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٨٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  الموت الدماغي واآلثار المختلف فیھا المترتبة علیھ

  األكلبي دخیل مبارك بن سعید

   السعودیة– جامعة بیشة –كلیة اآلداب  - قسم الدراسات اإلسالمیة

  Saieed@hotmail.com: االلیكترونيالبرید 

   :الملخص

وص�عوبات قدم�ة ش�ملت أس�باب اختی�ار الموض�وع وأھمیت�ھ م :تكون البح�ث م�ن

  . والدراسات السابقة وتمھید تضمن تعریف الموت الدماغي وعالماتھالبحث 

  :ل مباحث على النحو التاليفصول البحث وھما فصالن وتحت كل فص

 :حقیق��ة الم��وت ال��دماغي وتاریخ��ھ وأس��بابھ وتحت��ھ ثالث��ة مباح��ث: الف��صل األول

حقیقت��ھ وكتب��ت فی��ھ الخ��الف ف��ي تحدی��ده ف��الرأي األول ی��رى أن الم��وت : األول

توقف وظائف ج�ذع : توقف جمیع وظائف الدماغ والثاني قالوا ھو: الدماغي ھو

ب قد توصل إلى أنھ ال یلزم من م�وت ال�دمغ توق�ف الدماغ وبین بعد ذلك أن الط

 الموت ال�دماغي وق�د رجع�ت إل�ى م�ا تی�سر ل�ي ختاری: الثاني .بقیة أجزاء الجسم

 وق�د أس�باب الم�وت ال�دماغي: الثال�ث .من تواریخ تثبت الموت الدماغي ودونتھا

- النزی�ف الح�اد-الح�وادث( عزوت ذلك إلى ثالثة أسباب بعد البحث واالس�تقراء

 ثب��وت الوف��اة محك��: الف��صل الث��اني - )ورام الدماغی��ة أو االلتھاب��ات الدماغی��ةاأل

حك�م : األول : مبحث�انھًشرعا بموت الدماغ وما یترتب على ذلك م�ن آث�ار وتحت�

 سبب الخالف في ھذه المسألة وم�ذاھب توبین. الدماغًثبوت الوفاة شرعا بموت 

 ذك��رت أھ��م اآلث��ار :الث��اني .المعاص��رین فی��ھ م��ع ذك��ر أدل��ة ك��ل ق��ول الت��رجیح

وت���ضمنت نت���ائج البح���ث وك���شاف  :الخاتم���ة .المترتب���ة عل���ى الم���وت ال���دماغي

  .المصادر وفھرس الموضوعات

 الم��وت خت��اری - وظ��ائف ال��دماغ - حقیق��ة الم��وت ال��دماغي : المفتاحی��ةالكلم��ات 

ورام األ -النزی�ف الح�اد - أسباب الموت ال�دماغي - الدماغي

ً ثب��وت الوف��اة ش��رعا محك�� -  االلتھاب��ات الدماغی��ة-الدماغی��ة 

  .بموت الدماغ





       
 

 

 
 
 

 
 

٨٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

Brain death and its various implications 

Saeed bin Mubarak Dakhil Al-Aklabi 

Department of Islamic Studies - College of Arts - Bisha 

University - Saudi Arabia 

Email: Saieed@hotmail.com 
Abstract: 

The research consisted of: An introduction that included the 

reasons for choosing the topic, its importance, difficulties in 

research and previous studies, and a prelude that included the 

definition of brain death and its signs. 

The research chapters are two chapters and under each chapter, 

the following are discussed: 

The first chapter: The reality of brain death, its history, causes and 

under it three topics: The first: its reality and the difference in its 

writing was written in it. The first opinion sees that brain death is: 

all brain functions are stopped and the second they say is: the 

brain stem functions stop and then that the medicine has 

concluded that it is not From the death of stamps, the rest of the 

body must be stopped. The second: The history of brain death has 

returned to my convenience 

From dates of evidence of brain death and codified. The third: 

Causes of cerebral death, and this was attributed to three reasons 

after research and induction (accidents - severe bleeding - brain 

tumors or brain infections) - Chapter Two: Ruling on establishing 

Sharia death by brain death and the consequences of that and 

under it two topics: First: Ruling on proving death Legitimate 

brain death. She explained the reason for the disagreement on this 
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

issue and the doctrines of contemporaries in it, with evidence for 

each saying of weighting. The second: I mentioned the most 

important effects of brain death. Conclusion: It included search 

results, a list of sources, and an index of topics. 

 

Keywords: the reality of brain death - brain functions - the 

history of brain death - the causes of brain death - 

acute bleeding - brain tumors - brain infections - the 

rule of evidence legally death by brain death. 
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  املقدمة

  

الخلـود : الحمد هللا الذي فرض علينا شرائع اإلسالم، وجعل مآل العالمين العاملين

 في دار السالم

ًل بالنعم الجسام، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله وأشهد أن ال إله إال اهللا المتفض

أمــا  لألنــام، صــلى اهللا وســلم عليــه وعلــى آلــه وصــحبة البــررة الكــرام المبعــوث رحمــة

 : بعد

فإن ثبوت الموت بالوفـاة الدماغيـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن اآلثـار الحركيـة، مـن 

دين، لغمـوض اختلفـت فيهـا مـسالك البـاحثين، وطرائـق المجتهـ نوازل العصر، التي

ــة فــي النازلــة، مرتبــة فــي وهــذه منزعهــا، وخفــاء تحقــق مأخــذها  مقدمــة مدونــة بحثي

  .تمهيد وفصلين وخاتمةو

  :وفيها أربعة مباحثالمقدمة  -

  .الموضوع اختيار أسباب: المبحث األول

 .البحث أهمية: الثاني  المبحث

  .البحث صعوبات: الثالث المبحث

 . قةلدراسات السابا : المبحث الرابع

 : ثالثة مباحثالتمهيد وفيه-

 .تعريف الموت في لغة العرب وخطاب الشرع: المبحث األول

 .عالمات الموت عند الفقهاء واألطباء: المبحث الثاني

 .التعريف بالدماغ: المبحث الثالث

 :حقيقة الموت الدماغي وتأريخه وأسبابه، وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول-

  .لموت الدماغيحقيقة ا: المبحث األول

 .تاريخ الموت الدماغي: المبحث الثاني
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  .أسباب موت الدماغ: المبحث الثالث

 

ًحكــم ثبــوت الوفــاة شــرعا بمــوت الــدماغ، واآلثــار المختلــف فيهــا : الفــصل الثــاني-

 :المترتبة على ذلك، وفيه مبحثان

 .ًحكم ثبوت الوفاة شرعا بموت الدماغ: المبحث األول

 .المختلف فيها المترتبة على الموت الدماغياآلثار : المبحث الثاني

 .ثم الخاتمة

  .موضوعاتهويلحقها كشاف مصادر البحث ومراجعة، وكشاف 

  
  المبحث األول

   أسباب اختيار الموضوع
  

ـــدماغ"يمثـــل موضـــوع  .١ ـــوازل الفقهيـــة ذات الطـــابع العلمـــي " مـــوت ال أحـــد الن

  .عي حلول عاجلة ال تقبل التعديل وال الترحيلالمثير للجدل، والتي تستد

علــى عديــد مــن األحكــام الــشرعية المترتبــة " مــوت الــدماغ"ينطــوي موضــوع  .٢

عليهـــا، حتـــى ال يقـــع النـــاس ضـــحية لممارســـات بعيـــدة عـــن روح الـــشرع، أو 

  .األخذ بوجهات نظر ال سلطان للدين عليها

هــادات الفقهيــة بيــان ســعة الــشريعة، وإفــساح صــدرها، للحاجــة الماســة لالجت .٣

الجماعية المعاصرة، التي يقف فيها علماء الشرع، واألطبـاء المتخصـصون، 

 .الفقهيةوالقانونيون، واللغويون على صعيد واحد في تحرير المسائل 
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  المبحث الثاني

  ثأهمية البح
  :تتمثل أهمية البحث الحالي في عدة أمور، لعل من أهمها ما يأتي

ينطـوي البحــث علــى معالجــة إحـدى الكليــات الخمــس، والمقاصــد الــشرعية  .١

  .المهمة، التي جاء الشرع للحفاظ عليها، أال وهي حفظ النفس

تغــسيل : يترتــب علــى الحكــم بمــوت الــدماغ مــن أحكــام شــرعية كثيــرة، مثــل .٢

الميت، وتكفينه، والـصالة عليـه، ودفنـه، وتوزيـع ثروتـه، ووجـوب العـدة علـى 

 .زوجته

ــــب لهــــا المجتمــــع إن  .٣ ــــة، يرت ــــة وقانوني ــــة اجتماعي ــــة مادي ــــل واقع المــــوت يمث

 .والقانون آثار عديدة

مـــا تـــشير إليـــه اإلحـــصائيات المتـــوافرة لـــدى الهيئـــات الحكوميـــة مـــن ارتفـــاع  .٤

ـــرة  ـــسريع، وكث ـــاة ال ـــا؛ نتيجـــة إيقـــاع الحي ـــون دماغي ـــاة لمـــن يموت ًحـــاالت الوف

 .حوادث السير الناجمة عن تصادم المركبات

لبحــــث مــــساحة مــــسكوت عنهــــا لــــدى البــــاحثين المعنيــــين بــــالنواحي يمثــــل ا .٥

ــدر مــنهم إال-الــشرعية  ــة، خاصــة- مــا ن  أنــه يعــالج أحــد الموضــوعات البيني

 .العابرة للتخصصات
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  الثالث المبحث

  صعوبات البحث
  : اآلتي أهم صعوبات البحث فيتتلخص

إن هـــذا البحــــث مـــن البحــــوث البينيـــة العــــابرة للتخصـــصات، وهــــو يتطلــــب  .١

ًفتاحا على كثير من حقول العلم، وميادين المعرفـة المختلفـة، بعـضها طـي، ان

وبعضها قانوني، وبعضها شرعي، وبعـضها لغـوي، وبعـضها تـاريخي، ومحاولـة 

  .إحكام الصلة بينها

ارتبــاط البحـــث بمـــا تـــسفر عنـــه نتــائج بحـــوث الـــدماغ، وهـــي بحـــوث ســـريعة  .٢

