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 التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة في النوازل الطبية

 (تطبيقية  ةنظريدراسة  )
 الملخص

ىذه الرسالة حبث كيفي مكتيب قامت فكرتو عن حاجة الناس إىل معرفة أحكاـ 
اليت استجدت من زمن إىل زمن،  - احلاجة تنزؿ منزلة الضركرة قاعدة -النوازؿ الطبية عرب 

ألهنا سبثل جانب اليسر ُب الشريعة اإلسالمية، كتربز مساحة ىذا  ،خاصة ذلا أمهية فالقاعدة
، كيدكر البحث حوؿ الدين الذم يراعي أحواؿ الناس كيقدـ مصاحلهم كحيفظ ضركرياهتم

( كما ىي األدلة على اعتبار  ۲( ما ىو الفهم الصحيح للحاجة كالضركرة؟ ) ١ثالثة أمور: ) 
بعض النوازؿ الطبية نظر القاعدة احلاجة تنزؿ منزلة ( كما حكم  ٣احلاجة كشركط إعماذلا ) 

( ١ كادلعاصرين توصل الباحث إىل: )الضركرة؟ كبعد البحث ُب كل من أقواؿ العلماء ادلتقدمُت
يلتقياف ُب كوهنما سببا لرفع الضيق كاحلرج، إال أف زلل الضركرم ُب أف احلاجة كالضركرة  

ركرة أقول كمقدـ من احلاجة كذلما أكجو الشبو ادلنهيات اليت يبيحها سلالف للحاجي كالض
( احلاجة على اعتبارىا مكتسبة من الكتاب كالسنة كاإلمجاع كالعقل  ۲كأكجو الفرؽ ) 

مراعاة شركطها ادلعتربة، كىي أف تكوف احلاجة متحققة، كأف تكوف متعينة، كإعماذلا ال بد من 
ثبت بالدليل الشرعي الًتخيص هبا، كأف تكوف غالبة، كأف تكوف ُب زلرمات الوسائل، كأف ي

ظهر تأثَت ىذه القاعدة ُب مجلة من التطبيقات ُب (  ٣كأال يعارض ما ىو أقول منها ) 
جواز التربع باألعضاء (١)النوازؿ الطبية، كأشهرىا ما ذكرىا الباحث ُب ىذه الرسالة كىي: 

دلن حيتاج إليها عند أكثر الفقهاء ادلعاصرين، كيكوف ذلك كفق الشركط كالضوابط الشرعية، 
لى ضرر يتأذل منو كجواز إجراء عمليات التجميل احلاجية لألمراض اليت اشتملت ع(۲)

كمل يكن  جةكعدـ جواز التداكم باحملرمات إال إذا قامت الضركرة أك احلا( ٣ادلريض ادلصاب،)
كجواز إجهاض اجلنُت ادلشوه، إذا ربقق شركط العمل باحلاجة،  (٤ىناؾ بديل من احلالؿ،)

( ٦كفق شركط كضوابط زلددة،) نزع أجهزة اإلنعاش من ادلريض ادليئوس من احلياةكجواز ( ٥)
 كالتلقيح الصناعي الذم يكوف بُت الزكجُت فهو جائز عند أكثر الفقهاء ادلعاصر

 .الضرورة  الرئيسة :الطب, الحاجة,الكلمات 
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Abstract 

 
 This thesis is a basic literature discussion of the idea of writing is the 

human need to know the laws of contemporary medical problems through the 

qaidah Alhajah Tunazzil Manzilat Ad-dhoruroh (the need for occupation of 

emergency) whose problems appear new things from time to time,So this rule has 

a special virtue in which it presents the easiness of Islamic shari'ah and reveals 

religious tolerance that takes account of the human condition and puts the good 

for them and guards their needs, The discussion of this thesis explains the three 

main problems: (1) What is the correct understanding of needs (hajah) and 

emergency? (2) And what is the argument that shows the perceived needs (hajah) 

in the Shari'a and what are the conditions in practice? (3) And what is the law of 

some contemporary medical problems in the scales of Alhajah Tunazzil Manzilat 

Ad-dhoruroh's rule? And after studying each of these problems came the 

discussion to: (1) That needs (hajah) and emergency meet / sides from side 

because raises the narrowness and difficulty, It's just that the emergency of halal 

aspect is somewhat different from the need (hajah) where the emergency is 

stronger and takes precedence over the needs (hajah) and both have the sides of 

similarity and difference,(2) the need for (hajah) the source of its delusion is 

drawn from the Qur'an, sunnah, ijma 'and reason, and to practice it must take into 

account the applicable conditions, (3) There has been a demonstration of this 

principle in some contemporary medical issues,, And the most / popular is what 

the author mentioned in this thesis are: (1) It is possible to donate organs and 

transplant them for existing needs (hajah) according to the majority of 

contemporary scholars and of course must be in accordance with the terms and 

rules of syar'I, (2) It may be surgical operation because of the need (hajah) caused 

by a disease that torture people who suffer from the disease,(3) It is not 

permissible to seek illicit treatment except for emergency or need (hajah) as long 

as there is no halal replacement, (4) It is possible that the abortion of the diseased 

fetus during the fulfillment of conditions of practice needs (hajah), (5) It is 

permissible to remove the life-saving devices from the dying patient according to 

the applicable terms and rules, (6) artificial insemination that occurs between 

husband and wife so it may be according to the majority of contemporary 

scholars. 

Keywords: Medical, Needs, Emergency 

Abstrak 

Tesis ini adalah pembahasan pustaka yang dasar ide penulisannya adalah 

kebutuhan manusia untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan kedokteran 

kontemporer melalui qaidah Alhajah Tunazzil Manzilat Ad-dhoruroh ( kebutuhan 

menduduki kedudukan darurat ) yang permasalahannya muncul hal-hal baru dari 

masa ke masa, Maka kaidah ini memiliki keutamaan yang khusus dimana ia 

menampilkan sisi kemudahan dalam syari’at islam dan menampakkan toleransi 

agama yang memperhatikan kondisi manusia dan mendahulukan kebaikan untuk 
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mereka dan menjaga kebutuhan mereka, Pembahasan tesis ini menjelaskan 

tentang tiga masalah utama: (1) Apa pemahaman yang benar terhadap kebutuhan ( 

hajah) dan darurat ? (2) Dan apa dalil yang menunjukkan dipandangnya 

kebutuhan (hajah) dalam syariat dan apa syarat dalam mengamalkannya? (3) Dan 

apa hukum sebagian permasalahan kontemporer kedokteran dalam timbangan 

kaidah Alhajah Tunazzil Manzilat Ad-dhoruroh ?, Dan setelah dipelajari setiap 

permasalahan tersebut sampailah pembahasan ini kepada: (1) Bahwasanya 

kebutuhan (hajah)  dan darurat bertemu/sama dari sisi sebab mengangkat 

kesempitan dan kesulitan, Hanya saja darurat dari segi penghalalan terhadap yang 

haram agak berbeda dari kebutuhan (hajah) dimana darurat lebih kuat dan lebih 

didahulukan dari kebutuhan(hajah) dan keduanya memiliki sisi-sisi kesamaan dan 

perbedaan(2) kebutuhan (hajah) sumber pendalilannya terambil dari 

alquran,sunnah,ijma’ dan akal dan untuk mempraktekkannya mesti 

memperhatikan syarat-syarat yang berlaku (3) Telah tampak prektek kaidah ini di 

beberapa permasalahan kedokteran kontemporer , Dan yang paling 

banyak/populer inilah yang penulis sebutkan di tesis ini yaitu: (1) Bolehnya 

donasi organ tubuh dan mencangkokkannya bagi yang ada kebutuhan (hajah) 

menurut mayoritas ulama kontemporer dan tentunya harus sesuai dengan syarat 

dan aturan syar’i,(2)  Bolehnya operasi bedah karna adanya kebutuhan (hajah) 

disebabkan adanya penyakit yang memudhoratkan orang yang mengidap penyakit 

tersebut,(3) Tidak boleh berobat dengan yang haram kecuali darurat atau 

kebutuhan (hajah) selama tidak ada pengganti yang halal,(4) Boleh nya aborsi 

janin yang berpenyakit selama  terpenuhi syarat-syarat mengamalkan kebutuhan 

(hajah),(5)  Bolehnya menggunakan DNA untuk menetapkan keturunan sesuai 

dengan syarat dan aturan yang berlaku,(6) inseminasi buatan yang terjadi antara 

suami-istri maka itu boleh menurut mayoritas ulama kontemporer.  

