البلزهة التدابير سيء،كسف استغبلؿ كؿ هف لٍف الحهاية تكفير الهجتهعات
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 عمى الصبر الجهيع هف هايقتضي كذلؾ. باالعتداءعميً اإلثـ اليتضاعؼ صياىتً،كي الضعيؼ

كيمبكيـٍ  رىاعو  كيمبكيـٍ }: كالسبلـ الصبلة عميً قاؿ فقد اهلل، عىد األجر اإلعاقة،كاحتساب ذكم ٍسئيكؿه  كى  هى

فٍ  ًتًً  عى  أعمـ. كاهلل. عميً هتفؽ {رىًعي 
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 (2همحق رقم )

 فتكل دار اإلفتاء الفمسطيىية

 دهاغي شمل هن تعاني لهن الرحم استئصال

 http://www.darifta.orgالفمسطيىيةدار اإلفتاء 135 الفتكل: رقـ

 كىفسية اجتهاعية هشكبلتالفتكل: ىكع

  :السؤاؿ 

ي ىفسٍا خدهة عمى تقـك أف كالتستطيع دهاغي، شمؿ هف تعاىي بىت  سف في اآلف بىفسٍا،ٌك

 عهمية إجراء األطباء هتكرر،كيفضؿ هٍبمي ىزؼ هف كتعاىي الشٍرية، الدكرة البمكغ،كتأتيٍا

 ذلؾ؟ في الشرع فهاحكـ. لمرحـ استئصاؿ

  الجكاب

 كصحبً آلً األهيف،كعمى سيدىاهحهد الخمؽ أشرؼ عمى كالسبلـ العالهيف،كالصبلة رب الحهدهلل

 كبعد؛ أجهعيف،

 كبركاتً اهلل كرحهة عميكـ السبلـ

 اإلىساف حياة عمى عىً،فالهحافظة هفسدة كؿ كدرء اإلىساف، حياة عمى الهحافظة ٌك األصؿ إف

 استئصاؿ ترؾ أف الطب أٌؿ هف االختصاص أٌؿ قرر التي الحالة ٌذي هثؿ األصؿ،كفي ٌي

 استئصاؿ عهمية إجراء فيجكز الفتاة،كبىاءعميً ٌذي حياة عمى كخطكرة ضرر إلى يؤدم الرحـ

 أكلمضرر،فإىً لمخطر حياتٍا اليعٌرض االستئصاؿ ترؾ كاف إف أها. حياتٍا عمى هحافظة لرحهٍا

 .العهمية ٌذي هثؿ إجراء يجكز ال

ك الحؽ يقكؿ كاهلل  السبيؿ يٍدم ٌك

 الرب أبك أحهد هحهد الشيخ/ الهفتي
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 (3همحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

 (4همحق رقم )

 القاىكف األردىي:

 (قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان وتعديالتوهختارات هن )

 1977( لسىة 23قاىكف هؤقت )

 

 

 2الهادة 

يككف لؤللفاظ كالعبارات الكاردة في ٌذا القاىكف الهعاىي الهحددة أدىاي إال إذا دلت القريىة عمى 

 :غير ذلؾ

ٌػػك الطبيػػب الهعتػػرؼ بػػً اختصاصػػيا بهقتضػػى القػػكاىيف كاألىظهػػػة   :الطبيػػب االختصاصػػي

 الهعهكؿ بٍا.

 أم هستشفى هرخص في الههمكة األردىية الٍاشهية.  : الهستشفى

 أم عضك هف أعضاء جسـ اإلىساف أك جزء هىً.  :    عضكال

هقتضػى الحػاؿ كتصػىيعً   ىزعً أك أزالتً هف جسـ إىساف حي أك هيػت حسػب  :ىقؿ العضك

 جسـ  أك غرسً في

 إىساف آخر.
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 4الهادة 

لؤلطباء االختصاصيف في الهستشفيات الهعتهدة هف الكزير ىقؿ العضك هف إىساف حي  - أ 

 - :بحاجة إليً كفقا لمشركطالتاليةإلى آخر 

أف ال يقع الىقؿ عمى عضك أساسي لمحياة إذا كاف ٌذا الىقؿ قد يؤدم لكفاة الهتبرع كلك  - 1

 كاف ذلؾ بهكافقتً.

أف تقػـك لجىػة هؤلفػة هػف ثبلثػة أطبػػاء اختصاصػييف بفحػص الهتبػرع لمتأكػد هػف أف ىقػػؿ  - 2

 العضك هف جسهً ال يشكؿ خطرا

 تقديـ تقريرا بذلؾ.عمى حياتً ك 

ك بكاهؿ إرادتً كأٌميتً عمى ىقؿ العضك هف جسهً - 3 كذلؾ  ،أف يكافؽ الهتبرع خطيا ٌك

 .قبؿ إجراء عهمية الىقؿ

إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة الهتكفى ألغراض قاىكىية لهعرفة سبب الكفاة أك  -*ب 

 الكتشاؼ جريهة فإىً يسهح لً

 :لمشركط التالية بىزع القرىية هىٍا كذلؾ كفقا

 أف ال يؤثر ىزعٍا عمى هعرفة سبب الكفاة كلك بعد حيف. -1

 أف تؤخذ هكافقة كلي أهر الهتكفى خطيا دكف إكراي -2

 ال يجكز أف يتـ التبرع بالعضك هقابؿ بدؿ هادم أك بقصد الربح. - ج

 5الهادة 

العضك هف جسـ  لؤلطباء االختصاصيف في الهستشفيات التي يكافؽ عميٍا كزير الصحة ىقؿ

 إىساف هيت إلى جسـ إىساف

 -:آخر حي يككف بحاجة لذلؾ العضك في أم هف الحاالت التالية
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إذا كاف الهتكفى قد أكصى قبؿ كفاتً بالىقؿ بإقرار خطي ثابت التكقيع كالتاريخ  -[أ 1]

 بصكرة قاىكىية.

