
 

 در مورد پیوند اعضا رتبهعالیمصوبه مجلس علمای 

 8452یفتواشماره 

 

 و رسوله نبینا محمد، و علی آله و صحبه...و بعد: عبداللهعلی  والسلامو الصلاة  الحمدالله

حکم  جری قمریه 2041القعدهیذدر بیستمین نشست خود در شهر طایف در ماه « رتبهعالیهیئت علمای »مجلس
ه شده بود ارائ ی علمی و فتاواهاپژوهشکه به ریاست کل  ییهاپرسشپیوند عضو انسانی به انسان دیگر را بر اساس 

بیمارستان تخصصی ملک  مسئولو  تر نزار فتیح، مدیر اجرایی معاونتقرار داد، از آن جمله سؤال دک بررسی مورد
رسیده بود، سؤال  های علمی و فتاواپژوهشه به اداره  21/8/2042در تاریخ  اینامهفیصل در ریاض، که در طی 

و  21/1/2041و تاریخ  2011بن محمود رئیس دادگاه استیناف در نیجریه، که هر دو نامه به شماره عبدالملکشیخ 
 عرضه گردید.« مجلس»به  2/1/2041 /ب و تاریخ194ش 

و به مصوبه  یکالبدشکافدر مورد حکم  شمسیجری ه 14/8/2991تاریخ 01مجلس با مراجعه به مصوبه شماره 
صادر  جری شمسیه1/1/2999 ( تاریخ11و به مصوبه شماره )هجری شمسی  11/24/2998( تاریخ 11شماره )

رار ق بررسی مورددر مورد حکم اهدای خون و ایجاد بانک خون. سپس موضوع پیوند عضو انسانی به انسان دیگر را 
 ا، مجلس چنین رأی داد:داده و بعد از بحث و تبادل آر

پیوند عضوی از اعضای انسان مسلمان زنده یا ذمی به خودش اگر نیاز باشد و خطری در بیرون آوردن آن نباشد و 
 گمان غالب موفقیت پیوند باشد جایز است.

 نظر داد: گونهاینبا رأی اکثریت « کمیسیون فتوا»

وردن در بیرون آ یافتنهجدا کردن عضوی از انسانی مرده و پیوند آن به مسلمانی دیگر اگر نیاز باشد و        -2
 ، جایز است.ردیگیمآن نباشد و گمان غالب این باشد که پیوند آن با موفقیت صورت 

 عضوی از بدنش را به مسلمانی که نیاز دارد هدیه کند. تواندیمانسان زنده        -1

 2041/ 1/22( و تاریخ 99هیئة کبار العلماء[ رقم)]قرار 

 (991من کتاب )الفتاوی المتعلقة بالطب...( ص)

مرگ  عنوانبهکه، آیا این پدیده  است نیامغز، آنچه که امروز در مورد مرگ مغزی مطرح است  گاما در مورد مر
بر شخصی که دچار آن شده است بتوان تمامی احکام وفات شرعی را جاری کرد. یا اینکه؛  کهای به گونهمعتبر است، 

 ؟!؟شودمیمرگ وی اعتبار دارد ولی احکام شخص زنده بر وی جاری 



و از جمله این علما،  دانندمیمرگ معتبر  عنوانبهعلمای معاصر در این امر اختلاف دارند، برخی از علما مرگ مغزی را 

 ظایفیو تمامی که شرطی به البته  ؛انددانستهمرگ شرعی معتبر  عنوانبهمجمع فقه اسلامی است که مرگ مغزی را 
مریض به حالت قبل از مرگ مغزی باز  وجههیچبه که نمایند اعلام متخصص پزشکان و باشد شده تعطیل دارد مغز که

 .ددهنمیمربوطه ادامه  هایدستگاهنخواهد گشت، گرچه بعضی از اعضای بدن مانند قلب همچنان به کار خود توسط 
بض است و ن تپشقلب مریض در حال  این حالتولی بعضی دیگر از علمای معاصر مرگ مغزی را به دلیل اینکه در 