Kata kunci: Kedokteran, Kebutuhan, Darurat 

 ةالمقدم.1

فدراستو يسهل حفظ الفركع  ،إف علم القواعد الفقهية من العلـو الشرعية ادلهمة

: " كمن ضبط الفقو بقواعده استغٌت عن  ( ١ػ)كيغٍت عن أكثر اجلزئيات ككما قاؿ القراُب 

 . ).۲(حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها ُب الكليات "
                                                           

ىو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبداهلل الصنهاجي ادلصرم ادلالكي، ادلشهور بالقراُب، كلد سنة  ١     
ق، من رلتهدم ادلالكية، انتهت إليو رئاسة الفقو ُب ادلذىب، برز ُب الفقو كأصولو كالعلـو العقلية، لو ٦٢٦

، توُب سنة  مؤلفات، منها: الذخَتة، كالفركؽ، كنفائس األصوؿ ، كالعقد ادلنظـو  ق. ٦٨٤ُب اخلصوص كالعمـو
 .١/٣( ص.ق1418بَتكت: دار الكتب العلمية ).الفركؽأيب العباس أمحد بن إدريس القراُب، .  ۲      
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ُب قاعدة كاحدة من تلك كىذا البحث الذم أنا بصدد التقدمي لو إمنا ىو        

كىذه القاعدة ذلا  ،القواعد الفقهية ادلهمة كىي قاعدة ))احلاجة تنزؿ منزلة الضركرة ((

خاصة ألهنا سبثل جانب اليسر ُب الشريعة اإلسالمية ، كتربز مساحة ىذا الدين  أمهية

عل الذم يراعي أحواؿ الناس كيقدـ مصاحلهم كحيفظ ضركرياهتم ، كىذه كأمثاذلا شلا جي

 اإلسالـ دينا صاحلا لكل زماف كمكاف .

ُب اجملػػػاالت ادلفتلفػػػة يػػػاة النػػػاس الػػػذم اتصػػػفت بػػػو حالتطػػػور الكبػػػَت كاليػػػـو رأينػػػا 

إىل  أك كلهػػػمهم مػػػن كثػػػَتو   حتيػػػاجايقتضػػػي ، كادلسػػػائل ادلسػػػتجدة كخاصػػػة ُب النػػػوازؿ الطبيػػػة

كذاؾ ادلنطػػق ينبغػػي أف يتسػػع أثػػر  ،ككفػػق ىػػذه الرؤيػػة  ،احلاجػػة مػػن مظػػاىر شػػيءو التلػػبس ب

ككػاف  ،ىذه القاعدة ليشمل أبوابا أخرل  ُب الفقو، مىت اربدت العلل ك تطابقت ادلقاصد

 ُب تطبيقها تيسَت يوافق مقاصد احلق كيراعي مصاّب اخللق.

 الطبية.كىذا كلو يدفع الباحث على دراسة ىذه القاعدة كتطبيقها ُب النوازؿ 

 مشكلة البحث

، كالغالب أف عدد من الباحثُت ُب النوازؿ استشهادا هبذه القاعدةلقد كتب 

كثَتة ادلآخذ، األمر الذم جيعل البحث طويال   كوف متسعة األطراؼادلسائل النازلة أف ت

كمتشعبا، كمقاـ البحث ال يناسب بسط الكالـ فيها، كلذلك فإين سأقتصر على الغرض 

من دراسة ىذه ادلسائل، كىو بياف التطبيقات الفقهية للقاعدة ُب ستة النوازؿ الطبية 

 ة :ىذا البحث من خالؿ اإلجابة عن عدد من األسئل ةدراسفقط، كميكن 



5 
 

 كزراعتها ؟ ككيف تطبيق القاعدة فيو ؟ التربع باألعضاءما حكم (  ١     

 ما حكم إجراء عمليات التجميل ؟ ككيف تطبيق القاعدة فيو ؟ ( ٢     

 ما حكم التداكم باحملرمات ؟ ككيف تطبيق القاعدة فيو ؟(  ٣     

 ( ما حكم إجهاض احلمل ادلشوة ؟ ككيف تطبيق القاعدة فيو ؟ ٤     

 ( ما حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية ؟ ككيف تطبيق القاعدة فيو ؟ ٥     

 ( ما حكم التلقيح االصطناعي ؟ ككيف تطبيق القاعدة فيو ؟ ٦     

 أىداف البحث

 التربع باألعضاءبياف حكم   كاألىداؼ الىت أراد هبا الباحث َب ىذا البحث :

كزراعتها كتطبيق القاعدة فيو. بياف حكم إجراء عمليات التجميل كتطبيق القاعدة فيو. 

التداكم باحملرمات كتطبيق القاعدة فيو. بياف حكم إجهاض احلمل ادلشوة  بياف حكم

كتطبيق القاعدة فيو. بياف حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية كتطبيق القاعدة فيو. بياف 

 تطبيق القاعدة فيو.ك  التلقيح الصناعي محك

 . منهج البحث2

قاـ الباحث منهج االستقرائي التحليلي التطبيقي ، كقاـ بعرض ادلسائل ادلستجدة 

كقاـ ببياهنا كتوضيحها كتطبيقها بالقاعدة، عن طريق استقراء التاـ دلصادر ادلسألة كمجع 

الكتب كالبحوث ادلتعلقة هبا كمراجعتها لذلك كتتبع الكتب من العلماء القداماء 
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دمية كاجملالت العلمية كالرسائل كادلقاالت كاالعتماد عند كادلعاصرين كالدراسة األكا

 الكتابة على ادلصادر األصلية ُب مسألة حبسبها.

البحث ادلكتيب  كىو طريقة  ىواستحدـ الباحث َب ىذا البحث : مصادر المعلومات

ف َب مجع البيانات كادلواد الىت أخذت من الكتب كالتقارير كاجملالت العلمية ادلتعلقة بعنوا

 البحث، لذلك سلك الباحث مناىج البحث ما يلى :

 ( الطريقة ادلباشرة كىي أخذ ادلواد على ما كتبو العلماء من غَت التغيَت كال التبديل.١

( الطريقة غَت ادلباشرة كىي أخذ ادلواد كجوىرة الفكرة من العلماء مع بعض تصرفات ۲

 كزيادة كنقص.

 ىذا البحث على النحو التايل:قد سلك الباحث َب : طريقة كتابة البحث

 : منهج الكتابة، كيكوف على ضوء النقاط اآلتية : األمر األول

 التمهيد للمسألة دبا يوضحها اف احتاج ادلقاـ لذلك. -١

ادلنهج ُب دراسة التعريفات كىو بذكر التعريف اللغوم كالتعريف االصطالحي مع  -۲

 شرح كل منها اف احتاج إىل ذلك.

