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  )١/٤(  ٢٦ : رار رقمق

  شأنب

  نتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاًا
  )٨٩ص  ١ج ،٤ع (لة امع جم
ـ دة يف اململكة العرجب مع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابعجملس جم نَّإ ة بي

   م،١٩٨٨)فرباير(شباط  ١١-٦هـ املوافق١٤٠٨صفر  ٢٣-١٨ من السعودية
د اطالعه على األحباث الفقهية والطبية الواردة إىل امع خبصوص موضوع انتفاع عب

   اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً،
لتقـدم  ا يف ضوء املناقشات اليت وجهت األنظار إىل أنَّ هذا املوضوع أمر واقع فرضهو

هرت نتائجه اإلجيابية املفيدة واملشوبة يف كثري من األحيان باألضـرار  وظ العلمي والطيب ،
النفسية واالجتماعية النامجة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية اليت تصان ا 

إعمال مقاصد الشريعة اإلسالمية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خـري   مع ان ،سكرامة اإلن
   لداعية إىل التعاون والتراحم واإليثار ،وا ة غالبة للفرد واجلماعة ،لحومص
بعد حصر هذا املوضوع يف النقاط اليت يتحرر فيها حمل البحث وتنضبط تقسـيماته  و

   وصوره وحاالته اليت خيتلف احلكم تبعاً هلا ،
   : ر ما يليقر
   : حيث التعريف والتقسيم من
أنسجة وخاليا ودماء وحنوهـا   من من اإلنسان ،ء صد هنا بالعضو أي جزيق : الًأو

   . انفصل عنه أم واء أكان متصالً به ،س . كقرنية العني
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استفادة دعت إليها ضـرورة املسـتفيد    هو نتفاع الذي هو حمل البحث ،اال : انياًث
احملافظة على وظيفة أساسية من وظائف اجلسم كالبصر  أو ياة ،الستبقاء أصل احل

   . لى أن يكون املستفيد يتمتع حبياة حمترمة شرعاًع . وحنوه
   : قسم صور االنتفاع هذه إىل األقسام التاليةتن : لثاًثا

   . ل العضو من حينق -١
   . قل العضو من ميتن -٢
   . نقل من األجنةلا -٣

   : مل احلاالت التاليةتش و من حي ،ي نقل العضوه : وىلصورة األال
ىل مكان آخر من اجلسد إ ل العضو من مكان من اجلسدنق"-!

   . قل اجللد والغضاريف والعظام واألوردة والدم وحنوهاكن نفسه ،
 . قل العضو من جسم إنسان حي إىل جسم إنسان آخرن"-#

قف عليه احليـاة ومـا ال   وينقسم العضو يف هذه احلالة إىل ما تتو
   . ليهتتوقف ع

 ون غري فـردي ، يكد وق د يكون فردياً ،فق ا ما تتوقف عليه احلياة ،أم
   . لثاين كالكلية والرئتنيوا ألول كالقلب والكبد ،فا

نه ما يقوم بوظيفة أساسية يف اجلسـم  فم أما ما ال تتوقف عليه احلياة ،و
   . ومنه ماال يقوم ا

نه ما له تأثري علـى  وم جدد ،نه ما ال يتوم منه ما يتجدد تلقائياً كالدم ،و
خلصية واملبيض وخاليا اجلهاز كا ة العامة ،صيلشخوا األنساب واملوروثات ،

   . نه ما ال تأثري له على شيء من ذلكوم العصيب ،
   : ي نقل العضو من ميتوه : صورة الثانيةال

   : الحظ أن املوت يشمل حالتنيوي
ئفه تعطالً ائياً ال رجعة فيه ت الدماغ بتعطل مجيع وظامو : األوىل حلالةا
   . طبياً
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قـد  ف . قف القلب والتنفس توقفاً تاماً ال رجعة فيه طبياًتو : يةالة الثاناحل
   . روعي يف كلتا احلالتني قرار امع يف دورته الثالثة

   : تم االستفادة منها يف ثالث حاالتوت ي النقل من األجنة ،وه : صورة الثالثةال
   . ليت تسقط تلقائياًلة األجنة احا
   . يب أو جنائيط الة األجنة اليت تسقط لعاملح
   . "الة اللقائح املستنبتة خارج الرحم ح
   : ن حيث األحكام الشرعيةم
وز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخر مـن  جي : الًأو

