
 

 تعالیبسمه

 به مسئله پیوند اعضامراجع تقلید شیعه نگاه 

 

 :آیت اله سید روح اله خمینی  (1

 آن  قطعاست  جایزی، بر پيوند عضوي از اعضاء ميّت مسلمان موقوف باشد اگر حفظ جان مسلمانی

و آیا دیه بر قطع كننده است یا بر مریض، محلّ  و پيوند آن و بعيد نيست دیه داشته باشدعضو 

و اگر حفظ عضوي از  كه او دیه را بدهد دهدبا مریض قرار  طبيب تواندمیال است، لكن اشك

نباشد و اگر قطع كند دیه  جایزمسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در این صورت بعيد نيست 

اگر ميت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لكن جواز شرعی آن محل اشكال است  دارد، لكن

ند اجازه بدهند و دیه از قطع كننده ساقط تواننمیاگر خود او اجازه نداد، اولياء او بعد از مرگش و 

 است. كارمعصيتو  شودنمی

  قطع عضو ميت غيرمسلمان براي پيوند حرام نيست و دیه ندارد، لكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع

انسانی در نماز اشكال داشته باشد،  در نجاست آن و ميته بودن آن براي نماز، اگر ميته شودمی

و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نيز هست،  در ميته مسلمان نيز هست اشكالبنابراین 

و به  افتدمیگفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند از عضویت ميت  توانمیلكن 

و  حيوان نجس العين نيز پيوند شود نجس و ميته نيست بلكه اگر عضو ؛ وآیددرمیعضویت زنده 

 .آیددرمیزنده به زندگی انسان شود از عضویت حيوان خارج و به عضویت انسان 

 و  اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جایز باشد

یز است، بلكه جواز فروش انسان بتواند اعضاء خودش را بفروشد براي پيوند، در مواردي كه قطع جا

نيست لكن  اشكالبیتمام جسم براي تشریح در موردي كه جایز است، خيلی بعيد نيست. اگرچه 

 گرفتن مبلغی براي اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

 

 :ایخامنهآیت اله سید علی حسینی   (2

  یا هر عضو دیگري از بدن مبادرت مكلّف در هنگام حيات به فروش یا هدیه كردن كليه  طوركلیبه

ضرر معتنابه براي او نداشته باشد اشكال ندارد بلكه  كهدرصورتی هاآنخود براي استفاده بيماران از 

گونه حرج یا ضرري براي خود در مواردي كه نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن باشد اگر هيچ

 .شودآن شخص نداشته باشد واجب می

 

 همهآنشوند كه بر اثر درمان و برگشت  غيرقابلد دچار ضایعات مغزي اگر این افرا طوركلیبه 

باعث فقدان و از  كهنحويبهروند هاي مغزي آنان از بين رفته و به حالت اغماي كامل فرو فعاليت



استفاده از اعضاي  كهدرصورتیگردد ارادي می هايحركتدست رفتن هر نوع شعور و احساس و 

در مرگ و قطع حيات آنان شود جایز راي معالجه بيماران دیگر باعث تسریع بدن چنين بيمارانی ب

بگيرد و یا نجات نفس محترمی نيست در غير این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وي صورت 

 .باشد اشكال ندارد موردنيازمتوقف بر آن عضو 

 

 :آیت اله حسین وحید خراسانی (3

 و به او پيوند بزنند،  را ببرند ايمردهد بر این كه عضو بدن مسلمان چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باش

بریدن آن عضو جایز است، ولی قطع كننده باید دیه آن را بپردازد و پس از پيوند كه جزء بدن زنده گشت، 

 احكام بدن زنده بر آن جاري است.

  به دیگري پيوند زنند، چنانچه اگر شخصی راضی شود كه در حال حيات خود عضوي از اعضاي او را بریده و

و یا نقص و عيبی در او ایجاد  زندمیبه حيات او  ايصدمهآن عضو از اعضاي رئيسه باشد كه بریدن آن 

مانند بریدن مقداري از  شودنمی، بریدن آن جایز نيست و اگر با بریدن آن عضو ضرر و عيبی بر او وارد كندمی

براي  تواندمی، بریدن آن عضو با رضایت او جایز است و شودمیه پوست و یا گوشت ران كه جاي آن روئيد

 از آن مبلغی دریافت كند. رفع ید

 

 :آیت اله سید محمد حسینی شاهرودی  (4

  مهمى ضرر و باشد منحصر مؤمنى هايكليهچنانچه جان مؤمنى جداً در خطر باشد و نجات او به اهداء یكى از 

 . كندمیمحرم و نامحرم فرق ن مسئلهى ندارد و در این ، مانع نباشد اهداءكننده مؤمن متوجه

  است جایزچنانچه زندگانی شخص مریضی نيازمند و متوقف بر اهداء عضو باشد اهداء. 

 

 روحانی: سید محمدصادقآیت اله  (5

  اگر مردن قطعی باشد و احتمال خوب شدن داده نشود و حيات شخصی یا اشخاصی متوقف باشد بر استفاده از

 .جوارح او بعيد نيست حكم به جواز اعضاء و

 

 آیت اله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: (6

كما اینكه در مقام اجرا باید به نحوي باشد وصيت به فروش یا اهداي بعضی اعضاي بدن مانعی ندارد، جایز است،   

 .و اصل جسد با احترام دفن شود كه ميت هتک نشود

 

 :آیت اله حسین نوری همدانی  (7

 این  در مقابل آن مبلغی هم بگيرد و تواندمیبعضی از اعضاي بدن مانند كليه را اهداء كند و  تواندمی فرد زنده

كه براي صاحب آن عضو ضرر نداشته باشد و اهداي اعضاي ميت نيز با وصيت وي مانعی  صورتی استدر 

 ندارد.