 ربرير زلل النزاع، ٍب ذكر األقواؿ ُب ادلسألة ادلنهج ُب حبث ادلسائل اخلالفية كاآلٌب : -٣

ترجيح ما يظهر ٍب  ٍب ذكر ما يرد عن الدليل من مناقشات، ٍب ذكر األدلة لكل قوؿ،
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رجحانو، كيكوف ذلك مبنيا على سالمة أدلة القوؿ أك بعضها كبطالف أدلة األخرل أك 

 ضعفها.

 كيكوف مقدار حبث أم مسألة حسب ما يناسب مقاـ ذكرىا ُب البحث. -٤

 : منهج التعليق ك التهميش، كيكوف على ضوء النقاط التالية : األمر الثاني

 .مباشرة بياف أرقاـ األيات كعزكىا لسورىا -١

احلديث أك اآلثر، ٍب ادلنهج ُب زبريج اآلحاديث ك اآلثر كاآلٌب : بياف من أخرج  -٢

كالرقم إف كاف مذكورا ُب  اإلحالة عن مصدر احلديث أك اآلثر بذكر الكتاب كالباب

إف  أك أحدمها اكتفيت بتفرجيو منهما إف كاف احلديث بلفظو ُب الصحيحُتٍب  ادلصدر،

 صادر األخرل ادلعتمدة.مل يكن ُب أم منهما، فإين أخرجو من ادل

 ائهم لكتبهم مباشرة.عزك نصوص العلماء ك أر  -٣

توثيق ادلعاين االصطالحية من  ك  اللغة ادلعتمدة،توثيق ادلعاين اللغوية من معجمات  -٤

 كتب ادلصطلحات ادلفتصة هبا، أك من كتب أىل الفن الذم يتبعو ىذا ادلصطلح.

 أضع فهارس علمية ُب هناية البحث حىت تتيسر االستفادة منو.(  ٥

كبأسلويب أم إين آخذ  كإضافة إىل ذلك ستكوف كتابة البحث بأسلوب ادلصادر

من ادلصادر بادلعٌت ال بالنص، إال أف يكوف ادلقاـ يتطلب ذكر الكالـ بنصو فأذكره على 

 ما ىو عليو.
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 ﴾الباب الثاني  ﴿

 الحاجة و الضرورة عند األصوليين

 .الضركرة مصطلحُت مهمُت، مها  احلاجة  ك تتكوف القاعدة من 

كىو أصل يدؿ على االضطرار إىل الشيء، كقيل  :الحاجة في اللغةالمراد ب

كبناء على ما ، (١)احلاجة : االفتقار إىل الشيء، يقاؿ: احتاج الرجل إىل ادلاؿ: افتقر إليو 

االفتقار إىل فإف ادلناسب منها دلقاـ البحث ىو  ُب اللغة احلاجة سبق ذكره من معاين

كلعل من أضبط التعريفات للحاجة الشرعية قوؿ الشاطيب الصطالح: ا فيو  الشيء،
كأما احلاجيات فمعناىا ميٍفتػىقىر إليها من حيث التوسعةي كرفعي الضيق ادلؤدم ُب ": (۲)

الغالب إىل احلرج كادلشقة الالحقة بفوت ادلطلوب، كإذا مل تراع: دخل على ادلكلَّفُت 

كىذا التعريف للشاطيب ييعد أجود تعريفات العلماء "، (٣)على اجلملة احلرج كادلشقة 

 ادلتقدمُت إال أف ىذا التعريف ال يدخل فيو بعض أنواع احلاجة كىي احلاجة اخلاصة. 

                                                           
مػادة  ١/٦٩٣  .ق ( ص1422 بػَتكت: دار ادلعرفػة.) هتػذيب اللغػةأبو منصور زلمد بػن أمحػد األزىػرم.   ١       
 حاج (())

 ٧٢۰إسحاؽ، إبراىيم بن موسى بن زلمد اللفمي الغرناطي، ادلشهور بالشاطيب، كلد قبيل سنة ىو أبو  ۲       
ق، أصويل فقيو حافظ، من أئمة ادلالكية، لو مؤلفات منها :ادلوافقات ُب أصوؿ الشريعة، كاالعتصاـ، كاإلفادات 

 ق. ٧٩۰كاإلنشادات،كغَتىا،توُب سنة 
بػػػػػػػػَتكت: دار الكتػػػػػػػػب )  ،ادلوافقػػػػػػػػات ُب أصػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػريعةشػػػػػػػػاطيب. أيب إسػػػػػػػحاؽ إبػػػػػػػػراىيم بػػػػػػػػن موسػػػػػػػػى ال ٣       

 .٢/٩ ص. .( ق، الطبعة األكىل1411العلمية
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أصلها الثالثي ) ضرر ( يدؿ على معاف، منها ماىو خالؼ  والضرورة في اللغة

، كىو اذل زاؿ كسوء احلاؿ، فكل ماكاف من النفع، يقاؿ : ضىرَّه يىضيرُّه ضىرِّا، كمنو : الضُّرُّ

، كما كاف ضدا للنفع فهو ضىرُّ، كاضطر فالف إىل   سوء حاؿ كفقر كشدة ُب بدف فهو ضيرُّ

قد عرؼ الفقهاء الضركرة بتعريفات متعددة  االصطالح: وفي  ،(١)كذا، من الضركرة

قاؿ : )) بلوغ ادلكلف حدا إف مل يتناكؿ ادلمنوع ) احملـر (  (۲)تعريف احلموم من أمهها: 

قاؿ : )) بلوغ ادلكلف حدا إف مل يفعل  (٤)تعريف السيوطيك  (٣)ىلك أك قارب ((

 .(٥)ادلمنوع ىلك أك قارب ((

بعد معرفة معٌت احلاجة كالضركرة ُب اللغة كاالصطالح، البد أف ييعرؼ ما ىو 

 بينهما، حىت ييعرؼ حقيقتهما.أكجو الشبو كأكجو الفرؽ 

                                                           
 ق (.ص.1418بػَتكت، دار الفكػر،  معجػم مقػاييس اللغػة.)أيب احلسُت أمحد بن فارس الػرازم، نظر ُب : ا ١     
.  كرلػػد الػػدين ٤/٤٨٢ العػػريب (. ص..) بػػَتكت لبنػػاف: دار إحيػػاء الػػًتاث لسػػاف العػػربكابػػن ادلنظػػور.    ٣٦/.٣

 . مادة ) ضر ( ٤٢٨ ق(. ص.1419) بَتكت: مؤسسة الرسالة القاموس احمليط.زلمد بن يعقوب الفَتكزآبادم. 
ق،من تصانيفو :   ١۰٥٦ىو اإلماـ أمحد بن زلمد، شهاب الدين، احلموم، ادلصرم، احلنفي،توُب سنة  ۲       

على كنز الدقائق،كحاشية امسها غمز عيوف البصائر على زلاسن األشباه ك  كشف الرمز من خبايا الكنز كىو شرح
 النظائر البن صليم.

