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  ..فقه و افتاء..
  

  حكم اهداء و يا فروش اعضاء بدن
  كردستان كاك حسن امينيمردمي در استفتاء از حاكم شرع 

    
        

اهداء اعضاي بدن براي اهداء كننده يا فروشنده و يا كساني كـه دچـار     اهداء اعضاي بدن براي اهداء كننده يا فروشنده و يا كساني كـه دچـار     اهداء اعضاي بدن براي اهداء كننده يا فروشنده و يا كساني كـه دچـار     اهداء اعضاي بدن براي اهداء كننده يا فروشنده و يا كساني كـه دچـار     : : : : لطفاً توضيح بفرماييد  لطفاً توضيح بفرماييد  لطفاً توضيح بفرماييد  لطفاً توضيح بفرماييد  
         حكمي دارد؟ حكمي دارد؟ حكمي دارد؟ حكمي دارد؟شود از نظر شرعي چهشود از نظر شرعي چهشود از نظر شرعي چهشود از نظر شرعي چهمرگ مغزي شده و اعضاي آنان اهداء يا فروخته ميمرگ مغزي شده و اعضاي آنان اهداء يا فروخته ميمرگ مغزي شده و اعضاي آنان اهداء يا فروخته ميمرگ مغزي شده و اعضاي آنان اهداء يا فروخته مي

        
        

        الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
            بعدهبعدهبعدهبعده    نبيّنبيّنبيّنبيّ    الالالال    منمنمنمن    عليعليعليعلي    السالمالسالمالسالمالسالم    وووو    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة    ،،،،وحدهوحدهوحدهوحده    الحمدهللالحمدهللالحمدهللالحمدهللا

 فـروش  يـا  اهـداء  يكي است بخش دو شامل باال سئوال

 انجام را كار اين خودش كه سالم و زنده شخص بدن اعضاي

 وارثـان  و بـستگان  توسـط  كـار  همان انجام ديگري و دهد،

 پزشـكان  رأي و تـشخيص  بـه  يـا  كـرده  فـوت  كه شخصي

   .است مرده حكم در و مرگ شرف در متعهد و متخصص
 به منجر كه اعضايي اهداء :گفت بايد اول بخش مورد در

 و اسـت  عبـادت  بلكه و اشكال بدون نشود كننده اهداء مرگ
 حيـات  يادامـه  باعـث  شخص اين زيرا بزرگ، پاداش داراي

 عمل اين هك است شده وي ترراحت زندگي يا ديگر شخصي

 علـي  يـؤثرون  و« ،»البـرّ  علـي  تعاونوا« مصاديق از تواندمي

 هـم  بـاز  باشـد  هـم  فروش يشيوه به اگر و باشد، »أنفسهم

 بـراي  شـده  ياد يبهره هم، صورت اين در زيرا است بالمانع

 بدون داشت خواهد بر در را عضو آن به نيازمند و مريض فرد

  .فتدا خطر به هم عضو فروشنده حيات كه اين
 جـواز  زمـان  در اعـضاء  يا عضو صاحب اگر :دوم بخش اما و

 كـه  اعـضايي  اهداء باشد، كرده اهداء به وصيت خودش وصيت،

 اين در اول بخش همچون است بالاشكال نشوند فوت به منجر

 بخواهنـد  وارثانش بلكه باشد نكرده وصيت خودش اگر و زمينه،

 تشخيص به توجه با وش،فر يا اهداء يشيوه هب بكنند، را كار اين

 مـرگ  بـودن  نزديـك  يا قطعي بر مبني شده ياد پزشكان رأي و

 از ديگـري  براي مطلوب حيات يا حيات تأمين و سو، يك از وي

 فـرض  بـه  باشـد، مـي  مـستحب  بلكه جايز هم اين ديگر، سوي

 خـود  حيـات  به تواندمي وي عضو، اصلي صاحب يافتن بهبودي

 زنـدگي  وي بـدن  از عـضوي  اب نيز ديگري شخص و داده ادامه

  .است آورده بدست بحث قابل

 قطعـي  بطـور  كـردنش  جـدا  و برداشتن عضو، آن اگر اما

 صـاحب  وصـيت  صورت در شود، مرگ و حيات قطع موجب

 .بفروشند حتي و كرده اهداء را آن توانندمي وي وارثان عضو
 آن اگـر  شـخص  آن شـايد  كـه  درصدي يك فرض به چون

 پيـدا  بهبـود  دوبـاره  شـد نمي جدا وي از قلبش مثالً عضوش

 باز است، شده وي مرگ به منجر آن كردن جدا پس كردمي

 نآ به خودش عضو صاحب زيرا دارد جواز ديني ديدگاه از هم
 انداختن خطر به يعني اقدامي چنين و است بوده راضي اقدام

 بقـاي  بـراي  سـرحال  و سـالم  خـود  خـود،  حيات فداكردن و

  .است شده محسوب جهاد و ايثار بلكه جايز دين در ،ديگران
 ناپـسند،  ديگـر،  معنوي و مادي حيات ايجاد بدون حياتي قطع

 هـستند  و انـد بـوده  شـمار بـي  إلّا و باشدمي شرعي حرام و مذموم

 و مـادي  حيـات  يادامـه  بـراي  كه شاداب و سالم حيات صاحبان
 فـدا  را خـود  زندگي آگاهانه ديگران معنوي حيات يادامه و ايجاد

    .اندستوده بلكه نكرده نكوهش را آنان دين به آشنايان كه اندكرده
 بـدان  و نكـرده  وصـيت  عـضو  صـاحب  اگر اخير مورد اما و

 وي وارثـان  تنهـا  تـصميم،  و حـق  صـاحب  ،باشد نداده رضايت

 آن در عـضو،  اهـداء  يبـشيوه  هـم  صـورت  اين در بود، خواهند

ـ  درصـدي  يـك  فرض به چون بينم،نمي اشكال  صـاحب  ودبهب

 هـم  باز شودمي حتمي مرگش عضوش آن برداشتن با كه عضو

 بلكه خود، نفس با نه ايثار باشد، مشروع ايثار مصاديق از تواندمي

 قطـع  زيـرا  ندانـسته  مـشروع  را فـروش  اينجا در اما .عزيزش با

  .باشدنمي جايز پول مقابل در حيات حد كمترين
 وارثـانش  رضايت اب مرده، اعضاي فروختن يا بخشيدن اما و

 پـسنديده  بسيار اول يشيوه به بلكه ندارد شرعي ممنوعيت هيچ

  .بود خواهد مباح دوم يبشيوه و
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