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١٠٢٧

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ا  

ـــذي بنع ـــتم الحمـــد ال ـــصالحات،متـــه ت ـــرة ال ـــسالم علـــى ســـیدي وق  والـــصالة وال

ِإنمــا األعمــال بالنیــات : "  القائــل القلــوب،نــور العیــون وســراج  عینــي، َِّّ ِ ُِ َ َْ َ  فأســأله – )١("َّ

 وعلى آله وصحبه ،-ًتعالى العلي العظیم أن یكون هذا الجهد خالصا لوجهه الكریم 

 ســیما أئمتنــا األربعــة ،ن الحیــاة إلــى الممــات وســار علــى نهجــه مــ،ومــن اقتفــى ســنته

ــذین تلقــتهم األمــة بــالقبولالمتبــوعین مــد، وعلــى  أبــا حنیفــة ومالــك والــشافعي وأح،، ال

                           . مقلدیهم إلى یوم الدین

  : دــعــوب

ًتــشهد البــشریة الیــوم والعــالم بأجمعــه تقــدما ســریعا ومطــردا، فــي كافــة شــؤون  ً ًّ

ــاة و فــي مختلــف جوانــب النــشاط البــشري، هــذا التطــور العملــي والتقــدم المعرفــي الحی

یدفع إلى الواقع بمعطیات جدیدة لم تكن في السابق، تفرض على المسلم أن یتفاعـل 

ًمعهــا إمــا تفــاعال إیجابیــا أو ســلبیا، إمــا بــالقبول أو بــالرد أو بــالقبول المقیــد ً مــن هــذه . ً

 الحــصر، مـا كــان منهــا فــي الجانــب الطبــي المعطیـات الحدیثــة علــى ســبیل المثــال ال

كعملیات االستنساخ وعملیات التلقـیح االصـطناعي وعملیـات زراعـة ونقـل األعـضاء 

وغیرهــا مــن األمــور الحدیثــة فــي التقــدم العلمــي الطبــي، هــذا األمــر یلقــى بتبعــة كبیــرة 

بي وعظیمة على علماء الفقه والشریعة اإلسالمیة بأن یخرجوا للناس بفقه معاصر یل

هذه االحتیاجات، یتماشى مـع العـصر ومـع الواقـع شـریطة أال یمـس بأصـول وقواعـد 

  .اإلسالم العظیمة

َّومــن فــضل اهللا تبــارك وتعــالى علینــا أنــه مــن علینــا بــدین عظــیم، وبــشریعة  َ

رحبـــة، تتـــسع لكـــل زمـــان ولكـــل مكـــان، هـــذه الـــشریعة بمقاصـــدها ومبادئهـــا وقواعـــدها 

                                                 

دار : محمـد زهیـر الناصـر، ط: ، تحقیـق١/٦لمحمـد بـن إسـماعیل البخـاري :  صحیح البخاري)١(

، بــرقم ٢/١٤١٣البــن ماجــة القزوینــي : ابــن ماجــههـــ، ســنن ١٤٢٢األولــى، : طــوق النجــاة، ط

 عیــــسى البــــابي -دار إحیـــاء الكتــــب العربیـــة : ط محمــــد فـــؤاد عبــــد البــــاقي،: ، تحقیـــق٤٢٢٧

 .الحلبي



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٢٨

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

والعالج لكل داء، مـن صـیدلیة اإلسـالم نفـسها، هـذا وأحكامها فیها الحل لكل مشكلة 

الدین العظیم شرعه خالق اإلنسان، وخالق هذا الكون وهو الذي خلق اإلنسان ویعلم 
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أنها لم  --من فضائل هذه الشریعة التي جاء بها محمد  )٢(﴾ِ

تنص على األشیاء في كثیر من األحیان بنصوص جزئیـة تفـصیلیة، إنمـا نـصت أو 

ومـــن ناحیـــة أخـــرى حتـــى األمـــور التـــي فیهـــا . صوص كلیـــة وقواعـــد عامـــةجـــاءت بنـــ

نــصوص تفــصیلیة تتــسع ألكثــر مــن فهــم وأكثــر مــن تفــسیر، ومــن ناحیــة ثالثــة فهــي 

راعت الظروف الطارئة والضرورات العارضة لإلنسان وقدرت لهـا قـدرها ومـن ناحیـة 

مـن . والعـرف والحـالرابعة فقد قرر علماؤها أن الفتوى تتغیـر بتغیـر الزمـان والمكـان 

ونحـن . أجل هذا لم تضیق الشریعة بأي حادثة من الحوادث فـي أي بلـد دخلـت فیهـا

نعرف الشریعة اإلسالمیة خرجت من جزیرة العرب ودخلت بالد الحضارات المختلفة 

في الشام، في مصر، في بالد الفرس، وفي بالد الروم، وبـالد الفراعنـة وبـالد الهنـد، 

 ألن الـشریعة خـصبة، فلـذلك ؛ما ضاقت بأي واقعة مـن الوقـائعًوحكمت بالدا شتى و

نحن في عصرنا هذا نرحب بكل یجـيء بـه العـصر، مـن ذلـك نقـول أن الفقـه الطبـي 

فــي عــصرنا فقــه ثــري، نعنــي بالفقــه الطبــي الفقــه الــذي یواكــب معطیــات هــذا العــصر 

ًومتطلباتـــــه، فقـــــد تقـــــدم الطـــــب تقـــــدما عظیمـــــا جـــــدا، نتیجـــــة التقـــــدم العلمـــــي ً  والتقـــــدم ً

ًالتكنولــوجي والتقــدم البیولــوجي، فرأینــا أن اإلســالم والحمــد هللا وضــع حلــوال لكــل هــذه 

  علمیـــة تجمـــع أهـــل الفقـــه وأهـــل الطـــب ویناقـــشون فـــي نـــدواتفالبـــد مـــن یالمـــشاكل، 

 هاالموضـوعات، یعرضـهـذه ً لعدة أیـام موضـوعا مـن المستجدات والنوازل المعاصرة 

ثـم  بعضالـ بعـضهم ون فیمـا بـینناقـشت ویمها الشرعي  لها حكاألطباء ویقرر الفقهاء

ینتهــــون إلــــى نتیجــــة، ومــــن هــــذه األشــــیاء موضــــوع زراعــــة األعــــضاء، وهــــو یتعلــــق 

َیا رسول الله نتداوى؟ قال: ُقالوا ،بالتداوي، اإلسالم شرع التداوي ََ َ ََ َ ِ َّ
ُ َ ِتـداووا عبـاد اللـه " : َ َِّ َ ََ ْ َ َ

                                                 

 .٢٢٠:  سورة البقرة، من اآلیة- )١(

 .١٤:  سورة الملك، اآلیة- )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٢٩

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ـــم ینـــزل ـــه تعـــالى ل ْفـــإن الل ِ ُْ َْ َ َ َ َ
َّ َّ ِ ـــه شـــفاء إال هـــذا الهـــرم َ ـــزل ل ـــد َأن َ داء إال وق َ َ ْ َ ََ َّ َِّ ًِ ًَ ِ

ُ َ َ ْ َْ َ ـــك )١("َ ـــال ذل  ق

ً ما َأنزل الله داء ":لألعراب وقد جاءوا یسألون عن ذلك، وقال َ َ ُْ
َّ َ ً إال قد َأنـزل لـه شـفاء َ َ ِ

ُ َ َ َ ْ ْ َ َّ ِ

ُعلمه من علمه، وجهله من جهله  َ ُ َ ُ َ ُ ََ َِ ِْ َْ َ َ ََ
ِ لكـل داء دواء فـإذا أصـیب دواء الـداء   ":وقـال )٢("ِ

َیــا رســول "  :قــالوا --ل النبــي ِئُوســ" بــرء بــإذن اهللا ُ َ ِاللــهَ ََأرَأیــت َأدویــة نتــداوى بهــا،  َّ َ
ِ

َ َ َ َ َ ًْ َ ِ ْ

َوتقـــاة نتقیهـــا،
َِّ َ ً َُ ًورقـــى نـــسترقیها هـــل تـــرد مـــن قـــدر اللـــه شـــیئا؟ َ ْ ََ ِ َِّ ِ َ َ ًْ َُّ ُ َ َُ َْ ِ ْ ْ هـــي مـــن : " فقـــالْ

ِ ِ
ِقـــدر َ َ َ

ِاللـه هـذا جــواب نبـوي فــي غایـة الحكمـة والروعــة، إن الكثیـر مــن النـاس یظنــون  و،)٣("َّ

َّأن المسببات مـن قـدر اهللا، واألسـباب لیـست مـن قـدر اهللا، اهللا هـو الـذي قـدر الـسبب  َ

َّوقــــدر المــــسبب، وشــــرع لــــك أن تــــدفع األســــباب بعــــضها بــــبعض، واألقــــدار بعــــضها  َ َّ

در الـدواء، ادفـع قـدر الجـوع بقـدر ببعض، الدواء قـدر والـداء قـدر، ادفـع قـدر الـداء بقـ

  .الغذاء، ادفع قدر العطش بقدر الري من الماء، وهكذا فهي من قدر اهللا

إال علـى نطـاق - ن هذا األمر لـم یكـن متحققـا فـي األزمنـة الماضـیةحیث إو

 كما ذكـر فـي كتـب الفقهـاء لسن ونحوهذن واألضیق في بعض األعضاء البسیطة كا

  :رةألسباب كثیوذلك  – القدامي

 لعــل أهمهــا مــا نــشهده الیــوم مــن اســتلزام هــذا األمــر إلــى قــدرات وأدوات ومهــارة  -١

  .فائقة

ً جمیعـا لـم یكونـوا فـي -رضـوان اهللا علـیهم -  القـدامي فقهاءنـاومـع هـذا نـري

الشرعیة المتعلقة بهـا، ، وبیان األحكام  كما ذكرنا عن تصور مثل هذه المسائلًمنأى

                                                 

الطب، سنن ابن ماجه : ، كتاب٧٤٣٠: ، برقم٤/٢٢٠ المستدرك علي الصحیحین للحاكم - )١(

 .الطب: ، كتاب٣٤٣٦: ، برقم٢/١١٣٧

:  عـادل مرشـد، وآخـرون، ط-شعیب األرنؤوط : ، تحقیق٣٥٧٨: ، برقم٦/٥٠ مسند أحمد - )٢(

، ٩/٥٧٧بیهقــي م، الــسنن الكبــري لل٢٠٠١ - هـــ ١٤٢١األولــى، : مؤســسة الرســالة، الطبعــة

ــــادر عطــــا، ط: تحقیــــق  -هـــــ ١٤٢٤الثالثــــة، : دار الكتــــب العلمیــــة، الطبعــــة: محمــــد عبــــد الق

 .م٢٠٠٣

: ، كتـاب٣٤٣٧: ، بـرقم٢/١١٣٧، سنن ابن ماجـه ١٥٤٧٤: ، برقم٢٤/٢١٩ مسند أحمد - )٣(

 .الطب



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٣٠
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 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
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ســــعوا فــــي تــــصویرها، فقــــد عرفــــوا مثــــل هــــذه المــــسائل فقــــد ذكــــروا هــــذه المــــسائل، وتو

علــى نطــاق ضــیق حــسب ظــروفهم ومــا یقتــضیه هــذه التجــارب  ٕوجربوهــا وان كانــت

  .الحال وقتئذ

 لما ً تأكیدا-رضوان اهللا عنهم - النصوص عن أئمتنا هللا سننقل هذهابإذن و

  .بحول اهللا وقوتهذكرنا، ونفصل القول فیه 

فــت االنتبــاه، وأصــبحت أمــوره متحققــة الوقــوع، ا كــان هــذا األمــر ممــا یلَّولمــ

ّبحثي، أبین فیه مدى أفـق وسـعة نظـر أئمتنـا ل ًااخترت أن یكون هذا الموضوع عنوان

 والنوازل الفقهیـة  بنقل نصوصهم وتصورهم لمثل هذه المسائل-اهللا علیهم رضوان –

  .الحدیثة

  : وخامتةمباحث أربعةوقد قسمت البحث إىل مقدمة و

والغــرس، وتــاریخ ّ مفهــوم الحــد والقــصاص : عــنمبحــث األولالتحــدثت فــي 

 الــشرعیة مــن تــشریع الحــد والقــصاص فــي الــشریعة بدایــة غــرس األعــضاء، والحكمــة

  .اإلسالمیة

ً قـــصاصا عـــن ي عـــضوه المبتـــورالجـــانالمجنـــي علیـــه أو رد حكـــم  : الثـــانيالمبحـــث

  طریق الزراعة

ــث مبحــثال  هــل یعتبــر اعتــداء -د اوالرجــلالیــ-ّإعــادة األعــضاء المبتــورة بحــد  :الثال

  .ّعلى الحد الشرعي؟

 وحكـم  حـال رده الـي موضـعهسنجـر أم هاطـهل العضو المغـروس  :رابع المبحثال

  الصالة به؟

  .وختمت حبثي خبامتة بينت فيها أهم نتائج البحث

ٕ وان كانـــت األخـــرى اهللا، فـــإن أحـــسنت فمـــن وفقـــت،ن أكـــون قـــد واهللا أســـأل أ

  .والزلل وأعوذ باهللا من الخطل ونفثه،هللا من همزه  وأعوذ باوالشیطان،فمني 
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  :ا اول

   اّ واص واس، و ر س اء، 

  .وا   ا اود واص

:  

بــــادئ ذي البــــد لنــــا قبــــل معرفــــة الحكــــم الــــشرعي فــــي رد أو غــــرس العــــضو 

ص البــــد لنــــا مــــن بیــــان بعــــض المــــصطلحات الخاصـــــة المبتــــور فــــي حــــد أو قــــصا

والجراحـة والغـرس بموضوعنا الـذي نحـن بـصدده وهـي مـصطلحات الحـد والقـصاص 

  .ثالثة فروعوذلك في   وكذلك الحكمة من تشریع اإلسالم الحدود والقصاصالطبیة

  

  : اع اول

  : اّ واص واس

محارمـــه التـــي نهـــى عـــن : ود اهللا هـــو المنـــع، وحـــد:لغـــة تعریـــف الحـــد :ًأوال

 ��﴿: ارتكابها وانتهاكها، قـال تعـالى
ۡ
� ��ود ِ

ُ ُ ُ َ
� �ـ� ��ٱ

ۡ َ َ َ
ِ
�

ۗ ����ـ�
َ ُ َ ﴾)١(

 ؛سـمیت بـذلك 

  .ألنها تمنع من اإلقدام على الوقوع فیها

  :)٢(للجوهريجاء في كتاب الصحاح في اللغة وقد * 

ًحـددت الـدار أحـدها حــدا:  تقـوله،منتهـا: ُّ وحـد الـشيء الحـاجز بـین الـشیئین،:لحـدا ُ .

المنــع، : ُّ والحــدإذا كــان أرضــه إلــى جنــب أرضــه،: فــالن وفــالن حدیــد والتحدیـد مثلــه،

                                                 

 .١٨٧:  سورة البقرة، من اآلیة- )١(

یوسـف : ، تحقیق٦٨أبو بكر الحنفي الرازي ص : ختار الصحاح لمؤلفه، م٨/٦تاج العروس  -٧

هــ ١٤٢٠الخامـسة، :  الدار النموذجیة، بیـروت، الطبعـة-المكتبة العصریة : الشیخ محمد، ط

 .م١٩٩٩/ 
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 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 أو ألنـه یعـالج الخروج،  ألنه یمنع منحداد، ویقال للسجان حداد؛: ومنه قیل للبواب

  :)١(قال الشاعر الحدید من القیود،

ِیقول لي الحداد وهو یقودني ُِ ُُ َُ َ ََ َْ َّ ْ َ ِإلى السجن ال تجزع فما بك من باس.... ُ َِ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ ِّ َِ  

ٌ وهــذا أمــر حــدد الممنــوع مــن البخــت وغیــره،:والمحــدود منیــع حــرام ال : أي: َ

  .  منع:أي:  ودونه حددباطلة،: أي: دد ودعوة حیحل ارتكابه،

  :قال الشاعر زید بن عمرو بن نفیلو     

ْال تعبدنَّ إلها دون خالقكم ُ َِ ِ َ ْ ُْ ًُ َِ ُ َ ُفإن دعیتم فقولوا دونه حدد... َ َ ُ ُ َُ َ ْ ُ ُ َ َُْ ْ
ِ ْ ِ  

  :)٢(للزبیديوجاء في تاج العروس * 

ُّالحـــد ّ الفـــصل الحـــاجز بـــین الـــشیئین لـــئال یخـــتلط َأحـــدهما بـــاآلخر َأو لـــئال :َ ِّ َِ ُ َُ َ ََ ْ ِ ُ ْ َ

ُیتعــدى َأحــدهما علــى اآلخــر وجمعــه  ِ َ ُ َّ ٌحــدودَ ُ ٌّ وفــصل مــا بــین كــل شــیئین حــد بینهمــا .ُ َ ِ ْ ْ َ ِّ ُ

ُّوالحــد َ منتهــى الــشيء ومنــه َأحــد حــدود األرضــین:َ َ ِ ُ ُ ِْ
ْ
َّ

َ َ ِ وحــدود الحــرم وفــي االحــدیث فــي ُ
َ َ ُُ

ٌصفة القرآن لكل حرف حد ولكل حد مطلع  َْْ َ ٍّ َِ َ َِّ ُ ٌُّ ٍ ّ ً َأراد لكل منتهى له نهایة:قیلُ َ ْ ُ
ِّ ُ.  

