
 

 الرحيم  الرحمن  للا  بسم 

 ر خليل أبو الرشتة أمير حزب التحري بن  عطاء  الجليل العالم  أجوبة  سلسلة

 رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"  أسئلة  على

 سؤال جواب 

 بالقلب التبرع وحرمة الملجئ إلكراها

 Saleem Eshaq إلى

 :السؤال

 ، وبركاته  للا  ورحمة   شيخنا عليكم  السالم

  وفي.  الواحد   الحكم   علة   ول   ككل   األحكام   علة   تعني   ل   والمقاصد   النفس،   على   المحافظة  الشريعة   مقاصد   من 

  حياة   على   للبقاء  والشراب   األكل  موضوع   في   خاصة   نهاأ  والحق   المحظورات،   تبيح   الضرورات   قاعدة  الشرع

 . المهلكة المجاعات  حصول عند   الناس

  التهديد   وأ  الجسم  من  جزء  بتر  وأ  النفس   أو  المال  جزء  أخذ   ذاإ  الكفر  بكلمة  التلفظ  يبيح  ئجلالم  واإلكراه

 . المحارم  في  الزنا وأ  واللواط

  نه أ   الظن  بغلبة  ل إو  قلب   لزراعة  بحاجة   نهإ  األطباء  له   قال   لشخص   يجوز  هل  الفهم   هذا  ظل  في   والسؤال

 ؟ التبرع غير   به   المتبرع العضو أخذ  وكذلك  حرام،  ةالوفا بعد  بالقلب  التبرع  نأ  العلم مع ،سيموت 

 . خيرا للا  جزاكم  فيدوني أ

 
 :الجواب

 وبركاته،   للا  ورحمة السالم  وعليكم 

  بعد  بالقلب  التبرع  وحرمة الملجئ   واإلكراه  والضرورات   المقاصد   موضوع  على   مطلع   أنك  سؤالك  من   واضح 

 قلب،   له   يزرع  لم   إن   موته   األطباء  ظن   على   غلب   لشخص   القلب   زراعة  حكم  عن  تسأل  فأنت   ذلك  ومع...  الوفاة

 ... به  المتبرع العضو  أخذ  وبين بالعضو  التبرع  بين  الفرق  إلى  وتشير

  اآلخر   ربيع  23  في   أصدرناه  سؤال   جواب  في  جاء  ما  بعض  لك  أثبت  فإني  تساؤلك  على  اإلجابة   قبل :  أولا 

 : األعضاء نقل  موضوع   حول م2018/ 30/12 الموافق  هـ1440

  من   األعضاء   نقل  حرمة   على  تدل  التي  األدلة  لى ع  اطلعت   أنك  فواضح  األعضاء  نقل  عن  لسؤالك  بالنسبة ... ]

  في  الستدلل   وقع   وقد   الستنساخ،   كتيب   في  مبين  هو   ما  وفق   الحي   إلى   الدم   معصوم   وهو   مات   الذي  الشخص 

 : وهما  الحي  إلى الميت  من  األعضاء  نقل  حرمة  على  بأمرين   الكتيب 

  سلطان   لهم  الورثة  ول   موته،  بعد   جسمه  ى عل  سلطان   له  الميت   فال  موته،  بعد   الميت   جسم  أحد   يملك  ل  أنه  -1

  بعضو   يتبرعوا  أن  الورثة  ول  الميت   يملك  فال  وعليه...  الشرعية  األدلة  دلت   كما  وذلك  موته،  بعد   الميت   جسم   على

 ... عليه لهم  سلطان  ول ملكهم  في  واقع غير   ألنه  الميت  جسم  من

 : يلي  كما  وذلك...  به  تمثيلال  يجوز  ل  وكذلك وإيذاؤه،   الميت  على   التعدي  يجوز   ل  أنه  -2

  تدل  كما   الحي،   حرمة  للميت   أن   على  واضحة  دللة   "تدل  أحاديث   وردت  فقد   واإليذاء التعدي   لحرمة   بالنسبة  -أ

  الحي  على  التعدي  يجوز  ل   فكما  وإيذائه،  الحي   حرمة  على  التعدي   مثل   وإيذاءه،  الميت   حرمة  على  التعدي  أن  على

  قطع  أو  بطنه،   بشق  الميت   على  التعدي  يجوز  ل  فكذلك  عظمه،  كسر   أو  ينه،ع   قلع  أو  عنقه،  قطع  أو  بطنه،  بشق

 الميت   إيذاء  يحرم  فكذلك  جرح،  أو   ضرب،  أو  بشتم،  الحي  إيذاء  يحرم  وكما.  عظمه   كسر   أو  عينه،  قلع   أو  عنقه،

