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٩٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

ا  

z { | }  

                                                                  إن الحمــد هللا  نحمــده ونــستعینه ونــستغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا، مــن 

          اهللا وحده                                                         یهد اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

     . )١ (    ... ً                                ًال شریك له، وأن محمدا عبده ورسوله

                                                    فقـــد جـــاءت الـــشریعة اإلســـالمیة، بالعقیـــدة الحنیفیـــة، واألخـــالق   :     وبعـــد

                                                               النبویــــة، فبهــــرت العقــــول بكمالهــــا، وســــحرت األلبــــاب بجمالهــــا، فهــــي خاتمــــة 

                                                            الـــدیانات، وآخـــر الرســـاالت، وكانـــت بحـــق مـــسك الختـــام، فـــي صـــدق األخبـــار 

                                                     ، وكــان مــن لــوازم شــمولها، وأدلــة عمومهــا، صــالحها لكــل زمــان            وعــدل األحكــام

ٕ                                                                ٕومكــان، وحــال وانــسان، علــى مــر الزمــان، إلــى أن یــصیر النــاس عنــد المرجــع 

                                                  فریــق فــي الجنــة وفریــق فــي الــسعیر، ومــن هنــا اهــتم الــشرع   :                والمــصیر، فــریقین

                                                           

  )     ٣٧٢٠ (                 أخرجهــا أحمــد بــرقم   )                        النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم   (                قطعــة مــن خطبــة    هــذه    ) ١ (

                                           وأبـــــو داود كتـــــاب النكـــــاح بـــــاب خطبـــــة النكـــــاح بـــــرقم   )    ٣٩٢ / ١ (               مـــــسند ابـــــن مـــــسعود 

                                                      ، والترمــذي كتــاب النكـــاح بــاب مـــا جــاء فــي خطبـــة النكــاح بـــرقم  )   ٢٣٨ / ٢ (  ،  )    ٢١١٨ (

  )     ١٤٠٤ (       ة بـــرقم                                        ، والنـــسائي كتـــاب الجمعـــة، بـــاب كیفیـــة الخطبـــ )   ٤١٣ / ٣ (  ،  )    ١١٠٥ (

  ،  )   ٦٠٩ / ١    ). (    ١٨٩٢ (                 خطبــة النكــاح بــرقم   :                            ، وابـن ماجــه كتــاب النكــاح بـاب )   ١٠٤ / ٣ (

           زاد المعـاد   :          ابـن القـیم  :     انظـر (                                                وحسنه الترمذي وقوى سنده شـعیب وعبـدالقادر األرنـؤوط 

                       فـــــي مــــشكاة المـــــصابیح بـــــرقم   )  ١ / ٥ (                           ، وصــــححه األلبـــــاني فــــي الـــــصحیحة  )   ١٨٠ / ١ (

  ،  )    ٢١١٨ (                 وصــــــحیح أبــــــي داود ح   )   ١٠   (               وفـــــي خطبــــــة الحاجــــــة  )     ٥٨٦٠ ( و  )     ٣١٤٩ (

                وصـحیح الترمـذي ح   )     ٣٢٧٧ (                  ، وصـحیح النـسائي ح  )    ١٥٤٧ (                 وصحیح ابـن ماجـه ح 

                                                         أحمد آل عبداللطیف جامع األحادیـث واآلثـار التـي أخرجهـا أو حكـم   :     انظر   ) (    ١١٠٥ (

    ).   ١٠٧     ــ    ١٠٤ / ٦ (                علیها  األلباني، 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                                   الشریف باإلنسان في دینه وبدنـه وعقلـه ومالـه وعرضـه،  إذ هـو خلیفـة اهللا فـي 

ًمارة أرضـه، وكـان مـن مقاصـد الـشرع بنـاء الفـرد بنـاء سـلیما، وتكوینـه تكوینـا  ع ً                                                                     ً ً

ـــدین   : ً                                              ًمـــستقیما، فـــي جـــانبین كبیـــرین جـــامعین لخیـــري الـــدارین                وهمـــا صـــالح ال

                           شـأن األطبـاء؛ ولـذا قـال اإلمـام   :                    شـأن العلمـاء والثـاني  : ٕ                  ٕواصالح البدن، فـاألول

               لعلمـــــاء ألدیـــــانهم                          صـــــنفان ال غنـــــى للنـــــاس عنهمـــــا ا   (-        رحمـــــه اهللا -        الـــــشافعي 

   . )١ ( )               واألطباء ألبدانهم

                                                           فالطــب مجــال واســع، یحــوي العدیــد مــن الوقــائع، ولمــا كانــت الحــوادث 

                                                                   متجــددة، والنــوازل متعــددة، مــع عــدم جــواز خلــو الحــوادث مــن األحكــام؛ إذ هــذا 

ــــإن صــــاحب المــــسؤولیة العظمــــى، والمــــضطلع                                                          طعــــن فــــي شــــریعة اإلســــالم، ف

                                    مي بثوبــه الفــضفاض الواســع، المبنــي علــى                               بالعملیــة الكبــرى، هــو الفقــه اإلســال

                                       قد وقع اختیـاري بعـد االسـتخارة واالستـشارة،      لذا ف                          معرفة النصوص وفهم الواقع، 

ــــالي ــــى النحــــو الت    طــــب   :                                                          علــــى موضــــوع أســــمه باإلشــــارة، وأرقمــــه بالعبــــارة، عل

                                     الحاالت الحرجة من منظور الفقه اإلسالمي

   :              أهمیة الموضوع 

                                تتعلـــق بجانـــب مهـــم فـــي حیـــاة النـــاس                            تكمـــن أهمیتـــه فـــي تطرقـــه لمـــسائل  - ١

   .                                  الیومیة، وهو جانب الحفاظ على الصحة

                                                           

           عبــد المعطــي   :        لــسنة، ت                 الطــب مــن الكتــاب وا  :                        موفــق الــدین عبــد اللطیــف-         البغــدادي   ) ١ (

   .   ١٨٧  :     م، ص    ١٩٨٨  ،  ٢                           قلعجي، بیروت دار المعرفة، ط



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                            تظهر أهمیته في أن بعض مسائله هي حدیث الساعة، ومثار الجدل في   -    

         الساحة، 

ً                                                                 ًأن كثیــرا مــن مــسائله قــد كثــر النقــاش فیهــا، أو عمــت بهــا البلــوى، وتــشعبت   -

  .                          اآلراء وتحتاج إلى بیان شرعي

                               واستقــــصاء مــــسائله، وبیــــان أحكامهــــا  ،            اء المعاصرین                   أهــــدف فیــــه إلــــى جمــــع آر

  .       الشرعیة

ً                                                                ًأهــدف فیــه إلــى الوصــول إلــى الحكــم الــشرعي فــي هــذه المــسائل وبحثهــا بحثــا 

ًعصریا نظرا ألبعادها المستجدة وما یبني علیها من األحكام الشرعیة ً                                                            ً ً.  