 .١/١١٩ .ص.حاشية احلموم.شهاب الدين، احلموم  :نظرا ٣       
ىو اإلماـ عبد الرمحن بن أيب بكر بن زلمد اخلضَتم السيوطي من أسيوط، نشأ بالقاىرة كاف عادلا شافعيا،  ٤       

تو تبلغ عدهتا مخسمائة مؤلفا،منها : األشباه ك النظائر،احلاكم للفتاكل، االتقاف ُب علـو القرآف توُب سنة كمؤلفا
 ق. ٩١١

.)  لبناف. دار الفكر للطباعة كالنشر األشباه كالنظائر ُب الفركع أيب بكر جالؿ الدين عبدالرمحن السيوطي. ٥       
 .١٧٢ كالتوزيع (. ص.
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 األولى ميكن إبراز أىم أكجو الشبو بُت احلاجة كالضركرة ُب ضوء النقاط اآلتية :

: أف كال من احلاجة كالضركرة يدالف على معٌت لغوم متقارب إف مل يكن كاحدا، 

: أف كال من الثانية، فكالمها يطلق على ما ييفتقر إليو بغض النظر عن درجة االفتقار

: أف احلاجة كالضركرة ذلما أثر متقارب ُب الثالثة احلاجة كالضركرة ميٍفتػىقىره إليو ُب اجلملة،

: أف احلاجة تعد الرابعةتغيَت األحكاـ أك تبديلها أك تقدميها أك تأخَتىا كما إىل ذلك، 

: أف احلاجيات ربتل ادلرتبة الثانية بعد الخامسة ميزانا لقدر ما يباح ألجل الضركرة،

 ركريات من حيث األمهية، كلذا فهي خادمة كمكملة للضركرة. الض

فاحلاجة كالضركرة بينهما فركؽ عديدة، منها ما ىو عائد إىل حقيقة كل منهما، 

: تفتقر األول كمنها ماىو عائد إىل األحكاـ الثابتة بكل منهما، كىذه الفركؽ كالتايل:

فتقر احلاجة كالضركرة ُب طائفة : تالثاني احلاجة كالضركرة من حيث حقيقة كل منهما،

( أف األحكاـ الثابتة ١كأذكر  ىذه الفركؽ كىي: ) ،(١)من األحكاـ ادلتعلقة بكل منهما 

( أف الضركرة البد من ربققها لكل ٢، )بالضركرة أحكاـ مؤقتة، كمعلقة بوجود الضركرة

أقول من  ( أف الضركرة٣فرد من أجل صحة العمل دبا تقتضيو خبالؼ احلاجة العامة، )

 احلاجة كأشد منها باعثا، فإهنا تبيح أنواعا من احملرمات ال تقول احلاجة على إباحتها،

 أف احلاجة أعم من الضركرة. (٥( أف الضركرم مقدـ على احلاجي، ) ٤)

                                                           
ص.  .(ق1429،الريػاض: كنػوز اشػػبيليا) . احلاجػة كأثرىػا ُب األحكػػاـأمحػػد بػن عبػد الػرمحن الرشػػيد.  نظػر:ا ١     
٨٧. 
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مجهور أىل العلم قٌسم مقاصد الشريعة  أف: الشريعة قاصدذلا عالقة دب كاحلاجة

باعتبار ادلصاّب اليت جاءت حبفظها إىل ثالثة أقساـ: مقاصد ضركرية، كمقاصد حاجية، 

العالقة بُت احلاجة كمقاصد الشريعة عند تأمُّل حقيقة كل منها، ك   ،(١)كمقاصد ربسينية 

فإهنا فإهنا ال تفًتؽ أهنا حقائق متقاربة إىل حد كبَت، إف مل تكن مطابقة، كإف افًتقت 

 من جهة ادلعٌت، كإمنا تفًتؽ من جهة النظر. 

 ﴾الباب الثالث  ﴿

 قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة معناىا وأدلتها وشروطها

 تعلقة باحلاجة إف مل تكن أمهها.تيعد ىذه القاعدة من أىم القواعد الفقهية ادل

منزلة الضركرة ُب بعض الصور : أف احلاجة تنزؿ مراد العلماء بهذه القاعدةو 

 كاألحواؿ اليت تشتد فيها احلاجة، ال أف كل حاجة تعرض للمكلف تنزؿ منزلة الضركرة.

كُب اجلملة، ليس ادلقصود هبذه القاعدة أف احلاجة تأخذ أحكاـ الضركرة من        

  حيث العمـو كاإلطالؽ حبيث تكوف احلاجة كالضركرة دائما ألنو لو كاف األمر كذلك

دلا كاف بينهما فرؽ، كإمنا معٌت القاعدة أف احلاجة ميكن أف تكوف ُب حكم الضركرة ُب 

استباحة احملظور، سواء كانت تلك احلاجة عامة لكافة الناس أـ خاصة بطائفة أك أفراد، 

                                                           
بػػػػَتكت: دار الكتػػػػب العلميػػػػة، ). ادلوافقػػػػات ُب أصػػػػوؿ الشػػػػريعة م بػػػػن موسػػػػى الشػػػػاطيب،أيب إسػػػػحاؽ إبػػػػراىي ١     

 ۲/٧( . ص. ق الطبعة األكىل1411
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فإف كانت عامة كاف ذبويز ادلمنوع حكما دائما يشمل احملتاج كغَته، كإف كانت خاصة  

 رخصة مؤقتة خاصة باحملتاج، كذلك بعد مراعاة شركط احلاجة ادلعتربة.كاف ذبويز ادلمنوع 

دلت على ىذه القاعدة األدلة العامة على اعتبار احلاجة من الكتاب كالسنة  

 كاإلمجاع كادلعقوؿ، كبياف ذلك على النحو التايل:

عند تأمل اآليات الدالة على اعتبار احلاجة صلد أهنا : األول: األدلة من الكتاب

كسأذكر ُب كل قسم بعضا من أيآتو مبينا كجو  ،غالبا ال زبرج عن األقساـ الثالثة اآلتية

أليآت الدالة على اعتبار الضركرة، : االقسم األول: االستدالؿ هبا على اعتبار احلاجة

رًٍرًبيٍ من ىذه األيآت ىي: قولو تعاىل: )) كىقىٍد فىصَّلى لىكيٍم مىا حىرَّـى عىلىٍيكيٍم ًإالَّ مىا اٍضطي ك 

كمن , اآليات الدالة على رفع احلرج القسم الثاني: كغَتىا، [١١٩األنعاـ:  ]إًلىٍيًو (( 

قولو تعاىل: )) مىا ييرًٍيدي الٌلوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو كىلىًكٍن ييرًٍيدي لًييطىهِّركيٍم  ىذه اآليات:

تىوي عىلىٍيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىشٍ  اآليات  القسم الثالث:كغَتىا، ،[ ٦ادلائدة:  ]كيريٍكفى (( كىلًييًتمَّ نًٍعمى

كمن ىذه األيات: قولو تعاىل: )) ييرًٍيدي اهللي ًبكيمي الييٍسرى كىالى  الدالة على التيسَت كالتففيف،

 كغَتىا.، [ ١٨٥البقرة:  ]ييرًٍيدي ًبكيمي العيٍسرى (( 

ًإفَّ  »قولو صلى اهلل عليو كسلم:  كمن ىذه األحاديث: الثاني: األدلة من السنة

ٍينى ييٍسر لىٍو الى  »قولو صلى اهلل عليو كسلم: ك  ،(١)«كىلىٍن ييشاٌد الدٍِّينى أىحىده إالَّ غىلىبىو  ‚الدِّ

                                                           
 .٩ص.  ‚٣٩رقم احلديث:  ‚باب الدين يسر ‚كتاب اإلمياف  ‚أخرجو البفارم ُب صحيفو ١     
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ًذًه السَّاعىًة  –أىٍك عىلىى النَّاًس  –أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّيًت  ىمىٍرتػيهيم بًالصَّالىة ) العشاء ( ىى ، (١) «ألى

ا النَّاس إنَّكيم مينػىفِّريكف »و صلى اهلل عليو كسلم: قولك  فىمىٍن صىلَّى بًالنَّاس فػىٍلييفىفِّف  ‚يىا أيػُّهى

رًٍيض كىالضًَّعٍيف كىذا احلىاجىة 
ى
 .«فىًإفَّ ًفٍيًهمي ادل

علماء ادلذاىب قدميا كحديثا، مل يزالوا معتربين فإف : الثالث:دليل اإلجماع 

كاخلاصة، ُب الًتخيصات كإباحة ادلمنوعات، كما كقع بينهم بينهم للحاجة، العامة منها 

من اخلالؼ ُب طائفة من ادلسائل كاألحواؿ، فإمنا يكوف بسبب خالفهم ُب تصنيف 

 تلك احلاجة.