ًویقـــال للبـــواب حـــداد لمنعـــه النـــاس مـــن الـــدخول، ومنـــه ســـمي الحدیـــد حدیـــدا 

منــع مــن  ألنهــا تًنــه ســمیت العقوبــات المقــدرة حــدودا؛وم المتناعــه وصــالبته وشــدته،

  .المعاودة إلى موجباتها

                                                 

َقیس بن الخطیم بالخاء المعجمة بن عـدي َأبـو یزیـد، قتـل َأبـوه وهـو صـغیر قتلـه ر:  هو– )١( ِ ِ
َ َ َُ ُ ِ ُ ََ ُْ ْ َْ جـل ِ

َمن بن حارثة بن الخزرج فلما بلغ قتل قاتل َأبیه ونشبت لذلك حروب بین قومه وبـین الخـزرج  َْ َْ َْ َْ َ ََ
َِ َِ َ ََّ َ ِ

َوقتــل َأیــضا قاتــل جــده، تــوفي ْ وهــو شــاعر مــن صــنادید الجاهلیــة، وأشــد )  م٦٢٠/هـــ .  ق٢: (َ

، تركـــــي أحمـــــد األرنـــــاؤوط: ، تحقیـــــق٢٤/٢١٩الـــــوافي بالوفیـــــات للـــــصفدي : یراجـــــع. رجالهـــــا

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠: بیروت، عام النشر–دار إحیاء التراث : مصطفى، ط

: ، نــشر٨/٦زبیــدي محمــد مرتــضى الحــسیني ال: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تــألیف -)٢(

: ، دار صـــــادر، ط٣/١٤٠مجموعـــــة مـــــن المحققـــــین،  لـــــسان العـــــرب : دار الهدایـــــة، تحقیـــــق

ّحـــد، إبـــراهیم أنـــیس وآخـــرون، دار إحیـــاء :  بـــاب١/١٦٠: م، المعجـــم الوســـیط١٩٩٠األولـــى،

: ، ط١/٤٧٥لمجـد الـدین محمـد بـن یعقـوب : م، القـاموس المحـیط١٩٧٣الثانیـة، : التراث، ط

 .م٢٠٠٧الثانیة، : میة، طدار الكتب العل
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 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ًالحد اصطالحا :ًثانیا*  ّ:  

ال تجــوز الــشفاعة وً زجــرا -هللا تعــالى -ًعبــارة عــن عقوبــة مقــدرة واجبــة حقــا 

  .)١(فیها

ً عقوبة مقدرة شرعا في معصیة؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الـذنب :وقیل

  .بالذي شرع له العقا

وقد أطلق بعض الفقهاء مصطلح الحد على جمیـع العقوبـات الـشرعیة سـواء    

أو للعبـــد ســـواء كانـــت مقـــدرة أو غیـــر مقـــدرة، وبنـــاء علـــى هـــذا  --ًكانـــت حقـــا هللا 

  .)٢("الحد "ًاإلطالق تدخل عقوبات التعازیر أیضا في مدلول كلمة 

  

؛ )٣( كما یقول ابن القـیموالحد في لسان الشرع أعم منه في اصطالح الفقهاء

ات الجنایـــات المقـــدرة بالـــشرع خاصـــة، والحـــد فـــي لـــسان یریـــدون بالحـــدود عقوبـــفـــإنهم 

كقولـه الشارع أعم من ذلك، فإنه یراد به هذه العقوبة تارة ویراد به نفس الجنایـة تـارة 

ُ��ن ����� �� �� � ﴿ :تعـالى َ �
ِ
َ َ َ ََ ََ �

ۢ ��ۥِ ِ�� ۡ َ�� �ٰ � َ ۡ ���� زوُ َ َ ِ
َ

�� ��َ ۡ َ  ��ن ����ـ� �ـ� ۗۥُهً
َ َ ََ ََ �

ِ

                                                 

لعالء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار  : ٧/٥٤ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - )١(

، دار الكتـب ٦/٣محمد أمین عابـدین : المختارم، رد المحتار على الدر ٢٠٠٠المعرفة، ط، 

فخـر الـدین عثمـان بـن علـي : م، تبیین الحقائق شرح كنز الـدقائق١٩٩٤األولى، : العلمیة، ط

 الثانیـــــة، مـــــصورة باألوفـــــست عـــــن البوالقیـــــة،: ، دار الكتـــــاب اإلســـــالمي، ط٣/١٦٣الزیلعـــــي 

 محمـود بـن احمـد العینـي بـدر الـدین: ، شرح العیني على الكنز المسمى برمـز الحقـائق١٣١٣

فــتح . م٢٠٠٤: أشــرف نــور، ط:  كراتــشي، تحقیــق- إدارة القــرآن والعلــوم اإلســالمیة،١/٣٧٧

 .م١٩٧٧األولى، : ، دار الفكر، ط٥/٢١٢الكمال بن الهمام : القدیر

 .٣/٢٩، إعالم الموقعین ٢٨/٣٤٨  مجموع الفتاوى- )٢(

، مجمـوع فتـاوى شـیخ اإلسـالم ٢٢١/، األحكام السلطانیة للمـاوردي ص٥/٢١٢ فتح القدیر - )٣(

 .٢٤/، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم ص٢٨/٢٩٧
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 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
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���ح ��
َ َ َ َ ُ�ۡ���

ٓ َ
 أن ��ا���ِ

ٓ َ َ َ َ َ َ
 إن ���
ٓ � َ

 أن ����� ��ود ِ
َ ُ ُ َ ِ ُ َ

ِۗ�ٱ
�

 و��
ۡ
ِ � ��ود َ

ُ ُ ُ َ
ۡ� ������ ���ٱ َ

ِ َِ ُ
ِ
ّ َ ُ �

�ٖ 

��ۡ ���ن َ
َ ُ َ

  .ٕ ویراد به جنس العقوبة وان لم تكن مقدرة،)١(﴾

  ". العقوبة الشرعیة " :فالحد هووبناء على هذا اإلطالق 

ــــــین العلمــــــاء فــــــي تعریــــــف الحــــــد خــــــالف لفظــــــي  ولكــــــن هــــــذا االخــــــتالف ب

ر اصـــطالحي؛ ألنهـــم لـــم یختلفـــوا فـــي أن بعـــض هـــذه العقوبـــات مقـــدرة وبعـــضها غیـــ

ــــم -- وبعــــضها یجــــب لحــــق اهللا --مقــــدرة، وأن بعــــضها یجــــب لحــــق اهللا   ول

  .ًختلفوا أیضا في خصائص كل نوعی

   : القصاص لغة:ثالثا

   :على النحو التالي )٢(مأخوذ من مادة قصص وله معان مختلفة

�ــ ﴿: وهــي الجملــة مــن الكــالم قــال تعــالي : القــصة-١
ۡ َ

ــ ۡ� ��ــ� ��� �َ َ ُ َ ــُ ۡ� أ� َ َ
 ��َ َ

�ٱ
ۡ

 ���ِ
َ َ

  . نبین لك أحسن البیان:أي )٣(﴾

 : ومنــــه قولــــه تعــــالي،قصصــــصت الــــشئ إذا تتبعــــت أثــــره: یقــــال:  قــــص األثــــر-٢
ــ�﴿ ۡو��� َ َ َ�� 

ۡ ُ
ــ�ِ �ِ ــ���ۦِ � �ِ ِ

ّ ُ
 ﴾)٤(

 �﴿: أثــره، ومنــه قــال تعــالي تتبعــي :أي 
َ

ــ�ا �ۡر� �� َ َ � َ
 

ٗءا��ر��� ��� َ َ ََ ِ ِ
َ �﴾)٥(.  

قتلـه   مـن فـالن إذا أقـتص لـه منـه فـي جرحـه أوًیقـال قـص األمیـر فالنـا : القطع-٣

ًقودا
)٦(

.  

                                                 

 .٢٣٠:  سورة البقرة، اآلیة- )١(

 .٢٥٤ مختار الصحاح للرازي ص - )٢(

 .٣:  سورة یوسف، من اآلیة- )٣(

 .١١:  سورة القصص، من اآلیة- )٤(

 .٦٤: لكهف، من اآلیة سورة ا- )٥(

محمـــد عـــوض : ، تحقیـــق٨/٢١٠لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن األزهـــري الهـــروي، : تهـــذیب اللغـــة - )٦(

 ،٧/٧٣م، لـسان العـرب ٢٠٠١األولـى، :  بیـروت، ط–دار إحیاء التراث العربي : مرعب، ط

٧٤. 
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  : ًاصطالحا القصاص :ًرابعا

 أن اإلصــطالح الفقهــي للقــصاص علــىاتفقــت كلمــة فقهــاء المــذاهب األربعــة      

  :هو

ُوالقــود معنــاه قتــل الــنفس بــالنفس بمعنــي أن یفعــل فــي الجــاني بمثــل مــا فعــل   القــود ُ

  .ًبالمجني علیه تماما

 ماصــنع  القــود بمثــل:فقــال ابــن عبــد البــر مــن المالكیــة أن القــصاص هــو

الجاني بالمجني علیه تماما، سواء بالـذبح أو الخنـق أو الـضرب أو الحـرق بالنـار أو 

  .)١(الماءالتغریق في 

 فعــل المجنــي علیــه أو ولیــه بالجــاني مثــل مافعــل :ح الحنبلــي بأنــهوعرفــه ابــن مفلــ 

  .)٢(أوشبهه

  

  أن ینزل ولي األمر بالجاني من العقوبة: زهرة بأنه  شیخنا الشیخ أبوًوعرفه أیضا

  .)٣(اأنزل بالمجني علیهالمادیة مثل م

وفقهــاء األحنــاف یــذكرون القــصاص فــي كتــاب الجنایــات كونــه مــن األحكــام 

المترتبة على الجنایة مثل القصاص والدیة والكفارة وحرمان اإلرث، وبعض الشافعیة 

التبویــب بالجنایـات أولــى لـشمولها الجنایــة ، وذكــر الـشربیني أن یبوبونـه ببــاب الجـراح

  .)٤(وسحربالجرح وغیره كالقتل بمثقل ومسموم 

                                                 

: محمــد محمــد أحیــد ولــد مادیــك الموریتــاني، ط: ، تحقیــق٢/١٠٩٦ الكــافي البــن عبــد البــر - )١(

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانیة، :  الریاض، ط-مكتبة الریاض الحدیثة

األولـــى، :  بیـــروت، ط-العلمیـــةدار الكتـــب : ، ط٧/٢٢٣ المبـــدع شـــرح المقنـــع البـــن مفلـــح - )٢(

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 .٧٨ الجریمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ألبي زهرة ص - )٣(

ـــاظ المنهـــاج- )٤( ـــة ألف ـــى معرف ـــاج إل ـــن أحمـــد الخطیـــب :  مغنـــي المحت ، مـــصطفى ٤/٢لمحمـــد ب

 .هـ١٣٧٧/الحلبي، ط 
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   :غرس في اللغةال :خامسا

ُالغـــراس: غـــرس      
ْوقـــت الغـــر: ِ ُس، والمغـــرس موضـــعهَ ِ ْ َ ْفـــسیل النخـــل: ِوالغـــراس. ِ َّ َ .

ُوالغــرس ْ ُالــشجر الــذي یغــرس، وجمعــه :َ َ ُْ ُ َ ُوالغــرس. أغــراس: َّ ْ
ُجلیــدة رقیقــة تخــرج علــى : ِ ُُ ٌ ٌ َ َْ

ْالولـــد، والجمـــعرأس  ِ المجـــازِ، ومـــنِوغـــراس أغـــراس َ َُأنـــا غـــرس یـــدك، وفـــالن غـــرس : َ ُْ َْ ٌَ َُ َ ِ
َ

ِنعمته ِ
َ ِهذا مسق: َوتقول. ْ

ْ َ َ ِط رأسه، ومكان غراسهَ ِ ِِ ُ َ َ ُ
)١(.  

ٍِمــا مــن مــسلم  ﴿:   -- قــال رســول اهللا:قــال --عــن أنــس بــن مالــك ف       ِ
ْ ُ َْ

َیغــرس غرســا، َأو یــ َْ ً ُْ َ ِ ِزرع زرعــا فیأكــل منــه طیــر، َأو إنــسان َأو بهیمــة إال كــان لــه بــه ْ ِِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ًَ َ َ َُّ ٌ َ ْ ٌْ َْ ْ ْ َ ٌُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ

ٌصدقة  َ َ َ﴾)٢(.  

  

  :ًشرعا الغرس :ًسادسا 

ـــامـــا نحـــن بـــصدده ـــذاتي وهـــو هن ـــسمي بـــالغرس ال  نـــوع مـــن أنـــواع زراعـــة  ی

نقــل عـضو أو نـسیج مــن شـخص لذاتـه، فــي : هـوتعریفـه الغرس الــذاتي فـ األعـضاء،

م علـــى زرع عـــضو ّعملیـــة تقــو:  وهــي،)٣(نفــس الموضـــع أو لمكــان آخـــر فــي الجـــسم

 مرة أخري لیدب فیـه الحیـاة مـرة ّمع إعادة وضع توصیالته الوعائیةفي محله بكامله 

  .العالجیةأخري عن الطریق الجراحة 

                                                 

دار : د مهــــدي المخزومــــي، د إبــــراهیم الــــسامرائي، ط: ، تحقیــــق٤/٣٧٦ العــــین للفراهیــــدي - )١(

، جمهرة ١٦/٣٠٤، تاج العروس للزبیدي ١٥٤/ ٦ومكتبة الهالل، لسان العرب البن منظور 

رمــزي منیــر بعلبكــي، : یــق، تحق٧١٦/ ٢اللغــة ألبــي بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دریــد األزدي 

 .م١٩٨٧األولى، :  بیروت، ط–دار العلم للمالیین : ط

: ، بـرقم٣/١١٨٩، صـحیح مـسلم ٢١٩٥: المزارعه، بـرقم:  كتاب٢/٨١٧ صحیح البخاري - )٢(

١٥٥٣ . 

: ، ط١١٥محمــدعلي البــار ص /  الموقــف الفقهــي واألخالقــي فــي قــضیة زرع األعــضاء د- )٣(

 . بیروت- دمشق، الدار الشامیة-دار القلم 
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المرضـى، سـواء المجنـي علیـه غرس األعضاء عالج جید من حیـث تأهیـل ف

ـــاتهم ویـــةحی إذا كانـــت األعـــضاء آالمهـــم، أو الجـــاني وتخفیـــف  بالنـــسبة لهـــم فـــي حی

مـــن المحتمـــل أن یبقـــى غـــرس األعـــضاء تكنولوجیـــا فـــي حاجـــة إلـــى  ومیـــة، ولكـــنالی

  .مقبلةتطویر لعدة سنوات 

  

*****************  
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مع اا:  

 ا  ر سءا:  

ًإن موضوع غرس األعضاء لیس أمرا حدیثا یشهده القرن العشرون، كما قـد  ً

 قــدیم عرفتــه البــشریة بــشكل مــن األشــكال یتبــادر إلــى الــذهن ألول وهلــة، ولكنــه أمــر

ي فـ وصف جوثري في كتابه تاریخ الطب أن اإلنـسان  فقدطویلة، منذ عهود البدائیة

 إزالـة جـزء مـن عظــم :وهــي Trephine عملیــة التربنـةقـد عـرف العـصر البرونـزي 

ف إحدي الجماجم التي أجریت لها وقد وص. نتیجة إصابة الرأس Cranium القحفة

  .ثم أعیدت قطعة العظم المأخوذة بعد فترة وذلك منذ العصر البرونزية هذه العملی

وتــــشیر الحفریــــات إلــــى أن المــــصریین القــــدماء عرفــــوا زرع األســــنان، حیــــث 

وجــدت أســنان صــناعیة فــي مقــابر المــصریین مــصنوعة مــن الخــشب وأخــرى محــشیة 

ون  الجراحـــ أیـــضاوقـــد وصـــف،  وقـــد أخـــذ الیونـــانیون والرومـــان ذلـــك عـــنهم.بالـــذهب

الهنود القدماء عملیات بارعة في إصالح األنف واألذن المقطوعة أو المتآكلة نتیجـة 

وقـد  م.  ق٧٠٠وقد وصفوا بدقة ترقیع الجلد ونقلـه إلـى موضـع األنـف سـنة . مرض

ٕ ترقیـــع الجلـــد واصـــالح األنـــف أو األذن وهـــي الهنـــود القـــدماء وا هـــذه العملیـــاتمارســـ

 األوروبیــون فــي القــرن الــسابع إلــىن ثــم نقلوهــا  تعلمهــا مــنهم المــسلموالمقطوعــة، وقــد

 المكتشفات األثریة على أن سـكان األمـریكتین قـد مارسـوا زرع  وتدل،المیالديعشر 

األسنان قبل أن یعرفها األوربیون، وكذلك عرف األطباء المسلمون زرع األسنان فـي 

 عــــن  فهنـــاك عـــدد مــــن الحـــاالت رویـــت.)الرابــــع الهجـــري( القـــرن العاشـــر المـــیالدي

ــــــي  وهــــــي تــــــدخل ضــــــمن مــــــا نــــــسمیه الیــــــوم بــــــالزرع الــــــذاتي لألعــــــضاء --النب

)Autograft()نذكر منها ما یلي،)١ :  

                                                 

، مقـال ١١٥محمـدعلي البـار ص /  الموقف الفقهي واألخالقي فـي قـضیة زرع األعـضاء د- )١(

 الـــــسبت: ریخبتــــا) تــــاریخ زرع األعــــضاء: (محمــــود الحــــاج قاســــم محمــــد، بعنــــوان/ للــــدكتور 

 ).مجلة ثقافیة عامة عراقیة ( م في مجلة الكاردینیا ٢/١٢/٢٠١٧
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 --أن قتـادة بـن النعمـان  : " عن جده ما روي عن عاصم بن عمر بن قتادة-١

-إلــى النبــيفنـدرت حدقتــه فأخــذها فــي راحتــه وقیــل یــوم أحــد أصـیبت عینــه یــوم بــدر 

-  فأخـــذها النبـــي--  ،فكانـــت أحـــسن عینیـــه وأحـــدهما وأعادهـــا إلـــى موضـــعها

وال یعــرف حتـــى فـــي  ولعـــل مــا حـــدث لقتـــادة هــو أول زرع للعـــین بكاملهـــا، )١("ًبــصرا 

  .وما یجري اآلن هو نقل القرنیة. العصر الحدیث

ََأن خبیــب بــن یــساف أصــیب یــوم بــدر مــع "  -- عــن النبــي  وقــد روي أیــضا-٢ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ َّ

َّبـضربة علـى عاتقـه حتـى مـال شـقه فـرده رسـول اللـه  --رسول اهللا  ُ ُ َ َُ َّ َ ُ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ِِ ٍَّ َ ْ ِ--  َونفـث َ َ َ
َّعلیه حتى صح َ َّ َ َ

ِ َْ" )٢(.  