 .دانندمیمرگ شرعی معتبر ن عنوانبه، را کشدمیوی عمل کرده و نفس 

که شخصی که دچار مرگ مغزی شده  افتدمیبسیار اتفاق  بساچهکه این قول اخیر ارجح باشد زیرا  رسدمی به نظرو 
روزنامه شرق الاوسط در نسخه اینترنتی خود به تاریخ  مثلاًو به زندگی خود ادامه داده است.  یافته بهبوداست، بعد از آن 

است  اندهشدخبر داد ؛ دانشمندی بریتانیایی که متخصص مرکز مطالعات بیمارانی که دچار حمله قلبی  94/1/1442
مبنی بر ادامه هوشیاری و بیداری انسان حتی بعد از توقف اعمال مغز وجود دارد و اظهار داشت  یلیدلااعلام کرد که 

که پس از مرگ مغزی باعث  دانندمیموارد معتبری  عنوانبهآن  که او در حال مطالعه موارد بالینی است که پزشکان از
 .شودمیحیات 

  

: فتگ که کندمی نقل بکر أبی زید از علامه "الجراحة الطبیة  "در کتاب خود  و علامه محمد محمد مختار الشنقیطی
هند تا برخی از د اجازه که خواستند وی یخانواده از لذا و کردند شخصی مغزی مرگ بر حکم پزشکان از جمعی"

اعضای بدن وی را )به محتاجین( پیوند زنند ولی خانواده وی با آن مخالفت کردند، بعد از آن الله تعالی )ادامه(حیات را 
 ".دهدمیبه زندگی خود ادامه  الآنبر وی نوشت و او تا به 

کودکی بدون مغز متولد شد  ":هـ نوشت که 22/21/2049 خیبه تار 191در شماره :  "المسلمون"همچنین مجله 
پنج سال از آن اعلام گذشته )و کودک  کهدرحالیو پزشکان اعلام کردند که او بیشتر از دو هفته زنده نخواهد بود، 

 "همچنان زنده است(... 

که ؛ بدن شخصی که دچار مرگ مغزی شده است دوا و درمان را قبول  این استو آنچه که نزد پزشکان مسلم است 
 .کندمیوسایل حیات را قبول ن گونههیچو اگر شخص مرده باشد  کندمیو با آن نشو و نما کرده 

و اصل بقای حیات است و  سازدنمیمرده باشد مترتب  تماماً همچنین کتاب و سنت احکام وفات را جز بر کسی که 
 مگر با یقین کامل. شودمیحیات از وی ساقط ن

؛ در برابر خطاهای احتمالی در تشخیص خود معترف هستند و این مسئله دانندمیو پزشکانی که مرگ مغزی را معتبر 
 حفظ و صیانت از جان وی از ضروریات شرعی است. کهدرحالیبسیار خطیر است که حکم بر مرگ انسانی شود 

،جدا اهلبباز شدن  ،هاچشم: قطع تنفس، ازکار افتادن پاها، ازکار افتادن اندکردهفوت را چنین ذکر  هایعلامتو فقها 
 )منبع:اسلام وب(".اندکردهشدن و شل شدن مچ ، کج شدن بینی، شل شدن پوست صورت، و چند مورد دیگر ذکر 



 توانمیاست که آیا  نظراختلافکه بین علمای معاصر  این استگفت  توانمیآنچه که در مورد مرگ مغزی  هرحالبه
 آورده شود حساببهمرگ شرعی  عنوانبهآورد یا خیر؟)که اگر  حسابهبمرگ حقیقی و شرعی  عنوانبهمرگ مغزی را 

 بنا به قول راجح علما اهدای اعضای وی به مسلمانان جایز است(

ولی شایسته است که مسلمانان جانب احتیاط را درنظر بگیرند و نبایستی حکم به مرگ شرعی شخصی که دچار مرگ 
 مغزی شده است داد.والله اعلم

  