دؿ العقل من عدة جهات على ما دؿ النقل عليو من : الرابع: األدلة العقلية

 .اعتبار حاجات الناس كبناء األحكاـ عليها

أف  (١) ا على النحو التايل:البد من مراعاهتا، كميكن ذكرى للحاجة شروطا فإن

تكوف احلاجة متحققة ال متومٌهة، كذلك بأف تكوف نازلة فعال كماسة حقا، أك يغلب على 

فإف ىذا االشًتاط يصدؽ على احلاجة اخلاصة، دكف احلاجة العامة، دلا  الظن كقوعها

( أف تكوف احلاجة متعينة، كذلك ٢) احملتاح كغَته، احلاجة العامة يعمتقرر من أف حكم 

بأف ال يوجد من البدائل ادلشركعة ما يوصل إىل الغرض ادلقصود، كىذا أيضا من شركط 

( أف تكوف احلاجة غالبة ال نادرة، كىذا الشرط يشمل ٣احلاجة اخلاصة دكف العامة، )

رمي كسائل، أك حرمت ( أف تكوف احلاجة ُب القضايا اليت حرمت رب٤نوعي احلاجة، )

                                                           
 .١۲٤٦ص.  ‚٧۲٣٩رقم احلديث:  ‚باب ما جيوز من اللو ‚كتاب التمٍت  ‚أخرجو البفارم ُب صحيحو ١     
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( أف يكوف حكم الًتخيص باحلاجة ثابتا بنص، أك إمجاع عملي، أك ٥) سدا للذريعة،

 ( أف ال يعارض احلاجة ما ىو أقول منها.٦) قياس أك مصلحة عملية ظاىرة،

 ﴾الباب الرابع  ﴿

 التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة في النوازل الطبية

التطبيقات الفقهية من جعلتي ىذا الباب الستعراض أىم النماذج كادلسائل        

 ادلتعلقة بالنوازؿ الطبية

  ﴾الفصل األول  ﴿

 التبرع باألعضاء وزراعتها

األصل أف اإلنساف ال جيوز لو أف يتصرَّؼ ُب شيء من أعضائو، ألف ذلك يعترب 

ميثلةن 
التربع باألعضاء من أجل زراعتها ُب لكن إذا دعت حاجة اإلنساف ادلريض إىل ، (١)

جسمو، ليزكؿ مرضو كيرتفع ضرره، فهل جيوز ىذا األمر على كجو االستثناء من األصل 

 ادلذكور آنفا، أك ال جيوز ذلك؟

 انقسم الباحسوف ادلعاصركف هبذ القضية إىل فريقُت: 

                                                           
 ادلثلة: قطع شيء من أطراؼ اإلنساف بقصد العقوبة أك بغَتىا. ١     

.)بػػػػَتكت: مكتبػػػػة ادلنػػػػَت ُب غريػػػػب الشػػػػرح الكبػػػػَت للرافعػػػػيادلصػػػػباح الفيػػػػومي.  نظػػػػر:  أمحػػػػد بػػػػن زلمػػػػد بػػػػن علػػػػيا 
. ) بَتكت: النهاية ُب غريب احلديث كاألثر،  كأبو الربكات ادلبارؾ بن زلمد ابن األثَت. ٥٦٤ـ(.ص. 1987لبناف

 .٤/٢٩٤ادلكتبة اإلسالمية(.ص. 
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من أعضائو، يذىب ىذا الفريق إىل القوؿ بعدـ جواز تربع اإلنساف بشيء الفريق األول:

، كأمحد بن (١)لتزرع ُب إنساف أخر، كمن القائلُت هبذا ادلذىب: زلمد متويل الشعراكم 

، (٤)، كالشريف زلمد عبدالقادر (٣)، كعبد السالـ رحيم السكرم  (٢)أمحد اخلليلي

 كغَتىم.

: أف نقل العضو يعٍت اقتطاعو، كاقتطاع العضو من اجلسد دبثابة دلتهم:األولأ 

: إف نقل ملكية الشيء أك منفعتو إمنا يكوف من قبل ادلالك ، أك شلن الثاني بو،التمثيل 

 أذف لو ادلالك بذلك، كادلعلـو أف اإلنساف ليس مالكا جلسده، ألف ملك الرقبة هلل كحده،

: االحتجاج بالقياس على تربع اإلنساف بعضو من جسده، ليأكل مضطر غَته، الثالث

 ىذا. فقد انعقد اإلمجاع على ربرمي

لغرض العالج هبا، عن يذىب ىذا الفريق إىل القوؿ جبواز التربع باألعضاء الفريق الثاني:

 .(٥)كقد ذىب إىل ىذا أكثر الباحثُت ك كثَت من اجملامع كاذليئات الفقهية طريق زرعها، 

                                                           
 ـ ١٥/٥/١٩٨٩لقاء معو ُب جريدة السياسة ) الكويت ( ُب:  ١     
 ـ. ٢٥/٨/١٩٨٩ُب جريد عماف، ُب  تصريح لو ٢     

( ق.1408القػاىرة: دار ادلنػار ). . نقػل كزراعػة األعضػاء اآلدميػة ُب منظػور إسػالميعبد السالـ السػكرم. ٣     
 .١٦ص. 

ىو عضو ُب رلمع الفقو اإلسالمي ، أنظر: حبثو ادلقدـ إىل اجملمع " زرع األعضاء كحكمو ُب الشريعى  ٤     
 .٢اإلسالمية " ص، 

من ىذه اجملامع كاذليئات: اجملمع الفقهي التابع لرابط العامل اإلسالمي دبكة ادلكرمة، كاجملمع الفقهي التابع  ٥       
 دلنظمة ادلؤسبر اإلسالمي، كىيئة كبار العلماء بالرياض ، كجلنة اإلفتاء التابعة للمجلس اإلسالمي األعلى ُب اجلزائر. 
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: التضحية ببعض احلقوؽ ُب سبيل إنقاذ ادلضطر من األمور األول :أدلتهم

: قياس التربع باألعضاء على اجلهاد الشرعي بالنفس، كعلى ما الثاني ادلطلوبة شرعا،

أكجبو اإلسالـ ُب شأف إنقاذ الغرقى كاحلرقى كاذلدمى مع ما قد يًتتب على ذلك من 

 . (١)ىالؾ اجملاىد أك ادلنقذ

القائل جبواز التربع  الفريق الثاني الراجح ىو: الترجيج وتطبيق القاعدة فيها

 باألعضاء، إذا كانت ضمن احلدكد كالضوابط الشرعية الالزمة لذلك.

: األول فههنا ضوابط أك أمور ال بد من اإلشارة إليها كالتأكيد عليها، كىي:

 أف تكوف احلاجة متعينةكىي  احلاجة ادلقصودة ُب ىذه ادلسألة ىي احلاجة اخلاصة

أف يغلب على الظن استجابة ادلريض لعملية الزراعة كاستفادتو منها كربقق صلاح  :الثاني

أف تتصف عملية التربع باألعضاء بالسالمة كحسن  :الثالث العملية ُب العادة أك غالبا

كإمنا  ‚كأف ال يكوف النقل بطريق سبتهن فيو كرامة اإلنساف كالبيع :الرابع العاقبة للمتربِّع.