 الذي يؤكد فيـه المعنيـون التحول، كما أن التجديد فيها ال ينقطع، إلى الحد

  .بتلك البحوث أن المعلومة التي يمر عليها عامان تصبح قديمة

اختالف الرؤى واآلراء والمدارس الفكرية التي اهتمت بمعالجة قـضية مـوت  .٣

الدماغ وتنوعهـا بـشكل كبيـر، حتـى داخـل التخـصص الواحـد بحيـث يقتـضي 

ـــــب آراء كـــــل هـــــذه المـــــدارس، وفحـــــص أدل تهـــــا، البحـــــث والتمحـــــيص تعق

 لتـضافر األدلـة، وتوافقهـا مـع روح اسـتناداوالتعقيب عليهـا، والتـرجيح بينهـا، 

  .الشرع، وداللة النصوص، ومنطق اللغة، وكلمة العلم
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  المبحث الرابع

  الدراسات السابقة
ثمة مجموعة من الدراسات الـسابقة التـي اعتنـت بموضـوع مـوت الـدماغ، 

  :كان من أهمها

ثـة مجمـع الفقـه اإلسـالمي بجـدة، والتـي أولـت دراسات وبحـوث الـدورة الثال .١

عنايتها ألجهزة اإلنعاش واألحكام المتعلقة باستخدامها مع المرضى، وذلك 

  ).هـ١٤٠٨(عام 

، وهــي رســالة "مــوت الــدماغ بــين الطــب واإلســالم"دراســة نــدى نعــيم الــدقر  .٢

هـــ، ١٤١٨ اإلمــام األوزاعــي، وتمــت طباعتهــا عــام لكليــةماجــستير، قــدمت 

  .ر الفكر المعاصربيروت، دا

  .الوفاة وعالماتها بين الفقهاء واألطباء"دراسة عبد اهللا صالح الحوثي عن  .٣

  ".موت الدماغ" عن الريقيدراسة عبد اهللا محمد  .٤

، والمنـشورة "مـوت الـدماغ: " والمعنونةالشو يرخدراسة سعد بن عبد العزيز  .٥

م العـــدد الحـــادي عـــشر، ٢٠١١-هــــ١٤٣٣/ ١٤٣٢محـــرم / فـــي شـــوال 

  . الجمعية الفقهية السعوديةبمجلة

تــأثير المــوت الــدماغي علــى الشخــصية : دراســة فهــيم عبــد اإللــه الــشايع عــن .٦

، العــدد )١(ًالقانونيــة لإلنــسان وفقــا للتــشريع العراقــي، والمنــشورة بالمجلــد 

م، مجلــة جامعــة ٢٠١٦كــانون األول -هـــ ١٤٣٧، ذو الحجــة )٢(، جـــ ٢

  .تكريت للحقوق، العراق

مـوت الـدماغ دراسـة إحـصائية ألهـم األسـباب : ى عبـدهدراسة محمـد مـصطف .٧

والمعـــايير التشخيــــصية، رســـالة ماجــــستير، فلـــسطين، جامعــــة تـــشرين، كليــــة 

  .م٢٠٠٩الطب، 
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مـــوت الـــدماغ، مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي، : دراســـة محمـــد علـــي البـــار .٨

  ).٣٠(منظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، العدد 

دار ناشــري النــشر " ً للميــت دماغيــاالمركــز القــانوني: "دراســة ســمر األشــقر .٩

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥اإللكتروني، 

حكــم رفــع أجهــزة اإلنعــاش عــن مــريض : دراســة محمــد إبــراهيم أبــو العــيش .١٠

مــــــوت الــــــدماغ، رســــــالة البكــــــالوريوس فــــــي الــــــشريعة اإلســــــالمية، الجامعــــــة 

  .م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠اإلسالمية، كلية الشريعة والقانون، فلسطين، 

ت الـــدماغ، المـــؤتمر العربـــي األول لعلـــوم األدلـــة مـــو: دراســـة أحمـــد العمـــر .١١

/ ٤-٢الجنائيـــة والطـــب الـــشرعي، جامعـــة نـــايف للعلـــوم األمنيـــة، الريـــاض، 

  .م٢٠٠٧/ ١١/ ١٤-١٢-هـ ١٤٢٨/ ١١

ـــة بمـــوت الـــدماغ : دراســـة نجـــاح صـــوالح عمـــار .١٢ األحكـــام الفقهيـــة المتعلق

اإلنــسانية،  واالجتماعيــةدراســة فقهيــة مقارنــة، رســالة ماجــستير، كليــة العلــوم 

ــــر،  ــــوادي، الجزائ ــــشهيد حمــــة الخــــضر، ال / هـــــ١٤٣٦- ١٤٣٥جامعــــة ال

  .م٢٠١٥- ٢٠١٤

المـــوت الـــدماغي بـــين الطـــب والـــدين، مجلـــة جامعـــة : قياســـهدراســـة نـــدى  .١٣

  ).١(، العدد )٢٦(دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 

  



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  
  التمهيد

  :    وفيه ثالثة مباحث
وخطـــاب ي لغـــة العـــرب تعريـــف المـــوت فـــ: المبحـــث األول

  الشرع

  عالمات الموت عند الفقهاء واألطباء: المبحث الثاني
  التعريف بالدماغ: المبحث الثالث

  :الفصل األول
   وتارخيه وأسبابهاملوت الدماغيحقيقة 

  :وفيه ثالثة مباحث
  حقيقة الموت الدماغي: المبحث األول

  تاريخ الموت الدماغي: المبحث الثاني
  سباب موت الدماغأ: المبحث الثالث

  :الفصل الثاين
  حكم ثبوت الوفاة شرعاً مبوت الدماغ
  واآلثار املختلف فيها املترتبة على ذلك

  :وفيه مبحثان

  ًحكم ثبوت الوفاة شرعا بموت الدماغ: المبحث األول
اآلثار المختلف فيها المترتبة على المـوت : المبحث الثاني

  الدماغي

  الخاتمة
  



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  المبحث األول

  لموت في لغة العرب وخطاب الشرعتعريف ا

  

  :تعريف الموت في لغة العرب: المطلب األول

املــيم والــواو والتــاء أصــل صــحيح، يــدل علــى ذهــاب القــوة : ")١( فــارسقــال ابــن 

  ".، منه املوت خالف احلياةالشيءمن 

  .السكون، وكل ما قد مات فقد سكن: ، واملوت)٢( احلياةفاملوت ضد 

  .)٣( وبلىمات إذا سكن ونام : يقال

املنـــــون، واملنـــــا، واملنيـــــة، والـــــشعوب، والـــــسام، واحلمـــــام، واحلـــــني، : ومـــــن أمسائـــــه

  .)٤( واخلبالوالردى، واهلالك، والثكل، والوفاة، 

ـــــد يـــــستعار املـــــوت لألحـــــوال الـــــشاقة، كـــــالفقر، والـــــذل، والـــــسؤال، واهلـــــرم،  وق

  .)٥( ذلكواملعصية، وغري 

  :عتعريف الموت في خطاب الشر: المطلب الثاني

                                                           

 ).٢٨٣/ ٥ (مقاییس اللغة )١(

مـادة ) ٦٣٩ص (مختـار الـصحاح ) مـوت(مـادة ) ٢١٨-٢١٧/ ١٣(لـسان العـرب :  انظر)٢(

 ).موت(

 .٢١٨/ ١٣صل المیم، لسان العرب باب التاء ف) ١٦٠(القاموس المحیط ص :  انظر)٣(

، وقــد بحثــت عنــه فــي للثعــالبيً، نقــال عــن فقــه اللغــة )٣٩/٢٤٨(الموســوعة الفقهیــة : انظــر )٤(

 .فقه اللغة للثعالبي فلم أجده، واهللا أعلم

 )٢١٨/ ١٣(لسان العرب :  انظر)٥(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

ًعرف املوت شـرعا بأنـه مفارقـة الـروح للجـسد، هـذه هـي حقيقتـه عنـد الفقهـاء، 
 كالمهـــم مـــن أ�ـــم خالفـــه يفوتكـــاد كلمـــا�م تتـــوارد علـــى هـــذا، ومل يـــتم الوقـــوف علـــى 

  .)١( خالفمفارقة الروح البدن، بل هو حقيقة شرعية ال يعلم فيها 

  .)٢("املوت مفارقة الروح اجلسد: "- اهللارمحه-النوويقال 

  .)٣("واملوت هو مفارقة الروح للبدن ليس إال: "وقال ابن القيم

  .)٤("وهو مفارقة الروح للجسد: "وقال ابن حجر يف تعريف املوت

 رضــي-ســلمةوقــد ورد هــذا املعــىن يف الــسنة النبويــة، فمــن ذلــك مــا جــاء عــن ام 

 عنــه دخــل رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم علـى أيب ســلمة رضـي اهللا: "قالـت-عنهـااهللا 

  .)٥("احلديث...إن الروح إذا قبض تبعه البصر: وقد شق بصره، فأغمضه مث قال

 ثوبــان رضــي اهللا عنــه مــوىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن جــاء عــنومــا 

من فارق الروح اجلسد، وهـو بـرئ مـن ثـالث، : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .)٦("دخل اجلنة، من الكرب والغلول والدين

                                                           

 ).١/٢٢٢(فقه النوازل :  انظر)١(

 ).٩٤ص ( تحریر ألفاظ التنبیه )٢(

 ).٩٢(العلیل شفاء  )٣(

 ).٣٤٦/ ١١( فتح الباري )٤(

كتـــاب الجنـــائز، بـــاب إغمـــاض المیـــت ) ٩٢٠(ح ) ٢/٦٣٤( أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحیحه )٥(

 .والدعاء له إذ حضر

كتـاب الـسیر، بـاب مـا ) ١٥٧٣(ح ) ٤/١٣٨) (الكبـر(بـدل ) الكنـز( أخرجه الترمـذي بلفـظ )٦(

صدقات، بــاب التــشدید فــي كتــاب الــ) ٢٤١٣(ح ) ٢/٨٠٦(جــاء فــي الغلــول، وابــن ماجــة 

= كتاب البیـوع، بـاب التـشدید ) ٢٥٩٢(ح ) ٢/٣٤١(، والدارمي )٥/٢٧٦(الدین، وأحمد 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

: مفارقـــة الـــروح البـــدن، وحقيقـــة املفارقـــة: وخالصـــة مـــا تقـــدم أن حقيقـــة املـــوت

خلـــوص األعـــضاء كلهـــا مـــن الـــروح، حبيـــث ال يبقـــى جهـــاز مـــن أجهـــزة البـــدن فيـــه صـــفة 

  .)١( حياتية

  

  

  

  

                                                                                                                                           