 : األحاديث  هذه  ومن "، ...جرح أو ضرب، أو  بسب،



ه    اْلَمي  ت    َعْظم    »َكْسر  :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص   للا   رسول   أن   عنها   للا  رضي  المؤمنين   أم  عائشة  عن  -   أحمد   رواه   َحي اا«  َكَكْسر 

 . حبان  وابن   داود  وأبو

  »لَ :  فقال  قبر   على   متكئ   وأنا   ملسو هيلع هللا ىلص   للا   رسول  رآني :  قال  األنصاري   حزم   بن  عمرو  طريق   عن   أحمد   روى   -

بَ  ت ْؤذ   «  َصاح   . اْلقَْبر 

قَة    َجْمَرة    َعلَى  أََحد ك مْ   يَْجل سَ   »أَلَنْ :  ملسو هيلع هللا ىلص  للا  رسول  قال:  قال  هريرة   أبي  طريق  من  وأحمد   مسلم  روى  - تََحر     م 

نْ   لَه   َخْير   «   َعلَى يَْجل سَ   أَنْ  م   . قَْبر 

  لنقلها  رئتيه،  أو   كبده  أو  كليته   أو   قلبه  ألخذ   بطنه  شق  أو  الميت،  عين  "قلع  فإن  بالميت   للتمثيل  بالنسبة   -ب 

 : الُمثْلَة" عن   نهى  واإلسالم   بالميت،  تمثيالا   يعتبر  إليها، حاجة  في  هو   آخر لشخص 

ثْلَة«  النُّْهبَى  َعن   ملسو هيلع هللا ىلص  للا   َرس ول   »نََهى :  قال  األنصاري  زيد  بن   للا  عبد   عن   البخاري روى -  َواْلم 

وا :  فقال   سرية   في   ملسو هيلع هللا ىلص   للا   رسول   بعثنا :  قال  عسال  بن   صفوان   عن  والنسائي  ماجه   وابن  أحمد   روى   - ير    »س 

وا  َولَ  ت َمث  ل وا  َولَ   ب اهلل ، َكفَرَ  َمنْ  قَات ل وا  للا ،  َسب يل   َوف ي  للا ،  ب اْسم    .َول يداا«  تَْقت ل وا َولَ  تَْغد ر 

  معصوم   وهو  مات   شخص   من  عضو  نقل  أن  وضوح  بكل  يظهر  فإنه  األعلى  في  المذكورة  األدلة  على  وبناء

ا  حرام حي إلى الدم  . السابق  السؤال جواب  من  النقل انتهى [ ... شرعا

 : الضطرار حالة في األعضاء نقل   عن الستنساخ  كتيب في  جاء ما  كل أنقل  وكذلك

 بالموت،   مهددة  حياته  وأصبحت   الزاد،  فقد   الذي  للمضطر  فيها  للا  أباح  التي  الحالة  هي  الضطرار  حالة... ]

  هذه  في   فهل.  ذلك  وغير   الخنزير،  ولحم   والدم،  كالميتة،   أكلها،   للا   حرم   التي   المطعومات   من   يجده  مما   يأكل   أن

 إليه؟  العضو  نقل   على حياته بقاء   يتوقف  آخر، شخص  حياة  إلنقاذ   الميت  أعضاء  من  عضو  نقل يُباح  الحالة

  شخص   من   األعضاء  نقل  حكم   معرفة   إلى   لنتوصل  الضطرار  حكم   معرفة   من  بد    ل   ذلك  على   وللجواب 

 . إليها  حاجة  في آخر شخص  إلى  حياته، انتهت 

  مهددة   حياته   وأصبحت   الزاد،  فقد   الذي   للمضطر  أباح   قد   وتعالى  سبحانه  للا  فإن  الضطرار،  حكم   أما •

  وغير   والخنزير،  والدم،  كالميتة،  حياته،  يحفظ  حتى  أكلها،  للا   م ر  ح  التي  المطعومات   من  يجده  ما  يأكل   أن  بالموت،

مَ   إ نََّما ﴿:  تعالى   قال.  أكله   للا  حرم   مطعوم  كل  من  ذلك ير    َولَْحمَ   َوالدَّمَ   اْلَمْيتَةَ   َعلَْيك م    َحرَّ نز  لَّ   َوَما  اْلخ    للا     ل غَْير    ب ه    أ ه 

 يسد    ما   المحرمة   المطعومات   هذه  من   يجده  مما  يأكل  أن   فللمضطر.  ﴾َعلَْيه    إ ثْمَ   فاَل  َعاد    َولَ   بَاغ    َغْيرَ   اْضط رَّ   فََمن  

ا،   يَُكنْ   ومات،  منها   يأكل  لم   فإن   حياته،   ويبقي   رمقه،   تَْقت ل وا  َولَ ﴿ :  يقول  وتعالى  سبحانه   وللا   لنفسه،  قاتالا   ويَُكنْ   آثما