 إلذف كالتربع.تكوف عن طريق ا

 

 

 

                                                           
   ١۰(.صمنشورات رلمع الفقو اإلسالمي ،)جدة:اجلثماين كالنقل كالتعويض اإلنساينالتشريح بكر أبو زيد،  ١    

  ( ١٥٨ – ١٥٧  انظر: قرارات اجملمع الفقعي اإلسالمي ) ٢     
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 ﴾الفصل الثاني  ﴿

 إجراء عمليات التجميل

رل لتحسُت منظر جزء من أجزاء اجلسم  اجلراحة التجميلية ىي: جراحة ذبي

األكؿ:  ،(٢)تنقسم حبسب الداعي إليها إىل ثالثة أقساـ كىي  .(١)الظاىرة أك كظيفتو " 

الثالث: جراحة التجميل  الثاين: جراحة التجميل احلاجية، جراحة التجميل الضركرة

 التحسينية.

األصل أنو ال جيوز تغيَت اذليئة اليت خلق اهلل اإلنساف عليها، : تصور المسألة

لكن إذا كاف اإلنساف مصابا بتشوىات ُب كلذلك جاء الوعيد الشديد دلن فعل ذلك، 

شيء من أعضاء جسمو، سواء أكاف ذلك التشوه أصليا مصاحب لإلنساف من كالدتو، 

كاف طارئا عليو بعد كالدتو، فهل جيوز لو معاجلتها من أجل إزالتها أك زبفيف آثارىا أـ  

 عن طريق إجراء عمليات التجميل اجلراحية، أك ال جيوز ذلك ؟.

قد ذىب عامة أىل العلم ادلعاصرين إىل : أراء العلماء وتطبيق القاعدة فيها

جابة حلاجة ادلسلمُت كتوسعة جواز إجراء عمليات اجلراحية التجميلية احلاجية ، است

                                                           
ـ(.ص. 1970. )مصر: جلنة النشر العلمي بوزارة التعليم العايل ادلوسوعة الطبية احلديثةرلموعة من األطباء.  ١      
٣/٤٥٤. 

، ،) اإلمػارات العربيػة ادلتحػدة. ، أحكاـ اجلراحة الطبية كاآلثػار ادلًتتبػة عليهػازلمد بن زلمد ادلفتار الشنقيطي نظر:ا ٢     
. ادلسػػػػائل الطبيػػػػة ادلسػػػػتجدة ُب ضػػػػوء ، كزلمػػػػد عبػػػػد اجلػػػػواد النتشػػػػة،١٩٨ – ١٨٢ص.ى(4141مكتبػػػػة الصػػػػحابة

 .٢/٢٦٥ق (.ص.1422)بريطانيا: رللة احلكمة الشريعة اإلسالمية.
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، كبو أفىت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء بادلملكة  (١)عليهم كرفعا للحرج عنهم 

 ، كغَتىم. (٣)، كالشيخ عبد العزيز بن باز(٢)العربية السعودية 

من الكتاب: أف اهلل تعاىل امنت على اإلنساف بقولو: ))  (١كمن أدلتهم على ذلك : )

من السنة: حديث عرفجة  (٢)[  ٤التُت أية  ]لىقىٍد خىلىٍقنىا اإًلٍنسىافى ُب أىٍحسىًن تػىٍقًوميٍو (( 

بن أسعد رضي اهلل عنو قاؿ: قطعت أنفي يـو الكالب ُب اجلاىلية فازبذت أٍنفا من 

 . (٤) أف أزبذ أٍنفا من ذىبكرؽ فأننت علٌي فأمرين رسوؿي اهلل

ىذا  األول: كال يشكل على جواز فعل ىذا النوع من اجلراحة، كذلك دلا يأٌب: 

ثناءه من النصوص النوع من اجلراحة كجدت فيو احلاجة ادلوجبة للتغيَت، فأكجبت است

أف  :الثالث أف ىذا النوع ال يشتمل على تغيَت اخللقة قصدا، :الثاني ادلوجبة للتحرمي،

أف  :الرابع إزالة التشوىات كالعيوب الطارئة ال ميكن أف يصدؽ عليو أنو تغيَت خللقة اهلل،

 إزالة تشوىات احلركؽ كاحلوادث يعترب مندرجا ربت األصل ادلوجب جلواز معاجلتها.

                                                           
، ،) اإلمػارات العربيػة ادلتحػدة. ، أحكاـ اجلراحة الطبية كاآلثار ادلًتتبة عليهازلمد بن زلمد ادلفتار الشنقيطيانظر:  ١     

. ادلسػػػائل الطبيػػػة ادلسػػػتجدة ُب ضػػػوء الشػػػريعة ، كزلمػػػد عبػػػد اجلػػػواد النتشػػػة، ١٨٥.  صى(4141مكتبػػػة الصػػػحابة
. الفكػػر اإلسػػالمي كالقضػػايا ، شػػوقي عبػػده السػاىر ٢/٢٦۰ق (.ص 1422)بريطانيػػا: رللػػة احلكمػة  اإلسػالمية.

 .١٣۰)القاىرة: طبع دبطبعة أبناء كىبة حساف(.ص الطبية ادلعاصرة.
-٢٥٨(. ص.ق1424. ادلملكة العربية السعودية: دار ادلؤيدالفتاكل ادلتعلقة بالطب كأحكاـ ادلرضى :نظرا ٢     

٢٥٩. 
 . ٢٥٤-٢٥٣، ادلصدر السابق .ص. صاّب الفوزاف الفوزاف ٣     
(، كالًتمذم ُب  ٤/٩٢أخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب: اخلاًب، باب: ماجاء ُب ربط األسناف بالذىب )  ٤       

 (. ٤/٢٤۰سننو، كتاب: اللباس، باب: ماجاء ُب شد األسناف بالذىب ) 
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أف يأذف ( ١: )كنزيد على ذلك ُب تطبيق احلاجة على ىذا النوع باألمور األتية 

( ٣، )أف تتوفر األىلية ُب الطبيب اجلراح كمساعديو (۲)، بفعل اجلراحةادلريض أك كليو 

أف ال يوجد البديل الذم ىو أخف ضرران من  -‚أف يغلب على ظٌن اجلراح صلاح اجلراحة

أف ال يًتتب على فعلها ضرر أكرب ك  أف تًتتب ادلصلحة على فعل اجلراحة( ٤، )اجلراحة

 .من ضرر ادلرض

 الفصل الثالث

 بالمحرماتالتداوي 

استعماؿ ما يكوف بو شفاء ادلريض بإذف اهلل من عقار طيب، أك  »التداكم ىو: 

اختلف العلماء ُب حكم التداكم ، (١) «رقية شرعية، أك عالج طبيعي، كالتمسيد كضلوه 

 : أف التداكم مباح كتركو أفضل،الثاني : أف التداكم مباح مطلقا،األول سبعة أقواؿ:

 التداكم : أفالخامس : أف التداكم كاجب،الرابع مستحب،: أف التداكم الثالث

: أف التداكم ترد عليو األحكاـ التكليفية السابع : أف التداكم زلـر ،السادس ،مكركه

 أف التداكم ترد عليو األحكاـ التكليفية اخلمسة، ىو القوؿ السابع: والراجحاخلمسة، 

كاختار ىذا القوؿ شيخ  زلرما،فقد يكوف مباحا أك مستحبا أك كاجبا أك مكركىا أك 

 اإلسالـ ابن تيمية.