 :آیت اله محمدعلی علوی گرگانی (8

 ه نجات جان یک فرد مسلمان دیگر به اهداي این عضو منوط اهداي عضو فرد مسلمان در موارد خاصی ك

به مسلمان در هر شرایطی مانعی  غيرمسلمانباشد و راه دیگري نباشد بلااشكال است. اهداي عضو از فرد 

 ندارد.

 آیت اله ناصر مکارم شیرازی:  (9

 باشد یا از ميّت و  شدهتهگرف ايزندهیا كليه، یا اعضاى دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان  ،پيوند قلب

« ميّت مسلمان»آن عضو را از بدن  توانمی، ولى در صورتى غيرمسلمانخواه آن ميّت، ميّت مسلمان باشد یا 

قطع كرد و به بدن دیگرى پيوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پيوند باشد، همچنين اگر حفظ 

احتياط آن است كه قطع كننده عضو ميّت  درهرصورتو  عضو مهمّى مانند چشم موقوف بر این كار باشد

 .فقهى مفصّل آمده است، بپردازد هايكتابمسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در 

 خود ميّت در حال حيات اجازه داده باشد كه اعضاى او را براى پيوند در اختيار دیگران بگذارند یا اولياء  هرگاه

 درهرحال را دیه كه است آن احتياط و كندنمی تغيير ند، حكم دیه و سایر احكامميّت بعد از وفات او اجازه ده

 .بپردازند

 

  قطع عضوى از بدن یک انسان زنده و پيوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه یک

 در زنندمی پيوند است شده فاسد اشكليهكليه از دو كليه یک انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو 

 برابر در پولى اگر است آن احتياط و نيفتد خطر به او جان و باشد آن صاحب رضایت با كه است جایز صورتى

 .ود عضوخ نه بگيرد او از عضو گرفتن به اقدام اجازه مقابل در ،گيردمی آن

 

 جزء بدن انسان دوم شود، در این  كهطوريبهعضوى از مرده یا زنده جدا كنند و به دیگرى پيوند زنند  هرگاه

 .صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشكال ندارد

 

 

 

 آیت اله سید موسی شبیری زنجانی: (11

 

 .اگر ضرورت داشته باشد، مانند اینكه جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، اشكال ندارد 

 

 : آیت اله محمد اسحاق فیاض  (11

ند با توانمیگ او صد در صد مغزي است را تشخيص دهند، اگر پزشكان اختصاصی مرگ فردي را كه مر

از اعضاي آن مرده گرفته و عمل پيوند را براي بيماري كه با این  هاآنموافقت اولياي مرده، یا بدون موافقت 

 .را انجام دهند شودمیسبب بقاي حيات و زندگی او 

 



 :آیت اله حسین مظاهری اصفهانی (12

  مغزي شده با اجازه قبلی خودش یا اجازه ولی او یا اگر ولی یا اهداي عضو شخصی كه دچار مرگ

 نداشت، با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد. ايورثه

 اعضاي بدن براي كمک به بيماران، اشكال ندارد. خریدوفروش 

 

 :آیت اله صافی گلپایگانی  (13

 لم باشد، جایز نيستبه نظر اینجانب برداشتن عضو مسلمانی كه هنوز فوت نكرده و لو مرگ مغزي او مس. 

   مرگ مغزي مرگ نيست و اهدا اعضاي بدن جایز نيست و وصيت به آن هم نافذ نيست و اثري ندارد بلی

جایز است از عضو ميت مسلمان  غيرمسلماننبود ميت  با چنانچه حيات مسلمان موقوف به پيوند عضو باشد،

 .براي ادامه حيات مسلمان استفاده شود

 

 :سیستانیآیت اله سید علی   (14

 

  برداشتن عضوي از شخص زنده براي شخص زنده دیگر و پيوند آن به بدن دیگري اگر او را با خطر جدي

كليه دومش را به بيمار  كندمیروبرو نكند مانعی ندارد مانند آنكه شخصی كه كليه دیگرش سالم است و كار 

او و پيوند دادن آن به شخص دیگر  بریدن عضوي از اندام شخص مرده با وصيت و همچنين كليوي اهدا كند

ميّت، مسلمان و یا در حكم مسلمان نباشد باز مانعی ندارد، زیرا نجات یک انسان مسلمان موقوف به  هرگاه

در غير این دو صورت در نفوذ وصيّت و در صحّت آن و در جواز قطع عضوي از وي، اشكال  و امّا آن است

ز مرده مسلمان بریده شد براي قطع كننده آن، دیه واجب اگر طبق وصيت عضوي ا هرحالبهاست اما 

 .شودنمی

 ۱ قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند  كهدرصورتیـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده براي پيوند زدن

اي از پوست یا نخاع یا جایز نيست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه هاآن و امثال و دستچشم 

ليه در صورت سالم بودن كليه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر كودک یا دیوانه نباشد یک ك

قطع عضو  ؛ وقطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازاي آن نيز جایز است و هرگاهجایز نيست  وجههيچبهوگرنه 

سی چنين كند، بر او و اگر ك مسلمان مرده، مانند چشم و دستش براي پيوند زدن به بدن زنده جایز نيست

شد، قطع  واجب است، ولی اگر پيوند زده شد و عضو جزو بدن زنده شدهقطعدفن آن عضو  ؛ وآیددیه لازم می