                                                             أهــدف فیــه إلــى الوصــول إلــى دراســة شــرعیة طبیــة تــضاف إلــى فقــه الطبیــب 

  .                       اء والفقهاء على حد سواء          لتعین األطب

   :               الدراسة السابقة

                                     علـــــى رســــالة مــــستقلة وشـــــاملة جمعــــت مـــــسائل -           حـــــسب علمــــي -       لــــم أقــــف 

   :                             وجاءت الدراسات علي النحو اآلتي        الموضوع 

                                                            أحكـــام التـــداوي والتطبیـــب فـــي الفقـــه اإلســـالمي، دراســـة مقارنـــة، رســـالة  -  ١

          إبـراهیم  :                                                       مقدمة للحصول علـى درجـة الـدكتوراة فـي الفقـه المقـارن، إعـداد

   .         مصطفى أدي

    عبـد   :                                                             القضاء بالقرائن المعاصرة، رسالة لنیل درجـة الـدكتوراة مقدمـة مـن -  ٢

  .                   اهللا بن سلیمان العجالن



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                            العملیــات الجراحیــة وأحكامهــا فــي الفقــه اإلســالمي، بحــث تكمیلــي لنیــل  -  ٣

                      یوسـف بـن عبـد اللطیـف بـن   :                                       درجة الماجستیر في الفقه المقارن، إعـداد

  .         حمد الجبر

                                                     بیة المتعلقـة بالنـساء فـي الفقـه اإلسـالمي، رسـالة مـا جـستیر           األحكام الط -  ٤

  /                                                           فـــي الفقـــه وأصـــوله مـــن كلیـــة الـــشریعة فـــي الجامعـــة األردنیـــة، إعـــداد 

                                                       محمـــد خالـــد منـــصور، وتحـــدث فیـــه عـــن مـــشروعیة التـــداوي ومـــشروعیة 

                                                             الفحـص الطبــي ونظــر الرجــل للمــرأة حــال القیــام بــالفحص الطبــي وأهلیــة 

  .             شيء من اإلیجاز                        الطبیب الفاحص ومساعدیه ب

        وجهـــدي -ً              ً  جـــزاهم اهللا خیـــرا-                                  وعلـــى هـــذا فالنـــاظر فـــي جهـــود الـــسابقین  -  ١

                                االخــتالف بــین الدراســات الــسابقة وطــب                          الالحــق فــي هــذه الدراســة یــرى 

    .              الحاالت الحرجة 

   :          منهج البحث

                                                                 أعتمد في بحث هذه القضیة على المنهج االستقرائي في جمع النصوص وآراء 

                                          ي فــي دراســة هــذه النــصوص واآلراء هــذا علــى ســبیل                         العلمــاء، والمــنهج التحلیلــ

  -  :                                      اإلجمال، أما التفصیل فعلى النحو التالي

ًأصــــور المــــسألة المــــراد بحثهــــا تــــصویرا دقیقــــا مــــن المراجــــع الطبیــــة أو  -  ١ ً                                                            ً ً

   .                        لیتضح المقصود من دراستها  :                       اللغویة قبل بیان حكمها

  ق                                                           إذا كانــت المــسألة مــن مواضــع االتفــاق أذكــر حكمهــا بدلیلــه مــع توثیــ -  ٢

    اء     أستقــص    ـمع   ف                   مــع بیــان وجــوه االخــتال                         االتفــاق مــن مظانــه المعتبــرة 

                                                            دلة األقوال مع بیان وجه الداللـة، وذكـر مـا یـرد علیهـا مـن مناقـشات  أل

  .                                                     وما یجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدلیل مباشرة



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

  .                                                  أذكر الترجیح مع بیان سببه، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت   )   و

                                          مــصادر والمراجــع األصــلیة فــي التحریــر والتوثیــق                   أعتمــد علــى أمهــات ال -  ٣

  .                والتخریج والجمع 

  .                                     أركز على موضوع البحث وأتجنب االستطراد  -  ٤

  .                                أعتني بضرب األمثلة خاصة الواقعیة  -  ٥

  .                        أتجنب ذكر األقوال الشاذة  -  ٦

  .                                   أرقم اآلیات وأبین سورها مضبوطة الشكل -  ٧

                                                       أخــــرج األحادیــــث مــــن مــــصادرها األصــــلیة مــــع إثبــــات الكتــــاب والبــــاب -  ٨

            إن لـم تكـن -                                                  والجزء والصفحة، وبیان ما ذكره أهل الشأن فـي درجتهـا 

                                      فإن كانت كذلك فأكتفي حینئذ بتخریجهـا -                      في الصحیحین أو أحدهما 

  .                  منهما أو من أحدهما

  .                                            أخرج اآلثار من مصادرها األصلیة، مع الحكم علیها -  ٩

                                                      أعــرف بالمــصطلحات مــن كتــب الفــن الــذي یتبعــه المــصطلح، أو مــن  -  ١٠

  .           ات المعتمدة           كتب المصطلح

                                                                أوثق المعـاني مـن معـاجم اللغـة المعتمـدة وتكـون اإلحالـة علیهـا بالمـادة  -  ١١

  .               والجزء والصفحة 

                                                               أعتني بقواعد اللغة العربیة واإلمالء، وعالمات الترقیم، ومنها عالمات  -  ١٢

                                                        التنــــصیص لآلیــــات الكریمــــة، ولألحادیــــث الــــشریفة، ولآلثــــار، وألقــــوال 

                       ، فیكـــــون لكـــــل منهـــــا عالمتـــــه                                 العلمـــــاء، وأمیـــــز العالمـــــات أو األقـــــواس

  .      الخاصة

                                                             أجعل الخاتمة متضمنة أهـم النتـائج والتوصـیات التـي رأیتهـا مـن خـالل  -  ١٣

  .     البحث
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 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

   :         خطة البحث

    .                                               جاء البحث في مقدمة وثالثة مباحث علي النحو اآلتي 

   .                                              المراد بالحاالت الحرجة وما یندرج تحتها من أمراض  :            المبحث األول

    .                             حرجة بین علماء األصول والفقه             طب الحاالت ال  :               المبحث الثاني 

    .                                 التكییف الفقهي لطب الحاالت الحرجة  :               المبحث الثالث 

   .                                           الخاتمة وبها أهم النتائج والمصادر والمراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

  .املراد باحلاالت احلرجة وما يندرج حتتها من أمراض: املبحث األول

  : المطلب األول معلومات عامة عن طب الحاالت الحرجة 

   :                          ات عامة عن العنایة المركزة     معلوم

ً                                                               ًیعد طب الحاالت الحرجة بمفهومـة الحـدیث مـن أحـد أحـدث فـروع الطـب نـشأة 

ًوهــو بــصفة عامــة أكثــر فــروع الطــب اســتهالكا للمــوارد وارتفاعــا لتكلفــة العــالج  ٌ                                                                   ً ٌ

ًومن أكثرها اعتمادا علي التكنولوجیا الحدیثة ً                                          ً                              هو أحد فروع الطب الحدیثة وهو  ً

                                             قـــدم للحیـــاة أو ألعـــضاء الجـــسم المـــصابه للمرضـــى ذوي                   معنـــي بتقـــدیم دعـــم مت

                                               ویــتم ذلــك داخــل مــا یــسمي بوحــدة العنایــة المركــزة أو                       الحالــه الــصحیة الحرجــة

   هـي                        مـا هـي العنایـة المركـزة   intensive care unit                      وحـدة الرعایـة المركـزة

          وتتكـــون مـــن                                                      وحـــدة مهمـــة لرعایـــة المرضـــى الـــذین یعـــانون مـــن أمـــراض خطیـــرة

                إضـافة إلـي أطبـاء   )           رئیس القـسم (                     مل برئاسة طبیب متخصص              فریق طبي متكا

                                                            متخصصین في طب العنایة المركـزة وممرضـین وممرضـات وأخـصائیوا عـالج 

               كـــل هـــؤالء یوجـــدون                                           طبیعـــي وأخـــصائیو عـــالج تنفـــسي واختـــصاصیوا تخـــدیر

      مــا هــي                                                            لمراقبــة حالــة المــریض ســاعة دخولــه إلــى المستــشفى وحتــى مغادرتهــا

                                ول المریض إلى العنایة المركزة؟                     الحاالت التي تستدعي دخ

ً                                                                 ًالمرضـــى الـــذین یحتـــاجون إلـــى العنایــــة المركـــزة عـــادة مـــا یكونـــون ذوي حالــــة 