صـحیح علـى : "، وقـال)٢/٣١(، والحـاكم )١٠٧٤٦(ح ) ٥/٣٥٥(في الـدین، والبیهقـي =

ـــم یخرجـــاه ح ) ٦/٦٦٤(وصـــححه األلبـــاني فـــي السلـــسلة الـــصحیحة ". شـــرط الـــشیخین ول

)٢٧٨٥.( 

 ).١/٢٢٥(ل  فقه النواز)١(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  المبحث الثاني

  عالمات الموت عند الفقهاء واألطباء

  :عالمات الموت عند الفقهاء: المطلب األول

 اهللا رمحهــم-الفقهــاء يقــة املــوت خــروج الــروح مــن البــدن، وقــد ذكــرتقــدم أن حق

، وذلــك بنــاء علــى املــشاهدة والواقــع، ويف ذلــك هــذا اخلــروج يتحقــق �ــا عالمــات-تعــاىل
ــــصبان، : "يقــــول ابــــن اهلمــــام احلنفــــي وعالمــــات االحتــــضار أن تــــسرتخي قــــدماه فــــال ينت

  .)١("اخلصيتني باملوتويتعوج أنفه، وتنخسف صدغاه، ومتتد جلدة خصيته النشمار 

ـــه: "ويقـــول الـــصاوي املـــالكي وعالمـــة ذلـــك ) أي خرجـــت روحـــه بالفعـــل: (قول

 شــفتيه فــال ينطبقــان، وســقوط قدميــه فــال بــصره، وانفــراجانقطــاع نفــسه، واحــداد : أربــع

  .)٢("ينتصبان

يـستحب املبـادرة إىل غـسله وجتهيـزه إذا حتقـق موتـه "-: اهللا رمحـه-النوويويقول 

 وتظهر أمارات املوت، بـأن يـسرتخي قـدماه وال ينتـصبا، أو مييـل أنفـه، أو بأن ميوت بعلة

صدغاه، أو متتد جلده وجهه، أو ينخلع كفاه من ذراعيـه، أو تـتقلص خـصيتاه ينخسف 

  .)٣("إىل فوق مع تدىل اجللدة

وإن اشـــتبه أمـــر امليـــت اعتـــرب بظهـــور أمـــارات "-: اهللارمحـــه -ويقـــول ابـــن قدامـــة

ليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، واخنـساف املوت، من اسرتخاء رج

  .)٤("صدغيه

وقد مجع بعض الباحثني هـذه العالمـات الـيت ذكرهـا الفقهـاء فأوصـلها إىل اثنـيت 
عــشرة عالمــة وهــي اســرتخاء القــدمني، وميــل األنــف، واخنــساف الــصدغني، ومتــدد جلــدة 

                                                           

 ).٢/١٠٣(شرح فتح القدیر :  انظر)١(

 ).١/٣٦٧(بلغة السالك :  انظر)٢(

 )٢/٩٨(روضة الطالبین :  انظر)٣(

 ).٣/٣٦٧(المغني :  انظر)٤(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

وانفـراج اد البـصر، وانفـراج الـشفتني، ، وإحـدوانقطاع النفساخلصية، ومتدد جلدة الوجه، 

  .)١ (العني اليدين، وتغري الرائحة، وانفصال كفيه، وغيبوبة سواد زندي

وامللحوظ يف هـذه األمـارات أ�ـا أدلـة وظـواهر تـدرك باملـشاهدة واحلـس ويـشرتك 

  .)٢ (الناسيف معرفتها عموم 

  

  :عالمات الموت عند األطباء: المطلب الثاني

 لتحقـــق املـــوت ال تفيـــد - رمحهــم اهللا تعـــاىل-ذكرهـــا الفقهـــاءإن العالمــات الـــيت 

ًيقينا على ذلك، وقد تنبه الناس منذ القـدم إىل احتمـال وقـوع اخلطـأ يف تـشخيص الوفـاة 
وقد سجل التاريخ حاالت كثرية ظن الناس فيها  أن الشخص قد تـوىف وهـو مـازال علـى 

ففــي األحــوال : ثالث مراحــل، وقــد كــشف الطــب احلــديث أن املــوت ميــر بــ)٣ (قيــد احليــاة

ـــة تبـــدا ظـــاهرة املـــوت بتوقـــف القلـــب والتـــنفس،  و�ـــذا يتوقـــف ورود الـــدم احملمـــل   العادي

باألكسجني إىل بقية األعضاء، فـسريى فيهـا املـوت بالتـدريج، وأول األعـضاء الـيت متـوت 
الــيت متــوت عــادة ...) املــخ، املخــيخ، جــذع الــدماغ(مــن جــراء ذلــك هــي اجلملــة العــصبية 

 غضون دقائق معدودات من توقف ورود األكـسجني إليهـا، مث يـسري املـوت إىل بقيـة يف

األعــــضاء علــــى مراحــــل تتفــــاوت مــــن عــــضو إىل عــــضو حــــىت متــــوت مجيــــع خاليــــا البــــدن 

  .)٤(وحيصل املوت اخللوي، وهي املرحلة اخلتامية من مراحل املوت

                                                           

، أحكـام نقـل أعـضاء اإلنــسان )٣٣٤ص (أثـر التقنیـة الحدیثـة فـي الخــالف الفقهـي :  انظـر)١(

ـــــدما)٢٢٧-١/٢٢٦(، فقـــــه النـــــوازل )١/٢١٥( ـــــین الطـــــب واإلســـــالم ، مـــــوت ال ص (غ ب

 ).١٠٦ص (، نقل األعضاء بین الطب والدین )١٤١-١٣٨

 ).١/٢٢٧(فقه النوازل : انظر )٢(

ص (، مـــوت الـــدماغ بـــین الطـــب واإلســـالم )٨٧٤ص ( الطبیـــة الفقهیـــة الموســـوعة: انظـــر )٣(

١٤١.( 

 ).٨٧٤ص (الموسوعة الطبیة الفقهیة :  انظر)٤(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

 رجعـة فيـه العالمـة ًويعترب األطباء توقف القلب والنفس والدورة الدموية توقفا ال

  .)١( واملوتالفارقة بني احلياة 

وهنـــــاك عالمـــــات عامـــــة تـــــدل علـــــى املـــــوت عنـــــد األطبـــــاء فمـــــن ذلـــــك ارختـــــاء 
العضالت، وهذا يدخل ضمنه ما ذكره الفقهاء من انفراج الـشفتني فـال ينطبقـان، ارختـاء 

  .القدمني فال ينتصبان، واخنساف الصدغني، وانفصال الكفني وحنوها

رقـــة الرميـــة، وهـــي زرقـــة ناجتـــة عـــن توقـــف الـــدورة الدمويـــة، وخاصـــة يف ومنهـــا الز

  .املناطق السفلية من اجلثة، وحيدث خالل الست أو الثمان ساعات األول بعد الوفاة

 ســاعة ١٢ومنهـا التيــبس الرمــي، ويبــدأ بعــد سـاعتني مــن الوفــاة ويكتمــل خــالل 

  .بعد الوفاة

بواسطة ميكروبات التعفن  أنسجة اجلسمومنها التعفن الرمي، وهو حتلل 

   الثالث المبحث.)٢ (األحشاءوخاصة 

  التعريف بالدماغ

  .هو اجلهاز العصيب املركزي داخل اجلمجمة: الدماغ

  : من ثالثة أقسامويتكون الدماغ

%) ٩٠(يف الـدماغ ويـشكل تـسعني باملئــة املـخ وهـو أكـرب جــزء : القـسم األول

  .تقريبا من الدماغ

الـــــــذكاء، والـــــــذاكرة، واحلركـــــــة، واإلرادة، :  أمههـــــــاًووظائفـــــــه كثـــــــريه جـــــــدا، ومـــــــن

  .، والكالم، والتحكم يف األعضاء، وغريهاوالسمع، والبصرواإلحساس، والشم، 

                                                           

 ).١٨٦( ص أدبه وفقههالطبیب :  انظر)١(

 – ٢١٧/ ٠١، أحكام نقل أعـضاء اإلنـسان )١٩٠-١٨٩ص (الطبیب أدبه وفقهه :  انظر)٢(

 ).٤٩-٤٨ص (واإلسالم ، الموت الدماغي بین الطب )٢١٨



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  . دائري الشكل يف مؤخرة الدماغجزء صغرياملخيخ وهو : القسم الثاني

ووظيفتــه حفــظ قــوة تــوازن اجلــسم، وتنظــيم حركــة العــضالت اإلراديــة، والــسيطرة 

  .عليها

ـــثالقـــ ـــدماغ: سم الثال ـــة، : جـــذع ال ـــة التـــشرحيية معقـــدا للغاي ًويعتـــرب مـــن الناحي
  .النخاع املستطيل، واجلسر، والدماغ األوسط: ويتكون من ثالث أقسام رئيسية وهي

التحكم يف املراكز األساسية للحياة وهـي التـنفس، : وأبرز وظائف جذع الدماغ

  .)١ (الدمويةونبض القلب، والدورة 

  

  

  

  

  

                                                           

، )٢٢١-١/٢١٩(، أحكـام نقــل أعــضاء اإلنــسان )٨٨٠(الموســوعة الطبیــة الفقهیــة :  انظـر)١(

 ).٤٣-٤٢ص  ( موت الدماغ بین الطب واإلسالم



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  

  

  

  

  

  ولالفصل األ
  حقيقة املوت الدماغي وتارخيه وأسبابه

  

  :وفيه ثالثة مباحث

  حقيقة املوت الدماغي: املبحث األول

  تاريخ املوت الدماغي: املبحث الثاين

  أسباب موت الدماغ: املبحث الثالث



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  

  ث األولالمبح

  .)١( الدماغيحقيقة الموت 

  

  :ألهل االختصاص الطيب يف حتديد املوت الدماغيهناك رأيان 

املـخ، واملخـيخ، (أن موت الدماغ هو توقف مجيع وظائف الدماغ : رأي األولال

ًتوقفا �ائيا ال رجعة فيه، وهذا رأي املدرسة األمريكية) وجذع الدماغ ً.  