هدا کردن عضوی از اعضای مسلمان )زنده( به مسلمانی دیگر، ما بین علما محل اختلاف است؛ برخی از علما اما ا "
حال آن عضو قلب باشد یا دست  دانندمیرا جایز  اندزندههرگونه پیوند اعضا را از مسلمان به مسلمان که هر دو  مطلقاً

 .گذارندینمدانسته و فرقی را بین نوع عضو ناجایز  مطلقاً  آن رایا کلیه، ولی برخی دیگر از علما 

 عضو آن اب که مسلمان بدن از عضوی اهدای که؛ معنی بدین ،اندشده تفصیل بر قائل علما از دیگر برخی میان این در 
 دااه را خود کلیه که کسی مانند ،انددانسته جایز را گرددنمی خطر دچار وی حیات اصطلاح به و شودمین مرگ دچار
زیرا حیات وی از بین رفته و این امر را جزو  دانندمیهمچون قلب را جایز ن اعضا از دیگر برخی اهدای ولی کندمی

( یعنی: خودکشی 19نسا «)لاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ :»فرمایدمیکه حرام است. زیرا الله تعالی  انددانستهانتحار )خودکشی( 
 نکنید.

 )منبع:اسلام وب(. "مسلمان به کافر )که اهل ذمه نباشد( جایز نیست اما اهدای )هر نوع( عضو بدن

  

 رد کافر آن با نیز عضو آن آیا حال کند، اهدا کافری به را مسلمانی بدن اعضای از یکی جهل روی از کسی اگر اما 
 کندیم اهدا دیگری شخص به را قلبش که کسی مثلاً زیرا باشد، ناصحیح امری به نظر! خیر؟ یا سوخت خواهد آتش

این مسئله مجهول است و کسی  هرحالبه. گرددبازمیشد و نزد صاحب اصلی خود  خواهد زنده نیز قلب آن قیامت در
و به آن اندازه از حقایق باخبریم که الله تعالی و رسولش صلی  ایمنشدهد بدان حکم دهد زیرا ما بدان خبر داده توانمین

 است. ترآگاهخداوند بدان  گوییممی. بنابراین انددادهالله علیه وسلم به ما خبر 

  

 والله اعلم

 نیالدومیوصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی 

 سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 



 

 حکم اهدای اعضای بدن چیست؟

 

 

 الحمدلله،

اعضای بدن همه در یک درجه و سطح نیستند؛ بعضی از اعضاء بدن حیاتی هستند و حیات فرد به وجود یا عدم آن 
 نیستند. گونهاینبستگی دارد، و بعضی از اعضاء 

اگر عضو حیاتی باشد، مثل قلب و کبد و شش، اهدای آن )از شخص زنده به شخص زنده دیگری( به اجماع علماء  -
 (.شودمیخواهد شد )و قتل نفس تلقی  اهداءکنندهموجب مرگ فرد  این کار جایز نیست، زیرا

اما اگر عضو غیر حیاتی باشد )یعنی حیات شخص بر وجود آن متوقف نباشد( مثل : کلیه ، و رگ و عروق؛ در مورد  -
 اهدای این اعضاء علمای معاصر اختلاف رأی دارند :

 گر جایز نیست.رأی اول : انتقال اعضای انسان به انسان دی

 رأی دوم : انتقال اعضای انسان به انسان دیگر جایز است.

با  «مجمع الفقه الإسلامی»منعقده در کشور مالزی، « کنفرانس اسلامی»تعدادی از هیئات و مجامع فقهی از جمله : 
ای ائر، همگی فتورأی اکثریت اعضاء، و هیئت کبار علماء سعودی، و لجنه فتوای کشورهای اردن، کویت، مصر و الجز

 جواز را صادر کردند.