أنـــه رد یـــد معـــوذ بـــن عفـــراء لمـــا : " -علیـــه الـــصالة والـــسالم- وري أیـــضا عنـــه -٣

وألــصقها  --، وجــاء یــده فبــصق علیهــا رســول كــة بــدرقطعهــا أبــو جهــل فــي معر

    .)٣( "فلصقت

 محمـد لنبـيلولغیره من الصحابة إنما هي معجـزات  --وما حدث لقتادة 

-- .هـذا الـزرع لألعـضاء هـو مـا . ي هذا الـزرع أي رفـض لألعـضاءوال یحدث ف

  .)الرقعة الذاتیة( یعرف باسم الزرع الذاتي

لكــن المحــاوالت الجــادة لتحقیــق زراعــة األعــضاء لــم تبــدأ بحــق حتــى بدایــة    

 حیــث بـرز الــدكتور ألكــسیس كاریــل بابتكـاره طریقــة لخیاطــة األوعیــة .العــشرینالقـرن 

                                                 

مكتبــة ابــن :  طحمــدي بــن عبــد المجیــد الــسلفي،: ، تحقیــق١٩/٨ المعجــم الكبیــر للطبرانــي - )١(

، ١٠٠٧٩: ، بــرقم٦/١١٣الثانیــة، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للهیثمــي : ط  القــاهرة،–تیمیــة 

 م١٩٩٤هـ، ١٤١٤ القاهرة، -مكتبة القدسي: طحسام الدین القدسي، : تحقیق

دار الفكر، : ، ط٣٢٤ / ١ألبي الفضل القاضي عیاض : بتعریف حقوق المصطفى الشفا - )٢(

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩

لـشمس الـدین :  المجالس الوعظیة في شرح أحادیث خیر البریة من صـحیح اإلمـام البخـاري- )٣(

أحمــــد فتحـــي عبــــد : ، تحقیـــق٢٥٢-٢٥١/ ١محمـــد بـــن عمــــر بـــن أحمــــد الـــسفیري الــــشافعي 

م، الــشفا بتعریــف ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٥األولــى، : ط بیــروت، -ة الكتــب العلمیــدار: الــرحمن، ط

 .٣٢٤ / ١ للقاضي عیاض -حقوق المصطفى 
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أن الــسنین األوائــل مــن القــرن العــشرین قــد تمخــضت عــن  و.مباشــرةالدمویــة خیاطــة 

 ولكنهـا  البـشر،عملیات ناجحة كانت أشبه بمحاوالت لزرع الكلى مـن الحیوانـات إلـى

 الثمانینــــات كــــان الغریــــب، وفــــيبــــاءت كلهــــا بالفــــشل لــــرفض الجــــسم قبــــول النــــسیج 

 جرعــات هــي، حقــناالكتــشاف المهــم بــشأن التعــرف علــى وســیلة مثلــى لمنــع الــرفض 

غیرة مــن مولــدات المقاومــة المنقــاة التــي تمنــع جهــاز المقاومــة مــن التفاعــل تجــاه صــ

العضو المزروع لكنها تسمح بالدفاع عن البدن ضد الكائنات المسببة للمرض وكـان 

 مـــن كلـــي وقلـــب وكبـــد ًذلـــك انطالقـــا لعملیـــات زراعـــة األعـــضاء المختلفـــة فـــي البـــدن

  .وغیرها
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ع اا :  

  ودا اا صوا :  

  

زجـر النـاس وردعهـم عـن اقتـراف ل شرع اهللا العقوبات من القصاص والحـدود

الجریمـــــة، وصـــــیانة المجتمـــــع عـــــن الفـــــساد واالنحـــــراف، والتطهـــــر مـــــن آثـــــار الـــــذنب 

شـرع : ًویؤكد الفقهاء جمیعا هذه الحكمة، ویقولـون فـي كتـبهم. أو الفاحشة والمعصیة

ًالحد زاجرا ال متلفا ویت ًوسمیت الحـدود حـدودا  ،حقق االنزجار في السرقة بتفویت الیدً

  .لمنعها من ارتكاب الفواحش

 أن شــــرع العقوبــــات فــــي -ســــبحانه–مــــن رحمــــة اهللا  و:)١(قــــال ابــــن تیمیــــة    

لنفــوس واألبــدان واألعــراض الجنایــات الواقعــة بــین النــاس بعــضهم علــى بعــض فــي ا

ٕ وانمــا شــرع لهــم فــي ذلــك مــا هــو موجــب ،واألمــوال والقتــل والجــراح والقــذف والــسرقة

وتنقطـع ٕفه واحـسانه وعدلـه، لتـزول النوائـب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولط

األطماع عن التظالم والعدوان، ویقتنع كـل إنـسان بمـا آتـاه مالكـه وخالقـه، فـال یطمـع 

  .)٢(غیره حقهفي استالب 

فــإن الــذي وضــع تلــك الحــدود هــو أرحــم الــراحمین وأحكــم الحــاكمین، علــم أن 

. مفاسـد فـأمر بهـا وحتمهـاًمصالح العباد ال تقوم إال بهـا فـشرعها وعلـم أن بهـا درءا لل

فالحدود تمنع من الجرائم وتكفر ما اقترفه المجرم من المآثم، انظروا إلى الـبالد التـي 

تقام فیها الحدود كیف یستتب فیهـا األمـن واالطمئنـان، وأمـا الـبالد التـي ال تقـام فیهـا 

  فمــــــن األحكــــــام التــــــي شــــــرعها . الحـــــدود فتكثــــــر فیهــــــا الجــــــرائم واالعتــــــداء والطغیــــــان

 قتـل القاتـل، فــإن القاتـل المتعمـد للقتـل یقتــل إذا تمـت شـروط القــصاص -تعـالى– اهللا

                                                 

 .٨٥ص : ، ورسالته في القیاس٩٨ص :   السیاسة الشرعیة البن تیمیة- )١(

ُ الفقــه اإلســالمي وأدلتــه د- )٢( َُُّ ُِّ ّوهبــة بــن مــصطفى الزحیلــي، . ْ
ِ ْ َ َُّ ْ  –دار الفكــر :  ، الناشــر٧/٥٢٧٦َ

 . الرابعة: َّسوریة، ط



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٤٢

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ٌ ولكم في القصاص حیاة ﴿ َ َ ِ َ َ
ِ ِْ ْ ُ ألن القاتل إذا علم أنه سیقتل فلن یقدم على القتل  ؛)١(﴾َ

ٕتلــوا القاتــل وان وبــذلك تكــون الحیــاة، ثــم إن القتــل حــق ألولیــاء المقتــول فــإن شــاؤوا ق

ۡ��� وأ� ��� ﴿: قـال تعـاليًشاؤوا عفوا عنه مجانـا  َ َ َ َ
��� ��ۡ َ َ َ َ

ُ�ه  � ۥُ
َ َ

ِۚ�ٱ
�

ُ إ�� �
� � �� ۥِ ِ

ُ َ

ٰ��ٱ �
 ���َ

ِ ِ ��� ���ق ��﴿: وقال تعالي ،)٢(﴾ِ ِ
َ � َ َ َ َ

 ��� ���رةۦ
ٞ َ � َ َ ُ َ

� ُ  )٣(﴾ ۚۥ�
أو أخذوا الدیة،   

وعلـــیهم أن یراعـــوا المـــصلحة فـــي ذلـــك فیأخـــذوا بمـــا هـــو أصـــلح مـــن عفـــو أو دیـــة أو 

  .قصاص

ًانظروا إلى السارق كیف یسرق ما یساوي ربع دینار فتقطع یـده بـذلك حفظـا لألمـوال 

  عن االعتداء علیها،

ٕال یمكــن أن یــسرق، واذا فــإن الــسارق إذا علــم أنــه تقطــع یــده الیمنــى إذا ســرق فإنــه 

   .التي ال یباح قطعها كان فیها نصف الدیة خمس مئة دینار قطعت الید المحترمة

                                                 

 .١٧٩:  سورة البقرة، من اآلیة- )١(

 .٤٠:  سورة الشوري، من اآلیة- )٢(

 .٤٥:  من اآلیة سورة المائدة،-)٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٤٣

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 اما  

  ارا   ط إا  ه رد 

  

:  

إذا جنى رجل على آخر، فقطع عضوا من أعضائه، ثم أعاده المجني علیه 

 األرش، هـل یـؤثر ذك فـي سـقوط القـصاص أو إلى محلـه قبـل اسـتیفاء القـصاص أو

األرش؟ ولو أعاده بعد استیفاء القصاص، هل یؤثر ذلك فیما استوفاه من القصاص 

  .أو األرش؟

  :قبل البدء في المسألة من الناحیة الشرعیة نوضحها من الناحیة الطبیة  

 –تقـــوم علـــى تهیئـــة الطـــرفین الـــذین یـــراد وصـــلهما  أي عملیـــة زرع :فنقـــول

 ثــم یقــوم الطبیــب الجــراح بتوصــیل األوعیــة الدمویــة -لعــضو المبتــور ومكانــهطــرف ا

  .وخیاطة األعصاب واألوتار

ولیس كـل األعـضاء المبتـورة یمكـن إعادتهـا إلـى موضـعها بـل ذلـك مخـتص 

بأعــضاء معینــة وشــروط البــد مــن توفرهــا فــي ذلــك العــضو المبتــور مــن أهمهــا عــدم 

 ألن ذلـك یحـول دون ؛ فاصل زمني طویلتلوثه بصورة تمنع من إعادته وعدم وجود

  .نجاح عملیة الوصل التي تحتاج إلى طراوة الموضع وقرب عهده بحادث البتر

  

  : القدامياألئمةمظان المسألة عند 

 أن المجنــي علیــه فــي العمــد الفقهــاء علــىئمــة فقــد اتفقــت الروایــات جمیعــا األ

 سـواء كـان العـضو إن أعاد عضوه إلى محله، فال یسقط بـه القـصاص عـن الجـاني،

قد عاد إلى هیئته السابقة أو بقـي فیـه عیـب، أمـا إذا كانـت الجنایـة خطـأ فـإن قـضي 
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 قصاص

علــى الجــاني بالدیــة، ثــم أعــاد المجنــي علیــه عــضوه بعــد القــضاء، فالروایــات متفقــة 

  . أیضا على أن األرش ال یرد

رحمه - محمد بن الحسن الشیباني ذكره اإلمام :المسألةمذهب الحنفیة في 

ٕ واذا قلــع الرجــل ســن الرجــل، فأخــذ المقلوعــة ســنه :فقــال )١("األصــل " فــي كتابــه -هللا

فأثبتهـــا فـــي مكانهـــا، فثبتـــت، وقـــد كـــان القلـــع خطـــا، فعلـــى القـــالع أرش الـــسن كـــامال، 

ال یـــسقط األرش عـــن  أن إعـــادة العـــضو -رحمـــه اهللا- فاختـــار محمـــد األذن،وكـــذلك 

 ففیــه ثــالث روایــاتوأمــا إذا أعــاد عــضوه قبــل القــضاء علــى الجــاني بالدیــة، الجــاني، 

   .المالكیةعند 

 :فقال "البیان والتحصیل  "في كتابه الجد هذه المسألة ل ابن رشدّوقد فص

  وأما الكبیر تصاب "

 بعقلهــا، ثــم یردهــا صــاحبها فثبتــت، فــال اخــتالف بیــنهم فــي أنــه ال یــرد ســنه فیقــف لــه

هـذا مــذهب ابــن القاســم، وقـول أشــهب فــي كتــاب ابــن . العقـل إذ ال ترجــع علــى قوتهــا

 واألذن بمنزلة السن فـي ذلـك، ال یـرد العقـل إذا ردهـا بعـد مالك،المواز، وروایته عن 

ردهمـا، فثبتتـا، واستمـسكتا، وعادتـا ٕوانمـا اختلـف فیهمـا إذا . الحكم فثبتت واستمـسكت

ــواللهیئتهمــا قبــل الحكــم علــى  ــه :أحــدهما :ثالثــة أق  قولــه فــي المدونــة إنــه یقــضى ل

 إنه ال یقضي :وقال أشهب  ال یمكن أن یعودا لهیئتهما أبدا،بالعقل فیهما جمیعا، إذ

،  الفــرق بــین الـــسن واألذن:والثالــث هیئتهمــا قبـــل الحكــم،لــه فیهمــا بــشيء إذا عــادا ل

فیقضى بعقل السن وان ثبتت، وال یقـضى لـه فـي األذن بعقـل إذا استمـسكت وعـادت 

وال اختالف بینهم في أنه یتم .. .لهیئتها، وان لم تعد لهیئتها عقل له بقدر ما نقصت

  )٢(له بالقصاص فیهما، وان عادا لهیئتهما

                                                 

ُ األصل للـشیباني - )١( ْ :  بیـروت، ط-دار ابـن حـزم: َّمحمـد بوینوكـالن، ط/ د: ، تحقیـق٥٦٠/ ٦َ

 .م٢٠١٢هـ ١٤٣٣األولى، 

لیــل للحطــاب الــدیات، مواهــب الج: ، كتــاب٦٧- ٦٦/ ١٦:   البیــان والتحــصیل البــن رشــد- )٢(

٦/٢٦٢. 
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 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
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وأمـا األرش ففیـه فالحاصل أن القصاص ال یـسقط باإلعالـة فـي حـال مـن األحـوال، 

  :ثالث روایات

                        .ال یسقط األرش بإعادة عضو المجني علیه) ١(

  .یسقط األرش بذلك) ٢(

  .یسقط األرش في األذن وال یسقط في السن) ٣(

 على هذه الروایة الثالثة مـا حكـاه العتبـي فـي  بین السن واألذنووجه الفرق

عـــن ) یعنـــي ابـــن القاســـم ( لِئُوســـ :قـــالالمـــستخرجة عـــن ابـــن القاســـم بروایـــة یحیـــى، 

الرجل یقطـع أذن الرجـل فیردهـا وقـد كانـت اصـطلمت فثبتـت، أیكـون لـه عقلهـا تامـا؟ 

 إذا ثبتــت وعــادت لهیئتهــا فــال عقــل فیهــا، فــإن كــان فــي ثبوتهــا ضــعف، فلـــه :فقــال

 فالـسن تطـرح، ثـم یردهـا صـاحبها فتثبـت، :ل لـهقی، بحساب ما یرى من نقص قوتها

ن إنما هي  ألن األذ:قالفما فرق بین هذین عندك؟ : ، قیل لهً یغرم عقلها تاما:فقال

  لهیئتهــا، وجــرى الــدم والــروح فیهــا، استمــسكت، وعــادتبــضعة، إذا قطعــت ثــم ردت

جر فیها دمها كما كان أبـدا، وال ترجـع ٕوان السن إذا بانت من موضعها ثم ردت لم ی

یوضـع مكـان التـي طرحـت للجمـال،  ٕوانمـا ردهـا عنـدي بمنزلـة شـيء. فیها قوتها أبدا

  .ًوأما المنفعة فال تعود إلى هیئتها أبدا

ولكن لم یذكر أحد منهم  )١( ببیان الروایات الثالثة المذكورةوشرحه ابن رشد

وجــه الفــرق بــین القــصاص واألرش، علـــى الروایــات التــي تقــول بـــسقوط األرش دون 

  . القصاص عن الجاني بعد إعادة المجني علیه عضوه المقطوع

ن القــصاص إنمــا یجـب فــي العمــد جــزاء أ - واهللا أعلــم - والــذي یظهــر لــي

ِ ��� ﴿: ه تعالى بقولًلالعتداء القصدي من الجاني، عمال
َ َ

�ٱ
ۡ

ٰ��ى َ َ��� ۡ َ َ��ۡ ُ
� 
َ

��
ۡ

ۡ��وا ��� َ َ ْ ُ َ ِ�

���
ۡ
ِ ِ �� �َ

�ٱِ
ۡ

ٰ�ـ�ى َ ۡ ��ـ�َ َ َ��ۚ
ۡ ُ

 ﴾
ُ�ـٱَ و﴿ :وبقولـه تعـالى ،)٢(

ۡ
ۚ�وح �ـ��ص

ٞ َ ِ َ ٕوان هـذا  ،)٣(﴾ ُ

                                                 

 .١٥٩-١٥٨ /١٦ البیان والتحصیل البن رشد - )١(

 .١٩٤:  سورة البقرة، اآلیة- )٢(

 .٤٥:  سورة المائدة، اآلیة - )٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٤٦

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ه عضوه إلـى محلـه، فـال یـسقط القـصاص االعتداء واقع ال یزول بإعادة المجني علی

  . في حال من األحوال

 فإنمــا یجــب فــي الخطــأ الــذي ال یتعمــد فیــه الجــاني اعتــداء علــى أمــا األرش