ًتوقــف وظـــائف جـــذع الـــدماغ فقـــط توقفـــا : أن مـــوت الـــدماغ هـــو: الــرأي الثـــاين
  .ً�ائيا ال رجعة فيه، وهذا رأي املدرسة الربيطانية

 علـــى هـــذين التعـــريفني، فإنـــه ال يلـــزم لثبـــوت الوفـــاة الدماغيـــة توقـــف بقيـــة وبنـــاء

أجـــزاء اإلنـــسان وأعـــضائه عـــن العمـــل، ولـــذلك فـــإن األعـــضاء ميكـــن أن تقـــوم بوظائفهـــا، 

كالقلـــب، والكبـــد والكليتـــني، والنخـــاع الـــشوكي، والغـــدة النخاعيـــة، واجلهـــاز اهلـــضمي، 
 العـــرق يف اجلـــو احلـــار، وينمـــو شـــعره، ولـــذلك فإنـــه ينمـــو، ويتغـــوط، ويبـــول، وخيـــرج منعـــه

  .ويزيد وزنه أو ينقص، ورمبا يتحرك حركة غري إرادية

                                                           

، الموســوعة )٢٢٤-١/٢٢٣(، أحكــام نقــل أعــضاء اإلنــسان )١/٢٢٠(فقــه النــوازل : ر انظــ)١(

 ).٥٦ص (، موت الدماغ بین الطب واإلسالم )٨٨٠(الطبیة الفقهیة 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  

  المبحث الثاني

  .)١ (الدماغيتاريخ الموت 

مــن نبــه إىل قــضية مــوت الــدماغ، وذلــك عــام كــان األطبــاء الفرنــسيون هــم أول 

دون بعــض ، وبــدأ األطبــاء الفرنــسيون حيــد"مرحلــة مــا بعــد اإلغمــاء"م فيمــا أمســوه ١٩٥٩
 سـارية إىل مجيـع ال تـزال الدمويـة ينبض، والـدورةاملعامل ملوت الدماغ، بينما القلب اليزال 

  .أجزاء اجلسم ما عدا الدماغ

ـــــارد عـــــام  ـــــة اخلاصـــــة مـــــن جامعـــــة هارف ـــــة يف اللجن مث ظهـــــرت املدرســـــة األمريكي

  .م، واليت قامت بدراسة موضوع موت الدماغ ووضعت مواصفا�ا اخلاصة له١٩٦٨

م بتقــدمي مواصــفات مــشا�ة ملواصــفات ١٩٧١قامــت جمموعــة مينيــسوتا عــام مث 

  .هارفارد مع اختالف يف التفاصيل لتشخيص موت الدماغ

مث قامت الكليات امللكية الربيطانية لألطباء بتكوين جلان خاصـة لدراسـة مـوت 

  .م١٩٧٩م وعام ١٩٧٦الدماغ عام 

ان أمـره بتكـوين جلنـة مـن م أصدر الرئيس األمريكي الـسابق رجيـ١٩٨١ويف عام 

  .كبار األطباء املختصني والقانونيني لدراسة موضوع موت الدماغ

ًوقـــد اعرتفـــت معظـــم الـــدول مبفهـــوم مـــوت الـــدماغ تـــدرجييا، إمـــا اعرتافـــا قانونيـــا  ً ً
ًكامال، وإما اعرتافا باألمر الواقع، حيث أوكلت إىل األطباء مهمة تشخيص الوفاة ً.  

  

  

                                                           

، الموسـوعة الطبیـة )١/٢١٩(، فقـه النـوازل )١٩٣-١٩٢ص (الطبیب أدیـه وفقهـه :  انظر)١(

 ).٦١-٥٨ص (، موت الدماغ بین الطب واإلسالم )٨٨٢ص (الفقهیة 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  

  المبحث الثالث

  .)١( الدماغوت أسباب م

  

  :يمكن إجمال أسباب موت الدماغ في النقاط التالية

، والطـــــــائرات، والقطـــــــاراتإصـــــــابات احلـــــــوادث، مثـــــــل حـــــــوادث املـــــــرور، : ًأوال

مـن مجيـع حـاالت %) ٥٠(وحوادث العمل، أو السقوط من علو، وهـذه احلـوادث متثـل 

  .موت الدماغ

ــــا مــــن مجيــــع %) ٣٠ ( وميثــــلأســــبابه،نــــزف داخلــــي يف الــــدماغ مبختلــــف : ًثاني

  .حاالت موت الدماغ

أورام الـــدماغ، والتهـــاب الـــدماغ، والـــسحايا، وخـــراج الـــدماغ، ومتثـــل هـــذه : ًثالثـــا

  .من مجيع حاالت موت الدماغ%) ٢٠(ا�موعة حوايل 

  

                                                           

، مـــــوت الـــــدماغ بـــــین الطـــــب واإلســـــالم )١٩٥-١٩٤ ص(الطبیـــــب أدبـــــه وفقهـــــه :  انظـــــر)١(

 ).٢٢٥/ ١(، أحكام نقل أعضاء جسم اإلنسان )٥٨-٥٧ص(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  

  

  

  

  الفصل الثاين
  حكم ثبوت الوفاة شرعاً مبوت الدماغ

  واآلثار املختلف فيها املترتبة على ذلك

  

  :وفيه مبحثان

ــث األول ــرعاً   : املبح ــاة ش ــوت الوف ــم ثب حك
  مبوت الدماغ

اآلثار املختلف فيها املترتبـة     : املبحث الثاين 
  على املوت الدماغي

  



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  المبحث األول

   الدماغًشرعا بموتحكم ثبوت الوفاة 
  

  :في المسألةسبب الخالف : المطلب األول

ـــ ـــة احملافظـــة عل ـــاة إن منـــشأ اخـــتالف الفقهـــاء يف هـــذه املـــسألة هـــو إمكاني ى حي

ًاألعضاء البشرية للمتوىف دماغيا على الرغم من مـوت الـدماغ، ممـا ولـد الـرتدد بـني اليقـني 
 الـرتدد بـني اليقـني والظـن يف مـوت ممـا ولـدوالظن يف موت الشخص الذي مـات دماغـه، 

ـــــه وتنفـــــسه، حـــــال كونـــــه حتـــــت أجهـــــزة  ـــــذي مـــــات دماغـــــه دون توقـــــف قلب الـــــشخص ال

  .)١(اإلنعاش
  

  :رير محل النزاعتح: المطلب الثاني

ًحمل اختالف الفقهاء يف ثبوت الوفاة شرعا مبوت الدماغ هو احلـاالت الـيت يـتم 
ًفيها تشخيص موت الدماغ وفق األصـول املـشروطة طبيـا، أمـا إذا مـات الـدماغ، وتوقـف 

  .ًالقلب عن النبض، فالشخص يعترب ميتا باالتفاق

ــــدماغ، كمــــا أ�ــــم ال يــــدخلون يف املــــسألة احلــــاالت الــــيت متــــوت  فيهــــا أجــــزاء ال
 الـــــدماغ واألدويـــــة والعقـــــاقري الـــــسامة الـــــيت مل ميـــــت فيهـــــا عـــــن ارجتـــــاجوالغيبوبـــــة الناشـــــئة 

  .)٢(الدماغ

  
  :أقوال الفقهاء والباحثين المعاصرين: المطلب الثالث

ًاختلـــف املعاصـــرون يف عـــد مـــوت الـــدماغ دون مـــوت القلـــب دلـــيال علـــى الوفـــاة 
  :على قولني

ـــيال علـــى الوفـــاة، واشـــرتاط توقـــف عـــدم جعـــل : القـــول األول ًمـــوت الـــدماغ دل
  . اإلنسانليحكم مبوتالقلب عن النبض 

                                                           

 ).٣٧ص (وموت الدماغ ) ٨٨١-٨٨٠(الموسوعة الطبیة الفقهیة :  انظر)١(

 ).٣٤٥ص(أحكام الجراحة الطبیة :  انظر)٢(
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

، والـــشيخ بكــــر أو )١( بـــازوهـــذا قـــول طائفـــة مـــنهم، كالـــشيخ عبــــد العزيـــز ابـــن 

، والــشيخ حممــد املختــار )٤( الــواعي، والــدكتور توفيــق )٣( البــسام، والــشيخ عبــد اهللا )٢(زيــد
ـــ)٥( الـــسالمي ـــشيخ بـــدر املت ـــار )٦( الباســـطويل عبـــد ، وال ، والـــشيخ حممـــد بـــن حممـــد املخت

  .)٧( الشنقيطي

، وجلنـــة الفتـــوى )٨ (الـــسعوديةوبـــه أفتـــت هيئـــة كبـــار العلمـــاء يف اململكـــة العربيـــة 
  .)٩ (الكويتيةبوزارة األوقاف 

  .)١٠(اإلسالميكما صدر به قرار ا�مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل 

ًموت الدماغ موتا حقيقيا جعل :القول الثاني ً.  
ــــــدكتور وهــــــذا  ــــــدكتور حممــــــد ، )١١ (األشــــــقرعمــــــر قــــــول آخــــــرين مــــــنهم، كال وال

  ، )١٢(األشقر
                                                           

 ).١/٤١٩(بالطب وأحكام المرضى الفتاوي المتعلقة :  انظر)١(

 ).٢٣٤-١/٢٣٣(فقه النوازل :  انظر)٢(

/ ٢/ ٣مناقــشات بحــوث موضــوع أجهــزة اإلنعــاش، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، :  انظــر)٣(

 ).٦٨٧(ص 

حقیقــة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة، نــدوة الحیــاة اإلنــسانیة بــدایتها :  انظــر)٤(

 ).٤٨٤ص (ونهایتها، 

 ).٤٥٣ص (متى تنتهي الحیاة، ندوة الحیاة اإلنسانیة بدایتها ونهایتها، :  انظر)٥(

ــاة اإلنــسانیة فــي نظــر اإلســالم، نــدوة الحیــاة اإلنــسانیة بــدایتها ونهایتهــا، :  انظــر)٦( نهایــة الحی

 ).٤٤٨ص (

 ).٣٥٢ص (أحكام الجراحة الطبیة :  انظر)٧(

 ).١/٤٣٣(لمرضى الفتاوي المتعلقة بالطب وأحكام ا:  انظر)٨(

 ).٤٣٣ص (نهایة الحیاة، ندوة الحیاة اإلنسانیة بدایتها ونهایتها :  انظر)٩(

 ).٢١٤ص ( المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي قرارات: انظر )١٠(

 ).١٤٧ص (بدء الحیاة ونهایتها، ندوة الحیاة اإلنسانیة بدایتها ونهایتها، :  انظر)١١(

 ).٤٣٤ص (لحیاة، ندوة الحیاة اإلنسانیة بدایتها ونهایتها، نهایة ا:  انظر)١٢(
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  .)١( ياسنيوالدكتور حممد نعيم 

  .)٢ (اإلسالمييل التابع ملنظمة املؤمتر ووبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الد
  