 بن سعدی )مفسر معاصر( قائل به جواز هستند. عبدالرحمنهمچنین بعضی از محققین و علمای معاصر از جمله شیخ 

کافر حربی باشد )یعنی عضو بدن مسلمان یا کافر  اهداءکنندهجایز است که فرد  یبه شرطو بعضی از علماء گفتند : 
 (، زیرا کافر حربی حرمتی ندارد، اما حرمت مسلمان چه زنده باشد یا مرده ثابت است.نباشد مستأمنذمی و 

 – 453شیخ محمد المختار الشنقیطی )ص  "أحکام الجراحة الطبیة"برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به کتاب : 

493.) 

 (.و جوابمنبع : سایت )الإسلام سؤال 

  

 والله اعلم



 اله وصحبه وسلم یعلو وصلی الله علی نبینا محمد 

 سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

. 

 

 فتوای مجمع فقه اسلامی در خصوص اهدای اعضای بدن

 9809 فتواشماره 

 
  

 

 آیا در شریعت اسلام اهدای عضو در هنگام مرگ به کسی که به آن نیاز دارد جایز است؟

نشود،  اهداءکنندهدر این سایت قول به جواز اهدای عضو را در حالتی که منجر به وفات  قبلاً
به  وابسته« مجمع فقه اسلامی»بر آن، فتوائی از فقهای  تأکیدترجیح دادیم، و در اینجا برای 

و  هابررسی، این مجمع بعد از مباحث طولانی و کنیممیسازمان کنفرانس اسلامی را در این خصوص نقل 
 زیر فتوا صادر نمودند : صورتبهتحقیقات با حضور پزشکان متخصص و کارشناسان امر، 

هـ.ق 3341 صفر سال  34-31مجلس مجمع فقه اسلامی در نشست چهارم خود واقع در شهر جده در تاریخ »

وص میلادی، بعد از مطلع شدن از تحقیقات فقهی و طبی وارده به مجمع در خص3911فوریه 33-6برابر با 
 : کندمیزیر بیان  صورتبه -زنده یا مرده  –موضوع استفاده انسان از اعضای بدن انسان دیگری 

 الف : از لحاظ تعریف و تقسیم :

رنیه ، مثل قهااینو خون و امثال  هاسلولگرفته تا  هابافت: منظور از عضو در اینجا؛ یعنی : جزئی از انسان، از  اولاً
 شد یا از آن جدا باشد.چشم، چه متصل به بدن با

، یا حفظ شود نفعذیتا اصل حیات )شخص(  طلبدمی آن رااست که ضرورت  ایاستفاده؛ موردبحث: استفاده  دوماً
 شرعاً نفعذیکه شخص ه شرطی از یک وظیفه اساسی از وظائف جسم محافظت شود، مثل بینایی و مانند آن، ب

 از زندگی محترمی بهره ببرد.

 : شودمیزیر تقسیم  هایصورتسوما : این انتفاع به 

 انتقال عضو از انسان زنده . -3

 انتقال عضو از انسان مرده . -3



 انتقال عضو از بدن جنین . -4

 : شودمیزیر  هایحالتصورت اول : یعنی انتقال عضو از انسان زنده، شامل 

 هارگانتقال عضو از یک جای بدن به جای دیگری از همان بدن؛ مثل انتقال پوست و غضروف و استخوان و  -
 . هااینو خون و مانند 

 حیاتی : د حیاتی باشد یا غیرتوانمی شدهمنتقلانتقال عضو از یک انسان زنده به بدن انسان زنده دیگری، عضو  -

د، و فرد است مثل قلب و کب صورتبهبر وجود آن بسته باشد(؛ گاهی اگر عضو حیاتی باشد )یعنی حیات شخص 
 . هاریهو  هاکلیهزوج است مثل  صورتبهگاهی 

 گونهاینو اگر غیر حیاتی باشد؛ گاهی )آن عضو غیر حیاتی( وظیفه اساسی را در جسم برعهده دارد و گاهی 
 نیست.