 لمـا فـات المجنـي ًأحد، فلیس األرش إال مكافأة للضرر الحاصل من فعله، واستدراكا

الـــسابق، علیـــه مـــن العـــضو أو المنفعـــة، فـــإن عـــاد العـــضو بمنفعتـــه الفطریـــة وجمالـــه 

  .إنعدم ضرر المستوجب لألرش، فسقط األرش

ولكـــن الـــذي یظهـــر أن المختــــار عنـــد المالكیـــة عــــدم الفـــرق بـــین القــــصاص 

واألرش، حیث ال یسقط واحد منهما، هكذا ذكره خلیل في مختصره، واختـاره الـدردیر 

والدسـوقي وغیرهمـا، وعللـه الـدردیر بـأن الموضـحة إذا برئـت مـن غیـر شـین، فإنـه ال 

ط األرش، فكـــذلك الطـــرف إذا أعیـــد، فإنـــه ال یـــسقط أرشـــه مـــع كـــون كـــل منهمـــا یـــسق

 فقــال فــي كتــاب -رحمــه اهللا تعــالى- ثــم تكلــم فــي المــسألة اإلمــام الــشافعي -)١(خطــا

ذلــك ٕواذا قطـع الرجــل أنــف رجـل أو أذنــه أو قلــع ســنه فأبانـه، ثــم إن المقطــوع : " األم

و غیــره، فثبــت منــه ألــصقه بدمــه، أو خــاط األنــف أو األذن، أو ربــط الــسن بــذهب أ

 -رحمـه اهللا- وذكـر النـووي )٢( ألنـه وجـب لـه القـصاص بإبانتـهوسأل القود فله ذلـك؛

قطـــع أذن شـــخص،   ":فقـــالالدیـــة، هـــذه المـــسألة فـــي الروضـــة، فـــألحق بهـــا مـــسألة 

فألصقها المجني علیه فـي حـرارة الـدم، فالتـصقت، لـم یـسقط القـصاص وال الدیـة عـن 

   ". ألن الحكم یتعلق بإبانة، وقد وجدتاني؛الج

                                                 

 .٢٧٨، ٤/٢٥٦: الدسوقي على الدر یر.  حاشیة- )١(

، تفریـــع القـــصاص فیمـــا دون الـــنفس مـــن األطـــراف، روضـــة ٥٢ /٦:  كتـــاب األم للـــشافعي- )٢(

العزیـز  ،١٧/٢٥٢: هـذب، المجمـوع شـرح الم١٩٨-٩/١٩٧: الطالبین وعمدة المفتـین للنـووي

علـي : ، تحقیـق١٠/٢٣٣شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ألبي القاسـم الرافعـي القزوینـي 

األولـــى، :  بیـــروت، ط-دار الكتـــب العلمیــة:  عــادل أحمـــد عبـــد الموجــود، ط-محمــد عـــوض 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٤٧

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

فاتـــضح بهــــذه النــــصوص أن مــــذهب الــــشافعي فـــي هــــذا مثــــل المختــــار مــــن 

  .وال األرشلمجني علیه ال یسقط القصاص لمذهب المالكیة أن إعادة العضو 

   وقد ذكرهما القاضـي أبـو یعلـى،  فلهم في هذه المسألة وجهان،:أما الحنابلة

إذا قطــع أذن رجــل فأبانهــا، ثــم ألــصقها المجنــي علیــه فــي الحــال فالتــصقت،  " :فقــال

ال قــصاص : فهــل علــى الجــاني القــصاص أم ال؟ قــال أبــو بكــر فــي كتــاب الخــالف

ســقطت بعــد ذلــك بقــرب الوقــت أو بعــده علــى الجــاني، وعلیــه حكومــة الجراحــة، فــإن 

كـان القــصاص واجبـا، ألن ســقوطها مــن غیـر جنایــة علیهــا مـن جنایــة األول، وعلیــه 

واحتج بأنها لو بانت لم تلـتحم، فلمـا ردهـا والتحمـت كانـت الحیـاة .  "أن یعید الصالة

  .فیها موجودة، فلهذا سقط القصاص

ال : ن الجـسد؟ فقــالفقـد سـئل أحمـد بـن حنبـل عـن إعـادة العـضو المقطـوع مـ

، بــأس أن یعیــده إلــى مكانــه، وذاك أن فیــه الــروح، مثــل األذن تقطــع فیعیــدها بطرائــه

 وألن القــصاص یجــب باإلبانــة، وقــد أبانهــا؛ ألن ي القــصاص؛وعنــدي أن علــى الجــان

وذكـر ابـن قدامـة القـولین، ، )١(هذا اإللصاق مختلف في إقراره علیه، فال فائدة له فیـه

  . منهماًولم یرجح واحدا

  

  :سبق  مماالخالصة

یـة والمالكیـة والـشافعیة وجماعـة مـن الحنابلـة أن  الـسادة الحنفلنا اتفاقیتبین 

زرع المجني علیه عضوه ال یسقط القـصاص أو األرش مـن الجـاني؛ الن القـصاص 

جــزاء العتدائــه، وقــد صــدر منــه بإبانــة عــضو المجنــي علیــه فاســتحق القــصاص فــي 

 إذ ،إلى محله العمد واألرش في الخطأ، فال یسقط حق المجني علیه بإعادته عضوه

                                                 

، ٨/٣٠٩، المبــــدع البــــن مفلــــح ٩/٤٣١: بیــــر، الــــشرح الك٩/٤٢٢:   المغنــــي البــــن قدامــــة- )١(

، اإلنــــصاف ٢٦٨-٢٦٧ /٢: المــــسائل الفقهیــــة مــــن كتــــاب الــــروایتین والــــوجهین ألبــــي یعلــــى

 .١/١٥٥، شرح منتهى اإلرادات للبهوتي٤٨٩/ ١للمرداوي 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٤٨

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

لعـادة كانـت عالجـا للـضرر الـذي لحقـه بـسبب الجنایـة، والبـرء الحاصـل بــالعالج ان ا

ال یمنـــع القـــصاص واألرش، ثـــم إن العـــضو عـــادة ال یعـــود إلـــى مـــا كـــان علیـــه مـــن 

المنفعـــة والجمـــال كمـــا كـــان فإســـقاط القـــصاص أو األرش فیـــه تفویـــت لحـــق المجنـــي 

  .علیه

  

  : منهطوعجواز إعادة المجني علیه للعضو المقواألدلة علي 

 و�� ��ـ� ﴿ : قـال تعـالين ذلك متفق مع رفع الحرج الذي جاءت بـه الـشریعةإ -١
َ َ َ َ َ

���ۡ َ َ
��ۡ ُ

ۡ��� ��ٱِ �  ِ ِ ِ � ��جّ ٖ َ َ ﴾)١(.  

 فـألن یجـوز ردهـا عنـد ؛ٕ أنه إذا جاز بتر العضو وابانته من الجـسم عنـد الحاجـة-٢

  .وجودهما أولى

 العضو من قبـل المجنـي علیـه عـالج طبـي للـضرر الـذي لحقـه بـسبب  إن إعادة-٣

الجنایة، وان البرء الحاصل بالعالج ال یمنع القصاص واألرش، كما فـي الموضـحة، 

. إن عالجها المجني علیـه فبـرء، فإنـه ال یمنـع حقـه فـي اسـتیفاء القـصاص أو األرش

ثر فیمــا ثبــت لــه علــى فكــذلك العــضو إذا أعیــد بعــد اإلبانــة مــن الجــاني، فإنــه ال یــؤ

  .الجاني من قصاص أو أرش

ٕ إن إعــادة العــضو مــن قبــل المجنــي علیــه، وان كــان یــستدرك لــه بعــض الــضرر، -٤

فإن العضو ال یعود عادة إلى ما كان علیه من المنفعة والجمال، فإسـقاط القـصاص 

ن القـصاص أو األرش ؛ ألًأو األرش فیه تفویت لحق المجنـي علیـه بعـد ثبوتـه شـرعا

، وذلك بالنصوص القطعیة، فال یزول هذا الیقین إال بیقین مثلـه، ً ثبت بالقلع یقیناقد

  .من القرآن والسنة یفید سقوط القصاص بإعادة العضو ولیس هناك نص

                                                 

 .٧٨:  سورة الحج، من اآلیة- )١(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٤٩

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 ولما ثبت أن إعادة المجني علیه عـضوه ال یـسقط القـصاص عـن الجـاني، فلـو - ٥

ص مـرة أخـرى؟ قـد صـرح قطع رجل عضوه المزروع مرة ثانیة، هل یجـب فیـه القـصا

أكثــر الفقهــاء بأنــه ال یجــب، وعلــل بعــضهم بــأن العــضو المــزروع ال یعــود إلــى هیئتــه 

-األصلیة فـي المنفعـة والجمـال، فهـذا اإللـصاق ال یعتـد بـه، قـال الموصـلي الحنفـي 

 ألنه ال یلتزق بـالعروق والعـصب، فكـان ؛ً والمقلوع ال ینبت ثانیا: "-رحمه اهللا تعالى

  .)١(نبات وعدمه سواء، حتى لو قلعه إنسان ال شيء علیهوجود هذا ال

                                                 

: لمؤلفــه. ، بحــوث فـي قـضایا فقهیــة معاصـرة٣٩/ ٥:  االختیـار لتعلیـل المختــار، للموصـلي- )١(

 -هـــــ ١٤٢٤الثانیــــة، : دمــــشق، ط –دار القلــــم : القاضــــي محمــــد تقــــي العثمــــاني، دار النــــشر

 .م٢٠٠٣



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٠

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥١

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ا ا  

    دةإ ص أو  إ   

:  

  

ا :  

ًإذا قطعت ید شخص إمـا حـدا ً أو قـصاصا فهـل یجـوز  مـن سـرقة أو الحرابـةٍ

 ثـم أراد إعادتهـا ، اقتص مـن الجـاني بقطـع یـده أو رجلـه إذابمعني. ًشرعاله إعادتها 

 ا مخالفـ یعتبـرهل ذلكو  ؟ فهل له ذلك،عن طریق إلصاقها بالطرق الجراحیة الطبیة

  .ألمر القصاص، فیقتص منه مرة أخرى؟ أو ال یعتبر؟

  

  :حالتینوالذي یظهر لي أن هذه المسألة ال تخلو من 

  . بإعادة عضو الجانيعلیه، إذا رضي المجني :األولىالحالة 

  .بذلك إذا لم یرض المجني علیه :الثانیةالحالة 

  :أقوال عدة إلى ها الفقهاء حولاختلف :األولي

  

 ســواء تـــاب ًیجــوز شــرعا إعــادة مــا قطــع بحــد أو قــصاص ال :القــول األول

،  أم لـم یـأذن-المجني علیـه-مرتكب الجریمة أو لم یتب، وسواء أذن صاحب الحق 

)٢(العلوي والشیخ موالي مصطفى )١(الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل قال الشیخبه و
 

                                                 

 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، بحـث زراعـة عـضو استؤصـل فـي حـد للـشیخ محمـد بـن عبـد - )١(

 .١٥٠٩ ص ٣ج  ٦الرحمن آل الشیخ ع 

 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، بحث هل یجوز إعادة ید السارق إذا قطعت بصفة شرعیة أم - )٢(

 .١٥٥٠ ص ٣ ج ٦موالي مصطفى العلوي ع : ال؟ لفضیلة الشیخ



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٢

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 الــشیخ الــدكتور محمــد بــن محمــد ، ورجحــه)١(زیــدوبــه قــال الــشیخ الــدكتور بكــر أبــو 

   . )٢(الشنقیطيالمختار 

إذا عفـي المجنـي  یجوز شرعا إعادة ما قطع بحد أو قصاص :القول الثاني

ألن الغالــب فــي القــصاص كونــه مــن حقــوق العبــاد، وهــو یقــوم  الجــاني، علــىعلیــه 

وهبـــه  / هـــذا ذهـــب الـــدكتورٕوالـــىعلـــى مبـــدأ المماثلـــة فـــي الفعـــل والمحـــال والمنفعـــة، 

  . )٣( ذلك في القصاص دون الحدإلى وذهب القاضي محمد تقي العثماني ،الزحیلي

إال فـــي ً یجــوز شـــرعا، إعــادة مـــا قطــع بحــد أو قـــصاص،  ال:الثالـــثالقــول 

   :الحاالت التالیة

  

 .  أن یأذن المجني علیه بعد تنفیذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني-١

 .  علیه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه أن یكون المجني-٢

وبهــــذا القــــول صــــدر قـــــرار مجمــــع الفقــــه اإلســــالمي المنبثـــــق مــــن منظمــــة المـــــؤتمر 

  .)٤(اإلسالمي في جدة 

ذهــب یــه ٕ القــصاص والوالحرابــة، دون فــي حــد الــسرقة  التوقــف:الرابــع القــول

  . )٥(العثمانيالقاضي محمد تقي 

 االدمیــین هللا، فحــق بــین حقــوق االدمیــین وحقــوق  التفــصیل:الخــامسالقــول 

اإلســقاط والمــسامحة   حقــوق اهللا مبنیـة علــىالمبتــور، أمــاالیجـوز فیهــا إعــادة العـضو 

                                                 

والـــشیخ عـــضو هیئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي ، ٢١٦٢ ص٣ ج٦ مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي ع)١(

 .المملكة العربیة السعودیة، ورئیس مجمع الفقه اإلسالمي في جده

 . ٤٢١ أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیها ص )٢(

 .٢٢١٧ ص٣ ج٦وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع. د بحث )٣(

 . ١٥٩٩ ص٣ ج٦ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع)٤(

 .٢٢٠٠ ص ٣ ج٦محمد تقي العثماني المقدم لمجمع الفقه اإلسالمي ع.  بحث د- )٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٣

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 ذلــك ذهــب حجــة اإلســالم محمــد علــي التــسخیري عــضو ٕوالــىكحــد الــسرقة والحرابــة 

  .)١(الدوليمجمع الفقه اإلسالمي 

  

دا  

  :الكتاب والسنة والمعقولب : األولالقول استدل

  : من الكتاب:أوال

 و� ��﴿ : في شأن الزاني والزانیـةن اهللا تعالى قالإ -١
ۡ َ َ �ـ�َ

ۡ ُ
�� ���ـ� رأ
ۡ
َ َ

ِ ِ
ُ

�ـ�
ٞ َ

 � ِ

ِد��  ِ� ٱِ
�

﴾)٢(  

  

  :وجه الداللة

هللا تعــالى، والجــاني  حرمــة الرأفــة بالمعتــدي لحــدود االكریمــة علــىدلــت هــذه اآلیــة 

بالسرقة والقطع لعضو غیره معتد لمحارم اهللا وحدوده، فال تشرع الرأفـة بـه بإعـادة مـا 

  .)٣(--أبین منه بعد إقامة حد اهللا 

َ���رق وٱَو ﴿: تعاليقال  -٢ ُ
ِ

���ر�� �ٱ�
َ َُ

ِ
���

ۡ
���ٓ ُ ۡا ��َ َ ْ

����� ��ا
ٓ َ َ َ ُ َ ۢءِ َ�� ���� ��� ٰ َ َ َ َ َ َ

ِ�
ٗ

 �� َ ِ ِۗ�ٱّ
�

 

ٞ� ���� ����ٱَو ِ َ ٌ
ِ

َ ُ � ﴾)٤(.   

  

  :من وجهین : الداللةوجه

                                                 

 ص ٣ ج٦بحــث حجـــة اإلســالم محمـــد علــي التـــسخیري المقــدم لمجمـــع الفقــه اإلســـالمي ع - )١(

٢١٧٨.   

 .٢:  سورة النور، من اآلیة- )٢(

محمـد بـن محمـد المختـار الـشنقیطي /  أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیها للـدكتور- )٣(

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانیة، : مكتبة الصحابة، جدة الطبعة: ، الناشر٤١٦ ص

 .٣٨ سورة المائدة، اآلیة - )٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٤

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

الجـــزاء ال یـــتم إال بـــالقطع، والنكـــال ال یـــتم إال برؤیـــة الیـــد  ان :الوجـــه األول

فال تشرع الرأفة بإعادة ما أبین منـه بعـد إقامـة حـد ٕالمقطوعة، واعادتها مفوت للثاني 

   .)١(یة الكریمةعلیه في اآل المنصوص لكونها مفوتة للنكال  -- اهللا

 أن هذا الحكم بالقطع یوجـب فـصلها عـن البـدن علـى التأبیـد، :الوجه الثاني

   .)٢(وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فال یجوز فعلها

�ن ﴿ : قوله تعـالى-٢
ۡ

��� ۡ َ َ��ۡ  ������ا ���ُ
ۡ
ِ ِ

ْ ُ ِ َ َ
ۡ� �� �ـ��� َِ

ُ
ِ�� �ـ�ِ ِ

  : وقولـه سـبحانه، )٣(﴾ ۖۦُ

ُ�ٱَ و﴿
ۡ

ۚ�وح ���ص
ٞ َ ِ َ ُ ﴾)٤(.  

  : وجه الداللة من اآلیتین

 التـي أوجبتهمـا  علـي الـدوامالقـصاصإعادة العـضو تـؤدي إلـى عـدم المماثلـة فـي ن إ

   .)٥(تیناآلیتین الكریم

  : من السنة:ًثانیا

ُاذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه  " : قال في السارق--أن النبي  -١  ُُ
ِ ِْ َُّ ُ َ ْْ َ ِ َُ")٦(.   