                                                           
       

 )ق.1416بَتكت: دار النفائس (معجم لغة الفقهاء.حامد صادؽ قنييب،..  / زلمد ركاس قلعجي ١
 .١٢٦ص. 
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ادلراد باحملرمات ُب حبثنا ىذا، ما يشمل احملرمات اليت ميكن أف زبتلط بغَتىا ك 

كتستهلك فيها كاخلمر كاخلنزير كضلومها، ككذلك لبس احلرير كالذىب كالفضة للتداكم 

 ى الشرع عنو.ىو العالج باألدكية هن هبا، كلذلك نقوؿ أف التداكم باحملرمات

كأما إذا  اتفق الفقهاء على حرمة التداكم باحملـر مطلقا إذا مل تدع الضركرة إليو،

: عدـ القول األول دعت إليو الضركرة فقد اختلف الفقهاء ُب حكم التداكم بو القولُت:

كمل  ‚: جواز التداكم باحملرمات إذا اضطر إليوالقول الثاني جواز التداكم باحملرمات،

بعدـ جواز التداكم هبا لقوة أدلتو، أما   األول القوليوجد غَته يقـو مقامو، كالراجح: 

 .(١)أدلة القوؿ الثاين فيجاب عنها دبا ذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

كلكن  فقد نص أىل العلم بتطبيق الضركرة كاحلاجة ُب مسألة التداكم باحملرمات،

أف التداكم باحملرمات ىو مدل كجود الضركرة أك ( ١) ينبغي أف يعلم األمور اآلتية:

باحملرمات مل يكن ُب احلالؿ بديل عن التداكم  (۲) كال سيما إذا متعُت ،احلاجة للدكاء

ظهر أك غلبة الظن أف ىذا النوع من الدكاء طريق للشفاء  (٣أك غنية يغٍت عما سواه، )

 كعدؿ ثقة. بالعرؼ كالتجربة ال سيما إذا أخرب بو طبيب مسلم حاذؽ

 

 

                                                           

 1415رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف) .رلموع فتاكل ابن تيمية..ابن تيميةانظر:  ١     
 ( سلتصرا. ٥٦٥-٢١/٥٦٣.(صىػ
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 ﴾الفصل الرابع  ﴿

 إجهاض الحمل المشوه

يعرب الفقهاء باإلجهاض عن إسقاط اجلنُت ، كقيل: إسقاط : المراد باإلجهاض

ادلراد باإلجهاض ُب .ك (١)اجلنُت قبل اكتماؿ منوه، سواء أكاف ذلك بقصد أك بغَت قصد

 .بطلبها أك برضاىاىذا ادلبحث ما كاف مقصودا، سواء أفعلتو األـ، أـ فعلو غَتىا 

ظهرت ُب العصور ادلتأخرة دراسات طبية كحبوث علمية  تصور المسألة:

أسهمت ُب معرفة حاؿ اجلنُت، كذلك عن طريق األجهزة كاآلالت كادلناظَت اليت ميكن 

 من خالذلا االطالع على اجلنُت ُب بطن أمو، كمن ٍب معرفة حالو كصفاتو كخصائصو.

الشرعية يتبُت عدـ جواز إجهاض اجلنُت مطلقا، سواء كعند النظر ُب األدلة 

مصابا  الذم يينظر ُب بطن أمو لكن قد يكوف اجلنُت أنففت الركح فيو أـ مل تنفخ،

بعاىات أك تشوىات ُب بدنو أك عقلو أك فيهما، كما إىل ذلك من األمراض اليت قد 

علم كالداه حبالو، فإذا كاف اجلنُت كذلك ك هبا بعض األجنة كتكوف مشوىة ذلا،  تصاب

 فهل جيوز ذلما إجهاضو، حلاجتهما الداعية إىل ذلك، أك ال جيوز ذلك؟.

تكلم العلماء كالباحثوف ادلعاصركف عن قد : أراء العلماء وتطبيق القاعدة فيها

 ستها اجملامع الفقهية كاذليئات العلمية، كبياهنا على أمرين: ر حكم ىذه ادلسألة النازلة، كتدا

                                                           
كزارة ،   ٣۰۰ق(.ص.4141دار القلػػم . )دمشػػق:ربريػػر ألفػػاظ التنبيػػو. أبػػو زكريػػا حيػػي بػػن شػػرؼ النػػوكم انظػػر: ١     

 .٢/٥٦. الكويت : كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية.ص.. ادلوسوعة الفقهيةاألكقاؼ كالشئوف اإلسالمية بالكويت
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: ذىب أكثر الفقهاء إىل جواز إجهاض احلمل ادلشوه قبل (١)قبل نفخ الروح  -(١)

اجملمع الفقو نفخ الركح فيو، للحاجة الداعية إىل ذلك، كشلن ذىب إىل ىذا القوؿ : 

الشيخ زلمد بن  ىيئة كبار العلماء ُب ادلملكة العربية السعودية، اإلسالمي دبكة ادلكرمة،

: أما بعد نفخ الركح ُب اجلنُت ادلشوة فإنو زلل خالؼ الروحبعد نفخ  ( ۲)  عثيمُت،

بُت العلماء ادلعاصرين، لصعوبة ربديد أىوف مفسدتُت ُب ىذه الصورة، منهم من يرل 

 بعدـ جواز اإلجهاض، كمنهم من يرل جوازه.

ىو  بعدم جواز اإلجهاضكُب حدكد علم الباحث ُب ىذه ادلسألة أف القوؿ 

 األرجح، كىو ادلوافق للقواعد الشرعية الدالة على كجوب احملافظة على األنفس ادلعصومة

كلكن إذا خيف على أمو اذلالؾ بسبب بقاء اجلنُت ُب بطنها جاز إجهاضو، سواء أكاف 

 اجلنُت سليما أـ مشوىا، ألف الضركرة داعية إىل ذلك.

واز، كىي عائدة إىل ربقق ىناؾ عدد من األمور اليت جيب توفرىا من أجل اجل

أف يكوف تشوه اجلنُت  (١) شركط العمل باحلاجة اليت سبق ذكرىا، كىذه األمور ىي:

 ( أف ال ميكن عالج اجلنُت ادلشوه كىو ُب بطن أمو،۲) مقطوعا بو أك مظنونا ظنا غالبا،

( أف تكوف التشوىات ادلوجودة ُب اجلنُت تشوىات شديدة، ال ميكن ربمُّلها إال ٣)

 شقة بالغة.دب

 

                                                           
 نفخ الركح يكوف بعد مائة كعشرين يوما. ١     
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 ﴾الفصل الخامس  ﴿

 نزع أجهزة اإلنعاش عن المريض الميئوس من حياتو

األطباء: يرجع إىل مدل ربقق اليقُت ك  الفقهاء ف سبب اخلالؼ بُتأ كإذا تأملنا

ُب موت ىذا الشفص الذم مات جذع دماغو مع عدـ توقف القلب كالنفس حاؿ  

  كونو ربت أجهزة اإلنعاش.