 .آن واجب نيست

او هر چند به كمک دستگاه وظيفه خود را  و ریهقلب  كهدرحالیـ اگر كسی كه از نظر مغزي مرده است ۲

جایز  وجههيچبهاعضاي او براي الحاق به افراد زنده  و قطعشود مرده شمرده نمی شرعاًدهند انجام می

  .نيست

 .ـ نفوذ وصيت به اهداي عضو بعد از مرگ مشكل است۳

 



 جناتی: محمدابراهیمآیت اله   (15

  قطع عضو ميت غيرمسلمان براي پيوند جایز است و دیه ندارد و پس از پيوند آن به بدن مسلمان و

 .كندمیاست و نه عنوان ميته بر آن صدق پيدایش حيات در آن نه نجس 

  ،بيمار كافر نباشد و حيات او بر آن متوقف  كهدرصورتیگرفتن عضو ميت مسلمان براي پيوند به زنده

 ، دیه است.كندمیباشد جایز است. منتهی بر كسی كه آن را جدا 

 

 :آیت اله مرتضی تهرانی (16

  مر شروع خواهد شد.مجتهد این ا و اجازهطرفين  هايویژگیبا توجه به 

 

 آیت اله اسداله بیات زنجانی: (17

  در موارد ضرورت طوري كه حيات فرد بسته به این پيوند عضو باشد، با تشخيص پزشک حاذق جایز

موردي  صورتبهرا  اياجازهاست اگرچه دیۀ آن به عهدۀ پزشک و یا دولت اسلامی ست كه چنين 

 .كندمیصادر 

 

 آیت اله سید کمال حیدری: (18

 در زمان حياتش رضایت داده باشد، مانعی ندارد. اگر 

 

 :محمدصادق شیرازیآیت اله سید  (19

  اگر شخصى، عضوى از اعضاي باطنی بدن خود ماننـد قلـب و كليـه را بفروشد، یا اجازه دهد كه بعد

از مـرگش از بـدن او جـدا كننـد و بـه بـدن دیگـرى پيوند بزنند، بعيد نيست جایز باشد اگر موجب 

 .حياء نفس محترمه باشد واللّه العالما

 

 آیت اله محمدرضا نکونام: (21

   و عكس آن جایز است و اشكال ندارد غيرمسلمانپيوند اعضاى مسلمان به. 

 

 آیت اله شیخ یوسف صانعی: (21

 و برعكس صحيح است و اشكالی ندارد. غيرمسلمان پيوند اعضاي مرده مسلمان به 

 حترم براي پيوند زدن كه احسان و معروف و برّ و خير قطع كردن عضوي از اعضاي جسد انسان م

خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن آن نموده باشد و یا اولياي ميّت  كهدرصورتیاست، جایز است، مگر 

 راضی نباشند.

  اگر حفظ جان انسانی كه جانش محترم است، بر پيوند عضوي از اعضاي ميّتی موقوف باشد، قطع آن

بيماري است كه  يعهدهجایز است و بعيد نيست كه دیه داشته باشد و دیه بر عضو و پيوند آن، 



است. ليكن اگر ميّت به هنگام حيات اجازه داده ظاهراً دیه ندارد. همچنين اولياي ميّت بعد از  نفعذي

 .شودنمیند اجازه بدهند و دیه از قطع كننده، بنا بر احوط بلكه اقوي ساقط توانمیمرگش 

 

 :سید محمدسعید حکیم آیت اله  (22

  كه اعضاء بدن را نفروشند خصوصاً آن اعضائى كه در معرض وابستگى  این استاحتياط وجوبى

زندگى انسان )همانند كليه( به آن باشد، بلكه اگر از برداشتن آن بترسد كه سلامتى آن به خطر بيافتد 

 است. بلااشكال، دریافت وجه مالی، هبه یا هدیه در مقابل عضو .شودمیحرام  وقتآن

  زندگی مسلمان  كهدرصورتیبرداشت و پيوند عضو از فردي كه دچار مرگ مغزي شده به فرد زنده

 وابسته به آن باشد، جایز است.

 

 :آیت اله محمدعلی گرامی (23

  اگر حفظ جان مسلمانی بر پيوند عضوي از اعضاء ميّت مسلمان متوقّف باشد قطع و پيوند آن عضو

و آیا دیه بر قطع كننده است یا بر مریض، محلّ اشكال  احتياط واجب، دیه را بدهندجایز است و بنابر 

فقط اگر حفظ عضوي مهمّ و  ؛ وتواند با مریض قرار بگذارد كه او دیه را بدهداست، لكن جرّاح می

و نه جانش بر قطع عضو ميّت مسلمان متوقّف باشد در این صورت نيز جواز آن  -مؤثّر از مسلمان 

 .و بنابر احتياط دیه را بپردازند نيست، به خصوص اگر خود ميّت به آن وصيّت كرده باشد بعيد

  و ذمّی در ضرورت براي پيوند حرام نيست، ولی در  مطلقاًكافر حربی  - غيرمسلمانقطع عضو ميّت

 .اهل ذمّه بنابر احتياط واجب دیه آن را بدهند

 و  دیآیدرمافتد و به عضویّت زنده ضویّت ميّت میاگر عضو ميّت پس از پيوند حيات پيدا كند از ع

نجس و ميته نيست، بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود و به زندگی انسان، زنده شود 

 .باشدو پاک می آیددرمیاز عضویّت حيوان خارج و به عضویّت انسان 

 

 :بهجت فومنی محمدتقیآیت اله  (24

  و عدم امكان به دست آوردن كليه از كافر، اشكال ندارد كليه در صورت انحصار حفظ نفس محترمه

 .را واگذار كند و وجهى بگيرد

  جایز باشد، دیه ندارد شرعاً در موردى كه اهداي عضو. 

