
فً المجمع الفمهً الدولً ٌحضر أحد كبار العلماء من اٌان وهو آٌة 
هللا علً التسخٌري الذي ٌجٌد اللغة العربٌة أحسن من مندوب العراق 

وأما ُعمان والمذهب االباضً فهً ممثلة بمفتً عمان   أٌام صدام
الشٌخ أحمد الخلٌلً وهومن العلماء الواسعً العلم وذو أخالق عالٌة 

وكنت أذهب الى مسمط اسبوعا فً السنة اللماء  وتواضع جم
محاضرات فً كلٌة الطب وخارجها ولمت بندوات مشتركة معه فً 

المضاٌا الطبٌة الفمهٌّة.. ولد وافك الجمٌع على الفتاوى الصادرة من 
المجمع حول زرع االعضاء ولكن االشكال كان فً موضوع موت 

ان االردن فً اكتوبر وهو ما صدر فً عمّ    الدماغ واعتباره موتا
باالغلبٌة بعد جدل امتد الكثر من دورة ولد استطعت مع  6891

الدكتور أشرف الكردي أحد أبرز أطباء االعصاب فً العالم العربً ان 
نمنع االغلبٌة )ولم تكن أغلبٌة كبٌرة(بذلن وممن اعترض ممثلوا 

والٌزال غالبٌة علماء السعودٌة ٌعارضون مفهوم موت   السعودٌة
الدماغ كموت, وان كانوا باجماع ٌوافمون على اٌماف االجهزة... 
وفً اٌران اٌضا لم ٌوافك كبار العلماء على مفهوم موت الدماغ 

ولهذا التصر زرع األعضاء لدٌهم على المتبرعٌن األحٌاء ..  كموت, 
وأما مصر فمد عارض مفهوم الدماغ مجموعة من األطباء من بٌنهم 

ٌة الطب لصر العٌنً, جامعة الماهرة , ومما أدى أستاذ التخدٌر فً كل
إلى تراجع المفتً عن اإلباحة حتى ٌتفك األطباء .. والوضع فً 
مصر مزري من حٌث بٌع األعضاء وعدم وجود إمكانٌات العناٌة 

المركزة على مستوى عالً مما أدى إلى أن ٌرفض مجلس الشعب 
وبلغنً أن لرارا إعطاء الموافمة على إعتبار موت الدماغ موتا , 

جدٌدا ربما ٌصدر بالموافمة على موت الدماغ فً المجلس الجدٌد .. 
 1166ولد وافمت أبو ظبً فمط على اعتبار موت الدماغ موتا عام 

.. وٌحتاج األمر إلى لرار فدرالً , ووافمت ُعمان والكوٌت والبحرٌن 
لدول على اإلعتراف بموت الدماغ موتا .. وأما باكستان وغٌرها من ا

اإلسالمٌة فلم تعترف بعد حسب علمً , بموت الدماغ .. ولهذا فإن 
أخذ األعضاء من المتوفٌن دماغٌا لم ٌتم إال فً دول الخلٌج واألردن 

 فمط.
 



وأما المذهب الزٌدي وهو فً الٌمن فمط فهو خارج التارٌخ وكان 
ممثل الٌمن فً المجمع الفمهً شافعٌا ٌافعٌا ولم ٌعترض على أي 

ع أصال.مشرو  
 