  :الحدیثوجه الداللة من  

  . )٧(لسارق، والحسم مانع من إعادتهاأمر بحسم ید ا -- النبي إن   

                                                 

 .٤١٦محمد بن محمد المختار الشنقیطي ص /  أحكام الجراحة الطبیة للدكتور)١(

و زیــد، مــن بحــوث مجمــع الفقــه اإلســالمي، بكــر أبــ. حكــم إعــادة مــا قطــع بحــد أو قــصاص، د )٢(

 .٢١٦٣ ص٣ ج٦ع

 .١٢٦ سورة النحل، من اآلیة - )٣(

 .٤٥ :  سورة المائدة، من اآلیة- )٤(

بكــر أبــو زیــد، مــن بحــوث مجمــع الفقــه اإلســالمي، .  حكــم إعــادة مــا قطــع بحــد أو قــصاص، د)٥(

 .٢١٦٥ ص٣ ج٦ع

، ورواه البیهقــي فــي ٧١الحــدود والــدیات، وضــعفه باإلرســال، بــرقم :  رواه الــدارقطني فــي كتــاب)٦(

ف ثـم یحـسم، ورواه ًالسارق یسرق أوال فتقطع یده الیمنى مـن مفـصل الكـ: السرقة، باب: كتاب

، ورواه ٨١٥٠:  هـذا حـدیث صـحیح علـى شـرط مـسلم، بـرقم:وقالالحدود، : الحاكم في كتاب

 .ما جاء في السرقة وما ال قطع فیه: الحدود والدیات، باب: البزار في كتاب

 . ٢١٦٣ ص ٣ ج ٦مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع  )٧(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٥

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ً بــأن الحــسم شــرع رحمــة بــه لــئال یــسري الجــرح فیمــوت فیكــون حجــة :وأجیــب للقــائلین ً

  . ولیس المنعبالجواز

َُأتى"  -- أن النبي  --  ولحدیث فضالة-٢
َبسارق فقطعت یـده ثـم ُأمـر بهـا  ِ َ

ِ ِِ َِّ ُ ُ ُ َْ َ َُ َ ٍ ِ

ِفعلقت فى عنقه  ِ ُِ ُ ْ َ ُِّ َ")١( .  

  :وجه الداللة

بتعلیـق یـد الـسارق فـي عنقـه حكـم شـرعي یعتبـر مـن تمـام  --أمر النبـي 

  . یجوز فعلهإالعقوبة والحد واعادتها توجب تفویت ذلك فال

  :المعقول من: ثالثا

  أن اإلعادة مفوتة للحكمة من إیجاب الحد والقصاص وهي الردع والزجر، كمـا -١

وارتكابهـــا، وفـــي اإلعـــادة تفویـــت لهـــذه أنهـــا تـــشجع أهـــل اإلجـــرام علـــى فعـــل الجـــرائم 

  .)٢(الحكمة فال یشرع فعلها

إن في إعادة یـد الـسارق سـتر علـى جریمتـه الكبـرى، والـشرع قاصـد لفـضحه فـال  -٢

  .ن بقاء الید مقطوعة یذكر الجاني بالعقوبة فیرتدع عن تكرارهاوأل ؛)٣(فعلهایجوز 

قصاص منع المجرم مـن المعـاودة إلـى عدوانـه وردع الحكمة من إیجاب الحد وال -٣

 .)٤(مرة أخريغیره من ارتكاب مثل جریمته، 

 العقاب، وشفاء وعدل في مماثلة لألمة،وفي خصوص القصاص فإنه حیاة 

اصا تفویت  ففي إعادة العضو المقطوع قص،ًعدواناللبدن الموتور بفوات عضو منه 

 وفي إعادة العضو المقطوع بحد إعادة لحیاته وقد أهدر استقرار حیـاة المعاني،لهذه 

                                                 

بـــشار عـــواد معـــروف، : ، تحقیـــق١٤٤٧: ، بـــرقم٣/١٠٣ ســـنن الترمـــذي - الجـــامع الكبیـــر - )١(

، ٤٤١١: ، بــرقم٤/١٤٣نن أبــي داود م، ســ١٩٩٨ بیــروت، –دار الغــرب اإلســالمي : الناشــر

 . بیروت– صیدا -المكتبة العصریة: طمحمد محیي الدین عبد الحمید، : قتحقی

محمـد / حـة الطبیـة للـدكتور، أحكـام الجرا٢١٦٣ ص ٣ ج ٦ مجلة مجمـع الفقـه اإلسـالمي ع )٢(

 .٤١٩، ٤١٨بن محمد المختار الشنقیطي ص

 . المرجع السابق)٣(

 .   المرجع السابق)٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٦

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 : الـسارقة ففـي هـذا نقـص فـي الجـزاء والنكـال، واهللا یقـول فــي حـق الـسارق و،األمـة

ــ ــه عزی ــه والل ِجــزاء بمــا كــسبا نكــاال مــن الل َ َ َُ َّ ََّ َ ً
ِ َِ ً َ ََ َ ِ ٌز حكــیمَ

ِ
َ ٌ )العقوبــاتوفــي حــق  ،)١:  

  ِوان عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه ِ ِِ ِْ ُْ ُ ْٕ ِْ ُ ُ ََ
ِ ْ ََ ََ ْ ِ )القــصاصوفــي خــصوص ، )٢: 

َوالجروح قصاص َ
ِ

َ ُُ ْ )٣(.  

  .)٤(فإذا أعید العضو المقطوع بقصاص لم تكن العقوبة مثلیة على الدوام 

  . أن إعادتها لیس من حق المقطوع منه بعد أن حكم الشرع بإبانته-٤

 قد أمر بقطع الیـد فـي الحرابـة ثـم بقطـع الرجـل وهـذا یعنـي أن -تعالى – أن اهللا -٥

  .الید غیر موجودة

   : الثانيالقولأدلة 

  : منهامن المعقول استدلوا بأدلة 

شریعي اآلمر بالحد بمجرد القطـع أو البتـر، فیبقـى مـا  أنه قد تم إعمال النص الت-١

  .)٥(عدا ذلك على أصل اإلباحة الشرعیة

 ومـــــن تمـــــام التنفیـــــذ عـــــدم اإلعـــــادة لیحـــــصل الـــــردع بهـــــذا،بعـــــدم التـــــسلیم  :وینـــــاقش

  .)٦(والزجر

قد تحققت أهداف الحد  نهالحد؛ أل أنه ال سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفیذ -٢

ٕ وتـشهیر واسـاءة ونكـال، وزجـر ،وتعـذیب ففـي القطـع إیـالم بتنفیذه،المادیة والمعنویة 

ًق بإقامـة الحـد شـرعا لالعتبارات األدبیـة واإلنـسانیة، وكـل ذلـك تحقـسمعة، ووخز
)٧( .

  . ٍ ال یحق له منعه من تركیب ید صناعیةكما

                                                 

 .٣٨:  سورة المائدة، من اآلیة)١(

 .١٢٦:  من اآلیة سورة النحل،)٢(

 .٤٥:  سورة المائدة، من اآلیة)٣(

 .٢١٦٥ ص ٣ ج ٦مي ع  مجلة مجمع الفقه اإلسال)٤(

 .٢٢١٩- ٢٢١٧ ص٣ ج٦وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع. بحث د) ٨(

 .   ٤٢٢الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقیطي صأحكام الجراحة الطبیة ) ٦(

 .٢٢١٩ - ٢٢١٧ ص ٣ ج٦وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع.  بحث د)٧(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٧

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

وأمــا قیــاس إعــادة العــضو علــى تركیــب األعــضاء المــصنوعة  بأنــه :ونــوقش

 بإبعــاده عــن  ألنــه قیــاس مــع الفــارق، فالعــضو المعــاد ثبــت الــنص؛فهــو قیــاس مــردود

الجــسم بالحــد والقــصاص، وأمــا العــضو المــصنوع فهــو مــن األشــیاء التــي ســخر اهللا 

لإلنــــسان االنتفــــاع بهــــا وأذن لــــه بــــذلك، فلــــم یكــــن مثــــل العــــضو المقطــــوع فــــي الحــــد 

  .)١(والقصاص

آخـــر كالقلـــب والكلیـــة والرئـــة والعـــین أمـــر جـــائز  إن زراعـــة العـــضو مـــن إنـــسان -٣

فیجـــوز بـــاألولى )  مجمعنـــا (للـــضرورة إلنقـــاذ حیـــاة اإلنـــسان، كمـــا قـــرر مجمـــع الفقـــه

  .ألي إنسان إعادة ما قطع من أعضائه أثناء إقامة الحد علیهواألحري 

 فــي مــذهب الحنابلــة -تعــالى– أن التوبــة تــسقط جمیــع الحــدود التــي هــي حــق هللا -٤

ُالتائب من الذنب كمن ال ذنب له " : -- ل اهللالقول رسو َُ َ َ َ
ِ َّ ِ ِ ّ")٢(.  

ة بعد القصاص أو الحد فإنهـا لو نبتت سن جدیدة أو أصبع جدید ًقیاسا على ما -٥

ال تـــستأصل ولـــیس للمجنـــي علیـــه قلعهـــا، فـــي الـــراجح لـــدى الفقهـــاء أن النابـــت نعمـــة 

 أو هبة مجددة لیس للمجني علیه قلعه ولیس هـو فـي حكـم -تعالى –جدیدة من اهللا 

  . المقلوع أو المقطوع

   :الدلیلونوقش هذا 

بع والـــسن الجدیـــدة،  ألنـــه قیـــاس مـــع الفـــارق، فاألصـــ؛أن هـــذا قیـــاس مـــردودبــ

 ألن الـنص ؛یصح وصفها بكونها نعمة متجددة، ومن ثم تعذر القول بوجوب قطعها

ًالوارد بالقطع حدا وقصاصا لم یرد فیها بخـالف الیـد المعـادة، فـان الـنص ورد علیهـا  ً

ًحدا وقصاصا ً
)٣(.  

                                                 

 .٤٢٢محمد بن محمد المختار الشنقیطي ص :  أحكام الجراحة الطبیة د- )١(

رواه  " :قــال، ١٠/٢٠٠، مجمــع الزوائــد للهیثمـي ٤٢٥٠: ، بـرقم٢/١٤١٩ سـنن ابــن ماجــه - )٢(

 ".الطبراني ورجاله رجال الصحیح 

 .٤٢٣محمد بن محمد المختار الشنقیطي ص :  أحكام الجراحة الطبیة د- )٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٨

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ٍیــاس علــى نقــل األعــضاء مــن إنــسان إلنقــاذ آخــر فمــن بــاب أولــى أن یجــوز  الق-٦

  .لإلنسان أن یعید ما قطع من أعضائه

أن الفـرع تـوفر فیـه : أن هـذا قیـاس مـع الفـارق ووجهـهبـ :ونوقش هـذا الـدلیل

  .ٕالموجب لحرمة زرعه واعادته للجسم ثانیة بخالف األصل الذي لم یتوفر فیه ذلك

  .ٍة ضروریة لصاحبها وال تتصادم مع نص شرعي أن في اإلعادة مصلح-٧

 ألننـا تدالل بالدعوى وهو مردود من أصـله؛أن هذا اسب :ونوقش هذا الدلیل

 ألن بقـاء الیـد مقطوعـة تـرجح اعتبـار ؛ًال نسلم بأن ما بعد الحد مـسكوت عنـه، نظـرا

حة الـشرع لــه باألدلــة النقلیـة والعقلیــة، ومــن ثـم كانــت إعــادة تلـك الیــد مــصادمة لمــصل

  .الزجر والردع للغیر

ً مبنیـــة علـــى الـــدرء واإلســـقاط والمـــسامحة خالفـــا لحقـــوق -تعـــالى– أن حقــوق اهللا -٨

  .اآلدمیین

 المبنیــة -تعــالى – ال نــسلم أن الــسرقة مــن حقــوق اهللا :ونــوقش هــذا الــدلیل

على الدرء واإلسقاط، ولو سلمنا ذلك فإننا نقول إنما یكون ذلـك قبـل التنفیـذ أمـا بعـده 

  .)١(اصة إذا ثبت الموجب بشهادة الشهودفال خ

 عبــــث أو تحایــــل علــــى أحكــــام ً لــــیس فــــي إعــــادة الیــــد أو أي عــــضو قطــــع حــــدا-٩

 ألن العبـــث والتحایـــل فـــي تعطیـــل تطبیـــق الـــشریعة، وأمـــا النجاســـة فـــیمكن الـــشریعة؛

  .)٢(لماء قبل تركیبهاتطهیر الید منها با

ًضا، بـل إن  ألنـه اسـتدالل بالـدعوى أیـ؛ ال نـسلم صـحته:ونوقش هذا الدلیل

 ألن الزم القـول بجـواز إعـادة العـضو فیـه إضـاعة لمـضمون التحایل المنفي موجـود؛

ًا وقصاصاحكم القاضي بقطع العضو حد ً
)٣(.  

  

                                                 

 .٤٢٣محمد بن محمد المختار الشنقیطي ص : أحكام الجراحة الطبیة د – )١(

 .٢٢١٩ - ٢٢١٧ ص ٣ ج٦وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع.  بحث د- )٢(

 .٤٢٤محمد بن محمد المختار الشنقیطي ص :  أحكام الجراحة الطبیة د- )٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٥٩

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

  :هيوقد اشترط دكتور هبه الزحیلي لرد العضو بأربعة شروط 

 - تعـــالى– أن یكــون الحــد مــن حقــوق اهللا -٢ . أن یتــوب الــسارق أو المحــارب-١

  .المبنیة على التسامح

ــــة -٣ ــــة قلیل ــــادرة أن تكــــون اإلعــــادة حال ــــسارق بإعــــادة المــــال -٤ .أو ن  أن یقــــوم ال

  .)١(المسروق إلى صاحبه

  

  :  الثالثالقولأدلة  

   :المعقولاستدلوا باآلتي من 

 الحد تحقیقا كامال للعقوبة المقررة شرعا ومنعا للتهاون في أثربقاء ه البد من أن -١

 .ًفائها، وتفادیا لمصادمة حكم الشرع في الظاهراستی

ٕ أن القصاص قد شرع إلقامة العدل وانصاف المجني علیه، وصون حق الحیاة  -٢

للمجتمـــع وتـــوفیر األمـــن واالســـتقرار، وذلـــك یتحقـــق بتحـــریم إعـــادة مـــا استؤصـــل فـــي 

  القصاص إال أن یكون بإذن المجني علیه

  .)٢(منهعادة العضو المقطوع  أو أن یكون المجني علیه قد تمكن من إ

 القـصاص، فكمـا أن لــه إسـقاط حقـه قبـل اسـتیفاء علیه،القصاص حق للمجني  -٣ 

   .بعدهفكذلك 

 عادة العضو ولم یرد مثلـه في الغزوات إ-معلیه الصالة والسال -نقل عنه  وقد -٤

ُسقطت عینه علـى وجنتـه یـوم ُأحـد فردهـا رسـول "  :بن النعمانافعن قتادة  في الحد، ُ ََ ََ َّ َ ٍ ِ ِ
ُ َ َ ُ ََ ْ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َ

ـــه -- ِاهللا ِفكانـــت َأحـــسن عینی َْ ْ ْ ََ َ َ ْ َ َوَأحـــدهما  ......َ ُ َّ َ ـــأر، ،)٣("َ ً واشـــتراط الرضـــا منعـــا للث

  .بعد القصاص على العفو قبله ًوقیاسا للعفو

                                                 

 ٢٢٧٠ - ٢٢٦٩/ ٣ مجلة مجمع الفقه االسالمي العدد السادس - )١(

 . ٢٣٠٢ـ-٢٣٠١ص  ) ٦-٦٠/٩: ( القرار رقم٣ج ٦ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع )٢(

كمــال : ، تحقیــق٣٦٧٦٨: ، بــرقم٧/٣٦٩ المــصنف فــي األحادیــث واآلثــار البــن أبــي شــیبه - )٣(

 .هــ١٤٠٩األولى، :  الریاض، ط–مكتبة الرشد : طیوسف الحوت، 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٠

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

   :أدلة القول الرابع

   :یليواستدل بما 

صود بالحــد هــل هــو إیــالم ن النظــر فــي هــذه المــسألة موقــوف علــى المقــإ

  .بالكلیة؟ المقصود تفویت عضو  أمفقط؟الجاني بفعل اإلبانة 

 الثاني ال تجوز، ولكال االحتمالین دالئـل، اإلعادة، وعلىفعلى األول تجوز 

وال یجــــب علینــــا القطــــع بإحــــداهما اآلن لكــــون المــــسألة غیــــر متــــصورة الوقــــوع حتــــى 

   .)١(الیوم

 الســیما مــع والحــدوث، متــصورة الوقــوع  الحداثــة الیــومبــأن :ذلــكیجــاب عــن 

 وعلــى كـل حــال، فـإن أهــل العلــم المتقـدمون، وقـد أشــار إلیهـا أهــل العلــم الطــب،تقـدم 

  .ًواقعة حتي یضعوا لها حلوالیفرضون المسائل ویبحثونها ولو لم تكن 

 ألن علیهــا؛ وال یظهــر لــي تنزیــل الخــالف تجــوز، األولــى فإنهــا فأمــا الحــال

 فمــن بــاب أولــى وأحــرى أن ،)٢(باإلجمــاعالمجنــي علیــه یملــك العفــو قبــل القــصاص 

 السیما وقد ذاق الجاني لوعة األلم التي تزجره عن العـود القصاص،یملك العفو بعد 

ذا أن العلماء یذكرون هذه المسألة عند مطالبة المجني علیه  ومما یؤكد ههذا،لمثل 

 ألنـه ؛ ومـن منـع ذلـك إنمـاال،بمنع الجاني من إعادة ما اقتص منه، هـل لـه ذلـك أم 

  .یرى نجاسة العضو

  :أدلة القول الخامس

  :المعقولمن 

ن االستحسان والمصلحة الـضروریة أو الحاجیـة وغیرهـا مـن أصـول االسـتدالل إ -١

  من القولال تمنع 

 ألن إعمال الـنص قـد تحقـق بقطـع ید بحجة مصادمتها للنصوص الشرعیة؛بإعادة ال

  . الشرعیةالید أو بالقصاص وما وراء ذلك یكون على أصل اإلباحة

                                                 