                                                                   صــحیة حرجــة للغایــة ممــا یتطلــب الحاجــة لمراقبــة ودعــم اســتقرار أجهــزة الجــسم 

                                             لـذلك البـد أن یـتم تحویـل المـریض مـن غرفـة الحـوادث                        المهمة الستمرار الحیـاة



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                           وال بــد مــن الحــصول علــى مراجعــة                أو الباطنیــة                       أو عــن طریــق جنــاح الجراحــة

                                       ومن ثم موافقة من رئیس العنایة المركزة

        ســـیارات،  (        الحــوادث              أمــراض القلــب                                  ســنذكر هنــا بعــض هــذه الحــاالت الخطیــرة

                             المــشاكل التنفــسیة الحــادة بــسبب                          ارتفــاع ضــغط الــدم المفــاجئ  )          غــرق، حــروب

                  الجراحــات الكبــري       مــا بعــد                 مــشاكل مــرض الــسكر                            الربــو أو االلتهابــات الــصدریة

                                                                   وذلــك لعــدم اســتقرار حــالتهم خــالل الــساعات أو األیــام األولــي الحاســمة مــا بعــد 

                                                           مثل عملیات القلـب والـصدر والجهـاز الهـضمي الكبـري وجراحـات المـخ         العملیة

    حیث                 الحروق الشدیدة                  الجلطات الدماغیة                     كسور مضاعفة ومتعددة         واألعصاب

                     المحافظــة علــى اســتقرار            هــم كالتــالي                                     یقــوم المختــصون فــي العنایــة المركــزة بعمل

                                                                       الدورة الدمویة لضمان استمرار تدفق الدم المحمل باألكسجین والمغـذیات لكافـة 

ــــضر بوظــــائف  ــــاظ علــــي ضــــغط الــــدم مــــن أي تغیــــرات ت                                                          أنحــــاء الجــــسم والحف

                     المحافظـة علـى اسـتقرار   ،  (             هبـوط ضـغط الـدم  /                 ارتفـاع ضـغط الـدم  (       األعضاء 

                                       ات التتنفــسیة ووظــائف التــنفس مثــل اســتخدام                               الجهــاز التنفــسي وذلــك لــدعم القنــو

                                              المحافظة على استقرار وظائف الكلي وذلك للحمایة   ،                    جهاز التنفس الصناعي

                                 المحافظــــة علــــى اســــتقرار وظــــائف القلــــب                            مــــن وعــــالج الفــــشل الكلــــوي الحــــاد

ــــى اســــتقرار وظــــائف الكبــــد ــــدم ونــــسبة      اخــــتالل    عــــالج                                   المحافظــــة عل                   أمــــالح ال

    .                الحموضة في الدم

  



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                        فصل أم تخصص داخل تخصص؟       تخصص من

                                                                    حتي زمن قریب كانت وحدات الرعایة المركزة تدار بشكل كامل بواسطة أطباء 

                               ومــع حـدوث التطــور الهائـل المعرفــي                                 التخـدیر كعمــل إضـافي داخــل التخـصص

                                                             والتكنولـــوجي فـــي علـــم طـــب الحـــاالت الحرجـــة، ظهـــرت الحاجـــة لوجـــود أطبـــاء 

                    ا التخـصص فـي كثیـر مـن                    وبـرغم ذلـك مـا زال هـذ                      متخصصین فـي هـذا المجـال

ً                                                                 ًالبالد حكرا علي أطباء التخدیر وفي بالد أخرى أمریكـا یـشترط للتخـصص فـي 

                                                            هـــذا المجـــال الحـــصول علـــي تـــدریب مـــسبق فـــي مجـــال أخـــر مثـــل التخـــدیر أو 

                                     الجراحة العامة أو أو الباطنة العامة

ـــي تـــدریب متخـــصص فـــي طـــب الحـــاالت الحرجـــة ـــك الحـــصول عل                                                       ثـــم یلـــي ذل

                                                طبــاء العنایــة فــي الحــصول علــي تــدریب مــوازي إلــي جانــب ً                ًوكثیــرا مــا یرغــب أ

     وحـدة                                                             تخصصهم بالرعایـة مثـل القلـب أو األمـراض الـصدریة أو أمـراض الكلـي

                  مفتوحة أم مغلقة؟

                                                               تــشیر دراســات بــشكل واضــح ومتكــرر لتحقــق خدمــة أكثــر كفــاءة ونتــائج أفــضل 

                                                            لعـالج المرضــي داخــل الوحـدات التــي تــدار مــن قبـل أطبــاء متخصــصین بطــب 

         بالوحـدات  ً      ً مقارنـة                                                      حاالت الحرجة متواجدین علي مدارالساعة بالرعایـة المركـزة  ال

                                                                  المفتوحة والتي تدار بواسطة التمریض مع وجود أطباء مـن كافـة التخصـصات 

              وحــدة صــغیرة أم                                                    یقومــون بــالمرور علــي الحــاالت التــي تخــصهم داخــل الرعایــة

                  ة العنایـة المركـزة                                               الدراسات الطبیة تشیر إلى وجود عالقة بین حجـم وحـد        كبیرة؟



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                  حیــث أشــارت الدراســات لقــدرة العنایــات   .                                  وبــین كفــاءة الرعایــة المقدمــة للمرضــى

ـــي تحقیـــق نتـــائج أفـــضل فیمـــا یتعلـــق بنجـــاح عـــالج  ـــر حجمـــا عل ً                                                             ًالمركـــزة األكب

   .                        المرضي ذوي الحاالت الحرجة

    .         المتخصصة                            أشكال وحدات العنایة المركزة 

                         د جمیـــع هـــذه األشـــكال فـــي نفـــس         قـــد تتواجـــ                                یوجـــد عـــدة أشـــكال للعنایـــة المركـــزة

                               بحــسب حجــم ومكــان المستــشفى ونوعیــة                               المستــشفى وقــد یتواجــد بعــضها فقــط

                        وأحیانــا تكــون وحــدة عنایــة                                              الخــدمات التــي یــستطیع تقــدیمها وتوفیرهــا للمرضــى

                               وأحیانــا یكــون االخــتالف فقــط فــي اســم                                مركــزة واحــد تــشمل جمیــع التخصــصات

                     وحدة العنایة المركزة

                      یقة طب الحاالت الحرجة  حق  :              المطلب الثاني

         أصل صحیح   :                    المیم والواو والتاء  :       وحروفه  .          ضد الحیاة  :                    الموت عند أهل اللغة

     .١                                                 یدل على ذهاب القوة من الشئ وهو السكون وعدم الحركة

           البــاجورى  ه    وعرفــ    . ٢                     هــو مفارقــة الــروح الجــسد  :                        والمــوت فــى اصــطالح الفقهــاء

     .٣                                  عدم الحیاة عما من شأنه أن یكون حیا  :     بأنه

                                                           

                               لسان العرب البن منظور مادة موت  ١

   ٦٨    /  ١                 ، مغني المحتاج   ٩٤    /  ٥            ، المجموع    ٢٢٤    /  ٦                      صحیح مسلم بشرح النووي   ٢

    ٧٤ / ١               حاشیة الباجوري   ٣



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

        وقـد ذكـر   .                                                          تعریف الشیخ الباجورى یشمل الـسقط میتـا قبـل أن تـدب الـروح فیـه و

     .١                                                                  الدكتور بكر أبو زید فى حقیقة الموت عند الفقهاء أنها تتخلص فى أمرین

   .                  مفارقة الروح البدن -  ١

                                 خـــالص األعـــضاء كلهـــا عـــن الـــروح، بحیـــث ال   :                   وأن حقیقـــة المفارقـــة -  ٢