  :أدلة األقوال: المطلب الرابع

  . جبملة من األدلة اخلاصة والعامةاستدل أصحاب القول األول
أم حـــسبت أن أصـــحاب الكهـــب والـــرقيم كـــانوا مـــن آياتنـــا : (منهـــا قولـــه تعـــاىل

 اوى الفتيـــة إىل الكهـــف فقـــالوا ربنـــا آتنـــا مـــن لـــدنك رمحـــة وهيـــئ لنـــا مـــن أمرنـــا إذ-عجبـــا

 بعثنـاهم لـنعلم أي احلـزبني أحـصى مث-عددا على آذا�م يف الكهف سنني فضربنا-رشدا
  .)٣ ()ثوا أمداملا لب

إن جمـــرد فقـــد اإلحـــساس والـــشعور ال يعتـــرب دلـــيال كافيـــا للحكـــم بكـــون : قـــالوا

  ً.، فإن هؤالء النفر فقدوا والشعور ومل يعتربوا أمواتاًاإلنسان ميتا
ً موت الدماغ موتـا مبـين علـى فقـد املـريض لإلحـساس والـشعور، واحلكم باعتبار

  .)٤ (باملوتفال يعترب وحده كافيا للحكم 

ونــوقش هــذا االســتدالل بأنــه خــارج عــن حمــل النــزاع، ألن مــا حــصل ألصــحاب 
 كرامـة هلـؤالء مـن اإلغمـاء وال مـن املـوت، وهـو شـيءالكهف هو نوم طبيعي، وليس فيـه 

  .)٥ (الفتية

  .)٦ ()اليقني ال يزول بالشك(قاعدة : ومن أدلتهم

                                                           

 العلمـاء والمعطیـات الطبیـة، نـدوة الحیـاة ضـوء اجتهـادات الحیاة اإلنسانیة فـي نهایة: انظر )١(

 ).٤٢٤ص (اإلنسانیة بدایتها ونهایتها 

 ).٣٦ص ( اإلسالمي مجمع الفقهقرارات وتوصیات :  انظر)٢(

 ).١٢-٩(م  سورة الكهف، اآلیة رق)٣(

حقیقــة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة، نــدوة الحیــاة اإلنــسانیة بــدایتها :  انظــر)٤(

 ).٤٧٣ص (ونهایتها، 

 ).٣٨ص (موت الدماغ :  انظر)٥(

  ).٥٠ص (، واألشباه والنظائر للسیوطي )١/١٩٣(غمز عیون البصائر :  انظر)٦(
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

 بنــاء علــى مــوت ً إن اليقــني ا�ــزوم بــه هــو بقــاء حيــاة املــريض، وكونــه ميتــا:قــالوا

  .)١ (مثله بيقني إال-اإلنسان حياة وهو-اليقنيدماغه أمر مشكوك فيه، فال يزال 
  .)٢ ()األصل بقاء ما كان على ما كان(أيضا قاعدة ومن أدلتهم 

  .)٣ (ونعتربه واألصل بقاء الروح وعدم خروجها، فنبقى على هذا األصل :قالوا

الـشريعة اإلسـالمية الـيت بلغـت  أن حفـظ الـنفس مـن مقاصـد ًومن أدلتهم أيضا
  .)٤ (عليهامرتبة الضروريات الواجب احملافظة 

حمافظـة علـى الـنفس، ومراعـاة : ًويف اعتبار املريض يف حالـة املـوت الـدماغي حيـا

  .)٥ (املقصدهلذا 
  

  ً.واستدل أصحاب القول الثاين جبملة من األدلة أيضا

ما يــصبح اجلــسد اإلنــساين أن العمــالء قــرروا أن حيــاة اإلنــسان تنتهــي عنــدمنهــا 
  .ًعاجزا عن خدمة الروح واالنفعال هلا

 اجلــسد، خبــروجانقطــاع تــصرفها مــن : معــىن مفارقــة الــروح للجــسد: "قــال الغــزايل

انقطـــاع :  هـــي املـــستعملة هلـــا، ومعـــىن املـــوتاألعـــضاء آالتاجلـــسد عـــن طاعتهـــا، فـــإن 
  .)٦("، وخروج البدن عن أن تكون آلة لهعن البدنتصرفها 

ـــدماغ، فـــإن موجـــود يف مـــوت وهـــذا ـــروح ال  األعـــضاء ال تـــستجيب لتـــصرفات ال

  .)٧( بالروح هلا ال عالقةواحلركة املوجودة يف بعض األحيان إمنا هي حركة اضطرارية، 

                                                           

 ).٣٤٧ص(راحة الطبیة وأحكام الج) ١/٢٣٢(فقه النوازل :  انظر)١(

 ).٥١ص (واألشباه والنظائر للسیوطي ) ١/١٩٨(غمز عیون البصائر :  انظر)٢(

 ).٣٤٨ص (، وأحكام الجراحة الطبیة )١/٢٣٢(فقه النوازل :  انظر)٣(

 ).٢٦٦/ ٧(البحر المحیط :  انظر)٤(

 ).٣٤٨ص (وأحكام الجراحة الطبیة ) ١/٢٣٢(فقه النوازل :  انظر)٥(

 ).٤/٤٩٤(حیاء علوم الدین إ:  انظر)٦(

 العلمــاء المــسلمین والمعطیــات الطبیــة، ضــوء اجتهــاداتنهایــة الحیــاة اإلنــسانیة فــي :  انظــر)٧(

 ).٤٢٤ص (ندوة الحیاة اإلنسانیة بدایتها ونهایتها 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٨٣
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

وميكــــن أن ينــــاقش هــــذا الــــدليل بــــأن احلــــس واحلركــــة االختياريــــة باقيــــة يف امليــــت 

خــاع الـــشوكي واجلهـــاز اهلـــضمي، ًدماغيــا، وأعـــضاؤه تقـــوم بوظائفهــا كالقلـــب والكبـــد والن
  .فإذا وضع الطعام يف املعدة هضم وانتفع به وخرجت الفضالت بالتبول والتغوط

ومن كانت هذه حالة ال ميكن القول بأنه فاقـد للحـس واحلركـة االختياريـة، وإن 

  .)١ (الشوكيكانت صادرة من النخاع 
  

إىل نفــاذ املقاتــل  أن الفقهــاء حكمــوا مبـوت الــشخص يف اجلنايــات التفاتـا ومنهـا

 القــصاص علــى مــن جــىن عليــه يف تلــك احلــال، ومــع وجــود احلركــة االضــطرارية ومل يوجبــوا
كالــشاة إذا أخــرج الــذئب حــشو�ا وأبا�ــا حركتهــا حركــة اضــطرارية، فــال حتــل إذا ذحبــت، 

  .)٢("ًكما لو كان إنسانا ال جيب القصاص بقتله يف هذه احلالة

ًه مبـــين علـــى اعتبـــار امليـــت دماغيـــا حبـــال مـــن وميكـــن أن ينـــاقش هـــذا الـــدليل بأنـــ
ًوصــل إىل حركــة املــذبوح وهــذا غــري مــسلم، ألن امليــت دماغيــا حياتــه مــستقرة، ومل يــصل 

  .)٣ (تعملإىل حركة املذبوح فإنه قلبه ودورته الدموية، وعامة أعضائه ال تزال 

 بقــاء وللحيــاة املــستقرة قــرائن وأمــارات تغلــب علــى الظــن: "قــال يف مغــين احملتــاج
احليــاة، ويـــدرك ذلــك باملـــشاهدة، ومــن أمار�ـــا احلركــة الـــشديدة وانفجــار الـــدم بعــد قطـــع 

  .)٤(" وتدفقه، واألصح أن احلركة الشديدة تكفي وحدهاواملريءاحللقوم 

ومـــا فيـــه مـــن حيـــاة فهـــو حـــي وإن تـــيقن أنـــه ميـــوت بعـــد : "قـــال شـــيخ اإلســـالم
  .)٥ (".وعهودهصيته وصالته ًساعة، فعمر ابن اخلطاب تيقن وكان حيا، فجازت و

ـــد فـــتح صـــدره  ـــنفس عنـــه، وعن ـــا قـــد يتحـــرك أثنـــاء رفـــع أجهـــزة الت ًوامليـــت دماغي
 مـــشلفـــإ�م يعطونـــه وبطنـــه، وعنـــد فـــتح األوعيـــة الكـــربى الستئـــصال أعـــضائه، ولـــذلك 

                                                           

 ).١/٢٩٩(أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي :  انظر)١(

 ).٢/١٠٥(المنثور في القواعد :  انظر)٢(

 ).١/٢٩٩( أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي أحكام نقل:  انظر)٣(

 ).٤/٢٦٩: (انظر )٤(

 ).٢٣٨/ ٣٥(مجموع الفتاوي :  انظر)٥(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٨٤
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

احلركات، ويتفجر دمه عند قطع الوعاء الدموي الكبري، ألن دورته الدموية تعمـل كحـال 

ًدماغيااحلي 
) ١(.  

 يـرون أن مـوت الـدماغ إذ-األطباء هنا وهم-اخلربةاالستدالل بقول أهل ومنها 

  .)٢( حلياتهموت لإلنسان و�اية 

وينـــاقش هـــذا الـــدليل بـــأن أهـــل اخلـــربة وهـــم األطبـــاء خمتلفـــون علـــى رأيـــني، فـــال 
  .)٣( آخريكون قول بعضهم حجة على 

  :الترجيح: المطلب الخامس

 أوىل الـدماغ، هـوًعتبار اإلنسان ميتا مبجـرد مـوت إن القول األول القائل بعدم ا
  :األقوال بالتقدمي، وذلك ألمور ستة

قــــوة مــــا اســــتدل بــــه أصــــحاب القــــول األول، خبــــالف مــــا يــــرد علــــى أدلــــة : ًأوال

  .مقابليهم
  .تأيت اإلجابة على أدلة القائلني باعتبار موت الدماغ دليال على املوت: ًثانيا

 احليـاة، وال خيـرج عـن هـذا األصـل إال بيقـني مثلـه، أن األصـل يف اإلنـسان: ًثالثـا

ومــا ذكــره أصــحاب القــول الثــاين لــيس بيقــني وال يف حكمــة، ملــا وجــد يف حــوادث خمتلفــة 
  .)٤( ثانيةمن إثبات األطباء ملوت الدماغ وحكمهم بوفاة املريض، مث يعود إىل احلياة 

 ثبــت وجــود أطفــال بــال مــخ، وعــاش بعــضهم علــى حالتــه أكثــر مــن أنــه: ًرابعــا

ً، ممــا يــدل داللــة واضــحة علــى أن مــوت الــدماغ ال يعتــرب موجبــا للحكــم )٥( ســننيعــشر 
  .بالوفاة

                                                           

 ).١/٣٠٤(أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي :  انظر)١(

الحیـاة نهایة الحیاة اإلنسانیة فـي ضـوء اجتهـادات العلمـاء والمعطیـات الطبیـة، نـدوة :  انظر)٢(

 ).٤٢٤ص( ونهایتها اإلنسانیة بدایتها

 ).١/٣٠٩(أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي :  انظر)٣(

ًنقــال عـن حكـم االنتــزاع لعـضو مــن مولـود حــي ) ٣٥٣ص ( الجراحــة الطبیـة أحكـام: انظـر )٤(

 )٣ص (عدیم الدماغ 

طفــل (بعنــوان  مقــاال ١٤٠٩/ ١١/١٢بتــاریخ ) ٣٢٣( نــشرت جریــدة المــسلمون فــي عــددها )٥(

= ذكـرت حادثـة الطفـل الــذي ولـد بـدون مـخ، وقــرر ) بـال مـخ لكنـه یعـیش وینمــو ویـضحك



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

ـــة فـــال مـــانع مـــن احلكـــم  ـــاة موجـــودة يف حـــال فقـــد املـــخ بالكلي فـــإذا كانـــت احلي

ًنابضابوجودها يف حال موت الدماغ وبقاء القلب 
 )١(.  