 . ٢١٦١ ص ٣ ج٦قدم لمجمع الفقه اإلسالمي عمحمد تقي العثماني الم.  بحث د)١(

 .  ٥٨٠ / ١١ المغني البن قدامه )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦١

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 حقـــوق اهللا مبنیـــة علـــى الـــدرء واإلســـقاط والمـــسامحة، وبعـــد ذلـــك ال منـــاص مـــن -٢

بـــاد فهـــي مبنیـــة المـــشاحة ، أمـــا فـــي حقـــوق العالرجـــوع إلـــى عدالـــة اإلســـالم وســـماحته

  .والخصومات عوامل الغیرة والحقد والمنازعات ووجود

  .)١( جواز إعادة المقطوع في موارد حقوق اهللا وحقوق العباد الثابتة باإلقرار-٣

  

  الرأي الراجح

مـن عـدم جـواز إعـادة ترجح لدي مارجحه مجمع الفقـه اإلسـالمي سبق ی مما

مراعــاة لمقاصــد الــشریعة مــن تطبیــق غــرس العــضو المــستأصل مــن حــد أو قــصاص 

ٕالحد فـي الزجـر والـردع والنكـال، وابقـاء المـراد مـن العقوبـة بـدوام أثرهـا للعبـرة والعظـة 

ب الفوریـة فـي عـرف ً ونظرا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطل،وقطع دابر الجریمة

ٕالطب الحدیث فال یكون ذلك إال بتواطؤ واعداد طبي خاص ینبيء عن التهاون فـي 

  .جدیة إقامة الحد وفاعلیته

  

  :حیث قرر المجمع اآلتي 

ً ال یجـــوز شـــرعا إعـــادة العـــضو المقطـــوع تنفیـــذا للحـــد-١   ألن فـــي بقـــاء أثـــر الحـــد ؛ً

ًتحقیقا كـامال للعقوبـة المقـررة شـرعا ً ً وتفادیـا لمـصادمة ،للتهـاون فـي اسـتیفائهاً ومنعـا ،ً

  .حكم الشرع في الظاهر

 وصــون حــق علیــه،ٕ بمــا أن القــصاص قــد شــرع إلقامــة العــدل وانــصاف المجنــي -٢

ً فإنه ال یجوز إعادة عضو استؤصل تنفیذا واالستقرار،الحیاة للمجتمع وتوفیر األمن 

  :إال في الحاالت التالیةلقصاص لحكم ا

  . علیه بعد تنفیذ القصاص بإعادة العضو المقطوع أن یأذن المجني-أ

                                                 

 ص ٣ ج٦ بحــث حجـــة اإلســالم محمـــد علــي التـــسخیري المقــدم لمجمـــع الفقــه اإلســـالمي ع- )١(

٢١٧٨ -٢١٧٥. 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٢

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

  . أن یكون المجني علیه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه-ب

ٍ یجوز إعادة العضو الذي استؤصل فـي حـد أو قـصاص بـسبب خطـأ فـي الحكـم -٣

  .)١(التنفیذأو في 

  :ة الثانیةوأما الحال

علـى  والمتـأخرین،وهي إذا لم یرض المجني علیه بذلك ففیها خالف عنـد المتقـدمین 

   :قولین

ـــــول  ـــــع الجـــــاني :األولالق ـــــه من مـــــن أعـــــادة عـــــضوه  ال یحـــــق للمجنـــــي علی

جمهـــــور الفقهـــــاء مـــــن ٕ والیـــــه ،ً ولـــــو أعـــــاده ال یقـــــتص منـــــه مـــــرة أخـــــرى،المـــــستأصل

   ،)٣(ة والمالكی،)٢(الحنفیة

 مـــروي عـــن عطـــاء بـــن أبـــي ، وهـــو)٥(لهـــم والحنابلـــة فـــي قـــول ،)٤(ذهب الـــشافعیةومـــ

   .)٧(الخراساني  وعطاء،)٦(احرب

  

   :ذلكواستدلوا على 

ــــ ١  ، الجــــاني ان یبــــان عــــضوه أكثــــر مــــن مــــرةعلــــى ولــــیس حــــصلتأن اإلبانــــة قــــد ـ

  .)٨(حققبله لمجني علیه  فلم یبق ل، منهاستوفيوالقصاص قد 

                                                 

 .٢٣٠٢ـ-٢٣٠١ ص٣ج ٦ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع - )١(

 . ٦/١١ الفتاوي الهندیة - )٢(

 .١٦/٦٧ البیان والتحصیل البن رشد - )٣(

 .  ٤/١٢٩، اإلقناع لطالب اإلنتفاع للحجاوي ١٩٧ / ١٠، روضة الطالبین ٥٦ /٦ األم )٤(

 . ٢٩٣٤ / ٥، كشاف القناع ١٠٠ / ١٠، اإلنصاف ٥٤٣/ ١١ المغني )٥(

ٕعطاء بن أبي رباح، القرشي، موالهم، لقي جمعا مـن الـصحابة، والیـه انتهـت الفتـوى فـي :  هو)٦(

 . ٣/٢٦١هـ، وفیات األعیان ١١٤: مكة، توفي سنة

ل دمـشق والقـدس، تـوفي عطاء بن أبي مسلم، اشتهر بكثرة تنقلـه فـي الغـزو والجهـاد، نزیـ:  هو)٧(

 . ١/١٩٢لذهب شذرات اهـ، ١٣٥سنة 

 . ١١/٥٤٣، المغني ١٩٧ /١٠، روضة الطالبین ٦/٥٦ األم )٨(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٣

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 حـــصلت للمجنـــي  ألن اإلبانـــةكـــامال؛ بـــأن القـــصاص لـــم یـــستوف :وینـــاقش

 فلــم توجــد المماثلــة وهــذا جــور فــي الجــاني، ولــم تحــصل فــي حــق الــدوام،علیــه علــى 

  .القصاص

  

   :المناقشةیجاب عن هذه 

 بكــل الــسبل یــه كمــا هــو مــن حــق الجــاني ان یتــدواى مــن حــق المجنــي علنإ

، فكـل واحـد منهمـا كـان قیـي طرأ بـأصلهومن هذه السبل رجوع الشيء الي الممكنة 

معالجــة ضــرر جــسمه مــا یتیــسر لــه، وال ســبیل إلــى إحــداث المــساواة بــین یختــار فــي 

  .الناس في عالج أجسامهم

  . مكانها فلیس له قلعهاأخرى ما لو قلعت سنه فنبتت له سن  علىالقیاسـ ٢

  

  .غیره فالسن عظم متولد بخالف الفارق، بأنه قیاس مع :عنهوأجیب 

ً مــن الجـاني مـرة ثانیـة لــو  ویقـتصمنعـه، یحـق للمجنــي علیـه :الثـانيالقـول     ً

 ،)٢(الثــوريٕ والیــه ذهــب ،)١( وهــو الــصحیح مــن المــذهب عنــد الحنابلــةأعــاد العــضو،

                                                 

 . ٥/٢٩٣٤، كشاف القناع ١٠/١٠٠، ال إنصاف١١/٥٤٣المغني ) ١(

سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، كان إماما في علم الحدیث وغیره من العلـوم، تـوفي :  هو)٢(

 . ١/٢٥٠ب شذرات الذه. هـ١٦١سنة 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٤

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

، وبـه صـدر قـرار مجمـع الفقـه )٣( ألحمـد)٢(المنـذر ونسبه ابن ،)١(راهویهبن إواسحاق 

  .)٥(الزحیليوهبه . ود ،)٤(اإلسالمي

  

  

  :یليبما من المعقول واستدلوا 

 فــإذا والكیـف، والمماثلـة تكـون فـي الكـم القـصاص،ــ أن هـذا مقتـضى المماثلـة فـي ١ 

 فــي الكیفیــة تقتــضي إبانــة الــدوام، فالمماثلــةأبــان الجــاني عــضو المجنــي علیــه علــى 

  .)٦(وامالدعضو الجاني على 

 وال یتحقـق هــذا مـع تمكنـه مــن ، والتــشهیر والزجـرللـشین والمعـرةــ القـصاص وضــع ٢

  .)٧(إعادته

  

   الراجحالقول

 اســتدالل،لقــوة مــا بنـي علیــه مــن ول  هـو القــول األرجحانــه،الـذي یظهــر لــي 

   . من أقوالاآلخرونوضعف ما استدل به 

  

                                                 

إســحاق بــن إبــراهیم بــن مخلــد الحنظلــي، كــان إمامــا مــن أئمــة المــسلمین، كمــا قــال عنــه :  هــو)١(

 .هــ٢٣٠: اإلمام أحمد، توفي سنة

ًأبو بكر محمد بن إبـراهیم بـن المنـذر النیـسابوري، كـان فقیهـا مجتهـدا، وكـان شـیخ الحـرم : هو) ٩( ً

 طبقات الفقهاء :انظرهـ وله عدة مصنفات منها اإلجماع، واإلشراف، ٣٠٩: مكة، توفي سنةب

 . ٨٩للشیرازي 

 . ١٩٩ / ٦  الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي )٣(

 .٢٣٠١ ص ٣ ج٦ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع)٤(

 .٢٢١٧ ص٣ ج٦وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ع. حث د ب- )٥(

 . ٢٩٣٤ / ٥ كشاف القناع )٦(

 . ٦/١٩٩ تفسیر القرطبي )٧(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٥

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

   :األدلة هذه على ًاورد

ـــدواي بكـــل الـــسبل نإ  حـــق الجـــاني كمـــا هـــو مـــن حـــق المجنـــي علیـــه ان یت

الممكنة ومن هذه السبل رجوع الشيء الي أصله بـأي طریـق كـان، فكـل واحـد منهمـا 

یختــار فــي معالجــة ضــرر جــسمه مــا یتیــسر لــه، وال ســبیل إلــى إحــداث المــساواة بــین 

 ما قطع ةعاد الحق في إلجانيلفإن : ى ما تقدم علوبناء. أجسامهمالناس في عالج 

  .   )٢(ذلك وعلى القول اآلخر لیس له )١(بذلك یرض المجني علیه ان لممنه و

  

                                                 

 . ٥/٢٩٣٤ كشاف القناع )١(

 . ٦/٧٣األم للشافعي )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٦

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٧

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ااا   

  .و  ، إدا طرة اء 

ًالذي أُبین -ي المسألتین فعضو المزروع حول المبحثسنتحدث في هذا ال

  .وهل تجوز الصالة معه او ال؟ ؟ أم طاهر هل هو نجس-و قصاصأّفي حد 

  :تحریر محل النزاع

 ،)٣( والـــــــشافعیة،)٢(والمالكیـــــــة ،)١( مـــــــن الـــــــسادة الحنفیـــــــةالفقهـــــــاءاتفـــــــق غالبیـــــــة  -١

  حد أوقصاص من اآلدمي فهو طاهر،ًبین من ن ما ُأأ  على،)٤(والحنابلة

                                                 

ُولو قلع إنسان سنه َأو قطـع ُأذنـه ثـ " :قال ١/١١٣ البحر الرائق البن نجیم - )١( ُ َُُ َ ََ ْ َ َْ َ ََّ ِ ٌ َ ْ َم َأعادهمـا إلـى َ َ ُ َ َ َّ

ِمكانهمــا َأو صــلى وســنه َأو ُأذنــه فــي كمــه تجــوز صــالته فــي ظــاهر الروایــة  ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
َ ُ ُ ُ َُ َِّ ِ َُّ ُ ََ َ َُ ِّ ُ َُُ ْ ْ َ َ

الــدر المختــار " ِ

ََأن إعــادة األذن وثباتهــا إنمـا یكــون غالبـا بعــود الحیــاة إلیهـا فــال  " :حیـث قــال ١/٢٠٧ َ َ ََْ ُِ ِ
َ َ ً َ َ َْ ِ ِ

ْ ََ َ َُ ُ َّ َِ َ َ ُ ْ َ ُیــصدق َّ َّ َ ُ
ًَأنهـا ممـا ُأبــین مـن الحــي؛ ألنهـا بعــود الحیـاة إلیهـا صــارت كَأنهـا لــم تـبن، ولــو فرضـنا شخــصا  َ َْ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ َّ ََّ ِّْ ِ ِ ِ

َ َ َْ َْ ِ َ َّ

ًمات ثم ُأعیدت حیاته معجزة َأو كرامة لعاد طاهرا  َ
ِ َِ َ ْ ََ َ ً َ ْ ُ ََ ً َ ِ ْ ُ َ َُ َُّ  .اهـ". َ

فالمنفـصل  " :حیث قال الدردیر في الشرح الكبیـر ١/٥٤ حاشیة الدسوقي على شرح خلیل - )٢(

  .ًمن اآلدمي مطلقا طاهر على المعتمد

أي بناء على المعتمد من طهارة میتته، وأما على الضعیف فمـا أبـین منـه نجـس  " :وقال الدسوقي

ّا أبین من اآلدمي مطلقا،  یجوز رد سن قلعـت لمحلهـا ال على المعتمد من طهارة م... ًمطلقا ً

 ".على مقابله 

ّاألصــــل أن مــــا انفــــصل مــــن حــــي فهــــو نجــــس ،  " :قــــال ١/١٥ روضــــة الطــــالبین للنــــووي - )٣(
ًویــــستثنى أیــــضا شــــعر اآلدمــــي، .. ویــــستثنى الــــشعر المجــــزوز مــــن مــــأكول اللحــــم فــــي الحیــــاة

، مغنــي المحتــاج للخطیــب الــشربیني "لهــا طــاهرة علــى المــذهب فهــذه ك.. والعــضو المبــان منــه

ّوالجـــزء المنفـــصل مـــن الحیـــوان الحـــي ومـــشیمته كمیتتـــه، أي ذلـــك الحـــي، إن  " :قـــال، ١/٨٠ ّ
ًطاهرا فطاهر، وان نجسا فنجس الجراد طاهر ، ومـن فالمنفصل من اآلدمي أو السمك أو ... ًٕ

والجزء المنفصل بنفسه أو بفعل فاعـل " : قال  ١/٢٢٨نهایة المحتاج للرملي ، "غیرها نجس 

دمـــي طـــاهرة ، ولـــو مقطوعـــة فـــي فالیـــد مـــن اآل... ّمـــن الحیـــوان الحـــي كمیتتـــه طهـــارة وضـــدها

 ". سرقة

ـــال ٢/٦٣المغنـــي البـــن قدامـــه  - )٤( ـــث ق َوان ســـقط ســـن مـــن َأســـنانه فَأعادهـــا بح " :حی َِ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ٌّ َ َ َ َرارتهـــا، َِٕ َ َِ

ُفثبتت، فهي طاهرة؛ ألنها بعضه، واآلدمي بجملته طـاهر حیـا ومیتـا، فكـذلك بعـضه ُ َ َ ُ ُ ُ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ًَ َِّ َ َ َ� ٌ َ َْ ِ ُِّ ََ ْْ َ َََّ ِ ٌ َوقـال . َ َ َ =



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٦٨

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

یف عنـــــد  مــــن الحنفیـــــة والــــضع)١( مـــــنهم الكاســــانيذهبـــــت جماعــــة  اإل أنــــه قــــد -٢

ّ أن كل ما أبـین مـن الحـي  إلى،)٤( وروایة عند الحنابلة،)٣( ورأي للشافعي،)٢(المالكیة
  .فهو نجس على اإلطالق

  

   : الصالة والسالمبما روري عنه علیههؤالء استدل و

َِأن رســول اللــه "  -- الخــدري ســعید  مــن حــدیث أبــي-١ َّ َ ُ َ َّ--  ِســئل عــن جبــاب َِ َ ِ ُ

َََِأسنمة اإلبل وَألیات الغنم  ْ ِْ ِ ِ
َ َ

ِ ِ ِ
َ ٌما قطع من حي فهو میت :فقالْ ِّ َ ََُ َ ٍُّ َ

ِ )٥(."    

                                                                                                                         

ِالقاضــي= َ ٍّهــي نجــسة، حكمهــا حكــم ســائر العظــام النجــسة؛ ألن مــا ُأبــین مــن حــي : ْ َ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ

َ َُّ َ ِ ِ
َ َ َِ َِّ َِ ٌْ ُ ْ َْ َ ٌفهــو میــت َ ِّ َ َ ُ َ

ِوانمــا حكـــم بطهــارة الجملـــة لحرمتهــا، وحرمتهـــا آكــد مـــن حرمــة الـــبعض، فــال یلـــزم مــن الحكـــم  ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ََ َ َ ِ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َ َُ َ ََ ْ ِ َِ َّ ٕ

َبطهارتهـــا الحكـــم بطهـــارة مـــا دونهـــا  َ َ َ َ ََ ُ َ
ِ ِ ِ َِ َُ ْ ُ ٕوان عـــاد ســــنه  " :فقـــال، ١/٣٧٠، الفــــروع البـــن مفلـــح "ْ

فـــإن  "  :حیـــث قــال ١/٤٨٩، اإلنــصاف للمــرداوي "ادت فطــاهرة، وعنـــه نجــسة بحرارتهــا، فعــ

ّسقطت سنه فأعادها بحرارتها، فثبتت، فهي طاهرة، هذا المـذهب، وعلیـه الجمهـور، وقطـع بـه 

 ". قـاله في القواعد . وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعادها في الحال... أكثرهم، وعنه أنها نجسة

ِوان كــان المبــان جــزءا فیــه دم كالیــد واألذن  " :حیــث قــال ١/٦٣ بــدائع الــصنائع للكاســاني - )١( ُُ ْ َ َ
ِ ِ ِ
َ ُ َْ ْ َِ ٌَ َ ً ْ ُ َُ ْ ٕ

ِواألنف ونحوها، فهو نجس باإلجماع  َ ْ ِْ ِْ ٌْ ِ َ ََ َ َُ َ َ ِ ِ َْ." 