 . ﴾أَْنف َسك مْ 

  من   األعضاء  نقل  حالة  على  الحكم   هذا  يطبق  أن  يمكن  فهل  الضطرار،  حكم  من  تقدم  ما   على   وبناءا  •

 القياس؟  بطريق  حياته  إلنقاذ  إليها  محتاج  آخر شخص  إلى  حياته انتهت  شخص 

  العلة   تكون   أن   يقتضي   المسألة،   هذه  في   القياس   كمح  تطبيق   شرط   إن   إذ   نظر،  فيه   ذلك  على   والجواب  •

  حالة   هو   الذي  -  عليه  المقيس   األصل  لعلة   مشاركة  -  األعضاء  نقل  حالة   هو   الذي  -  المقيس   الفرع   في   الموجودة

  الفرع،  إلى   األصل   حكم  تعدية   هو   إن ما   القياس  ألن    جنسها،   في   وإما   عينها،  في   إما   -  الزاد   فقد   لمن   الضطرار

  علة  تكن   لم  خصوصها،  صفة  في  ول  عمومها،  صفة   في  لها   مشاركة  الفرع  علة   تكن   لم   فإذا  األصل،  علة  بوساطة

 . الفرع  إلى  األصل حكم   تعدية يمكن   ل  وبذلك  الفرع، في  موجودة األصل

  عليها   يتوقف  التي األعضاء من تكون  أن إما المنقولة، األعضاء هذه  فإن األعضاء، نقل  لحالة  بالنسبة وهنا •

  عليها   يتوقف   ل   التي   األعضاء  من  تكون  أن  وإما  والرئتين،  والكليتين،  والكبد،  كالقلب،  الظن،  بغلبة   الحياة  إنقاذ 

 . وأمثالها  والرجل، واليد، صحيحة، كلية  عنده  لمن  الثانية  والكلية  كالعين،  الحياة، إنقاذ 

  علة   فإن  اإلنسان   موت   لى إ  فقدها  يؤدي  ل  والتي  الحياة،   إنقاذ   نقلها   على   يتوقف  ل   التي   األعضاء   أما •

  ل   ذلك  على   وبناءا .  عليها  الضطرار  حكم  ينطبق   ل  وبالتالي  فيها،   موجودة  غير  الحياة   إنقاذ   هي   والتي   األصل،



 موقع الخالفة                   موقع إعالميات حزب التحرير          موقع جريدة الراية                        إلعالمي المركزي اموقع المكتب        موقع حزب التحرير                              

         tahrir.org-ut-www.hizb              tahrir.info-ut-www.hizb           www.alraiah.net                 www.htmedia.info                  www.khilafah.net 

ا   يجوز   شخص   إلى   حياته   انتهت   شخص   من   الرجل  أو   اليد،   أو   صحيحة،  كلية   عنده  لمن  الكلية  أو   العين،   نقل  شرعا

 . إليها محتاج آخر

 : ناحيتان  ففيها  الظن، بغلبة اإلنسان  حياة  إنقاذ  نقلها   على  يتوقف  يالت  األعضاء وأما •

  حالة   في   هي  كما  الحصول،  متأكدة  غير  -  وإبقاؤها  الحياة  إنقاذ   هي  والتي  -  فيها  الموجودة  العلة  أن:  األولى 

م   لما   المضطر  أكل  ألن    الضطرار، ا   يؤدي  المطعومات   من  أكله   للا  حر   القلب،  نقل  أن   غير  حياته،   إنقاذ   إلى   حتما

ا   يؤدي ل الكليتين،  أو   الرئتين،  أو   الكبد،  أو   وقد  اإلنقاذ،  يحصل  فقد   إليه،  األعضاء  هذه  نقلت   من   حياة   إنقاذ   إلى  حتما

 . مكتملة غير   فالعلة ولهذا.  ذلك  تثبت   األعضاء هذه إليهم  نُقلت   من مع  حصلت  التي  الكثيرة  والوقائع .  يحصل   ل

ا   الفرع   يكون  أن   وهو   القياس،   في   الفرع  شروط   من   آخر   طبشر  فتتعلق   الثانية،  الناحية   أما   تعارض   من   خاليا

  راجح   نص   ورد   وقد   -  األعضاء  نقل  حالة  وهو  -  الفرع  في   وهنا.  القياس   عل ة  اقتضته  ما  نقيض   يقتضي  راجح

 النص   وهذا  به،   التمثيل  أو  إيذائه  أو  الميت   حرمة  على  العتداء  تحريم  وهو  القياس،  عل ة  اقتضته  ما  نقيض   يقتضي