بوجـــود ًأن األطبــاء يعتــربون مــوت الــدماغ دلــيال علــى الوفــاة يــسلمون : ًاخامــس

ً يف التــشخيص، وأن احلكــم بالوفــاة اســتنادا إىل هــذا الــدليل حيتــاج إىل فريــق طــيب أخطــاء
 باعتبـــار مـــوتوفحـــص دقيـــق، وهـــذا ال يتـــوفر يف كثـــري مـــن املستـــشفيات، ففـــتح البـــاب 

  .)٢( لألرواحم ينبغي قفله صيانة ًالدماغ دليال على املوت سيؤدي إىل خطر عظي

 اخلـــــالف بـــــني األطبـــــاء يف حتديـــــد الوفـــــاة الدماغيـــــة، فاملدرســـــة وجـــــود: ًسادســـــا

األمريكية تنص على أنه ال بد من موت الـدماغ بأكملـه، واملدرسـة الربيطانيـة تـنص علـى 
  .موت جذع الدماغ فقط

مــــن واخلالصــــة أن جمــــرد توقــــف القلــــب كمــــا أنــــه لــــيس حقيقــــة الوفــــاة بــــل هــــو 

عالماتــه، إذ مــن اجلــائز أن يتوقــف القلــب مث تعــود احليــاة بواســطة اإلنعــاش أو بــدون أي 
ســبب، كــذلك فــإن مــوت الــدماغ عالمــة وإمــارة علــى الوفــاة ولــيس هــو كــل الوفــاة بــدليل 

  .)٣( ذلك األطباء موت الدماغ مث حييا اإلنسان بعد يقرر فيهاوجود وقائع 

  

                                                                                                                                           

األطبــاء أنــه ال یعــیش أكثــر مــن أســبوعین، وبلــغ إلــى وقــت الخبــر خمــس ســنوات، وذكــر =

 لطفل یبلغ عمره اثنتي عشرة سنة، والثانیة لطفل یبلغ عمره ثـالث األولى: ینتحالتین آخر

 .سنوات

نقــال عـن حكـم االنتــزاع لعـضو مــن مولـود حــي ) ٣٥٣ص (أحكـام الجراحــة الطبیـة : ظـر ان)١(

 .عدیم الدماغ

 ).٣٥٣ص (أحكام الجراحة الطبیة :  انظر)٢(

 ).٢٣٣/ ١(فقه النوازل :  انظر)٣(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  
  :المبحث الثاني

  يها المترتبة على الموت الدماغياآلثار المختلف ف
  

  :رفع أجهزة اإلنعاش عنه: المطلب األول
  

 باإلنعــاش، ىتــسميتلقــى املــصابون بــاملوت الــدماغي معاجلــة مكثفــة ملــساعد�م 

وحقيقتهـــا حماولـــة الطبيـــب إعطـــاء املـــصاب فرصـــة ليعـــود فيهـــا تنفـــسه، وقلبـــه ودماغـــه إىل 
ـــه قبـــل اإلصـــابة الوضـــع الطبيعـــي، أو إىل مـــا هـــو أدىن مـــن ذلـــك أو أ فـــضل ممـــا كـــان علي

باســتخدام أجهــزة معينــة، تــساعد األجهــزة احلياتيــة يف القيــام بوظائفهــا، أو تعــوض بعــض 

  .)١( بنيهااألجهزة املعطلة للوصول إىل تفاعل منسجم 
، )أجهـــــزة اإلنعـــــاش( نـــــسبة إليهـــــا تـــــسمىواألجهـــــزة املـــــشاركة يف هـــــذه العمليـــــة 

  .ها تزولوبوجودها تستمر مظاهر احلياة، وبرفع

ًوألمهيتهــا صــارت مــدار حبــث عنــد فقهــاء العــصر يف حكــم رفعهــا تغليبــا جلانــب 
  .الوفاة أو إبقائها بناء على وجود مظاهر الستمرار احلياة

  :واملستخلص من كالمهم أن األمر ال خيلو من صور أربع

عــودة أجهــزة املــريض البدنيــة إىل أداء وظائفهــا كــالتنفس وانتظــام : الـصورة األوىل
ربات القلــب يف حالــة طبيعيــة، ويقــرر الطبيــب حينئــذ رفــع األجهــزة، لتحقــق الــسالمة ضــ

  .وزوال اخلطر

وهــذه احلــال ال يتــصور وقــوع اخلــالف فيهــا أصــال، أل�ــا مبنزلــة قطــع الــدواء عــن 
  .املريض بعد شفائه

 التــنفس، وعــدم القابليــة للقلــب، وانقطــاعحــدوث التوقــف التــام : الــصورة الثانيــة

، وحينهـا يقـرر الطبيـب رفـع اجلهـاز، لتحقـق الوفـاة، وهـذه احلـال كـسابقتها، آللة الطبيب

                                                           

ــة المجمــع الفقهــي اإلســالمي :  انظــر)١( بحــث اإلنعــاش للــشیخ محمــد المختــار الــسالمي، مجل

 .٢٣١النوازل للشیخ بكر أبو زید ص ، وفقه ٤٨١ص / ٢/ ٢عدد 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

، بـل يتحـتم هنـا رفعهـا لتحقـق الوفـاة )١( بقائهـاللقطع مبوت املريض، وامتناع انتفاعه مـن 

ًشرعا وقدرا ً.  
ًبقــاء جــذع الــدماغ حيــا، وتــردي صــحة املــريض، لكــن مــع عــدم : الــصورة الثالثــة

يزيـــد األمل أو يـــؤخر حـــدوث الـــشفاء، وال جيـــوز ههنـــا رفـــع وفـــاة دماغيـــة، ورفعهـــا وجـــود 

  .)٢( باملريضاألجهزة ملا فيه من اإلضرار 
  

ًمــوت املــريض موتــا دماغيــا، وعــدم وجــود أي نــشاط كهربــائي يف : الــصورة الرابــع ً
رسـم املــخ بآلــة الطبيــب، وتقريـر الطبيــب أنــه مبجــرد رفــع اآللـة عــن املــريض يتوقــف القلــب 

  .والتنفس الصناعيني

  

 الفقهـاء، ومتعلـقوهذه الصورة هي حمـل اإلشـكال، ومـورد اخـتالف النظـار مـن 
ً مــن يــرى أن يف إبقــاء املــريض مرتبطــا ىن احلكــم فيــه قــول األطبــاء، وفــيهماجتهــادهم، ومبــ

  .جبهاز اإلنعاش رغم تلف دماغه النهائي مجلة من األضرار

وم منهــــا أن املــــريض الــــذي تــــوفرت فيــــه شــــروط تــــشخيص مــــوت الــــدماغ، حمكــــ
  .إىل نقطة الالعودة، وأن توقف بقية األعضاء عن العمل واقع ال حمالةبوصوله 

ًومنهـا صــعوبة تــأمني العنايــة الفائقــة للمــريض امليــت دماغيــا، ألن أجنحــة العنايــة 
املركــزة حمــدودة العــدد يف كــل مستــشفيات العــامل، ووجــود امليــت دماغيــا مينــع تــوفري ســرير 

  .ملريض آخر ميكن إنقاذ حياته

  

 مـدة طويلـة، يتـسبب يف ازديـاد جثـة هامـدةًأن بقاء املريض امليت دماغيـا ومنها 
  .أحزان ذويه، ويعظم معانا�م

ومنهــــا اهلــــدر املــــادي الناشــــئ عــــن تطويــــل مــــدة بقــــاء املــــريض حتــــت مــــساعدة 

األجهــزة، بــسبب التكــاليف الباهظــة للعنايــة املركــزة الــيت تــسجل علــى حــساب املــال العــام 
  .اخلاص للفرد، وإمكانية االستفادة منها يف أمور أخرى أنفعللدولة أو املال 

                                                           

 .المصدرین السابقین:  انظر)١(

 .٣٧-٣٦ ص األجهزة للطریقيرفع :  انظر)٢(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

ــــة املركــــزة،  ومنهــــا ســــريان روح اإلحبــــاط إىل نفــــوس العــــاملني يف وحــــدات العناي

  .)١( اآلخرينملعرفتهم بأن مآل جهودهم آيل، مما يؤثر على مستوى عنايتهم باملرضى 
از رفــع أجهــزة ومالحظــة هــذه األضــرار حــدا جبماعــة مــن الفقهــاء إىل احلكــم جبــو

  .اإلنعاش يف هذه الصورة

ومن ذلـك قـرار ا�مـع الفقهـي اإلسـالمي التـابع لرابطـة العـامل اإلسـالمي، وجـاء 
املريض الذي ركبت على جسمه أجهـزة اإلنعـاش جيـوز رفعهـا، إذا تعطلـت : "فيه ما نصه

طــل ، وقـررت جلنــة مــن ثالثــة أطبـاء اختــصاصني خــرباء أن التعمجيـع وظــائف دماغــه �ائيــا

 األجهــزة املركبــة، ًآليــا، بفعــلال رجعــة فيــه، وإن كــان القلــب والتــنفس ال يــزاالن يعمــالن 
ـــــب، توقفـــــا تامـــــا بعـــــد رفـــــع  ـــــف التـــــنفس والقل ـــــه شـــــرعا، إال إذا توق ًلكـــــن ال حتكـــــم مبوت ً ً

  .)٢("األجهزة

املــؤمتر اإلســالمي، وزاد  جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل التــابع ملنظمــة وحنــوه قــرر
  .)٣(" أن يأخذ الدماغ بالتحللوهو: "ًقيدا

  ً: جلواز رفع األجهزة عن املتويف دماغياثالثة شروطوينتظم يف القرارين 

ًتعطل مجيع وظائف دماغه تعطال �ائيا: األول ً.  
صـدور حكـم طـيب مـن جلنــة مكونـة مـن ثالثـة أطبـاء اختـصاصيني خــرباء : الثـاين

  .أن التعطل ال رجعة فيه، وغلبة الظن بعدم شفائه

  .)٤( فأكثر رد ذلك إىل طبيبني ١٥٩٦٤ فتوى اللجنة الدائمة رقم ويف
  .أن يأخذ الدماغ بالتحلل: الثالث

ًومـــع اجتمـــاع هـــذه الـــشروط ينبغـــي أن يعلـــم أنـــه ال حيكـــم مبوتـــه شـــرعا، إال إذا 
ًتوقف التنفس والقلب، توقفا تاما بعد رفع األجهزة ً.  