 باید استحلال )طلب حلاليّت( بشود، هر چند با پرداخت دیه یا ارش اهداي عضو در تقدیر جواز. 

 

 :آیت اله محمد فاضل لنکرانی (52

  از بدن ميّت قبل از غسل دادن جدا شود یا از بدن انسان زنده، یا از بدن كافر و یا حيوان عضوى كه

 پاک شود، گيرنده فرد   بدن عضو زدن، پيوند واسطهبه كهدرصورتیجدا شود، نجس است ولى 

 .گرددمی



 حفظ. است برخوردار ايویژه ارزش از دیدگاه اسلامى، انسان در بين سایر موجودات از جایگاه والا و 

 را آن و كرده واجب دیگران بر را فرد هر جان حفظ و گرفته قرار اسلام اكيد توجه مورد انسان حيات

 (23 هیآ سوره مائده، (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَم يعًا) .است شمرده واجبات ترینمهم از یكى

 .است كه گویى همه مردم را زنده كرده استو هر كس انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان 

  و خدا رحمت از دورى موجب و كبيره گناهان از آنان، جان گرفتن و هاانسانبه خطر انداختن حيات 

 ندارد حق هيچكس باشد، زنده فردى كه زمانى تا و است الهى ابدى و جانكاه عذاب به شدن گرفتار

شخص با ارتكاب بعضى اعمال موجبات سلب احترام از  ه خطر اندازد. به جز مواردى كهب را او حيات

 .حيات خود را به وجود آورده و مجوّز كشته شدن خویش را فراهم سازد

  گرچه نشده، جدا بدنش از روح كه گویندمیاز سوى دیگر از دیدگاه اسلام، انسان زنده كسى را 

پزشكى دچار مرگ مغزى  احاصطلبه. بر همين اساس كسانى كه باشد داده دست از را خود مشاعر

 در اقدامى هرگونه و باشندمی برخوردار قبلى احترام همان از و آیندمی حساببه زنده انسان ،اندشده

 هاآن از ايپارهبه ذكر ادامه  در كه دارد ايویژهحكم  اسلامى فقه دیدگاه از افراد این مورد

 .پردازیممی

 درنتيجه، «جدایى روح از بدن»مده عبارت است از مرگ از دیدگاه فقهى طبق آنچه در قرآن آ 

 .است بدن با روح همراهى نيز حيات: گفت توانمی

 از دیدگاه پزشكى جدید، مرگ انسان، همان مرگ مغزى است. 

  بعضى و قلب ولى. شود متوقف مغز شدهشناخته هايفعاليتمرگ مغزى حالتى است كه همه 

دهند. تنفس در این بيماران متوقف شده و با استفاده از دیگر بدن به كار خود ادامه  هايارگان

 زمانى فواصل در بيماران گونهاین. كرد برقرار را تنفس توانمی اسپيراتور دهنده تنفس هايدستگاه

 .مرد خواهند و شده قلبى ایست دچار نهایتاً  ماه چند تا ساعت چند

  ،آنچه معتبر است نظر عرف است، در صدق عنوان ميّت كه موضوع بخشى از احكام شرعى است

 آورد و حساببهیعنى عرف او را مرده 

  آوردنمی حساببهعرف، بيمار مبتلا به مرگ مغزى را مرده. 

 كه گذشت در صدق عنوان مرگ، نظر عرف معتبر است و چون عرف بيمار مبتلا به مرگ  گونههمان

 اگر بله. قصاص و دیه حتى شودمی بار وا بر شرعاً حيات احكام همه ،آوردمی حساببهمغزى را زنده 

 موجب كه عملى هر بدهد، را او حيات احتمال پزشک ولى باشد مسلّم و ثابت مرگ عرف، نظر در

 قصاص به حكم شود قتل مرتكب كسى اگر فرض این در ولى. نيست جایز او به نسبت شود او قتل

 .شودمین

 ى همانند وصل كردن دستگاه تنفس دهنده به آنان اقدام در مورد معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغز

 .تا حدّ امكان واجب است

 قطع معالجه بيماران مبتلا به مرگ مغزى مانند جدا كردن از دستگاه تنفس دهنده جایز نيست. 



  در مورد فرد مبتلا به مرگ مغزى اگر صدق كند كه انسان زنده مریض است، كشتن او جایز نيست و

 .صدق كند كه مرده است، حكم سایر اموات را دارد دیه كامل دارد و اگر

 گيردمیپرداخت دیه كامل واجب باشد، دیه به ورثه تعلق  كهدرصورتی. 