ً الكلي الشرعي إذا كافؽ أحد أبكم الهتكفى في حالة كجكدٌها عمى الىقؿ أك كافؽ عمي -ب

 .األبكيففي حالة عدـ كجكد 

( ساعة بعد الكفاة 24إذا كاف الهتكفى هجٍكؿ الٍكية كلـ يطالب أحد بجثتً خبلؿ ) - ج

 عمى أف يتـ الىقؿ في ٌذي الحالة بهكافقة

 الهدعي العاـ.
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 (5الهمحق رقم )

 القاىكف الهصرم

  2010لسىة  5قاىكف رقـ هختارات هى

 بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية 

 

 .2010هارس سىة  6هكرر، في  9الجريدة الرسهية العدد 

 

 

 الفصؿ األكؿ 

 أحكاـ عاهة 

ال يجكز إجراء عهميات زرع األعضاء أك أجزائٍا أك األىسجة بىقؿ أم عضك أك جزء  :(1هادة )

هف عضك أك ىسيج هف جسـ إىساف حي أك هف جسد إىساف هيت بقصد زرعً في جسـ إىساف 

ً التىفيذية كالقرارات الهىفذة لً.   آخر إال طبقان ألحكاـ ٌذا القاىكف كالئحت

  

بقصد  ك جزء هف عضك أك ىسيج هف جسـ إىساف حي ال يجكز ىقؿ أم عضك أ :(2)  هادة

زرعً في جسـ إىساف آخر إال لضركرة تقتضيٍا الهحافظة عمي حياة الهتمقي أك عبلجً هف 

هرض جسيـ، كبشرط أف يككف الىقؿ ٌك الكسيمة الكحيدة لهكاجٍة ٌذي الضركرة كأال يككف هف 

  شأف الىقؿ تعريض الهتبرع لخطر جسيـ عمي حياتً أك صحتً.

كيحظر زرع األعضاء أك أجزائٍا أك األىسجة أك الخبليا التىاسمية بها يؤدم إلي اختبلط  

 األىساب. 
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( هف ٌذا القاىكف، ال يجكز ىقؿ أم عضك أك جزء 3،2هع هراعاة أحكاـ الهادتيف ) :(4هادة )

هف عضك أك ىسيج هف جسـ إىساف حي لزراعة في جسـ إىساف آخر، إال إذا كاف ذلؾ عمي 

  بيؿ التبرع فيها بيف األقارب هف الهصرييف. س

في جهيع األحكاؿ يجب أف يككف التبرع صادران عف إرادة حرة خالية هف  :(5هادة )

 عيكب الرضاء، ك ثابتان بالكتابة كذلؾ عمي الىحك الذم تحددي البلئحة التىفيذية لٍذا القاىكف. 

      

كؿ هف الهتبرع  إحاطةال يجكز البدء في عهمية الىقؿ بقصد الزرع إال بعد  :(7هادة )

( هف ٌذا 13بكاسطة المجىة الثبلثية الهىصكص عميٍا في الهادة ) -إذا كاف هدركان  -كالهتمقي 

ها الهحتهمة عمي  القريب أك البعيد كالحصكؿ  الهدلالقاىكف بطبيعة عهميتي الىقؿ كالزرع كهخاطٌر

الهتبرع كالهتمقي، أك هكافقة ىائبً أك ههثمً القاىكىي إذا كاف هف ىاقصي األٌمية أك عمي هكافقة 

ً الفقرة الثالثة هف الهادة ) -بالىسبة لمخبليا األـ  -عديهٍا  (. كتحرر المجىة 5كفقا لها ىصت عمي

ئبً أك هحضران بذلؾ ييكقع عميً الهتبرع، كالهتمقي ها لـ يكف غائبان عف الكعي أك اإلدراؾ أك ىا

 ههثمً القاىكىي.

  

يجكز لضركرة تقتضيٍا الهحافظة عمي حياة إىساف حي أك عبلجً هف هرض  :(8هادة )

جسيـ أك استكهاؿ ىقص حيكم في جسدي، أف يزرع فيً عضك أك جزء هف عضك أك ىسيج هف 

جسد إىساف هيت، كذلؾ فيها بيف الهصرييف إذا كاف الهيت قد أكصي بذلؾ قبؿ كفاتً بكصية 

التي تحددٌا البلئحة التىفيذية  لئلجراءاتك أقر بذلؾ كفقان هكثقة، أك هثبتة في أية كرقة رسهية، أ

 لٍذا القاىكف.
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