 . الجواز من   األعضاء نقل   عل ة اقتضته ما  نقيض   هو الراجح،

  كالقلب،   الحياة،  إنقاذ   نقلها  على  يتوقف  التي  األعضاء  نقل  يجوز  ل   فإنه  الناحيتين،  هاتين   على  وبناءا  •

ا   الدم،  معصوم   وهو  الحياة،  فقد   شخص   من  والرئتين،  والكليتين،  والكبد، ا   أو  كان   مسلما ا، مس   أم  معاهداا   أو   ذميا   تأمنا

 . الستنساخ كتيب  من  النقل انتهى إليه[ األعضاء هذه نقل   على حياته تتوقف آخر  شخص  إلى

ا    إنقاذ   نقلها   على   يتوقف   التي   األعضاء   سائر   )ومثله   القلب   نقل   أن   "أولا"   البند   في   المذكور   من   واضح:  ثانيا

ا،  حرام  الدم  معصوم   من   والرئتين(   والكليتين،  كالكبد،  الحياة،   ل   لغيره   بقلبه   الدم   معصوم  تبرع  أن  يعني  اوهذ   شرعا

ا   قائم   المحرم   التعدي  معنى  ألن   يجوز   ل  الدم  معصوم   من   به   المتبرع  القلب   أخذ   أن   كذلك  ويعني  يجوز،    عند   أيضا

  بل   بقلبه،   وليه   أو   الدم   معصوم   تبرع   فقط   ليس   القلب   نقل   موضوع   في   فالمحرم   به،   المتبرع  الدم   معصوم   قلب   أخذ 

ا   حرام   هو   آخر  شخص   جسم  في  وزرعه   به  المتبرع  الدم   معصوم  قلب   أخذ    الميت   جسم  على  التعدي  معنى  ألن  أيضا

  في   الدم  معصوم   قلب   وضع عند  وحاصل  جسمه،  من   الدم   معصوم  قلب   انتزاع   حالة   في أي   التبرع   حالة  في   حاصل

  دفن   هو   الدم   المعصوم   الميت   جسم   من  عضو   انتزاع   حالة  في   أي   الحالة  هذه  مثل   في   والواجب   آخر،  شخص   جسم 

  طريق   من  داود   أبو   أخرج  فقد   آخر،   شخص   لمعالجة  استعماله  ل  الدم  المعصوم  المتبرع  جسم  من  المنتزع  العضو

ه    اْلَمي  ت    َعْظم    َكْسر  :  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص للاَّ    َرس ولَ   »أَنَّ   عنها للا  رضي   عائشة   سنن   شرح  المعبود   عون   في  وجاء. َحي اا«  َكَكْسر 

  جنازة   في  ملسو هيلع هللا ىلص   للا  رسول  مع  خرجنا:  قال  عنه   للا  رضي  جابر  عن   الحديث،  سبب   بيان   في   السيوطي  قال:  داود   أبي

ا   الحفار  فأخرج  معه،  وجلسنا   القبر  شفير  على  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   فجلس ا   عظما :  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   فقال  ليكسره،  فذهب   عضداا   أو   ساقا

ْرَها  »لَ  ا   إ يَّاه    َكْسَركَ   فَإ نَّ   تَْكس  كَ   َمي  تا ا   إ يَّاه    َكَكْسر  نْ   ،َحي ا «   َجان ب    ف ي  د سَّه    َولَك   هذه   وفق  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص   فالرسول  ،اْلقَْبر 

 . دفنه  يجب  عنه  المنفصل  الميت  عضو  أن منه ويفهم  الميت  عظم   دفن  بإعادة  الرواية

  ل   وكذلك   الدم،  معصوم   الحي   من   كالقلب  عليه   الحياة  تتوقف   الذي   العضو  أخذ   يجوز   ل   أنه   هي   والخالصة

ا ...  آخر  إلنقاذ  انك  وإن  حتى  به  التبرع  يجوز   يملك  ل  الشخص  ألن  الوفاة  بعد  بأخذه  الوصية  تجوز  ل  وأيضا

  ل   ثم   ومن   المتوفى،  جسم  يملكون  ل  ولكن  المال،   من   نصيبهم   إل   الورثة   يملك  ل  وكذلك   وفاته،   بعد   جسمه 

 . وحرام  عليه  عدوان ألنه  المتوفى جسد من  جزء  بأي التبرع  يستطيعون 

ا،  التوضيح هذا يكون   أن آمل  . وأحكم   أعلم وللا   كافيا

 الرشتة  أبو خليل بن  عطاء أخوكم

 ـه 1442جمادى األولى  11

 م 12/2020/ 26الموافق 

 :الفيسبوك على)حفظه للا(  األمير  صفحة  من  الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2826201610959178 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2826201610959178