 صدق كند كه عضوى از ميّت جدا شده است، دیه آن عضو به مصرف خيرات براى ميّت  كهدرصورتی

 .برندنمیو ورثه از آن ارث  رسدمی

  بيمار با تواندمیواجب است، لكن عضو باشد، دیه كامل بر او اگر پزشک مباشر در قتل یا قطع 

 (1).بپردازد پزشک طرف از را دیه كه بگذارد قرار عضو گيرنده

  ت بر بعضى اهمي لحاظ به را مغزى مرگ به مبتلا بيماران از بعضى توانمیقبل از شروع معالجه

ى بعد از شروع معالجه قطع آن اشكال دارد و جایى براى ترجيح بيمارى بر بيمار دیگر ترجيح داد. ول

 .دیگر نيست

 استفاده از اعضاى بيماران مبتلا به مرگ مغزى 

  باعث دیگر بيماران معالجه براى اندشدهاگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه مبتلا به مرگ مغزى 

 (2).یز نيستدر مرگ و قطع حيات آنان شود، جا تسریع

  صاحب براى را زندگى كه قدرهمان بدان، بخشيدن مجدد حيات و انسان یک شدهقطعترميم عضو 

 ايالعادهفوق پاداش و اجر از خداوند درگاه در و است بخشلذت پزشک براى ،كندمی شيرین عضو،

نظر قرار گيرد. آیا  ه و تأمين عضو است كه باید مدّتهي طریقه مهم، مسئله ولى ;بود خواهد برخوردار

پزشک و یا هر فرد دیگرى به بهانه احياى عضو یک انسان، مجاز است عضو فرد دیگرى را گرچه 

 مرده باشد در هر شرایطى قطع كند؟ یا این كه این كار تابع قواعد و قوانين خاصّى است؟

  ،حاكم بر این عمل د را فارغ از همه قوانين و مقررات خو كه باشند ايعدهممكن است بين پزشكان

فرض كنند و تنها در فكر ترميم عضو باشند، امّا از منظر فقه اسلامى چنين نيست. پزشک یا هر فرد 

بپردازد، بلكه تهيه و تأمين و پيوند  موردنيازدیگر، آزاد نيست كه از هر طریق ممكن به تأمين عضو 

 .ه در این فصل به آن پرداخته شده استك دارد ايویژهآن، احكام 

 

 قطع عضو از شخص زنده و پيوند آن به دیگرى

  سه شرط زیر  كهدرصورتیقطع كردن عضوى از اعضاى شخص مسلمان زنده براى پيوند به دیگرى

 :حاصل باشد مسلماً جایز است

 الف: حيات بيمار، متوقف بر پيوند آن عضو باشد. 

 ب: تأمين این عضو از غيرمسلمان ممكن نباشد. 

  ،متوجه اعطاكننده نشود تحملغيرقابلخطر جانى و یا ضرر ج: پس از قطع عضو. 

  شرایط فوق قطعاً جایز است باوجودبنابراین قطع عضو براى پيوند به اعضاى بدن. 



 حيات یا و دیگرى شخص عضو سلامت آن پيوند با كه باشد نياز ايزندهبه عضو شخص كافر  هرگاه 

 .ایز استتأمين شود، قطع این عضو كافر با اجازه وى ج وى

 شخص مسلمان زنده به قطع عضو خود براى استفاده از آن در پيوند، راضى باشد و قطع آن  هرگاه

خطر جانى براى او نداشته باشد، قطع این عضو جایز است، خواه تأمين این عضو از غيرمسلمان 

یا این كه ممكن باشد و خواه نباشد و خواه حيات شخص پيوند گيرنده متوقف بر این پيوند باشد و 

 .براى تأمين سلامت و یا استفاده عقلایى دیگر به كار گرفته شود

  با احتمال مفيد بودن براى گيرنده عضو، از سوى  موردنيازعمل پيوند پس از فراهم شدن عضو

 .پزشک جایز است

  عضو خریدوفروشجواز اهداء و 

  بلامانع است 273 مسئلهعضو با شرایط مذكور در  خریدوفروشاهداء و. 

  خود عضو تواندمیدر مواردى كه قطع عضو از شخص زنده مسلمان یا كافر جایز است، آن شخص 

 یا و عضو گيرنده كرد، هدیه او اگر و بفروشد مبلغى به را آن تواندمی و كند واگذار هدیه صورتبه را

 .بدهد ايهدیهجایزه و  وى به تواندمی دیگرى

 حكم پيوند با علم به مفيد نبودن 

 پزشک مطمئن باشد و یا احتمال عقلائى بدهد كه بدون گيرنده، عضو پيوندى را قبول نخواهد  اگر

 .كرد، مجاز نيست از بدن فرد زنده یا مرده، عضوى را جدا كند و به بيمار پيوند بزند

 وصيّت به اهدا و فروش عضو بعد از مرگ 

  از مرگش از بعد كه كند توصيّ و بفروشد را خود اعضاء یا عضو حيات زمان در تواندمیشخص 

 وصيّت حدود باید صورت این در و شود استفاده مخصوصى اشخاص یا شخص پيوند براى او اعضاى

 متوقف دیگرى مسلمان فرد حيات كهدرصورتی وصيّت مورد اعضاى تنها و گيرد قرار توجه مورد او

 .شودمیآن باشد، قطع و پيوند زده  بر

 مرگش یک یا چند عضوش را براى پيوند در اختيار مراكز جراحى  شخصى وصيّت كند بعد از هرگاه

قرار دهند، قطع عضو مورد وصيّت در فرض ضرورت جایز است و چون مفروض این است كه 

 .فرقى بين اعضاى او نيست بنابراینشخص مرده است، 

 اگر اعضاى بدن ميّت طبق وصيّت او قطع شد احتياط آن است كه 

 راى متوفى شوددیه آن صرف امور خير ب. 

