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❖ حكم زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان
❖ السؤال :ما حكم زراعة أعضاء حيوانات في جسم إنسان ،ال سيما المحرمة منها ،مثل الخنزير؟
الحمد هلل رب الع لمين ،والصالة والسالم على سيدن محمد األمين ،وعلى آله وصحنه أجمعين ،وبعد:
فلقد ج ءت الشريعة اإلسالمية بحفظ الضروري ت الخمس ،ومنه حفظ النفس النشرية .وهذا مقصد عظيم من مق صده الجليلة
والجميلة .حتى أ اإلسالم أب ح أحي ن اللجوء إلى م هو ممنوع ،وم حرمته الشريعة اإلسالمية حين الضرورة ،إذا ك
لإلنس

في ذلك نج ة

من الهالك المحتم ،إذا لم يلجأ إلى فعل المحظور ،كمن يتعرض إلى الموت ظمأ كونه لم يجد من السوائل أو المشروب ت المن حة

إلنق ذ حي ته ،فأجيز له أ يشرب من السوائل م هو محرم إذا لم يكن عنده سواه مم هو حالل ،كأ يشرب البول أو الخمر بقدر م ينقي
نفسه حي لحين وجود الم ء .ومن هن قعدت القواعد الشرعية في ذلك ،مثل "الضرو ارت تبيح المحظورات".

وكذلك األمر في شأ المح فظة على عضو من أعض ء الجسم ،سيم اله مة منه  ،خشية التلف ،وتعذرت الوس ئل العالجية المن حة

كله  ،فال م نع من اللجوء إلى وسيلة غير من حة ،أو األخذ بعض من أعض ء الحيوان ت التي ال ين ح أكله  ،ك لخنزير مثال ،ألجل إنق ذ
حي ة اإلنس

من الهالك ،كم القلب على سبيل المث ل.

ف لضرورة أو الح جة التي تنزل منزلة الضرورة تجيز زراعة بعض أعض ء الحيوا النجس في جسم إنس  ،ب لشروط اآلتية:
 -1أ تكو الضرورة متحققة بحيث يتوقف عليه إنق ذ حي ة اإلنس
 -2أ يتعذر البديل الحالل الط هر ،سواء أك

أو بعض أعض ئه ،سيم اله مة منه .

ذلك ب لزراعة أم بغيره من وس ئل العالج المن ح.

 -3أ يكو الضرر المترتب على الزراعة أقل من الضرر المترتب على عدم إجرائه أو فعله .
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فهذه اآلي ت الكريمة استثنت م ك اللجوء إلى م ح ِرم من كل ذلك لضرورة ملجئة وملحة .وهل هن ك ضرورة أكبر وأكثر من
المح فظة على النفس النشرية وصي نته وأعض ئه من الهالك؟ وأصال فإ من ِح َكم هللا تع لى في تحريم هذه األشي ء على اإلنس كونه

ض رة به وبصحته ونفسه.
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وقد أج ز هذا النوع من العالج مجمع الفقه اإلسالمي ،واألزهر الشريف.
ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أنه ال م نع للضرورة من زراعة أعض ء حيوان ت في جسم إنس

الس بقة.

واهلل تعال يقول احلق وهو يهدي السبيل.

سيم المحرمة منه مثل الخنزير ب لشروط

