
 نذ األكنيسةي ألاثوذكسية ألن ألهب ألاعضاء

ُل 
ّ
ه �عا�ج، ال بل وهبيمث

ّ
 مم�ً�ا من الشهادة للمحبة. و��ّجُع الكنيسة ممارسته ألن

ً
 اعضاء شكال

ه يدخُل �� شريعة ا�خ�� واملجانية
ّ
 ودد اخذذ املجمع انطا�ي املقدس سنة .ينقذ حياة كث��ين، وألن

د هيه ع أ    وهب اعضاء ال ينناد  مع ييما  الكنيسة ارثوذكسية وعقيد��ا 1996
ّ
  ك

ً
 درارا

 ليي �عت�� عملية الوهب متواهقة مع ايما  القو�م.
ً
 الالهوخية. ودد حدد شرواا

 حد زرع دبوله املانح بالذي �عّ�� عنه  ب�  �ّ� و�ّ� القرار الوا�� وا�حّر ختضمن عملية منح عضو 

سليمة، و�� ظروف �سمُح بأ  خؤدي وظيف��ا �� �خص آخر يحتاج ي�أ ذلك العضو، ال ئه عضا

خحس�  ظروهه ا�حياخية ومنع وهاخه. بالنسبة للكنيسة، يكنسُب ي�أ املتلقي بالفرصة وذلك إلخاحة 

 ال ُيمنح ��يالياملة أل  املانح يدخل ضمن منطق املجانية اه العميق ألنه هذا املنح معن
ً
 من ئا

 ه من ذات ، بل جزدهجس

نبع
ُ
ابية وعلمية دديقة وخرا�أ بن  القوان�  املرعية اجراء. يال جراءات �� عملية منح اعضاء ي خ

 مانٍح يقوم ��ا عملية زرع ملانٍح متو�� عن خلك ال�ي ات ال�ي يجب مراعا��ا خذتلف ب� اخال��   

 عن املحبة املجانية�ي خيو  عملية منح اعضاء لو .��ّ 
ً
. الشروط، البّد من اح��ام �ع  �عب��ا

د من غياب والت هفي حالة مانح �ّ�، البّد من ا�حصول ع أ مواهقته
ّ
 كما .خطار ع أ �حته ية   ك

 مسبق ك علنية وحّرة خالية من  ي خرغيب  و ضغط  و يكراه خهمواهقخيو  ّ  يقت��ي  
ٌ
�ي لشرط

فّسر كفعٍل دسري  و �استغالخكنسب 
ُ
غ املانح ل. كما يجب عملية الزرع سمة الهبة وال خ

ّ
   ُيبل

بجميع اخطار ال�ي ختضم��ا مواهقته.  

 اعضاء هقط يذا �انت اضرار واملذاار ا�جسدية والنفسية ال�ي وهببالنسبة للكنيسة، يمكن 

وخقع ع أ  لعضو املوهوب.  مع ا�خ�� الذي ُي���أ �� املتلقي لمتواز�ةدد خ�حق باملانح للعضو، 

الطبيب مسؤولية التمي��، مع املانح، يذا �انت املذاار املرخبطة بزرع العضو خنناسب مع ا�خ�� 

. ي  ما سبق ا�حالة ال�حّية للمانح وللمتلقي هتؤخذ �ع�  اعتبار  للمر�  املتلقي لهاملرخ�أ

 �عد يال عضاء حيو�ة يتعلق بوهب  عضاء محددة ب�  �� و��، ذلك  نه ال يمكن استذراج 

 يؤدي  ثناء ا�حياة املوت، ألّ  استذراجها 
ً
   . ي�أ موت املانححتما

�� حالة مانح لقد خحدثنا عن مواهقة الواهب ال�� لعضو من  عضائه ولكن كيف ييو  التصّرف 

  وكذلك �عد وهاخه.هومواهقة عائلت دبل وهاخهمتو��، من الضروري ا�حصول ع أ مواهقة املانح 

 ودد حدد القانو  اللبنا�ي الشروط الواجب خوهرها إلعال  املوت .لتحقق من الوهاةيجب ا



ة واهقة  دراائه نفس القيمة اخال��مهفي حالة غياب و�� املانح دبل موخه، خكنسُب الدما��. 

   ييو  و�شدد الكنيسة ع أ ي هذه ا�حالة، ال خقع املسؤولية ع أ املتو��، بل ع أ  دراائه. وف

، واهقة ع أ الوهب العائلة من حّق المهحرما  العائلة. مواهقةالزرع ثمرة هبٍة و   خؤخذ باالعتبار 

ال ختواهق مع مودف الكنيسة.  

 ويذا �انت الكنيسة خواصل ا�حديث عن .نح اعضاء �عد املوت هعٌل نييل ويستحق اح��ام ميّ  

�ا خؤمن بأّ  زرع اعضاء هو دوًما ثمرة هبة يرادية و�خية، ةهب ّّ ، حّ�  �عد موت ال�خص، ه�

 من دو  خمي�� �� مركزه اجتما��  و عمره ديٍر باالستحقاقجع أ    ييو  الهدف عالج �خٍص 

.   و دينه  و ما سوى ذلك

 ولكن كيف نحدد حصول الوهاة؟ 

س عن ال�خص لوحدة خام النفصال ابأنهاملوُت يحدد الالهوت املسي�� 
َ
 كننيجة النفصال الَنف

 ّوُل و بد��ية. ا�جسد. ي  موت �خٍص ما، ُينتج حتًما عالماٍت بيولوجية يتعرف عل��ا املرء بطر�قٍة 

 �� ا�جسم لدى املوت هو ا�جهاز العص
ُ

وظيفة هذا النظام مهمة لدرجة     ذلك    �ي،مادة ختلف

 . و�مكن اعتبار هذا التلف، والذي يتّم بالتودف 
ً
خلفه يجعُل ا�حفاظ ع أ خيامل ا�جسم مستحيال

اليامل لنشاط الدماغ، عالمة  كيدة ع أ موت ال�خص. و�� هذا السياق، ال يجب    يوجد  د�ى 

 الشك �� حصول الوهاة. من دو  هذا اليق�  ال يمكن املباشرة �عملية الوهب.مستوى من 

املقياس املستذدم بالعموم للتحقق من موت �خٍص ما هو التودف اليامل وال��ائي لنشاط 

  للتأكد من ذلك. ��  يامنا هذه املتوهرةالتقنيات الطبيةبذلك الدماغ. و�سمح 

 لكن ،الواةالم  عمال املحبة �عت�� الكنيسة ارثوذكسية    وهب اعضاء هو عمل من

لينا دائما    نتعااى مع �ل حالة عاستذفاف با�حياة  و املتاجرة بأعضاء ا�جسد مرهوضا . و

  .بذا��ا حسب معطيا��ا، ع أ  ال نذرج عن الطاعة لوصايا الرب الواهب ا�حياة
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