 و كنند صرف خيرات در مثلاً  شود ميّت خرج باید شودمی دریافت متوفى عضو قطع اثر در كه ايدیه 

 .برندنمی ارث مال این از ورثه

 اذن اولياء براى قطع عضو ميّت 

  ا اعضاء ميت را براى پيوند به دیگرى قطع كرد كه در زمان حيات فروخته ی عضو توانمیدر صورتى

اشد تا پس از مرگ قطع كنند و به دیگرى پيوند بزنند و یا حيات مسلمانى متوقف بر قطع این شده ب

 .عضو براى پيوند باشد و رضایت ولى یا اولياء ميت شرط نيست



  براى قطع عضو الشرایطجامعاذن ولىّ فقيه یا مجتهد 

  ،انب او نمایندگى دارد، به یا كسى كه از ج الشرایطجامعولىّ فقيه یا مجتهد  هرگاهدر تمام موارد

 بلكه جایز، منظور این براى عضو قطع كند، حكم پيوند براى ايمردهقطع عضو شخص زنده یا 

 .است واجب

 قطع عضو ميّت مسلمان براى نجات جان مسلمان 

  اگر حفظ زندگى مسلمانى متوقف بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان به بدن او باشد، قطع این

 .آن جایز است عضو و پيوند

 تشویق براى اقدام به دادن عضو 

 تشویق مردم براى اقدام به اهداى اعضاء جهت پيوند و تبليغ آن 

  نعى نداردما شرعاً گردد، تبيين كاملاً  مشروع موارد و حدود كهآن شرط به گروهى هايرسانهدر. 

  غيرمسلمانقطع عضو ميّت 

 ت و بعد از جان گرفتن حكم به طهارت آن قطع عضو از جسد غيرمسلمان براى پيوند جایز اس

 .است شده ايشبهه هرگونه رفع گردد تحصيل ميّت اولياى رضایت اگر و ندارد دیه و شودمی

  غيرمسلمانپيوند عضو مسلمان به 

  تزریق خون و همچنين پيوند استخوان و یا عضو دیگر مسلمان به غيرمسلمان با رعایت شرایط

 .مذكور در پيوند جایز است

 قطع عضو ميّت براى حفظ عضو مسلمان زنده 

 زندگى عضوى از اعضاى مسلمان زنده، بر قطع عضوى از بدن ميّت مسلمان متوقف  كهدرصورتی

 .باشد قطع آن عضو جایز است و ملاک ضرورت است

  در مواردى كه قطع عضوى از اعضاى ميّت مسلمان جایز نيست، اگر آن را قطع كنند، بر شخصى كه

 .، واجب استشدهگفتهكرده پرداخت دیه به شرحى كه در مسائل تشریح  آن را قطع

 قطع عضو بيمار براى معالجه 

  ،معالجه با چيزى كه ضرر دارد و ضرر آن قطعى و فورى است مانند قطع بعضى از اعضاى بدن

 .و شدیدتر مانند مرگ جلوگيرى كند جایز است تربزرگاز ضرر  كهدرصورتی

 ى، سوزاندن عضو، قطع عضو، در صورتى جایز است كه پزشكان حاذق ضرورت معالجه با عمل جرّاح

 .نباشد متهوّر و انگارسهلآن را تشخيص دهند و جرّاح، محتاط و باتجربه باشد و شخصى 

 پيوند جزئى از بدن انسان به خودش 

 شكال ندارد پيوند زدن جزئى از بدن انسان مانند پوست، رگ و استخوان به جزء دیگر از بدن خود او ا

 .ظاهر باشد وضو و غسل هم صحيح است كهدرصورتیو 

 قطع عضو انسان مشرف به موت 



  ذكرشدهاگر بنابر تشخيص پزشكان مرگ انسانى مسلّم باشد جایز نيست بدون مراعات شرایط 

 .كليه را براى پيوند از بدنش درآورند مثلاًعضوى از اعضاى او را از بدنش جدا كنند، 

  زن اجنبىپيوند تخمدان 

  در پيوند اعضاء، پيوند تخمدان اشكالى ندارد و اگر بعد از پيوند، جزء بدن  ذكرشدهبا توجه به شرایط

گيرنده شود و پس از آن تلقيح صورت گيرد، فرزند ملحق به صاحب اسپرم و زنى است كه به بدن او 

 .پيوند زده شده است و زن اجنبى حكم مادر را ندارد

 يوند با توجه به شرایط آن جایز باشد زن و مرد و محرم و نامحرم بودن گيرنده در مواردى كه اصل پ

ت مراعا آن به مخصوص شرعى مسائل است لازم مورد، هر در ولى كندمیو دهنده عضو فرقى ن

 .شود

  در اجراى حدّ  شدهقطعپيوند عضو 

  در عضو این امّا زد، ندپيو آن صاحب به مجدداً توانمین كنندمیعضوى را كه براى اجراى حدّ قطع 

 است، جایز آن صاحب اذن با دیگرى به آن زدن پيوند و است شدهقطع او از كه است شخصى اختيار

 .ان و یا در برابر مبلغى واگذار كند با صاحب آن استرایگ طوربه بتواند كه این اختيار همچنين

  دارد صورت چند شودمیعضوى كه براى قصاص قطع: 

  :خارج كرده باشد مثل آنكه  پيوند زدنجانى عضوى را كه قطع نموده از قابليت  شخص هرگاهالف

یا اینكه از  و خورانده خواريگوشتآن را كوبيده ریز ریز كرده باشد و یا آنكه آن را به حيوان 

 ...تا فاسد شده باشد و داشتهنگهدسترسى صاحبش دور 

 قابليت از را آن وى همانند تواندمیكه  در این صورت اختيار عضو وى در دست قصاص كننده است 

 .كند خارج زدن پيوند

 واگذار پيوند براى سومى شخص به رایگان یا و بفروشد را عضو این دتوانمیالبته قصاص كننده ن 

 صاحبش اختيار در سالم و نبرد بين از آن را و بگذرد خود حقّ  از قصاص از بعد تواندمیماید، ولى ن