   .                                        یبقى جهاز من أجهزة البدن فیه صفة حیاتیة

                                                           

     ٢٢٥              فقه النوازل ص   ١



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

 المطلب الثانى

  عالمات الموت عند الفقهاء واألطباء

     :١                                     أما عالماته عند الفقهاء فإنها تتخلص فى

                      ، میل األنـف ، امتـداد ٢                                                 انقطاع النفس ،  استرخاء القدمین ،  انفصال الزندین

                         ص خـــصیتیه إلـــى فـــوق مـــع تـــدلى                                   جلـــدة الوجـــه ، انخـــساف الـــصدغین ،  تقلـــ

   .                           ، برودة البدن ، إحداد البصر      الجلدة

                                                               وهذه األمارات ظـاهرة تـدرك بالمـشاهدة والحـس ویـشترك فـى معرفتهـا عمـوم 

   .     الناس

                         فمنهـــــا عالمـــــات أساســـــیة وأخـــــرى   :                            وأمـــــا عالمـــــات المـــــوت عنـــــد األطبـــــاء

   .٣        استداللیة

                                      فهــى توقــف الــنفس والقلــب والــدورة الدمویــة   :                        أمــا عالمــات المــوت األساســیة

   .               ن الحیاة والموت                                                 توقفا ال رجعة فیه، وهى العالمات الممیزة والفارقة بی

                                                           

    /  ٢                  ، روضــة الطــالبین   ٣٧    /  ١               ، مختــصر خلیــل    ١٨٩  /  ١                      انظــر حاشــیة ابــن عابــدین   ١

     .   ٣٢٦ / ١                 ، الروض المربع   ٨٩

     انظـــر   .                                                                    الزنـــدان همـــا الـــساعد والـــزراع واألعلـــى منهمـــا هـــو الـــساعد واألســـفل هـــو الـــزراع   ٢

                    لسان العرب مادة زند

          ، بحــث د   ٢٦                               ، كتــاب الموقـف الفقهـي للبـار ص    ٣٥٠                          انظـر أحكـام األدویـة للفكـي ص   ٣

    ٢٩٧             فیصل شاهین ص 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                                  وقــد یتوقــف القلــب والــنفس بــسبب إجــراء عملیــة جراحیــة أمــا الــدورة الدمویــة 

   .                                                 فال تتوقف وال لمدة ثوان، فال یكون فى هذه الحالة موتا

                                  فهى التى یستدل بها علـى توقـف القلـب   :                             وأما العالمات االستداللیة للموت

   :               وتتلخص فیما یلى  .                                 والدورة الدمویة توقفا ال رجعة فیه

                                                          ارتخاء العضالت وعدم استجابة الجثة ألى تنبیـه حـسى، وبـروز حدقـة   -   أ

   .     العین

                                وهـــى زرقـــة ناتجـــة عـــن توقـــف الـــدورة –         الرمیـــة –                مـــا یعـــرف بالزرقـــة   -   ب

   .                                       الدمویة وخاصة فى األجزاء العلیا من الجثة

                                                   وعادة ما یبـدأ فـى عـضالت الفـك األسـفل والجفنـین ثـم ینتـشر   .         التیبس- ج

   .                             ذراعین والجذع وأخیرا فى األرجل                          فى الوجه والعنق والصدر وال

                                                  وهــو تحلــل أنــسجة الجــسم بواســطة میكروبــات الــتعفن وخاصــة   .         الــتعفن- د

          مـــن الوفـــاة   )        ســـاعة   ٢٤ (                                       فـــى األحـــشاء ویبـــدأ فـــى الجـــو الحـــار بعـــد مـــرور 

   .                            ویتأخر عن ذلك فى الجو البارد

   :                                                             وقد أجمل بعض الباحثین العالمات الدالة على موت الدماغ فیما یلى 

                                                  الكامــل وعــدم االســتجابة ألى مــؤثرات لتنبیــه المــصاب مهمــا        اإلغمــاء  -  ١

           كانت قویة

                     عدم الحركة التلقائیة -  ٢

                    علــى خــالف بــین المـــدارس [                                  عــدم التــنفس لمــدة ثــالث أو أربــع دقــائق  -  ٣

  .                   بعد إبعاد المنفسة]      الطبیة
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                                                             عدم وجود أى نشاط كهربائى فى رسم المـخ بعـد امـراره بطریقـة معینـة  -  ٤

  .                 معروفة عند األطباء

                                                 أى مــن األفعــال المنعكـــسة مــن جــذع الــدماغ الدالــة علـــى         عــدم وجــود -  ٥

  :                      نشاط الجهاز العصبى مثل

   .                                عدم حركة حدقة العین للضوء الشدید -

  .                                                   ال یرمش المصاب رغم وضع قطعة من القطن على قرنیة العین -

  .                                             ال تتحرك مقلة العین رغم إدخال ماء بارد فى األذن -

  .    بهام                                            ال یقطب المصاب جبینه رغم الضغط على الجبین باإل -

                                                           عــدم الــتحكم أو الكحــة عنــد لمــس الحنــك وبــاطن الحلــق باإلبهــام وعــدم  -

  .                                                اسجابة عضالت الحنجرة لتحریك أنبوب القصبة الهوائیة

  .                                    عدم وجود حركة الدمیة عند تحریك الرأس -

                                                           ویجب إعادة فحص وظائف الدماغ من فریق أخر بعد مرور عدة سـاعات 

                  م فـى جهـازى التـنفس                                          على خالص فعندما یصاب جذع الدماغ وهو المتحك

                                                                  والقلب والدورة الدمویة فإن توقـف جـذع الـدماغ وموتـه یـؤدى ال محالـة إلـى 

   .                                              توقف القلب والدورة الدمویة والتنفس ولو بعد حین
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  املبحث الثاين 

  احلرجة بني علماء األصول والفقه  طب احلاالت 

   یـث                                                              ویعـد مـدار األحكـام فـي طـب الحـاالت الحرجـة قائمـا علـي الظـن والیقـین ح

                                                            یمكــث المــریض فــي مرضــه عــدة شــهور فــال بــد مــن بیــان موقــف العلمــاء حــول 

   .                                الظن والیقین من أجل بناء األحكام 

        الكتاب  :            المطلب األول

ِّومـا یتبـع َأكثـرهم إال ظنـا إن الظـن ال یغنـي مـن الحـق     :            قوله تعـالي  -  ١ َ ُ ََ
ِ ِ ْ َ ََّ ََّّ � َِّ ِ َِّ

ْ ُُ َ ْ ُ َ َ                                     َ         ِّ َ ُ ََ
ِ ِ ْ َ ََّ ََّّ � َِّ ِ َِّ

ْ ُُ َ ْ ُ َ َ  

َشیئا إن الله علیم بما ی َ ََ
ِ ٌِ

ِ َّ َّ ً ْ َ                        َ َ ََ
ِ ٌِ

ِ َّ َّ ً ْ َفعلون َ َُ ْ      َ َُ ْ  ) ١(  .     