راثت . بعضی اعضاء بر نسب و ویابندمیو بعضی تجدید ن مثل خون، یابندمیتجدید  خودخودبهو بعضی از اعضاء 
 دارند.بر این موارد ن تأثیریدستگاه عصبی، و بعضی اعضاء  هایسلولو تخمدان و  هابیضهگذارند، مثل  تأثیر

  

 صورت دوم : یعنی انتقال عضو از بدن میت :

 : شودمیباید ملاحظه شود که میت شامل دو حالت 

 پذیربازگشتباشد و  شدهلیتعطنهائی و کامل  صورتبهتمامی وظایف آن  کهای به گونهحالت اول : مرگ مغزی، 
 نباشد.

 اشند.نب پذیربازگشتکامل متوقف شده باشند و  صورتبه کهای به گونهحالت دوم : توقف قلب و تنفس، 

  

 مورد استفاده قرار می گیرد :صورت سوم : یعنی انتقال عضو از بدن جنین، که در سه حالت 

 سقط شده است. خودخودبهجنینی که  -3

 جنینی که بر اثر یک عامل طبی یا جنایی سقط شده است. -3

 جنینی که خارج رحم لقاح و پرورش یافته است. -4

  



 ب : از نظر احکام شرعی :

اشد ب تأکیدبته باید این امر مورد اول : انتقال عضو از یک جای بدن به مکان دیگری از همان بدن جایز است، ال
که این انتقال برای ایجاد عضو از شرطیه که فواید انجام این عمل از ضرر وارد شده بیشتر و راجح تر باشد، و ب

، و یا برای اصلاح عیب، یا زدودن زشتی که به سبب آن، اشوظیفهدست رفته باشد، و یا برای بازگرداندن شکل و 
 عضو ببیند.شخص آزار نفسی یا 

 تجدید یابد، مانند خون و خودخودبهدوم : انتقال عضو یک انسان به بدن انسان دیگری جایز است؛ اگر آن عضو 
 که شخص اهداء کنند اهلیت کامل را داشته باشد، و شروط شرعی معتبر تحقق یابند.شرطیه پوست، ب

سم جدا کنند، برای شخص دیگری جایز است، سوم : استفاده از جزئی از عضو که به علت مرض یا بیماری از ج
 مانند گرفتن قرنیه چشم انسانی که به دلیل بیماری از چشم )وی( جدا کنند )و به دیگری داده باشند(.

 چهارم : انتقال عضوی حیاتی مانند قلب از یک انسان زنده به انسان دیگری حرام است.

 -ن موجب تعطیل شدن یک وظیفه اساسی در حیات او شود پنجم : انتقال عضو از یک انسان زنده که برداشتن آ
حرام است؛ مثل انتقال هر دو قرنیه چشم )که موجب تعطیل  -هرچند که اصل حیات به وجود آن بسته نباشد 

(، اما اگر انتقال، تنها جزئی از یک وظیفه اساسی جسم را تعطیل کند؛ این محل شودمیشدن وظیفه بینایی جسم 
 که در ماده هشتم ذکر خواهد شد. بحث و نظر است

ششم : انتقال عضو میت به انسان زنده که حیات وی به وجود آن بسته باشد، و یا سلامت یک وظیفه اساسی بدن 
که میت قبل از وفاتش به آن رضایت دهد و یا ورثه او بعد از شرطیه وی به وجود آن بسته باشد، جایز است، ب

با آن  ولی امر مسلمانان لازم استباشد و یا ورثه نداشته باشد  الهویهمجهولفی وفاتش راضی باشند، یا اگر متو
 موافقت کند.

ز ا این کارکه  آن استکه بیان شد؛ مشروط بر  هاییحالتملاحظه شود : جواز انتقال عضو در  لازم استهفتم : 
 ست.فروش اعضای انسان در هیچ حالتی جایز نی چراکهطریق فروش عضو صورت نگیرد، 

به را در هنگام ضرورت  موردنظراما شخصی که نیاز به عضو دارد، چنانچه پولی در این راه خرج کند تا عضو 
 آورد، محل اجتهاد و نظر است. دست