 پيوند خود بدن به را آن تواندمی عضو صاحب دهد، اذن كننده قصاص اگر ورتص این در دهد، قرار

مبلغى به  گرفتن برابر در یا مجانى را آن تواندمی عضو صاحب ندهد زدن پيوند اذن اگر و بزند

 .دیگرى واگذار كند

  :و جنایت او به مجرّد قطع عضو خاتمه یافته و امكان پيوند مجدّد آن براى صاحب عض هرگاهب

فراهم بوده است، امّا صاحب عضو خود اقدام به پيوند ننموده باشد در این صورت قصاص كننده نيز 

تنها حقّ قطع كردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن یعنى قصاص شونده است 

 به مبلغى برابر رد یا رایگان صورتبه استفاده براى كهآن یا و بنماید آن پيوند به اقدام تواندمیو 

 .كند واگذار دیگرى

  :جانى، عضو را قطع نموده است و امكان پيوند مجدّد آن نيست و یا آنكه صاحب  كهدرصورتیج

 عضو امكان مالى پيوند زدن را نداشته



  جانى عمل به مستند تنها او، عضو رفتن دست از عرفاً كه ايگونهبهباشد و یا از پيوند غافل شود 

 دتوانمین ولى است كننده با قصاص عضو اختيار یعنى دارد، را الف بند حكم نيز موارد نای در باشد،

 .كند اهدا دیگرى به یا و بفروشد

 برداشتن عضو محكوم به اعدام 

 باشد شده اعدام به محكوم الشرائط شخصى به دليلى غير از قصاص توسط قاضى جامع كهدرصورتی 

 زمان در اعدام، به محكوم رضایت با است جایز باشد، دهننمو مشخص را اعدام نوع مقدس شرع و

 از پس كهآن شرط به بردارند دیگرى به پيوند جهت را او اعضاى یا عضو ،هوشیبی از پس او حيات

 .شد خواهد تلقّى اعدام نوعى خود این و بميرد هوشیبی

 تخفيف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو 

  به است اعدام مجرم شخص مجازات شقوق از یكى محارب و الارضفیدر مواردى كه مانند مفسد 

ز ا را مجرم محكوميّت تواندمی بداند مصلحت قاضى هرگاه نباشد منعى قانون نظر از آنكه شرط

 .اعدام تنزّل دهد، مشروط به اینكه مجرم عضوى از اعضاى خود را براى پيوند نيازمندان واگذار كند

 ن انسانپيوند اعضاى حيوانات به بد 

 و سگ مانند باشند العين پيوند اعضاى حيوانات حتى اگر نجس 

  جان بگيرد و عضو زنده شمرده شود، جایز است و حكم به طهارت آن  كهدرصورتیخوک به انسان

 .شودمی

  تعزیر جايبهواگذار نمودن عضو براى پيوند 

  تعزیر مجرم توافق صورت در تواندمیدر موارد تعزیر به شرط آنكه از نظر قانونى منعى نباشد، قاضى 

 آن از پيوند در كه دهد قرار مبلغى اخذ برابر در آن نمودن واگذار یا و وى از عضوى اهداى را مجرم

 .باشد حدّ  از ترسبکده شود، لكن قاضى باید مراقب باشد كه این تعزیر استفا

 اهداى عضو در برابر عفو از قصاص 

 طرف از عضوى اهداى برابر در ندتوانمی دم اولياى ،اندشده در مورد افرادى كه محكوم به قصاص 

 .كنند نظرصرف وى اعدام از پيوند، براى محكوم،

 حكم به قطع و اهداى عضو براى تخفيف مجازات 

  ،حاكم شرع  هرگاهمجاز باشد  شرعاً در مواردى كه اصل تخفيف مجازات محكومين براى حاكم شرع

 واگذارى یا و اهداء به موكول را محكومى مجازات تخفيف تواندیمبه مصلحت جامعه اسلامى بداند 

 .نماید پيوند براى وى اعضاى از عضوى

 

 آیت اله محمدباقر موحدی نجفی: (26

  اگر حفظ جان مسلمانی متوقف باشد بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلمان به بدن او، قطع و پيوند

كننده باشد یا با مریض، كه دیه بر قطعاین ؛ وبپردازندآن عضو جایز است و بنا بر احتياط واجب دیه را 

 تواند با مریض قرار بگذارد كه دیه را خود مریض پرداخت نمایدمحل اشكال است، ولی پزشک می



 و  اگر حفظ عضوي از مسلمان متوقف باشد بر قطع عضو ميت در این صورت عدم جواز بعيد نيست

حال زندگی اجازه قطع داده باشد ظاهراً دیه ندارد، لكن جواز  اگر قطع كند دیه دارد، لكن اگر ميت در

 .شرعی آن محل اشكال است

  اگر خود ميت در حال حيات اجازه قطع اعضایش را بعد از مرگ نداده باشد، اولياي او بعد از مرگش

 .شودكننده ساقط نمیكار و دیه از قطعكننده معصيتتوانند اجازه بدهند و قطعنمی

  باشد، لكن اگر براي پيوند حرام نيست ولی در مورد اهل ذمه خلاف احتياط می غيرمسلمانميت قطع عضو

شود در نجاست آن و ميته بودن آن براي نماز، اگر ميته انسانی در نماز اشكال داشته پيوند كرد اشكال واقع می

ز غسل قطع نماید نيز هست؛ باشد و اشكال نجاست اگر قبل اباشد. بنابراین اشكال در ميت مسلمان نيز می

 . رودلكن اگر عضو ميته عضو انسان زنده قرار بگيرد این اشكال از بين می

 آیت اله حاج میرزا یداله دوزدوزانی: (27

  اگر شخصی وصيت كند كه پس از مرگش عضوي از اعضایش را قطع كنند تا به بدن شخص

ه آن عضو، عضوي باطنی باشد، مثل پيوند بزنند، عمل به آن محل اشكال است، مگر اینك ايزنده

 كليه و در این صورت جواز بعيد نيست و دیه بر قطع كننده هم واجب نيست.