  :          وجه الداللة

   إن   "              بهـذه اآلیـة  –                  فـى مـوطن االسـتدالل –          رحمه اهللا –  ) ٢ (                    قال ابن جریر

  ً                                                   ًالشك ال یغني من الیقین شیئا ، وال یقوم في شئ مقامه ، 

                                                           

    ) .  ٣٦ (  ة             سورة یونس آی  ) ١ (

                                                                      محمد بن جریـر بـن یـزد أبـو جعفـر ، الطبـري ، المفـسر المـؤرخ الفقهیـة المجتهـد   :     هـو   ) (٢

                 المطلق ، ولد في

                                          ونــشأ بهــا وتلقــى العلــم ورحــل إلــى الــري وبغــداد   )    ٢٢٤ (                            آمــل عاصــمة إقلــیم طبرســتان ســنة 

     جـامع     : "                                                                  وواسط والكوفة ، والشام ومصر مـن تـصانیفه  التـي یـضرب المثـل بكثرتهـا  

           ، وغیرهـا ،    "             صـریح الـسنة   "    ،     "                     تاریخ األمم والملـوك   "   ،   "                       لبیان في تفسیر القرآن  ا

  =                     ؛ ســــیر أعــــالم النــــبالء ،     )    ١٦٢    /  ٢  (                      تــــاریخ بغــــداد ، الخطیــــب   :             انظــــر ترجمتــــه 
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 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

       ) .  ١ ( "                                 وال ینتفع به حیث یحتاج إلى الیقین 

                                                                                                                                               

  ؛     )    ١٢٠    /  ٣  (                                  ؛ طبقــــــات الــــــشافعیة الكبــــــرى ، الــــــسبكي     )    ٢٦٧    /   ١٤  (        الــــــذهبي  =

      ) .  ٦٩    /  ٦  (                 األعالم ، الزركلي 

  :             الطبري،الناشـر     جریـر   بـن     محمـد     جعفـر    ألبـي        القـرآن،   آي      تأویـل   عـن       البیـان    امع جـ  ) ( ٥

      ) .   ١١٦    /  ٦    (      بیروت       الفكر،    دار    م ،    ١٩٨٨     ه ،     ١٤٠٨
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  ُّ     ُّالسنة  :               المطلب الثاني 

َّشــكي إلــى النبــي   :       قــال -    –   )١ (                   حــدیث عبــد اهللا بــن زیــد  -  ١
َ
ِ ُ              َّ

َ
ِ ُ الرجــل        

َّالــذي یخیــل إلیــه أنــه یجــد الــشيء فــي الــصالة ، فقــال  َّ                                             َّ         ال ینــصرف   "   : َّ

ًحتى یسمع صوتا أو یجد ریحا  ً                          ً ً"   ) ٢(   .  

   :          وجه الداللة

                              هـــذا الحــدیث وهـــذا الحـــدیث أصـــل مـــن       : " -          رحمـــه اهللا –                 قــال اإلمـــام النـــووي 

                          هي أن األشـیاء یحكـم ببقائهـا                                          أصول اإلسالم، وقاعدة عظیمة من قواعد الفقه و

                                                               على أصولها حتى یتیقن خالف ذلك، وال یضر الشك الطارئ علیها فمـن ذلـك 

                                                               مـــسألة البـــاب التـــي ورد فیهـــا الحـــدیث وهـــي أن مـــن تـــیقن الطهـــارة وشـــك فـــي 

                                                           

  :                                                                   عبد اهللا بن یزد بن عاصـم ، األنـصاري المـازني ، شـهد المـشاهد كلهـا ، وقیـل   :    هو   ) ١ (

                   بـاد بـن تمـیم ، وكـان ً                                                         ًلم یشهد بدرا ، وهو راوي حدیث الوضوء ، رواه عنـه ابـن أخیـه ع

ً                                                                         ًعبــد اهللا قــد شــارك وحــشیا فــي قتــل مــسیلمة یــوم الیهامــة ، وكــان مــسیلمة قــد قتــل أخــاه 

َُحبیبــا وقطعــة ، فقــضى اهللا أن یــشارك عبــد اهللا فــي قتلــه ، قتــل عبــد اهللا  ً                                                           َُ ً یــوم الحــرة            

    عبـد        یوسـف بـن        األصـحاب،      معرفـة            االسـتیعاب فـي  :            انظـر ترجمتـه  )      هــ   ٦٣  (     سـنة 

       بیـروت،         الجیـل ،    دار  :               البجـاوي، الناشـر     محمـد    علـي :       ، تحقیـق  )  ه   ٤٦٣  (             البرالنمــري

   بـن     أحمـد         الـصحابة،      تمییـز   فـي         اإلصـابة ؛    )    ٩١٣    /  ٣  (   .  ه    ١٤١٢             الطبعـة األولـي 

    دار  :        الناشـر          البجـاوي،     محمد    علي :        ، تحقیق  )  ه    ٨٥٢  (         العسقالني    حجر   بن    علي

      ) .  ٩٨    /  ٤  (   ه      ١٤١٢               الطبعة األولي ،        بیروت ،        الجیل ،

                                                                                      خرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، بـاب ال یتوضـأ مـن الـشك حتـى  یـستیقن حـدیث رقـم  أ )٢ (

                                                     كتــاب الحـیض ، بــاب الــدلیل علـى أن مــن تــیقن الطهـارة ثــم شــك            ، ومـسلم ،    )    ١٣٧  ( 

      ) .   ٣٦١  (            حدیث رقم –                                 في الحدث فله أن یصلى بطهارته تلك 
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                                                               الحــدث حكــم ببقائــه علــى الطهــارة ، وال فــرق بــین حــصول هــذا الــشك فــي نفــس 

                        ومـــذهب جمـــاهیر العلمـــاء مـــن                                    الـــصالة وحـــصوله خـــارج الـــصالة هـــذا مـــذهبنا 

   )١  "(                         السلف والخلف وحكي عن مالك

    إذا       : "             قـــال رســـول اهللا   :       قـــال -    –  ) ٢ (                         حــدیث أبـــي ســـعید الخــدري - ٢

ِشك أحدكم في صالته فلم یدر كم صلى ثالثـا أم أربعـا فلیطـرح الـشك ، ولیـبن  ِْ َ َّ ًَّ ً ْ َ                                                                  ِ ِْ َ َّ ًَّ ً ْ َ

ْسا شـفعت ْ                                                        ْعلى ما أستیقن ثم لیسجد سجدتین قبل أن یسلم فإن كـان صـلى خمـ َ َ َ ً        ْ َ َ َ ً

َّله صالته ، وأن كان صلى  إتماما ألربع كانتا ترغیما للشیطان  ً ً ً                                                        َّ ً ً ً" ) ٣ (  .   

  

  

  

                                                           

ــ    ٰ یحیـى      مـسلم،     صـحیح    شـرح )١ (        التـراث       إحیـاء    دار  :     اشـر    الن  ،  )  ه    ٦٧٦  (              بـن شـرف النـووي ٰ

  :              وانظـر المجمـوع       ) .    ٥٠  –    ٤٩    /  ٤   ( ه     ١٣٩٢                الطبعـة الثانیـة         بیروت ،         العربي ،

  ت (           دقیـق العیـد     ابـن      الـدین    تقـي        األحكـام،     عمـدة           األحكـام شـرح        ، إحكـام    )    ٢٧٥ / ١ (

   ).   ٣١٩ / ١   ( .     بیروت                الكتب العلمیة ،    دار  :       الناشر  ،  )  ه    ٧٠٢

                                       ري الخزرجـي ، مـشهور بكنیتـه ، استـصغر یـوم                          سـعد بـن مالـك بـن سـنان األنـصا  :    هو   ) ٢ (

  ،   )      هــــــ   ٧٤  (                الكثیـــــر ، مـــــات                                      أحـــــد ، وشـــــهد مـــــا بعـــــدها ، روى عـــــن رســـــول اهللا 

      ) .  ٧٨    /  ٣  (                    ؛ اإلصابة ، ابن حجر   )     ١٦٧٣ / ٤ (         عبد البر                 االستیعاب ، ابن

                                                                     أخرجــه مــسلم ، كتــاب المــساجد ، بــاب الــسهو فــي الــصالة والــسجود لــه ، حــدیث رقــم   ) ٣ (

) ٥٧١   . (    
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     :          وجه الداللة

                                 لمــا كــان األصــل إبقــاء الــصالة فــي ذمتــه       : " -          رحمــة اهللا –  ) ١ (             قــال ابــن القــیم

َُّأمر الشاك أن یبني على الیقین ویطرح الشك  ُّ
َ
ِ                                        َُّ ُّ
َ
ِ" ) ٢ (  .   