                                                           

دراســـة وزارة الـــصحة بالمملكـــة العربیـــة الــسعودیة عـــن مـــوت الـــدماغ، مجلـــة مجمـــع :  انظــر)١(

محمـد األشـقر مجلـة مجمـع . ، وبحثـت نهایـة الحیـاة، د٧٤١ص /٣/٢الفقهي اإلسالمي، 

 .٦٦٥ص / ٢/ ٣قهي اإلسالمي الف

 .٢١٤ اإلسالمي قرارات مجمع الفقهي )٢(

 .٨٠٩ص / ٣/٢مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  )٣(

 .١٠٣، ص ٥٨ مجلة البحوث اإلسالمیة العدد )٤(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  :الجناية عليه: المطلب الثاني
، واألحكــام الفقهيـــة التــصوير الطـــيبي نازلــة حادثـــة مــن جهـــة إن املــوت الـــدماغ

متعلقــــة �ــــذا التــــصوير، والفقيــــه يــــضطر إىل ختــــريج تلــــك األحكــــام علــــى نظائرهــــا، ومــــن 

  ً.مفردا�ا النظر يف حكم اجلناية على املتوىف دماغيا

ًوللمتـــوىف دماغيـــا نظـــائر عنـــد الفقهـــاء، منهـــا مـــسألة مـــن قطـــع عنقـــه وبقـــي مـــن 
، وفيــه الــروح، فقتلــه آخــر، ومنهــا مــسألة مــن أجهــز علــى منفــوذ املقاتــل مــن احللقــوم قليــل

األوىل ال تبقـى معهـا احليـاة، واألخـرى : غريه، ومنها مـسألة مـن جـىن عليـه اثنـان جنايتـان

كانـت بــضرب العنــق، فهــذه املـسائل أشــبهتها مــن جهــة بقــاء احليـاة مــن وجــه وزواهلــا مــن 
  .وجه آخر

  

  : فيهن على أقوالونخمتلف-اهللا رمحهم-والفقهاء
، واألظهــر )١( احلنفيـةأنـه يقـتص مـن األول دون الثـاين، وهـو قـول : القـول األول

  .)٤( واحلنابلة، )٣( الشافعية، وقول )٢( املالكيةعند 

أن األول هــو القاتـل، ألنــه صـربه إىل حالــة املـوت، أمــا الثـاين فــال يعــد : ودلـيلهم
  .، فهو ميت حقيقة)٥( امليتًقاتال، ألن من هذه حالة يف حكم 

  .)٦( املالكية، وهو قول بعض من الثاينأنه يقتص : القول الثاين

  .)٧( األحياءًأن الثاين ملا أجهز على ا�ين عليه كان معدودا من مجلة : ودليلهم
ًأيضاأ�ما يقتالن به، وهو قول لبعض املالكية : القول الثالث

 )٨(.  
                                                           

 .٦/٥٤٤الدر المختار :  انظر)١(

 .٦/٢٤٤التاج واإلكلیل :  انظر)٢(

 .١٣-٤/١٢مغني المحتاج :  انظر)٣(

 .٦٨٣/ ٧لمغني البن قدامة ا:  انظر)٤(

 .٤/١٧، ومغني المحتاج ٥/٥١٦كشاف القناع :  انظر)٥(

 .٨/٨، وحاشیة العدوي على الشرح الكبیر ٦/٢٤٤التاج واإلكلیل :  انظر)٦(

 .٦/٥٤٤، والدر المختار ٦/٢٤٤التاج واإلكلیل :  انظر)٧(

 .٦/٢٤٤التاج واإلكلیل :  انظر)٨(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  .)١( لالقتوقوع االشرتاك بينهما يف : ودليلهم

  
وسبب اخلالف بينهم اختالفهم هـل مـات جبنايـة األول أم الثـاين؟ أم جبنايتهمـا 

  ًمعا؟

، ملا يف الصحيحني يف قصة قتل أيب جهل، وقـد عـاله األولوالراجح هو القول 
معاذ ابن عمرو بن اجلمـوح ومعـاذ بـن عفـراء بـسيفيهما، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

:  قــــالاجلمــــوح، وإمنــــاقــــضى بــــسلبه ملعــــاذ بــــن عمــــرو بــــن ، و)٢("كالكمــــا قتلــــه: "وســــلم

تطيبــا لقلــب اآلخــرمن حيــث إن لــه مــشاركة فيقتلــه، وإال فالقتــل الــشرعي " كالكمـا قتلــه"
ـــه  ـــذي يتعلـــق ب ـــه اســـتحقاق الـــسلبال ، وهـــو اإلثخـــان يف أيب جهـــل، وإخراجـــه عـــن كون

  .ًممتنعا، إمنا وجد من معاذ بن عمرو بن اجلموح، فلهذا قضى له بالسلب

  
وبعــد ذا فــال قــصاص علــى مــن جــىن علــى الــشخص املوجــود حتــت أجهــزة اإلنعــاش، وقــد 

  .مات دماغه، ألنه يف حكم امليت، إال أنه ينبغي تعزيز الفاعل واهللا أعلم

  
  :التوارث: المطلب الثالث

ًتقــدم ختــريج اجلنايــة علــى املتــوىف دماغيــا علــى نظــائر فقهيــة جــرى فيهــا اخللــف 
ات، وكـــذلك يف التــــوارث فـــإ�م خمتلفـــون فيـــه بـــالنظر إىل الــــصور عنـــد الفقهـــاء يف اجلنايـــ

  :السابقة على أقوال

  

  .)٣( احلنفيةأنه ال يرث ويورث، وهو قول : القول األول
  .)٤( املالكيةأنه يرث ويورث، وهو قول عند : القول الثاين

                                                           

 .٨/٨، وحاشیة العدوي ٦/٢٤٤التاج واإلكلیل :  انظر)١(

 .من حدیث عبد الرحمن بن عوف) ١٧٥٢(ومسلم ) ٢٩٧٢( أخرجه البخاري رقم )٢(

 .٦/٥٤٤رد المختار :  انظر)٣(

 .٨/٧حاشیة العدوي :  انظر)٤(



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

 وقـــــول ،)١( املالكيـــــة يـــــورث، وهــــو قـــــول عنـــــد يـــــرث والأنـــــه ال : القــــول الثالـــــث

  .)٣( واحلنابلة )٢( الشافعية
  

ًوسبب اخلالف بينهم هو يف اعتبار موته حقيقيا أم حكميا؟ ً  

فأصـحاب القـول األول نزلـوه منزلـة امليـت حقيقـة، وأصـحاب القـول الثـاين فرقــوا 
بني اإلرث منه وتوريثه للرتدد يف حالـه، معـىن حيـاة ومـوت فيـه، وأصـحاب القـول الثالـث 

  .ة هلا حال خاصةجعلوه يف حكم األحياء حياة اعتباري

والـراجح هـو القـول الثالـث، ألن حتقــق حيـاة الـوارث شـرط يف اســتحقاقه اإلرث 
ًوحتقيق املوت شـرط يف توريـث غـريه منـه، ومهـا هنـا متعـذران، فـال يـرث املتـوىف دماغيـا وال 

  .يورث

  .)٤( املعاصرينوهو قول مجع من الفقهاء 

                                                           

 .٦/٢٤٤التاج واإلكلیل :  انظر)١(

 .٣/٢مغني المحتاج :  انظر)٢(

 .٧/١٨٧المغني البن قدامة :  انظر)٣(

ـــه :  انظـــر)٤( ـــوازل دفق ـــد، ص . الن ـــة المـــستجدة، د٢٣٤بكـــر أبـــو زی محمـــد . ، المـــسائل الطبی

 .٢/٥٢ النتشة



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  اخلامتة
  وفيها نتائج البحث

  . وسكونهالشيء لغة العرب ذهاب قوة أصل املوت يف: ًأوال

  .حقيقة الوفاة يف الشرع مفارقة الروح للجسد: ًثانيا

من عالمات املوت الـيت ذكرهـا الفقهـاء اسـرتخاء القـدمني، وميـل األنـف، : ًثالثا

واخنــــساف الــــصدغني، ومتــــدد جلــــدة اخلــــصية، ومتــــدد جلــــدة الوجــــه، وانقطــــاع الــــنفس، 
 الرائحـة، وانفـصال كفيـه، اليـدين، وتغـريوانفـراج زنـدي وإحداد البصر، وانفراج الشفتني، 

  .وغيبوبة سواد العني

ً الدمويــة توقفــا ال رجعــة فيــه والــنفس والــدورة األطبــاء توقــف القلــب يعتــرب: ًرابعــا
  .العالمة الفارقة بني احلياة واملوت

وهنـــــاك عالمـــــات عامـــــة تـــــدل علـــــى املـــــوت عنـــــد األطبـــــاء فمـــــن ذلـــــك ارختـــــاء 
ل ضمنه ما ذكره الفقهاء من انفراج الـشفتني فـال ينطبقـان، ارختـاء العضالت، وهذا يدخ

الرميـــة القـــدمني فـــال ينتـــصبان، واخنـــساف الـــصدغني، وانفـــصال الكفـــني وحنوهـــا، والزرفـــة 

  . الرمي، والتعفن الرميوالتيبس

  :هناك رأيان ألهل االختصاص الطي يف حتديد املوت الدماغي: ًخامسا

املـخ، واملخـيخ، (هو توقف مجيع وظائف الدماغ أن موت الدماغ : الرأي األول

ًتوقفا �ائيا ال رجعة فيه، وهذا رأي املدرسة األمريكية) وجذع الدماغ ً.  