مراعاة التأكد من أنَّ النفع املتوقع من هـذه العمليـة    مع جسمه ،
ـ وب ح من الضرر املترتب عليها ،أرج  ادشرط أن يكون ذلك إلجي

إلصـالح   أو عضو مفقود أو إلعادة شكله أو وظيفته املعهود له ،
   . عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً

كان  إن ، روز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخجي : انياًث
راعى يف ذلك اشتراط وي لدم واجللد ،اك هذا العضو يتجدد تلقائياً ،

   . قق الشروط الشرعية املعتربةوحت األهلية ، ملكون الباذل كا
وز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من اجلسم لعلة جت : الثاًث

خذ قرنية العني إلنسان ما عند استئصال كأ مرضية لشخص آخر ،
   . لعني لعلة مرضيةا

و تتوقف عليه احلياة كالقلب من إنسـان حـي إىل   رم نقل عضحي : ابعاًر
   . ن آخرساإن

رم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسـية يف  حي : امساًخ
حياته وإن مل تتوقف سالمة أصل احلياة عليها كنقل قرنية العـني  

من وظيفة أساسية فهو حمل  ا إن كان النقل يعطل جزءاًأم كلتيهما ،
   . يف الفقرة الثامنةحبث ونظر كما يأيت 
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ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو ن وز نقل عضو مجي : دساًسا
شرط أن يأذن ب . تتوقف سالمة وظيفة أساسية فيه على ذلك أو ،

بشـرط موافقـة ويل أمـر     أو امليت قبل موته أو ورثته بعد موته،
   . املتوىف جمهول اهلوية أو ال ورثة له ناملسلمني إن كا

العضو يف احلاالت  قلاالتفاق على جواز ن أنَّ : نبغي مالحظةوي : بعاًسا
ذ ال إ . روط بأن ال يتم ذلك بواسطة بيع العضومش اليت مت بياا ،

   . جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع حبال ما
تغاء احلصـول علـى العضـو    اب املال من املستفيد ، لذـا بأم

   . حل اجتهاد ونظرفم اً،املطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكرمي
ـ  عدا احلاالت والصور املذكورة ،ا م كل : مناًثا ا يـدخل يف أصـل   مم

ب طرحه للدراسة والبحـث  وجي و حمل حبث ونظر ،فه املوضوع ،
   . ى ضوء املعطيات الطبية واألحكام الشرعيةعل يف دورة قادمة ،

  أعلم  هللاوا
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  )٢/٤(  ٢٧ : رار رقمق

  شأنب

  صندوق التضامن اإلسالميرف الزكاة لصاحل ص
  )٥١٧ص  ١ج ،٤ ع(لة امع جم
دة يف اململكة العربيـة  جب جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع نَّإ

   م،١٩٨٨)فرباير(شباط  ١١-٦هـ املوافق١٤٠٨مجادى اآلخر  ٢٣-١٨ من السعودية
اإلسالمي ووقفيته املقدمة  د اطالعه على املذكرة التفسريية بشأن صندوق التضامنبع

لى األحباث الواردة إىل امع يف دورته احلالية خبصـوص  وع الثة للمجمع ،لثإىل الدورة ا
   موضوع صرف الزكاة لصاحل صندوق التضامن اإلسالمي ،

   : ر ما يليقر
ن يف أل م وقفية صندوق التضامن اإلسالمي ،عجيوز صرف أموال الزكاة لد ال : الًأو

   . لكتاب الكرميا للزكاة عن مصارفها الشرعية احملددة يف ذلك حبساً
ندوق التضامن اإلسالمي أن يكون وكيالً عن األشـخاص واهليئـات يف   لص : نياًثا

   : صرف الزكاة يف وجوهها الشرعية بالشروط التالية
   . ة للموكل والوكيلبتتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنس نأ -١
ـ ال هدافه ،وأ ى نظامه األساسي ،يدخل الصندوق عل نأ -٢  بةتعديالت املناس

   . اليت متكنه من القيام ذا النوع من التصرفات
ال الواردة من الزكاة ومأن خيصص صندوق التضامن حساباً خاصاً باأل -ج

لزكاة الشرعية احبيث ال ختتلط باملوارد األخرى اليت تنفق يف غري مصارف 
   . ملرافق العامة وحنوهاكا ،