                                                           

                                                                    محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب الزرعـي الدمـشقي ، المعـروف بـابن قـیم الجوزیـة ،   :    هو   ) ١ (

                                                                     أشــهر تالمیــذ شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة علــى اإلطــالق ، كــان كثیــر العبــادة والــذكر ، 

ُ           ُ هـــ ، ودفــن    ٧٥١َّ                                                        َّواســع العلــم ، حــج مــرات كثیــرة وجــاور بمكــة ، تــوفي فــي رجــب ســنة 

   .                         بمقابر الباب الصغیر بدمشق

              أعــالم المــوقعین   "   ،   "                              زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد     : "                       یفه  الكثیــرة المتنوعــة        مــن تــصان

   .                              ، تهذیب سنن أبي داود ، وغیرها    "                عن رب العالمین

  ،  )  ه    ٧٤٨  (       الـذهبي     أحمـد   بـن     محمـد                  المخـتص بالمحـدثین،       المعجـم  :                انظـر فـي ترجمتـه 

              الطبعـة األولـي          الطـائف ،          الـصدیق،       مكتبـة                الحبیـب الهیلـة ،       محمـد.   د  :      تحقیـق

  (       الـصفدي     أیبـك   بـن     خلیـل      الـدین    صـالح          بالوفیـات،         ؛ الـوافي    )    ٢٦٩   .(  ه     ١٤٠٨

         التـراث ،      إحیـاء    دار  :        الناشـر         مـصطفى ،      وتركـي        األرنؤوط     أحمد :        ، تحقیق ) ه    ٧٦٤

      الفرج    أبو          الحنابلة،          طبــــقات    على        ؛ الذیل     )     ٢٧٠    /  ٢  ( . ه     ١٤٢٠                بیروت ، لبنان ، 

     ٣٦٨    /  ٢  (       لبنـان         بیـروت ،          المعرفـة ،    دار  :        الناشر   )    هــ ٥  ٧٩ (    رجب    بن       الرحمن       عبـــد

  (          العـسقالني     حجـر   بـن    علـي   بـن     أحمـد         الثامنـة،       المائـة      أعیـان   فـي        الكامنـة        ؛ الـدرر  ) 

             العثمانیـة،        المعـارف           مجلـس دائـرة      ضـان ،       المعیـد    عبـد     محمـد :       مراقبـة  ،  )  ه    ٨٥٢

      ) .   ٤٠٠    /  ٣   .(  ه    ١٣٩٢                      الهند، الطبعة الثانیة        أباد ،     حیدر

      ) .   ٣٧٩    /  ١  (                              أعالم الموقعین عن رب العالمین   ) ٢ (



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

       فـــي هـــذا     : " ً                  ً مبینـــا فقـــه الحـــدیث –           رحمـــه اهللا–   )١ (                  وقـــال ابـــن عبـــد البـــر 

َّالحدیث من الفقه أصل عظیم جسیم مطرد في أكثر األحكام ، وهـو أن الیقـین  ٌ َِّ ُ ٌ ٌ ٌ                                                                  َّ ٌ َِّ ُ ٌ ٌ ٌ

َّال یزیل الشك وأن الشيء مبنى على أصله المعروف حتى یزیلـه یقـین ال شـك  ُّ                                                                َّ ُّ

     . )٢ ( "    معه 

   :       اإلجماع   :              المطلب الثالث

        حیــث -          رحمــه اهللا –         كــالقرافي ً                                       ًوقــد أجمــع العلمــاء علــى هــذه القاعــدة عمومــا 

                   فـي الوضـوء أن شـكه                                  العلماء علـى أن مـن أیقـن بالحـدث وشـك      أجمع    : "          قـــــال 

   . )٣ ( "            ال یفید فائدة

                                                           

                                                                    یوسف بن عبد اهللا بن محمد بـن عبـد البـر ، أبـو عمـر النمـري القرطبـي المـالكي   :    هو   ) ١ (

                          ونـشأ فـي بیـت علـم ، وتلقىـا    )      هــ    ٣٦٨  (                                       ، حافظ ، حـافظ المغـرب ، ولـد بقرطبـة سـنة 

                   كـان أمامـا دینـا ثقـة   "   :                                                       العلم في بلده ورحل من أجله فـي بـالد األنـدلس ، قـال الـذهبي 

ٕعالمــة متبحــرا صــاحب ســنة واتبــاع ممــن بلــغ رتبــة االجتهــاد  ً                                                 ٕ                   ، ولــي قــضاء لــشبونة   " ً

                      التمهیـد ، واالسـتذكار ،   :            مـن تـصانیفه     ) .      هــ    ٤٦٣  (                            وشنترین ، وتوفي بشاطبة سنة 

    /   ١٨ (                         ســیر أعــالم النــبالء ، الــذهبي   :                                          والكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة ، انظــر ترجمتــه 

  ٠ )   ٢٤٠ / ٨ (                  ؛ األعالم ، الزركلي   )    ٣٥٧ (                        یباج المذهب ، ابن فرحون      ؛ الد    )    ١٥٣

                                                                          التمهید لما في الموطأ مـن المعـاني واألسـانید ، أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد   ) ٢ (

             البر النمري

  :             ه ، تحقیـــــق     ١٣٨٧                                             وزارة عمـــــوم األوقـــــاف والـــــشؤون اإلســـــالمیة ، المغـــــرب ،   :        الناشـــــر 

      ) .  ٢٥    /  ٥  (                 د الكبیر البكري          محمد عب   ،                    مصطفى بن أحمد العلوي

      ) .   ١١١    /  ١  (                   الفروق ، القرافي    ) (٣



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                                                أما من حكي اإلجمـــــــــاع على فروع منــــــــدرجة تحت هذه القاعدة ابـن عبـد البـر 

ـــه اهللا – ـــال -                   رحمــــــ ـــحدث                  أجمــع العلمــاء علــى     : "                   حیــث قـــــــ                      أن مــن أیقــن بالــ

      ).١ ( "                                    وشـك في الوضـوء أن شكه ال یفید فائدة 

  

                             وأجمعـوا أن مـن أیقـن الحـدث وشـط     : "           حیـث قـال –          رحمـه اهللا –   )٢ (        وابن حـزم

   .  ) ٣ ( "                              في الوضوء أن شكه ال یفید فائدة 

  

                                                           

                                          ، االستذكار، أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد     )   ٢٧ / ٥ (                      التمهید البن عبد البر    ) (١

ـــ ،     ١٤٢١                                           دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، الطبعــة األولــى ،   :        الناشــر     ،            البــر النمــري        هــ

     ).   ٣٥٣ / ٤ (              حمد علي معوض                   سالم محمد عطا ، م  :           م ، تحقیق     ٢٠٠٠

                    عالم األنـدلس فـي عـصره   .          أبو محمد   .                                       هو علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري   ) (٢

                                                       أول من أسلم من أسالفه جد له كان یـدعى یزیـد مـولى لیزیـد بـن   .               أصله من الفرس   . 