ًتوقــف وظـــائف جـــذع الـــدماغ فقـــط توقفـــا : أن مـــوت الـــدماغ هـــو: الــرأي الثـــاين
  .ً�ائيا ال رجعة فيه، وهذا رأي املدرسة الربيطانية

ـــاء الفرنـــسيون : ًسادســـا ـــدماغ، كـــان األطب هـــم أول مـــن نبـــه إىل قـــضية مـــوت ال

  ".مرحلة ما بعد اإلغماء"م فيما امسوه ١٩٥٩وذلك عام 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

أسباب موت الدماغ ترجـع إىل إصـابات احلـوادث، والـرتف الـداخلي يف : ًسابعا

  .، وخراج الدماغوالسجايا الدماغ، والتهابالدماغ مبختلف أسبابه، وأورام الدماغ، 

ً الوفاة الدماغيـة موتـا، والـراجح القـول بعـدم اعتبـار  اخلالف يف عدجريان: ًثامنا
  .ًاإلنسان ميتا مبجرد موت دماغه

اخــتالف الفقهــاء يف مجلــة مــن اآلثــار املرتتبــة علــى ذلــك كرفــع األجهــزة، : ًتاســعا

  .وقصاص، اجلناية، والتوارث

 مــن صــحة القــصاص بــشروط معينــة، وعــدم اإلنعــاشوتــرجح جــواز رفــع أجهــزة 

  .ن يعزر مرتكبها، وأنه ال يرث وال يورثاجلناية عليه، لك





       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

  

  كشاف املصادر واملراجع

  
هـــشام آل الـــشيخ، مكتبـــة :  أثـــر التقنيـــة احلـــديث يف اخلـــالف الفقهـــني تـــأليف -١

 .هـ١٤٢٨الرشد، الرياض، الثانية 

حممــــد بـــــن حممــــد املختـــــار الـــــشنقيطي، دار : ، تـــــأليفأحكــــام اجلراحـــــة الطبيــــة -٢
 .، الثانية١٤١٥الشارقة، الصحابة، 

يوســـف األمحـــد، : حكـــام نقـــل أعـــضاء اإلنـــسان يف الفقـــه اإلســـالمي، تـــأليفأ -٣

 .هـ١٤٢٧كنور إشبيليا، اململكة العربية السعودية، األوىل 
 .بريوت-املعرفةحممد بن حممد الغزايل، دار : إحياء علوم الدين، تأليف -٤

ـــسيوطي، دار الكتـــب : األشـــباه والنظـــائر، تـــأليف -٥ ـــد الـــرمحن بـــن ايب بكـــر ال عب

 .١٤٠٣، بريوت العلمية
أمحــد الــصاوي، دار الكتــب العلميــة، : بلغــة الــسالك ألقــرب الــسالك، تــأليف -٦

 .حممد عبد السالم شاهني: هـ، حتقيق١٤١٥بريوت، األوىل 

حممــــد بــــن يوســــف بــــن أيب القاســــم : التــــاج واإلكليــــل ملختــــصر خليــــل، تــــأليف -٧
 .، الثانية١٣٩٨-بريوت-الفكر اهللا، دار أبو عبدالعبدري 

حييــــي بــــن شــــرف النــــووي، دار القلــــم، دمــــشق، : ظ التنبيــــه، تــــأليفحتريــــر ألفــــا -٨

 .عبد الغين الدقر: هـ، حتقيق١٤٠٨األوىل 
علي الصعيدي العدوي املـالكي، :  حاشية العدوي على الشرح الكبري، تأليف -٩

 .١٣١٨ الطبعة األوىل، مصورة-بريوت-صادردار 

ابـن عابـدين، دار :  رد احملتار على الدر املختار شرح تنـوير األبـصار، تـأليف - ١٠
 .١٤٢١-بريوتالفكر للطباعة والنشر، 

حيـــي بـــن شـــرف النـــووي، املكتـــب :  روضـــة الطـــالبني وعمـــدة املفتـــني، تـــأليف - ١١

 .هـ١٤٠٥اإلسالمي بريوت، الثانية 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩٥
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 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

حممــد ناصــر الــدين األلبــاين، مكتبــة : سلــسلة األحاديــث الــصحيحة، تــأليف - ١٢

 .هـ١٤١٦املعارف، الرياض، الطبعة األوىل 
حممـــد : حملمــد يزيـــد القـــزويين، دار الفكــر، بـــريوت، حتقيـــق: ن ماجـــه ســنن ابـــ - ١٣

 .فؤاد عبد الباقي

أمحــد بـــن احلـــسني البيهقــي، مكتبـــة دار البـــاز، مكـــة : تـــأليف: ســنن البيهقـــي - ١٤
 .حممد عبد القادر عطا: هـ، حتقيق١٤١٤املكرمة، 

حملمد بن عيسى الرتمذي، دار إحياء الـرتاث العـريب، بـريوت، : سنن الرتمذي - ١٥

 .أمحد شاكر: قيقحت
ســـــنن الـــــدارمي، لعبـــــد اهللا بـــــن عبـــــد الـــــرمحن الـــــدارمي، دار الكتـــــب العـــــريب،  - ١٦

 .فواز زمريل وخالد السبع: هـ، حتقيق١٤٠٧بريوت، األوىل، 

كمــال الــدين حممــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي، : شــرح فــتح القــدير، تــأليف - ١٧
 .دار الفكر، بريوت، الثانية

حممـد بـن : در واحلكمـة والتعليـل، تـأليفشفاء العليل يف مسائل القضاء والق - ١٨

حممــد : ، حتقيــق١٣٩٨ الدمــشقي، دار الفكــر، بــريوت، بــن أيــوبأيب بكــر 
 .بدر الدين النعساين

صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل البخاري، دار ابن كثري، دمشق، حتقيـق  - ١٩

 .غاءاآلمصطفى 
عــريب، صــحيح مــسلم، ملــسلم بــن احلجــاج النيــسابوري، دار إحيــاء الــرتاث ال  - ٢٠

 .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق

حممد البـار، دار القلـم، . زهري السباعي، ود. د: الطبيب أدبه وفقهه، تأليف - ٢١
 .هـ١٤٢٦سوريا، الثالثة 

أمحــد بــن حممــد :  غمــز عيــون البــصائر شــرح كتــاب األشــباه والنظــائر، تــأليف - ٢٢

 .هـ، األوىل١٤٠٥احلنفي احلموي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
أمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر : فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، تــــأليف - ٢٣

 .حمب الدين اخلطيب: العسقالين، دار املعرفة، بريوت، حتقيق

بكـــر بـــن عبـــد اهللا أبـــو زيـــد، مؤســـسة الرســـالة، لبنـــان، : فقـــه النـــوازل، تـــأليف - ٢٤
 هـ،١٤١٦األوىل 



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

 جمــــد الــــدين حممــــد بــــن يعقــــوب الفــــريوز آبــــادي،:  احملــــيط، تــــأليف القـــاموس - ٢٥

 .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة، بريوت، السادسة 
دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب، لبنــــان، : لــــسان العــــرب للعالمــــة ابــــن منظــــور، ط - ٢٦

 .هـ١٤١٩الثالثة، 

جمموع فتـاوي شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، أمحـد عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين،  - ٢٧
ي عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم العاصـم: مكتبة ابن تيميـة، الثانيـة، حتقيـق

 .النجدي

 .حممد بن أيب بكر الرازي، دار الكتب العلمية: خمتار الصحاح، تأليف - ٢٨
حممـد بـن عبـد اهللا احلـاكم النيـسابوري، : املـستدرك علـى الـصحيحني، تـأليف - ٢٩

مـصطفى عبـد القـادر : هـ، حتقيق١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت، األوىل 

 .عطا
حممـــــد اخلطيـــــب : أليف مغـــــين احملتـــــاج إىل معرفـــــة معـــــاين ألفـــــاظ املنهـــــاج، تـــــ - ٣٠

 .بريوت-الفكرالشربيين، دار 

املغــين ملوفــق الــدين بــن قدامــة املقدســي، دار عــامل الكتــب، الطبعــة اخلامــسة  - ٣١
 .عبد الفتاح احللو. عبد اهللا الرتكي و د. د: هـ، حتقيق١٤٢٦

عبــد الــسالم هــارون، : امحــد بــن فــارس زكريــا، حتقيــق: تــأليف: مقــاييس اللغــة - ٣٢

 .دار اجليل
حممــــد بــــن �ــــادر بــــن عبــــد اهللا الزركــــشي، وزارة :  القواعــــد، تــــأليفاملنثــــور يف - ٣٣

تيــسري . د: ، الثانيــة، حتقيــق١٤٠٥-الكويــت-اإلســالميةاألوقــاف والــشئون 

 .فائق أمحد حممود
 الفكـر، الـدقر، دارنـدى حممـد :  موت الدماغ بني الطـب واإلسـالم، تـأليف - ٣٤

 .هـ١٤٢٤سوريا، 

ــــة، حبــــث مت - ٣٥ ــــدماغي وآثــــاره الفقهي ــــأليف فهــــد املــــوت ال ــــات الــــدكتوراه، ت طلب
 .العريض

املـــــوت الـــــدماغي وآثـــــاره، حبـــــث متطلبـــــات الـــــدكتوراه، تـــــأليف عبـــــد احملـــــسن  - ٣٦

 .املعيوف



       
 

 

 
 
 

 
 

٨٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
 

 املوت الدماغي واآلثار املختلف فيها املرتتبة عليه

أمحــد حممــد كنعــان، دار النفــائس، لبنــان، : املوســوعة الطبيــة الفقهيــة، تــأليف - ٣٧

 .هـ١٤٢٧الثانية، 
يـــــة والـــــشئون اإلســـــالمية، الكويـــــت، الثانملوســـــوعة الفقهيـــــة، وزارة األوقـــــاف ا - ٣٨

 .هـ١٤٢٦

مصطفى الذهيب، دار احلـديث، .عضاء بني الطب والدين، تأليف، دنقل األ - ٣٩
 .هـ١٤١٤القاهرة، األوىل 

  

  