، محل شوندمیمذکور، که داخل در اصل موضوع )اهدای عضو(  هایصورتحالات و  جزبههشتم : هر حالتی 
رار مجمع ق"«. و تحقیق )بیشتر( قرار گیرد، والله اعلم موردبررسیدر نشست آینده  لازم استبحث و نظر است، و 
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امتی در سل ایعمدهاهدای عضو پس از مرگ به فرد نیازمندی که حیاتش به آن عضو بستگی دارد و یا این عضو نقش 
وی دارد، جایز است، به شرطی که میت قبل از مرگ خود اجازه داده باشد و یا وارثان وی بعد از مرگ او چنین اجازه 

تمرین در اختیار دانشجویان قرار گیرد و اعضایش را قطع و برید کنند، جایز  منظوربهبدهند، اما اینکه جسد فرد مسلمان 
 .بوده و نباید مورد توهین قرار گیرد احترامقابلگ نیز نیست. زیرا جسم انسان پس از مر

یجوز »برگزار شد، چنین آمده است: 8041جمادی الاخری 32-81در مصوبه مجمع فقه اسلامی جده که در تاریخ 
نقل عضو من میت إلی حیّ تتوقف حیاته علی ذلک العضو، أو تتوقف سلامة وظیفة أساسیة فیه علی ذلک، بشرط أن 

ت أو ورثته بعد موته أو بشرط ولی أمرالمسلمین إن کان المتوفی مجهول الهویة أو لا ورثة له. )مصوبات یاذن المی
 (841مجمع، ص:

 دارالافتاء دارالعلوم زاهدان منبع : سنی آنلاین

 

 

 

 

 مذهب اهل سنت حنفی

 

عضو باید اهلیت کامل داشته و  یدهندهـ 1در مذهب اهل سنت حنفی، طبق شرایط ذیل اهداء اعضاء بدن جایز است: 

ـ شخص عضو گیرنده محتاج و مضطر این عضو باشد نه متقاضی کمال یا 8بخشش او باید بدون اکراه و جبر باشد. 

و  تربزرگـ نتیجه پیوند اعضاء، در گیرنده عضو، 5ـ موفقیت کامل عملیات پیوند عضو، معمول و محقق باشد. 3جمال. 

ـ پیوند عضو انسان تنها راه علاج بیماری آن شخص باشد و 4دهنده عضو است.  که متوجهای باشد مفسدهاز  ترمهم

ـ خطر مرگ، دهنده عضو را 6عضو مصنوعی یا حیوانی یا عملی دیگر صلاحیت جایگزینی پیوند عضو انسانی نباشد. 

 برداشتنـ 7رع ندارد. به رضایت او باشد که او حق تصرف در اصل حیات خود را بدون اجازه ش هرچندتهدید نکند 

ـ تنازل درست نیست یعنی عضو یک مسلمان 2عضوی که در بدن تنهاست مانند قلب و کبد از انسان زنده حرام است. 

تجدد تلقایی داشته  شودمیبرداشته  عضوی کهـ 9صالح به مرتد یا مجرمی که مستحق اعدام شرعی باشد روا نیست. 

ـ اگر عضو از مرده 11ضو باید زیر نظر مراکز متخصص حکومت اسلامی باشد. ـ پیوند ع11باشد مانند خون و پوست. 

گرفته شود ابتدا موافقت قبلی متوفی لازم است و اگر موافقت وی نباشد بعد از وفات او موافقت ورثه باید کسب شود و 

غزی مرگ شرعی نیست ـ مرگ م18نداشته باشد موافقت اولی الامر لازم است.  ایورثهباشد یا  الهویهمجهولاگر 

حامل بودن صفات  به دلیلـ پیوند اعضاء تناسلی 13بنابراین دست بردن به اعضاء وی بدون اجازه قبلی جایز نیست. 



ـ فروختن عضو روا نیست اما خریدن 14ـ اسقاط جنین برای استثمار اعضاء آن جایز نیست. 15وراثتی حرام است. 

 .ء بدن از کافر اشکالی نداردـ گرفتن اعضا16حاجت درست است.  وقتبه
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