ُأبي سفیان رضي الله عنه  َ ُْ َّ ِ
َ َ                       ُ َ ُْ َّ ِ
َ    هـا                                                كانت البن حزم الوزارة وتدبیر المملكـة ، فانـصرف عن  . َ

                                                         كان فقیها حافظا یستنبط األحكام من الكتـاب والـسنة علـى طریقـة   .                    إلى التألیف والعلم 

ِّأهل الظاهر ، بعیـدا عـن المـصانعة حتـى شـبه لـسانه بـسیف الحجـاج  ُ                                                         ِّ              طـارده الملـوك   . ُ

                               مزقــت بعــض كتبــه بــسبب معــاداة كثیــر   .              كثیــر التــآلیف   .                        حتــى تــوفي مبعــدا عــن بلــده 

   .              من الفقهاء له 

                فـي أصـول الفقـه ؛   "                       اإلحكام في أصول األحكـام   "              في الفقه ؛ و   "        المحلى     "  :           من تصانیفه 

   ).  ٥٩    /  ٥  (               األعالم للزركلي    :              انظر ترجمته   .         في األدب   "             طوق الحمامة   "   و 

    ٤٥٦ (    حـزم      أحمـد   بـن    علـي                                العبـادات والمعـامالت واالعتقـادات ،   فـي             مراتب اإلجمـاع  ) (٣

  .    )   ٢٣ /  ٢٢ (      بیروت                الكتب العلمیة ،    دار  ،  )  ه



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

  

   :ً           ًرابعاالعقل 

     مـا                  ، ومـن تلـك األدلـة )١ (                                                هناك مجموعة كبیـرة مـن األدلـة العقلیـة لهـذه القاعـدة 

  ،                                 إن ظن البقاء أغلب من ظـن التغیـر     : "-          رحمه اهللا –   )٢ (                قاله اإلمام اآلمدي

                                               على أكثر من وجود الزمان المـستقبل ومقارنـة ذلـك                       وذلك ألن الباقي ال یتوقف

                                                           

                ، المـدخل الفقهـي     )    ١٨٤ / ٣ (                ، اإلبهـاج للـسبكي     )    ١٠٩ / ٦ (               المحـصول للـرازي   :     انظر  ) (١

    عبـد      یعقـوب        للـدكتور        بالـشك ،     یـزول  ال       الیقـین        ، قاعـدة  )    ٩٦٧ / ٢ (               العـام ، للزرقـا 

  ص    ( . م     ١٩٩٦    ه    ١٤١٧     طبعـة          الریـاض ،         الرشـد ،                 الباحـسین ، مكتبـة       الوهـاب

٢١٥   (  

لم الثعلبـي وفـي األعـالم التغلبـي  وهـو وهـم  ، هو على بن أبي على بن محمـد بـن سـا  ) (٢

كــان . أصــولي باحــث . ولــد بآمــد مــن دیــار بكــر . أبــو الحــسن ، ســیف الــدین اآلمــدي 

وأعـاد . دخل الدیار المصریة وتـصدر لإلقـراء . ًحنبلیا ثم تحول إلى المذهب الشافعي 

لعقیــدة حــسده بعــض الفقهــاء ونــسبوه إلــى فــساد ا. بــدرس الــشافعي وتخــرج بــه جماعــة 

فخــرج منهــا إلــى الــبالد الــشامیة ، وتــوفي بدمــشق ، مــن . والتعطیــل ومــذهب الفالســفة 

  :تصانیفه 

" لبـاب األلبـاب" فـي علـم الكـالم ؛ و"  أبكـار األفكـار " ؛ و" اإلحكام في أصول األحكام "  

.  

  )١٣٠ ـ ٥/١٢٩( ؛ وطبقات الشافعیة  ) ٥/١٣٥(األعالم للزركلي :  انظر ترجمته



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

ًالبــاقي لــه كــان وجــودا أو عــدما ، أمــا التغیــر فمتوقــف علــى ثالثــة أمــور وجــود  ً                                                                   ً ً

           ذلـك الوجـود                         العدم بوجود ومقارنـة                                           الزمان المستقبل ، وتبدل الوجود بالعدم أو

                                                                  أو العــدم لــذلك الزمــان ، وال یخفــي أن تحقــق مــا یتوقــف علــى أمــرین ال غیــر ، 

   )١ ( "                                           أغلب مما یتوقف على ذلك األمرین وثالث غیرهما 

                                                           

      ) .   ١٢٨ / ٤ (                    حكام في أصول األحكام   اإل(١)



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

  املبحث الثالث 

  تكييف الفقهي لطب احلاالت احلرجة ال

          مــوت هــذا                            یرجــع إلــى مــدى تحقــق الیقــین فــى  :                        إن ســبب الخــالف بــین األطبــاء

                                                           الــشخص الــذى مــات جــذع دماغــه مـــع عــدم توقــف القلــب والــنفس حــال كونـــه 

   .                تحت أجهزة اإلنعاش

   :                           تحلیل محل النزاع عند األطباء

                                                                      باالستقراء نجد أن تقسیم األطباء ألحوال توقف القلب والدماغ ینقسم إلى ثالثة 

   :     أحوال

        مـن دورة                                             اجتماع موت كل من المخ وعضالت القلب وما تـشمله   :           الحال األول

                                                                       دمویة وتنفسیة، إن الموت یبـدأ بتوقـف القلـب، والـذى یعقبـه فـورا توقـف التـنفس 

   .                  فى الدقائق األولى–             بدءا بالمخ –                             وفقدان الوعى، ثم تموت األعضاء 

   :                                 توقف القلب والتنفس دون المخ وجذعه  :              الحال الثانیة

                                                              وهنا یمكن إسعاف هـذا الـشخص بجعـل مـضخة بدیلـة تـضخ الـدم وتـسیره عبـر 

                                                                        لدورة الدمویة ، أو بتـدلیك قلبـه، أو بإعطائـه الـصدمات الكهربائیـة مـع التـنفس  ا

   .ٕ                                               ٕوال یكون صاحب هذه الحال میتا وانما یعد من المرضى  .        الصناعى

   .                       تلف المخ وجذعه دون رجعة  :              الحال الثالثة



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                                    ویكون القلب والتنفس قابال للتشغیل عن طریق المنفـسة بـأجهزة االنعـاش، فهـل 

                                                     موتا لإلنسان ونهایة لحیاته لیستحق صاحبها شهادة وفاة؟               تكون هذه الحال 

   :                                                   اختلف األطباء فى ذلك على ثالثة اتجاهات على النحو اآلتى

                                                    یـرى أن مـوت المـخ عنـد اإلنـسان یعنـى وفاتـه قطعـا، حتـى ولـو   :            االتجـاه األول

                                                               كـان القلـب والجهــاز التنفـسى یعمــالن تحـت أجهـزة االنعــاش، ویـستحق صــاحبه 

   .          شهادة وفاة

   :                 وأهم حججهم ما یلى  .                       لى هذا ذهب أكثر األطباءٕ   ٕوا

                                                          أن عمــل القلــب بعــد مــوت الــدماغ مؤقــت لفتــرة قــصیرة دون أدنــى أمــل  -  ١

                                                          الســتمراره طــویال، أو عــودة الحیــاة إلــى المــخ، حیــث وجــد األطبــاء أن 

                                                         كل من أصیب بموت الدماغ انتهى به األمر مع بذل كـل اإلمكانیـات 

  )               ســاعات إلــى أیــام (        زمــن قــصیر                                  الطبیــة الحدیثــة، إلــى توقــف قلبــه بعــد 

                                                             باستثناء حـاالت قلیلـة أمكـن المحافظـة فیهـا علـى نبـضات القلـب لفتـرة 

                                                        تعــد طویلــة نــسبیا، أى أســابیع إلــى أشــهر، وكــان ذلــك مــع صــعوبات 

     حالـة   )     ١٠٣٦ (                                              كبیرة، ففى مراجع لألدب الطبـى وجـد بـالیس كریـستوفر