أي بنــاء علــى المعتمــد مــن طهــارة : "  حیــث قــال١/٥٤ حاشــیة الدســوقي علــى شــرح خلیــل - )٢(

 ".ًمیتته ، وأما على الضعیف فما أبین منه نجس مطلقا 

ٕواذا كــسر للمــرأة عظــم، فطــار، فــال یجــوز أن ترقعــه إال  " :حیــث قــال ١/٥٤ األم للــشافعي - )٣(

ّؤكل لحكم ذكیا، وكذلك إن سقطت سنه صارة میتة، فال یجوز له أن یعیـدها بعـدما بعظم ما ی ً

ٕ، وان رقــع عظمــه بعظـم میتــة أو ذكــي ال یؤكـل لحمــه، أو عظــم إنـسان فهــو كالمیتــة، ...بانـت

 ".ٕفعلیه قلعه، واعادة كل صالة صالها وهو علیه، فإن لم یقلعه جبره السلطان على قلعه 

ــال ٢/٦٣ المغنــي البــن قدامــه - )٤( ــث ق ِوقــال القاضــي " :حی َ ْ َ َ ِِهــي نجــسة، حكمهــا حكــم ســائر : َ ِ
َ َُ ْ ُْ َُ ُ ٌ ِ َ َ

ٌالعظام النجسة؛ ألن ما ُأبین من حي فهو میت  ِّ َ ََُ َ ٍّ َ ْ ِ ِ ِ
َ ِ َّ َ ِ ِ

َ ِ َّ َ ْ." 

ٌهــذا حــدیث صــحیح  " :وقــال، ٧٥٩٨: ، بــرقم٤/٢٦٧ المــستدرك علــي الــصحیحین للحــاكم - )٥( ِ ِ
َ ٌ َ َ َ

ُعلى شرط الشیخین ولم یخرجاه  َ ُ َِّ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ َّ ِ
ْ  .١٥٧٣: ، برقم٤/٢٣٨، شرح مشكل اآلثار للطحاوي "َ
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ُّقــدم النبــي  " :قــال--وبمــا رواه أبــو واقــد اللیثــي  -٢ ِ َّ َ
ِ َ--  َالمدینــة وهــم یجبــون ُّ ُ َ ْ ُ َ َ َ ِ

َ ْ
ََأســـنمة اإلبــــل ویقطعـــون َألیــــات الغــــنم فقـــال مــــا قطـــع مــــن البهیمــــة وهـــي حیــــة فهــــي  َ

ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌْ َّ َ َ َ َِ
َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ َ َ ُ

ِ ْ َ ْ
ٌمیتة َ ْ َ()١(.             

  :وجه الداللة من الحدیثین

ّعـام لكـل الـوارد فـي الحـدیثین  إلـى أن هـذا الحكـم -رحمـه اهللا-الشافعي قال 
 فــال یجــوز أن ترقعــه إال فطــار، عظــم، كــسر للمــرأة ٕواذا " ّحــي فقــال فــي كتــاب األم

 فــال یجــوز لــه أن میتــة،ّ وكــذلك إن ســقطت ســنه صــارة .ًذكیــاا یؤكــل لحكــم بعظــم مــ

 أو عظـم لحمـه،ٕوان رقع عظمه بعظـم میتـة أو ذكـي ال یؤكـل .. .یعیدها بعدما بانت

  فـإن لـم یقلعـه.علیـهٕ واعادة كل صـالة صـالها وهـو قلعه، فعلیه كالمیتة،إنسان فهو 

   .)٢( "قلعهجبره السلطان على 

 ال یـرى األم،فكأن اإلمـام الـشافعي حـسب مـا یبـدو مـن كتـاب . .السیاقفهو في هذا 

 ولكنـه ال یـراه القـصاص،ًمانعا من حیث مخالفته لمقتـضى في إعادة الجاني عضوه 

 ولـو ألحقـه أمـره بالجـسم، فـال یجـوز إلحاقـه نجس،ًجائزا من حیث أن العضو المبان 

  .)٣( الصالةً لكونه مانعا من صحة بالقلع،السلطان 

  :كیجاب عن ذل

ُإن المـــؤمن ال یـــنجس " : --ِّ عـــن النبـــي ًروي أیـــضا  مـــا-١ ُ َْ َ َْ ِ ْ ُ َّ ا وال �ال حیـــ:  أي)٤("ِ

ًمیتا ْ...  

                                                 

 :وقــــال، ١٤٨٠: ، بـــرقم٣/١٢٦ الترمـــذي ، ســــنن٢٨٥٨: ، بـــرقم٣/١١١ ســـنن أبـــي داود - )١(

ٌوهذا حدیث حسن غریب" ِ َ ٌ ََ َ ٌَ ِ َ َ ." 

 –دار المعرفـة : ط)  هــ٢٠٤: (أبو عبد اهللا محمـد بـن إدریـس الـشافعي، ت: ألم للشافعيا - )٢(

 .ما یوصل بالرجل والمرأة: ، باب١/٥٤،م ١٩٩٠/هـ١٤١٠: بیروت، سنة النشر

 .٢١٩٣ ص ٣ ج٦محمد تقي العثماني المقدم لمجمع الفقه اإلسالمي ع.  بحث د- )٣(

حــسن عبــد المــنعم شــلبي، شـــعیب : ، تحقیـــق٢٥٩: ، بــرقم١/١٧٤ الــسنن الكبــرى للنــسائي - )٤(

م، فــتح ٢٠٠١ - هـــ١٤٢١األولــى، :  بیــروت، الطبعــة–مؤســسة الرســالة : األرنــاؤوط، الناشــر

، رقـم كتبـه وأبوابـه ١٣٧٩ بیـروت، -دار المعرفـة : ، ط١/٣٩٠خـاري الباري شرح صحیح الب

: ، تحقیـــق٣١٧: ، بـــرقم١/٢٩٨محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، نیـــل األوطـــار للـــشوكاني : وأحادیثـــه

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، :  مصر، الطبعة-دار الحدیث: عصام الدین الصبابطي، ط
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َّعلیــه الــصالة والــسالم- وأیــضا قولــه -٢ َمــا قطــع مــن البهیمــة وهــى حیــة فهــو " : -َّ َُ َ ٌُ َّ َ ََ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ ْ َ

ٌمیتــة  َ ْ �مــا ُأبــین مــن حــي فهــو كمیتتــه حــال : وهــي:  وأخــذ العلمــاء مــن ذلــك قاعــدة)١("َ ِ ٍّ

  ". اآلدمي طاهرةُوحرمة؛ وطهارة ونجاسة، ومیتة

ًن القول بالنجاسة على كونه مرجوحا، إنما یؤثر فـي ابتـداء اإلعـادة فیمنـع منـه إ -٣

ّالرجـــل ابتـــداء، ولكـــن إذا رد اإلنـــسان الـــسن إلـــى موضـــعها، فثبتـــت والتحمـــت جـــازت  ّ

ًصالته على هذا القول أیضا
)٢(.  

 اختـاروا طهـارة جـزء اآلدمـي، ا كتب الشافعیة المعتبرة، غیـر كتـاب األم معظمهـ -٤

ّاألصـــل أن مـــا انفـــصل مـــن حـــي فهـــو  " :بـــان منـــه حـــال حیاتـــه، فیقـــول النـــوويٕوان 
ًویـستثنى أیـضا شـعر .. نجس، ویستثنى الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحیـاة

   ".فهذه كلها طاهرة على المذهب.. مي، والعضو المبان منهاآلد

ٕ وان هذه النصوص التي نقلها من كتب المذهب الشافعي بظاهرها معارضة لمـا -٥

ّفلعل ما في كتاب األم رجع عنه الـشافعي بعـد ذلـك، أو اختـار . نقلنا عن كتاب األم

ّالفقهاء الشافعیة قوال یخالف رأیه، وعلى كل، فالمـذهب عنـد  الـشافعیة طهـارة العـضو ً

ّوعلیــه فــال یــؤمر بقلعــه إذا أعــاده إلــى محلــه، وال یحكــم بنجاســته . المبـان مــن اآلدمــي

  .)٣(وفساد صالته

  :المسألةالرأي الراجح في هذه 

هو ما ذهب إلیه غالبیة ن الراجح أمن خالل النصوص التي تم عرضها تبین لي و

 العضو المبان إلى محله یحكم  أن الرجل إذا أعادالفقهاء من المذاهب األربعة

                  .الجهة هذه من.. بقلعهوال تفسد الصالة بوجوده وال یؤمر بطهارته، 

  .واهللا تعالى أعلي وأعلم

                                                 

 .  سبق تخریجه في الصفحة السابقة- )١(

 لمجمــــع الفقــــه محمــــد تقــــي العثمــــاني المقــــدم. ، بحــــث د١/١٢١ مواهــــب الجلیــــل للحطــــاب - )٢(

 .٢١٩٦ ص ٣ج٦اإلسالمي ع

 .٢١٩٤ ص ٣ ج٦محمد تقي العثماني المقدم لمجمع الفقه اإلسالمي ع.  بحث د- )٣(
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  ةـامتـاخل

  :وهيل اهللا في هذا البحث وتتضمن أهم نتائج التي توصلنا إلیها بحو

البــد مــن مراعــاة مقاصــد الــشریعة مــن تطبیــق الحــد فــي الزجــر والــردع  -١

 حفظــا وحمایــة للمجتمــع المــسلم مــن شــرور المعتــدین والنكــال بالجــاني

  .على حقوق غیرهم

 أثرهــــا للعبــــرة بقــــاء هــــوبــــل الجــــاني المــــراد مــــن العقوبــــة لــــیس اإلیــــالم  -٢

عل ُتكـب مثـل هـذه الجریمـة سـیفر ین منأ یعرف الناس والعظة، ولكي

ُبـــه مثـــل مـــا فعـــل بالجـــاني، فیخـــاف وینقطـــع بـــذلك دابـــر الجریمـــة فـــي 

  .المجتمع اإلسالمي ویعم األمن واآلمان

عــد تطبیــق للمجنــي علیــه الحــق فــي إعــادة عــضوه عــن طریــق الغــرس ب -٣

  .وهذا بإتفاق جمیع الفقهاءالعقوبة وتنفیذ القصاص، 

 الـرأي الـراجح ولكـن علـىه بعـد تنفیـذ العقوبـة  للجاني إعادة عـضوه إلیـ-٤

: بعد إذن المجني علیه كما قرر مجمع الفقه اإلسـالمي فـي قـراره رقـم

  .م١٩٩٠ مارس لسنة ٢٠- ١٤ من ٦٠/٩/٦

 إعـادة الجــاني عـضوه بعــد تنفیـذ العقوبــة بـدون إذن المجنــي علیـه فمــن -٥

 الـــراجح مـــن علـــىحقـــه طلـــب مـــن ولـــي األمـــر القـــصاص مـــرة ثانیـــة 

 إثــــارة الــــصدور، وكــــذلكقــــوال لعــــدم تــــوارث البغــــضاء والغیــــرة فــــي األ

  .العدواة مرة ثانیة

أجمـــع الفقهـــاء المعاصـــرین جمیعـــا علـــى جـــواز إعـــادة الجـــاني العـــضو -٦

  .تنفیذالمستأصل منه في حد أوقصاص بسبب خطأ في الحكم أو ال
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 حد القطع هو حد من حدود اهللا یقصد به حمایة المجتمع مـن أخطـار -٧

 ألن الجریمـــة إذا انتـــشرت فـــي مجتمـــع واســـتقراره؛هـــددون أمنـــه مـــن ی

  .عمه الخوف والفزع وعدم االستقرار

 الجریمــــة ونفــــي للحكمــــة علــــى فــــي إعــــادة یــــد الــــسارق إســــدال الــــستار -٨

 ولو كـان یریـد اهللا غیـر القطـع العقوبة،التشریعیة التي شرعها اهللا في 

  .لشرعه

  .به وسلموصلي اهللا علي سيدنا حممد وعلي آله وصح

  

ر  إ ا  

  أ زي  اوي

   از اذ ا  ا ارن
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رس اا  

أو :آمت اس ا 

 اآلیـــــــــة م
رقم 

 اآلیة
 رقم الصفحة

 سورة البقرة
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��� ��� �ۡ �َ َ ُ َ ۡ� أ�ُ َ َ
 ��َ �ٱَ

ۡ
 ���ِ

َ َ
﴾ ١٠٣٤ ٣ 

 سورة النحل 

�ن ﴿ 
ۡ

��� ۡ َ  ������ا ���ۡ�ُ�َ
ۡ
ِ ِ

ْ ُ ِ َ َ
���� �� �ۡ َِ

ُ
ِ ��ُ

��ِ  ﴾ ۖۦِ

١٠٥٤ ١٢٦ 

 سورة الكهف

 ﴿� 
َ

���ا �ۡر� َ َ � َ
ٗ ءا��ر��� ��� َ َ ََ ِ ِ

َ �﴾ ١٠٣٤ ٦٤ 

 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٧٤

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 اآلیـــــــــة م
رقم 

 اآلیة
 رقم الصفحة

 سورة الحج

ۡ و�� ��� ���﴿  َ َ َ َ َ َ َ��ۡ ۡ��� ِ��ٱِ � ُ
ِ ِ � ��جّ ٖ َ َ ﴾ ١٠٤٨ ٧٨ 

 سورة النور

 و� ��﴿ 
ۡ َ َ َ��

ۡ ُ
�� ���� رأ
ۡ
َ َ

ِ ِ
ُ

��
ٞ َ

ِ د�� ِ � ِ� ٱِ
�

﴾ ١٠٥٣ ٢ 

 سورة القصص

ۡ و����﴿  َ َ َ�� 
ۡ ُ

ِ��ِ ِ� ����ۦِ ِ
ّ ُ

 ﴾ ١٠٣٤ ١١ 

 سورة الشورى

ۡ ��� ��� وأ�﴿  َ َ َ َ
��� ��ۡ َ َ َ َ

ُ�ه  � ۥُ
َ َ

ِۚ�ٱ
�

 ﴾ ١٠٤٢ ٤٠ 

 سورة الملك

 ﴿�� �� ۡ َ َ َ
�� ��ۡ َ ُ َ

َ ��� و��  ُ َ َ َ َ
����� ٱ

ُ
ِ

�
َ�ٱ

ۡ
 ��ُ

ِ﴾ ١٠٢٨ ١٤ 

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٧٥

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

م : سداا    

 رقم الصفحة طرف الحدیث 

ُاذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه"  ُُ
ِ ِْ َُّ ُ َ ْْ َ ِ َُ"  ١٠٥٤ 

ُالتائب من الذنب كمن ال ذنب له"  َُ َ َ َ
ِ َّ ِ ِ ّ"  ١٠٥٧ 

ُإن المؤمن ال ینجس"  ُ َْ َ َْ ِ ْ ُ َّ ِ"  ١٠٦٩ 

َْأن خبیب بن یساف أصیب یوم بدر"  َ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ ْ َّ" ١٠٣٩ 

َ ُأتى بسارق فقطعت یده ثم ُأمر بها - - أن رسول اهللا"  َ
ِ ِِ ِ َُِّ ُ ُ َْ َ َُ َ ٍ ِ

َ
ِفعلقت فى عنقه ِ ُِ ُ ْ َ ُِّ َ"  

١٠٥٥ 

َِأن رسول الله "  َّ َ ُ َ َّ- -  ِسئل عن جباب َأسنمة اإلبل ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِ َِ َ ُ" ١٠٦٨ 

ََأن قتاد"  َ َ ٍة بن النعمان ُأصیبت عینه یوم بدرَّ ِْ َ َ ُ َ ََ ْ َُ ْ ْْ َِ
ْ ُّ َ" ١٠٣٩ 

ٍَأن قـتادة بن النـُّعمان سقطت عيـنه على وجنته يـوم ُأحد" 
ُ َ ََ ْ

َِِ ُْ ُ ْ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ِ
ْ َ َ ََ َّ" ١٠٥٩ 

ِإنما األعمال بالنیات "  َِّّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ" ١٠٢٧ 

 ١٠٣٩ " بن عفراء لما قطعها أبو جهلرد ید معوذ --أنه " 

ِتداووا عباد الله"  َِّ َ ََ ْ َ َ"  ١٠٢٨ 

ُّقدم النبي "  َِّ َ
َِ- -المدینة وهم یجبون َأسنمة اإلبل ِ ِ ِْ َ ََ َ

ِ ِ
ْ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ"  ١٠٦٩ 

ًما َأنزل الله داء إال قد َأنزل له شفاء"  ًَ ِ ُ َُ َ ََ ْ َ َ ْْ َ َّ ِ َّ
َ"  ١٠٢٩ 

ٌما قطع من البهیمة وهى حیة فهو میتة"  ٌَ ْ َ َ َ ََ َُ َ َُّ َ ََ
ِ ِ ِ ِِ ْ َ"  ١٠٦٩ 

ً ما من مسلم یغرس غرسا" ُْ َ ِ ْ َ
ٍِ ِ
ْ ُ َْ"  ١٠٣٦ 

ِیا رسول الله"  َّ َ ُ َ ََأرَأیت َأدویة نتداوى بها َ َ
ِ

َ ََ َ َ ًْ َ ِ ْ"  ١٠٢٩ 

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٧٦

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

  

 :سا   

  

 رقم الصفحة اسم العلم

 ١٠٦٤ ابن المنذر

 ١٠٦٢ عطاء بن أبي رباح

 ١٠٦٢ الخراسانيعطاء 

 ١٠٣٢ قیس بن الخطیم

  

  

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٧٧

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

  

را :ت اس ا  

  