صاحب عضو راضی به این كار باشد، دو  كهدرصورتیبرداشتن عضوي از بدن انسان زنده براي پيوند،  (28

است و در اعضاي باطنی  صورت دارد: الف( اگر از اعضاي مهم مانند چشم و گوش و پوست بدن باشد، جایز

 مانند كليه هم در صورتی مضر بر بدن نباشد، جایز است.

 

 

 آیت اله قربانعلی محقق کابلی: (29

  غير رئيسهاعضاي  تواندمیاعضاي بدن انسان جواز ندارد ولی صاحب عضو  خریدوفروشقاچاق و 

 .و یا بفروشد باشد و هيئت او را تغيير ندهد اهداء كند نداشته توجهقابلخود را كه ضرر 

 

 

 
 

 :آیت اله سید ابوالقاسم خویی (31

  پيوند  منظوربهجایز نيست بریدن عضوى از اعضاء بدن مردۀ مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر

زدن آن عضو به بدن شخص زندۀ دیگر و قطع كننده ملزم شود كه دیۀ آن عضو را به ورثۀ مرده 

ان متوقف گردد كه عضو بدن مردۀ مسلمانى را ببرند زنده ماندن یک فرد مسلم چنانچهبپردازد، ولى 

و به او پيوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولى قطع كننده باید دیۀ آن را بپردازد و در هر دو 

به بدن دیگرى اشكال ندارد و پس از پيوند چون جزء بدن شخص  شدهقطعصورت پيوند زدن عضو 

 .... رى استگردد، احكام بدن زنده بر او جازنده مى



و ظاهر این است كه جایز باشد در حال حيات خود وصيت كند كه پس از مردن او عضوى از اعضاء 

 .او را قطع كنند و به دیگرى پيوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن ميت دیه ندارد

 - زنند  اگر شخصى راضى شود كه در حال حيات خود عضوى از اعضاء او را بریده و به دیگرى پيوند

شود از اعضاء رئيسه بوده باشد كه بریدن آن عضوى كه به رضایت خود او بریده مى چنانچه

 .كند، بریدن آن عضو جایز نيستزنند و یا نقص و عيبى در او ایجاد مىاى به حيات او مىصدمه

گوشت شود مانند بریدن مقدارى از پوست و یا و اگر بر بدن آن عضو ضرر و عيبى بر او وارد نمى

شود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و جاى آن روئيده مى كهران 

  .تواند براى بریدن آن عضو مبلغى را نيز دریافت كندمى

 

   جایز است تبرع كردن خود به بيمارانى كه احتياج به تزریق خون دارند و جایز است گرفتن مبلغى در

 .دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانى نداشته باشدمقابل دادن خون ولى در هر 

 

  ،پيوند زدن آن به بدن  منظوربهجایز است بریدن عضوى از بدن مردۀ كافر و یا مشكوک الاسلام

شود، احكام بدن مسلمان بر او جارى شخص مسلمان و پس از پيوند زدن چون جزء بدن مسلمان مى

العين را به بدن شخص مسلمان ز اعضاء بدن حيوان نجسجایز است عضوى ا طورهميناست و 

گردد، احكام بدن مسلمان بر آن عضو پيوند زدن و چون پس از پيوند زدن جزء بدن مسلمان مى

 .جارى است و نماز خواندن با آن عضو نيز جایز است

 

 :هاشمی شاهرودی سید محمودآیت اله  (31

  به زندگی  تواننمییض و یا اولياي قانونی آن و با درخواست مر كندنمیبه مرگ مغزي فوت صدق

اجازه اهداء عضو یا اعضاء بدن خود  قبلاً مریض  كهدرصورتیآن خاتمه داد كه این كار جایز نيست و 

 .مرده باشد، قطع و پيوند آن به دیگري جایز است حقيقتاً را داده باشد و 

 1)  ،كرده باشد یا اذن داده باشد،  خود طرف در زمان حيات خود وصيت كهدرصورتیاهداي عضو

 .جایز است و در غير این دو مورد جایز نيست

  حق اهداء عضو تنها اختصاص به خود فرد، آن هم در زمان حيات او دارد، لذا این حق به خود

 .شخص اختصاص دارد نه ورثه

  اذن در زمان  با وصيت یا تواندمیانسان در زمان حيات خود حق اهداي اعضاء بدن خود را دارد، لذا

حيات، عضو خود را به دیگران هدیه دهد. انسان مالكيت اعتباري بر اعضاء خود )چه رئيسه و چه غير 

 .را در مقابل مال به دیگران واگذار كند هاآن تواندمیآن( را ندارد؛ ليكن 

 آیت اله جعفر سبحانی:  (32



 و به تمام معنى بميرد در این  تدمرگ مغزى مجوّز اخذ اعضاء نيست، باید مرگ قلبى نيز اتفاق بياف

صورت اخذ عضو با اجازه ولى در صورت ضرورت از قلب و كليه و كبد كه حيات شخص دیگرى به 

 .ردآن بستگى دارد اشكال ندا

 

 23/40/2237: روزرسانیبه

 

 