تلف دائم ُب الدماغ يؤدم إىل توقف دائم جلميع   :الدماغيمفهوم الموت 

 .(۱)كظائفو دبا فيها كظائف جذع الدماغ 

: يرل أف ادلوت الدماغي ىو موت شرعى القول األول :أراء العلماء فيو

القول الثالث:  : يرل أف ادلوت الدماغي ليس موتان شرعيان حقيقةالقول الثاني حقيقة

 .يرل أف للموت مستويُت

كالذم يظهر للباحث أف اعتماد حكم ادلوت بادلوت الدماغي بضوابطو :الرأي المختار 

 الطبية الدقيقة ىو األقرب كادلفتار، ألف أىل االختصاص قرركا ذلك

 

 

                                                           
.٤٧.ص (ـ1997ىػ 1418 1ط -بَتكت دار الفكر ادلعاصر  )  -موت الدماغ  .ندل زلمد نعيم الدقر  ١          
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 ﴾الفصل السادس  ﴿

 التلقيح الصناعي

إجراء عملية التلقيح بُت حيواف الرجل ادلنوم  »ىو:  بالتلقيح الصناعيادلقصود 

 .(۲) «كبييضة ادلرأة عن غَت الطريق ادلعهود 

التلقيح الصناعي لو صور عديدة ذكرىا العلماء كالباحثوف كقد حصر بعض 

الباحثُت صور التلقيح الصناعي ادلعركفة اليـو ُب سبعة صور، تنقسم من حيث مكاف 

 ا: تلقيح داخلي كتلقيح خارجي.التلقيح إىل قسمُت أساسيُت، مه

كقد تطرؽ فقهاء العصر إىل حكم التلقيح الصناعي كفصَّلوا القوؿ ُب أنواعو  

كصوره، كعند النظر ُب ىذه الصور يتبُت أف احلاجة داعية إىل صورتُت من صور التلقيح 

 الصناعي، أحدمها داخلي كاآلخر خارجي، كمها الصورتاف التاليتاف:

أف تؤخذ النطفة الذكورية من رجل متزكج كربقن ُب ادلوقع  الصورة األولى:

ادلناسب داخل مهبل زكجتو أك رمحها، حىت تلتقي النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة اليت 

 يفرزىا مبيض زكجتو، كيقع التلقيح بينهما بإذف اهلل كما ُب حالة اجلماع.

جتو، فتوضعا ُب أف تؤخذ نطفة من زكج كبويضة من مبيض زك  الصورة الثانية: 

أنبوبة اختبار طيب بشركط فيزيائية معينة، حىت تيلقح نطفة الزكج بويضة زكجتو ُب كعاء 

                                                           
عبد اهلل بن  .١/۲٨۲زلمد علي البار، التلقيح الصناعي، ) جدة، منشورات رلمع الفقو اإلسالمي ( ص. ۲     

 .٥٣ص. .(حبث منشور ُب رللة رلمع الفقو اإلسالمي.الدكرة الثانية). أطفاؿ األنابيبعبد الرمحن البساـ،. 
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االختبار، ٍب بعد أف تأخذ اللقيحة باالنقساـ كالتكاثر تينقل ُب الوقت ادلناسب من 

أنبوب االختبار إىل رحم الزكجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق ُب جداره كتنمو كتتفلق  

جنُت، ٍب ُب هناية مدة احلمل الطبيعية ىذه تلد ادلرأة طفال أك طفلة، كىذا طفل  ككل

 األنبوب.

أف   األمر األول: كشلا جيب التنبيو عليو ُب تطبيق القاعدة ىو األمور اآلتية:

: من أىم أحكاـ األمر الثاني احلاجة الداعية إىل التلقيح الصناعي ىي احلاجة اخلاصة،

األمر  تكوف احلاجة إىل ىذا النوع من التلقيح  متحققة كمتعينة،احلاجة اخلاصة أف 

أف يتم التحقق من قياـ الزكجية بُت من أخذ منو السائل ادلنوم كبُت ادلرأة ادلراد  الثالث:

أف يتم مراعاة أحكاـ الفحص الطيب ادلتعلقة بكشف العورة كأف  األمر الرابع: تلقيحها،

 ال يكوف ىناؾ خلوة بُت الطبيب ادلعاِب كادلرأة اليت يعاجلها.

 .أىم النتائج3

 فيمكن إجياز أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث فيما يلي :

كيكوف ذلك كفق  جيوز التربع باألعضاء دلن حيتاج إليها عند أكثر الفقهاء ادلعاصرين، -1

 الشركط كالضوابط الشرعية.

جيوز إجراء عمليات التجميل احلاجية لألمراض اليت اشتملت على ضرر يتأذل منو  -2

 ادلريض ادلصاب.
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ال جيوز التداكم باحملرمات إال إذا قامت الضركرة أك احلاجة كمل يكن ىناؾ بديل من  -3

 احلالؿ.

لركح، أما بعد الركخ فإنو ال جيوز إال إذا قبل نفخ ا جواز إجهاض اجلنُت ادلشوه -4

ليس على إطالقو، بل ىناؾ عدد من  -إذا اضطر إليو -فإف ىذا اجلوازاضطر إليو، 

 األمور اليت جيب توفرىا من أجل اجلواز، كىي عائدة إىل ربقق شركط العمل باحلاجة.

شرعي من األخذ جواز أخذ البصمة الوراثية ُب إثبات النسب، ألنو ال يوجد مانع  -5

 هبا كفق شركط كضوابط زلددة.

فما كاف منها فيو طرؼ ثالث من غَت  ‚التلقيح الصناعي لو صور أك أساليب كثَتة -6

سواء أكاف منيا أك بييضة أك رمًحا فهو زلـر شرعا، أما الذم يكوف بُت الزكجُت  ‚الزكجُت

 فهو جائز عند أكثر الفقهاء ادلعاصر

 يلي:وكما يوصي الباحث بما 

الدعوة إىل مزيد من التنسيق بُت اجملامع الفقهية ادلفتلفة، كإقامة ادلؤسبرات كالندكات  -1

 اليت تسهم ُب بياف ادلسائل ادلستجدة كخاصة ُب الطب.

ينبغي االىتماـ بادلسائل الطبية من حيث تفريعها كتقعيدىا، كاالىتماـ بعلم القواعد  -2

 الفقهية تعليما كتطبيقا.

 أكصي من تصدل إلفتاء الناس جبملة من األمور ادلتعلقة باحلاجة:كما   -3
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) أ ( أف يكوف بصَتا حباجات الناس، مطلعا عليها مهتما هبا عادلا بأثرىا، 

لَتاعيها ُب أحكامو كفتاكيو، كمن أجل أف يعطي كل مستفت ما يناسبو من 

 األحكاـ .

ة بأصحاهبا، الذين ) ب ( التنبيو على اختصاص الفتاكل ادلبنية على احلاج

كقعت ذلم احلاجة أك من شاهبهم ُب ذلك، كعدـ مشاركة غَتىم ذلم ُب 

 ذلك، السيما ُب الفتاكل العامة ادلبثوثة ُب الوسائل اإلعالـ ادلفتلفة.

 ) ج ( التأكيد عل ربط العمل باحلاجة بادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية.

أحكاـ الشريعة بصفة عامة، تستوجب عليو  أف معرفة ادلسلم بفقو النوازؿ كسائر  -4

كثرة الشكر هلل رب العادلُت، الذم رمحتو ادلكلفُت، كشرع ذلم ما ينفعهم، كيرفع عنهم 

 احلرج كادلشقة.

 .الخاتمة4

 احلقيقة الثابتة ادلقررة أف اجلهدك ، كقد توصل ىذا البحث إىل النتائج ادلذكورة

ذلذا أسأؿ اهلل تعاىل أف أكوف قد كفقت ُب  القصور، كالبشرم ال بد أف يعًتيو النقص ك 

 خدمة ىذا البحث على الوجو الذم يرضى اهلل تعاىل، إنو جواد كرمي.

كصلى اهلل كسلم ك بارؾ على نبينا زلمد ك على آلو كصحبو أمجعُت، ك آخر دعوانا 

 احلمد هلل رب العادلُت.
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