 رقم الصفحة األبیات الشعریة الشاعر

ِیقول لي الحداد وهو یقودني  قیس بن الخطیم ُِ ُُ َُ َ ََ َْ َّ ْ َ ُ  

ِ  إلى السجن ال تجزع فما بك من باس َِ ْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ ِّ َِ 

١٠٣٢ 

بن عمرو بن زید 

 نفیل

ْال تعبدنَّ إلها دون خالقكم  ُ َِ ِ َ ْ ُْ ًُ َِ ُ َ َ  

ُ           فإن دعیتم فقولوا دونه حدد َ ُ ُ َُ َ ْ ُ ُ َ َُْ ْ
ِ ْ ِ 

١٠٣٢ 

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٧٨

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

ادر واا   

  

  

  .القرآن الكریم وهو خیر المصادر والمراجع: ًأوال

  

  :كتب الحدیث وعلومه: ًثانیا

  

دار إحیاء الكتب : اد عبد الباقي، طمحمد فؤ:  تحقیق:سنن ابن ماجه - ١

  . عیسى البابي الحلبي-العربیة

 - المكتبة العصریة: محمد محي الدین عبد الحمید، ط:  تحقیق:سنن أبي داود - ٢

 . بیروت- صیدا

 -دار الغرب اإلسالمي: بشار عواد معروف، نشر: تحقیقسنن الترمذي،  - ٣

 .م١٩٩٨بیروت، 

السید : تحقیقأبو الحسن الدارقطني البغدادي، علي بن عمر لسنن الدارقطني،  -٤

 .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ بیروت، – دار المعرفة :عبد اهللا هاشم یماني المدني، نشر

حسن عبد المنعم شلبي، شعیب األرناؤوط، :  تحقیق:لسنن الكبرى للنسائي ا- ٥

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، :  بیروت، ط–مؤسسة الرسالة : نشر

 جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد ألبي: لمؤلفرح مشكل اآلثار ا ش- ٦

) هـ٣٢١ (:، تالملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي

 هـ، ١٤١٥ - األولى : طمؤسسة الرسالة : شعیب األرنؤوط  الناشر: تحقیق

 .م١٤٩٤



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٧٩

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

دار طوق : محمد زهیر بن ناصر الناصر، نشر:  تحقیق:حیح البخاري ص- ٧

 .هـ١٤٢٢األولى، : النجاة، ط

 الحسین القشیري النیسابوري، دار لم بن الحجاج أبيمسلحیح مسلم،  ص- ٨

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بیروت، تحقیق- دار إحیاء التراث العربي : النشر

دار : ؤاد عبد الباقي، طمحمد ف:  تحقیق:تح الباري شرح صحیح البخاري ف- ٩

 .هــ١٣٧٩، المعرفة

 :في شرح أحادیث خیر البریة من صحیح اإلمام البخاريلمجالس الوعظیة  ا-١٠

، دار الكتــب العلمیــة: د الــرحمن، طأحمــد فتحــي عبــ: الــسقیري، تحقیــقلــشمس الــدین 

 .م٢٠٠٤ -هـــ١٤٢٥األولى، : ط

مكتبة : حسام الدین المقدسي، ط: ، تحقیقللهیثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .م١٩٩٤ - هــ١٤١٤ القاهرة، - المقدسي

 عبداهللا الحاكم لمحمد بن عبد اهللا أبيك على الصحیحین،  ستدرلم ا-١١

: دار الكتب العلمیة، الطبعة:  نشرا،مصطفى عبد القادر عط: تحقیقالنیسابوري، 

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١األولى، 

عادل مرشد، شعیب األرنؤوط، : ، تحقیقسند اإلمام أحمد بن حنبل م-١٢

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ألولى، ا: الرسالة، طمؤسسة : وآخرون، نشر

كمال یوسف :  تحقیق،لمصنف في األحادیث واآلثار البن أبي شیبة ا-١٣

 .هــ١٤٠٩األولي، :  الریاض، ط- مكتبة الرشد: الحوت، ط

مكتبة : حمدي بن عبد المجید السلفي، نشر:  تحقیقللطبراني، لمعجم الكبیر ا-١٤

 .الثانیة:  القاهرة، ط-ابن تیمیة

 - دار الحدیث: عصام الدین الصبابطي، ط:  تحقیقر للشوكاني،یل األوطا ن-١٥

  .م١٩٩٣ -هــ١٤١٣األولى، : مصر، ط

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨٠

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

  :كتب الفقه: ًاثالث
  

   كتب الفقه الحنفي-أ

  

ــدیر، شــ-١ ــتح الق دار : نــشركمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد الــسیواسي، ل رح ف

  .الثانیة: ط، الفكر

، مجد الدین أبو الفضل محمود الموصلي بن عبد اهللال: الختیار لتعلیل المختار ا-٢

وصـــــورتها دار الكتـــــب (،  القـــــاهرة-لحلبـــــيمطبعـــــة ا: نـــــشر) هــــــ٦٨٣ (:، تالحنفـــــي

 .م١٩٣٧ -هـ١٣٥٦: )، وغیرهاالعلمیة

 بیــروت، -دار ابــن حــزم: َّمحمــد بوینــو كــالن، ط/ د:  تحقیــق:َألصــل للــشیباني ا-٣

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣األولى، : ط

 .م٢٠٠٠: دار المعرفة، ط: ، نشرفي ترتیب الشرائع للكاسانيدائع الصنائع  ب-٤

:  لفخر الدین عثمان بـن علـي الزیلعـي، نـشر:بیین الحقائق شرح كنز الدقائق ت-٥

 .هــ١٣١٣الثانیة، : دار الكتاب اإلسالمي، ط

دار الكتب العلمیة، : لمحمد أمین عابدین، نشر: د المحتار على الدر المختار ر-٦

 .م١٩٩٤األولى، : ط

: لبـدر الـدین العینـي، تحقیـق: رح العیني علـى الكنـز المـسمى برمـز الحقـائق ش-٧

 .م٢٠٠٤ كراتشي، -إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة: أشرف نور، نشر

  .هــ١٣١٠الثانیة، : دار الفكر، ط:  للجنة علماء، نشر:لفتاوى الهندیة ا-٨

  : كتب الفقه المالكي- ب

  

 الولیـد ألبـي: رح والتوجیه والتعلیـل لمـسائل المـستخرجةلبیان والتحصیل والش ا-١

، د محمـد حجــي وآخــرون: تحقیــق) هـــ٥٢٠ (:، تمحمـد بــن أحمـد بــن رشــد القرطبـي

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانیة، : طدار الغرب اإلسالمي، بیروت، : شرن



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨١

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

مكتبــة الریــاض : محمــد مادیــك الموریتــاني، ط: تحقیــقلكــافي البــن عبــد البــر،  ا-٢

 .م١٩٨٠ -هــ١٤٠٠الثانیة، :  الریاض، ط-الحدیثة

 عبـد لمحمد بن عبد الرحمن المغربـي أبـيواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل،  م-٣

   .ه١٣٩٨الثانیة،: ، الطبعةدار الفكر: نشراهللا، 

  : كتب الفقه الشافعي-ج

دار :  ط،)هـــ٢٠٤: (دریــس، ت أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إ:الــشافعي ألم لإلمــام ا-١

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠المعرفة، 

 زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  ألبي:وضة الطالبین وعمدة المفتین ر- ٢

 -  بیروت- المكتب اإلسالمي: ، نشرزهیر الشاویش: تحقیق) هـ٦٧٦ (:، تالنووي

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : ط دمشق،

: ألبــي القاســم القزوینــي، ت: لعزیــز شــرح الــوجیز المعــروف بــــ الــشرح الكبیــر ا-٣

هــ ١٤١٧األولـى، : دار الكتب العلمیـة، ط: علي محمد عوض، ط: هـ، تحقیق٦٢٣

 .م١٩٩٧ -

 ، دار الفكــر:نــشر، ا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي زكریــألبــي:  المجمــوع-٤

  .م١٩٩٧

 لمحمـد بـن أحمـد الخطیـب، :غني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج م-٥

  .هــ١٣٧٧: مصطفى الحلبي، ط: نشر

  : كتب الفقه الحنبلي-د

  

 :مـد بـن حنبـلإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف علـى مـذهب اإلمـام أح ا-١

دار إحیاء : محمد حامد الفقي، نشر: تحقیق الحسن، لعلي بن سلیمان المرداوي أبي

  . بیروت–التراث العربي 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨٢

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 بن منصور ل: دقائق أولي النهى لشرح المنتهىاإلرادات المسمىرح منتهى  ش-٢

 .م١٩٩٦ ،الثانیة:  بیروت، ط–عالم الكتب : نشریونس بن إدریس البهوتي، 

األولــى، : ، طدار الكتــب العلمیــة:  نــشرالبــن مفلــح، لمبــدع فــي شــرح المقنــع ا-٣

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

هللا بـن أحمـد بـن قدامـة عبـد ال :فقه اإلمام أحمد بـن حنبـل الـشیبانيفي  المغني -٤

   محمد،المقدسي أبي

   .هــ١٤٠٥األولى، : ، ط بیروت–ر الفكر دا: نشر

  :كتب اللغة والمصطلحات: ًرابعا

  

: نشرمحمد مرتضى الحسیني الزبیدي، ل:  من جواهر القاموساج العروس ت- ١

 .مجموعة من المحققین: دار الهدایة، تحقیق

: محمد عوض مرعب، نشر:  لمحمد بن أحمد الهروي، تحقیق:تهذیب اللغة - ٢

 .م٢٠٠١األولى، :  بیروت، ط–ث العربي دار إحیاء الترا

رمزي منیر :  ألبي بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي، تحقیق:مهرة اللغة ج- ٣

 .م١٩٨٧األولى، :  بیروت، ط–دار العلم للمالیین : بعلبكي، نشر

: دار الكتب العلمیة، ط:  لمجد الدین محمد بن یعقوب، ط:لقاموس المحیط ا- ٤

 .م٢٠٠٧الثانیة، 

: مهدي المخزومي، وآخر، ط/ د: هـ، تحقیق١٧٠:  للفراهیدي، ت:تاب العینك - ٥

 .دار ومكتبة الهالل

 .األولي:  بیروت، ط- دار صادر:  نشر، البن منظور:سان العرب ل- ٦

یوسـف الـشیخ : ـ، تحقیقه٦٦٦:  ألبي بكر الحنفي الرازي، ت:ختار الصحاح م-٧

هـــ ١٤٢٠الخامــسة، :  بیــروت، ط-ةالــدار النموذجیــ-المكتبــة العــصریة: محمــد، نــشر

 .م١٩٩٩ -



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨٣

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

الثانیة، : دار إحیاء التراث، ط: نشر إبراهیم أنیس وآخرون، :لمعجم الوسیط ا- ٨

  .م١٩٧٣

  :كتب التاریخ والتراجم: ًاخامس

  

عبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العمـاد ل: ذرات الذهب في أخبار من ذهب ش-١

عبــد : خــرج أحادیثــه، محمــود األرنــاؤوط: تحقیــق )هـــ١٠٨٩( : تَالعكــري الحنبلــي، 

 -هــ ١٤٠٦األولـى، : ط ، بیـروت– دمـشق -دار ابن كثیـر: نشر ،القادر األرناؤوط

 .م١٩٨٦

ــات ا-٢ ــوافي بالوفی : أحمــد األرنــاؤوط، تركــي مــصطفى، نــشر:  تحقیــقللــصفدي، ل

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بیروت،-دار إحیاء التراث

 العباس شمس الدین أحمد بن خلكان ألبي :فیات األعیان وأنباء أبناء الزمان و-٣

 –دار صـــــادر : نـــــشر ،إحـــــسان عبـــــاس: تحقیـــــق) هــــــ٦٨١ (:، تالبرمكـــــي اإلربلـــــي

  .بیروت



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨٤

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

  :كتب عامة، وبحوث، ومجالت، ورسائل علمیة: ًاسادس

   

محمـــد بـــن محمـــد /  للـــدكتورحكـــام الجراحـــة الطبیـــة واآلثـــار المترتبـــة علیهـــا، أ-١

 .م١٩٩٤ -هــ١٤١٥الثانیة، :  جدة، ط-ة الصحابةمكتب: المختار الشنقیطي، نشر

 الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبیــب ألبــي: كــام الــسلطانیة والوالیــات الدینیــةألح ا-٢

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ دار الكتب العلمیة،: نشرالبصري البغدادي الماوردي، 

 شــمس الـدین محمــد بــن أبــي عبــد اهللا ألبــي: عــالم المــوقعین عــن رب العــالمین إ-٣

 بیـــروت، –دار الجیـــل : نـــشر طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد،:  تحقیـــق الدمـــشقي،الزرعـــي

  .م١٩٧٣

محمــد علــي التــسخیري، مــن بحــوث مجلــة مجمــع الفقــه /  د بحــث حجــة اإلســالم،-٤

 .٣ج ،٦اإلسالمي، ع 

بكـر أبـو زیـد، مـن بحـوث مجلـة /  دحث حكم إعادة ما قطع بحـد أو قـصاص، ب-٥

 .٣، ج ٦مجمع الفقه اإلسالمي، ع 

 من بحـوث مجلة مجمـع الفقـه اإلسـالمي، :ّ زراعة عضو استؤصل في حدحث ب-٦

 .٣، ج ٦محمـد بن عبد الرحمن آل الشیخ، ع / للشیخ

 مـــن بحـــوث مجمــع الفقــه اإلســـالمي، :ّحــث زراعــة عــضو استؤصـــل فــي حــد ب-٧

 .٣، ج٦وهبة الزحیلي، ع / للدكتور

ســـالمي،  مـــن بحـــوث مجمــع الفقــه اإل:حــث زراعــة عــضو استؤصـــل فــي حــد ب-٨

 .٣، ج٦محمد تقي العثماني، ع / للشیخ

 مـن بحــوث حث هل یجوز إعادة ید الـسارق إذا قطعـت بـصفة شـرعیة أم ال؟ ب-٩

 .٣، ج ٦موالي مصطفى العلوي، ع / مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، للشیخ

دار :  للقاضـي محمـد تقـي العثمـاني، نـشرحوث فـي قـضایا فقهیـة معاصـرة، ب-١٠

 .م٢٠٠٣ -هــ١٤٢٤لثانیة، ا:  دمشق، ط-القلم



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨٥

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

: محمــود الحــاج قاســم محمــد، بتــاریخ/ مقــال للــدكتور: اریخ زراعــة األعــضاء تــ-١١

 . مجلة ثقاقیة عراقیة-م، في مجلة الكاردینیا٢/١٢/٢٠١٧السبت 

 .لجریمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ألبي زهرة ا-١١

 زید بن محمد بن عبـد أبيلبكر بن عبد اهللا : لحدود والتعزیرات عند ابن القیم ا-١٢

دار : ، نـشر)هــ١٤٢٩ (:، تاهللا بن بكر بن عثمان بـن یحیـى بـن غیهـب بـن محمـد

  .هـ١٤١٥الثانیة : العاصمة، ط

ــوق المــصطفى، ا-١٣ ــف حق ــشفا بتعری دار :  ألبــي الفــضل القاضــي عیــاض، طل

 .م١٩٨٨ -هــ١٤٠٩الفكر، 

َوهبــة بــن مــصطفى ا/ د.  أ:لفقــه اإلســالمي وأدلتــه ا-١٤ ْ ّلزحیلــيَ
ِ ْ َ  جامعــة دمــشق، -ُّ

 .الرابعة: دار الفكر، ط: نشر

 .٣، ج ٦جلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع  م-١٥

 العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة  لتقـــي الـــدین أبـــي:جمـــوع الفتـــاوىم -١٦

مجمـــع : عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، نـــشر: ، تحقیـــق)هــــ٧٢٨ (:، تالحرانـــي

 ، المملكـة العربیـة الـسعودیة-المدینـة النبویـةریف،  المـصحف الـشالملـك فهـد لطباعـة

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

 .لمسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین ألبي یعلي ا-١٧

محمـد علـى البـار، /  دلموقف الفقهي واألخالقـي فـي قـضیة زرع األعـضاء، ا-١٨

  . بیروت- دمشق، الدار الشامیة–دار القلم : ط



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨٦

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

س ات  

  

 ا اع

 ١٠٢٧ المقدمة

ّمفهـــوم الحـــد والقـــصاص والغـــرس، : المبحـــث األول

ــاریخ غــرس األعــضاء، والحكمــة مــن تــشریع  ومعرفــة ت

 اإلسالم الحدود والقصاص

١٠٣١ 

 ١٠٣١ مفهوم الحد والقصاص والغرس: الفرع األول

 ١٠٣٨ معرفة بدایة تاریخ غرس األعضاء: الفرع الثاني

الحكمة من تشریع اإلسالم الحدود : الفرع الثالث

 والقصاص

١٠٤١ 

رد المجني علیه عضوه إلى محله : المبحث الثاني

 عن طریق الزراعة

١٠٤٣ 

حكم إعادة ما قطع في قصاص أو : المبحث الثالث

 حد إلى موضعه

١٠٥١ 

ونجاستها عضاء المستأصلة طهارة األ: المبحث الرابع

 إعادتهافي حالة 

١٠٦٧ 

 ١٠٧١ الخاتمة

 ١٠٧٣ فهرس اآلیات القرآنیة: الفهارس العامة



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٨٧

 كندريةاملجلد السابع من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلس

 أو حد في المستأصل العضو لغرس الشرعي الحكم 
 قصاص

 ا اع

 ١٠٧٥ فهرس األحادیث النبویة

 ١٠٧٦ فهرس األعالم

 ١٠٧٧ فهرس األبیات الشعریة

 ١٠٧٨ ثبت المصادر والمراجع

 ١٠٨٦ فهرس الموضوعات

  