  )  م    ١٩٨٨-    ١٩٦٨ (                               نشرت فى ستة عشر تقریـرا بـین عـامى         موت دماغ 

                                                     كـــان مـــصیرها جمیعــــا توقـــف القلــــب علـــى الـــرغم مــــن االســـتمرار فــــى 

                                                       عالجهــم وبقــائهم علــى أجهــزة اإلنعــاش، بــل أهــم مــن ذلــك، لــم یــسجل 

                                                     األدب الطبى وال حالة واحدة شخصت بشكل صـحیح علـى أنهـا مـوت 

   .                        دماغى ثم عادت إلى الحیاة



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

              ال یعنــى التخلــى   )               المــوت الــدماغى   (        د للمــوت                    أن هــذا التعریــف الجدیــ -  ٢

                                                             عن اعتبارات االحترام والتعامل الوقور المناسب مع جـسد المیـت، فـال 

  .                 ندفن إنسانا یتنفس

                                                           أن المیــــت دماغیــــا التظهــــر علیــــه أیــــة أمــــارات للحیــــاة الحقیقیــــة، ومــــا  -  ٣

                           فتح العینـین، أو الحركـة، أو   :                              یحدث فى بعض الحاالت المرضیة من

                                                الحرارة، ونحوها، فهـذایعنى عـدم مـوت المـخ كلیـا، وال               االحتفاظ بدرجة 

  .                                     یجوز تشخیص مثل هذه الحاالت موتا دماغیا

                                                            أن تحدیــد الوفــاة بمــوت الــدماغ قــد ســاد العمــل بــه فــى معظــم البلــدان  -  ٤

                                                            المتقدمــة خــالل العقــود الــسابقة، وحقیقــة المــوت واحــدة لإلنــسان، یجــب 

            اضــحة للوفـــاة                                          أال تختلــف بــاختالف البلـــدان؛ ألنــه وضــعت عالمـــات و

                                                               الدماغیة، وأنها تعادل وفاة الجسد، وأنـه لـم یرجـع أحـد اسـتوفى شـروط 

                                                           التشخیص إلى الحیاة، وقد كانت الدراسات واضحة فى مـصداقیة هـذا 

                                                                المبدأ، سواء الدراسات على الحیوانات أو اإلنسان، وأن النقد یجب أن 

                                                      یوجـــــه لـــــشروط التـــــشخیص إذا كـــــان فیهـــــا خلـــــل، لـــــیس لمبـــــدأ الوفـــــاة 

   .١   .     ماغیة   الد

                                             یــرى أن مــوت المــخ هــو أشــد خطــرا علــى حیــاة اإلنــسان،   :              االتجــاه الثــانى

   .                                                ولكنه لیس موتا حقیقیا یرخص فى إصدار شهادة الوفاة

                       الـــدكتور صـــفوت حـــسن لطفـــى،   : ٕ                               ٕوالـــى هـــذا الـــذهب بعـــض األطبـــاء، مـــنهم

   :             وحجتهم ما یلى  .                        والدكتور رؤوف محمود سالم

                                                           

                      توفیــق الــواعي، مــن بحــوث   .                                                  حقیقــة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة ، د  )   ١

    ).   ٤٧٣ ص (                     ندوة الحیاة االنسانیة 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                   المـــوت الـــدماغى تظهـــر                                    إن األشـــخاص الـــذین تنطبـــق علـــیهم معـــاییر  -  ١

                                                         علــیهم عالمــات مختلفــة للحیــاة، فكیــف تــصدر بــشأنهم شــهادات وفــاة، 

                                                           فقــد ثبــت فــى مراكــز طبیــة عالمیــة مختلفــة أن مــا بــین عالمــات الحیــاة 

                                                         التى ظهـرت علـى هـؤالء المرضـى المحكـوم علـیهم بـالموت دماغیـا مـا 

   :   یلى

  ى                                                        استمرار األفعـال المنعكـسة مـن سـعال وقـئ، بـل ویحـافظ بعـضهم علـ  -   أ

   .           درجة حرارته

  .                                        النشاط العصبى العضلى، واالرتعاشات العضلیة  -   ب

                                                            االسـتجابة المنعكـسة فـى النـشاط الـدموى علـى شـكل ارتفـاع فـى معـدل - ج

                                                               النبض، وفى ضغط الدم استجابة للتحدى فـى حالـة االختنـاق، أو اسـتجابة 

    ..١                             للمثیر الجراحى خالل حصد األعضاء

ـــــة، فیطـــــول شـــــعره- د ـــــاة الخامل                         وأظـــــافره، ویهـــــضم الطعـــــام                                     اســـــتمرار الحی

   .                ویمتصه، وغیر ذلك

                الوالیــــات المتحــــدة   :                                        إن تعریفــــات مــــوت الــــدماغ تختلــــف عنــــد كــــل مــــن- ٢

                 بحیـث یمكـن أن تعـد   .         ، وفرنـسا )       انجلترا (                                 األمریكیة، وكندا، والمملكة المتحدة

                                         فــى بلــد ولیــست كــذلك فــى بلــد آخــر، ولــذلك رفــضت   "         مــوت دمــاغ "       الحالــة 

                                                           

                      توفیــق الــواعي، مــن بحــوث   .                                                  حقیقــة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة ، د  )   ١

    ).   ٤٧٣ ص (                     ندوة الحیاة االنسانیة 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                      ن والـــدنمارك فكـــرة المـــوت الـــدماغى كحقیقـــة                           بعـــض الـــبالد المتقدمـــة كالیابـــا

    ..١      للوفاة

ـــین األطبـــاء بـــشأن صـــحة أحـــدث الوســـائل والطـــرق - ٣                                                         إن الجـــدل دائـــر ب

                                                              الفنیـــة لتـــشخیص المـــوت الـــدماغى، فالرســـم االلكترونـــى للـــدماغ الـــذى كـــان 

                                                            یستخدم فى أول األمر لتشخیص مـوت الـدماغ ثبـت مـؤخرا أنـه غیـر مالئـم 

                                 الــــذى شــــاع اســــتخدامه لتــــشخیص المــــوت                         لتشخیــــصه، واختبــــار االختنــــاق

                                                             الــدماغى یتعـــرض اآلن لجـــدل شـــدید بــصدد تطبیقاتـــه، ســـواء بالنـــسبة لمـــدة 

                                                                   استمرار االختناق، أو مستوى ثانى أكـسید الكربـون، أو المـدة الـسابقة علـى 

   .                                 األكسجة، فهى تختلف من مركز إلى آخر

   أن        أفــــاد -                             أســـتاذ التخـــدیر بجامعــــة كمبـــردج-   هیــــل-                 إن الـــدكتور دیفـــد- ٤

                                                            المـــوت الـــدماغى ال یعتـــد فـــى مـــوت الحیوانـــات، فـــأولى أن یكـــون اإلنـــسان 

        الفـرع -            القـسم األول- م    ١٩٨٦           الـصادر عـام   "              مرسـوم الحیـوان "           كذلك إذ إن 

                                                   الحیوان یعتبر حیا حتى یحدث توقف دائم لدورة الدم أو    : "         یقرر أن-      الرابع

  -     لمرضـى                       ألم یحن الوقت كى نمنح ا   : "                                تدمیر لدماغه، ثم قال الدكتور هیل

                                                       الحمایـة ذاتهـا التـى نـصر علـى منحهـا للحیـوان، وأن نـستخدم -        على األقـل

                                                                    المعـــاییر ذاتهـــا القاضـــیة بـــضرورة التوقـــف الـــدائم للـــدورة الدمویـــة أو تـــدمیر 

                                                           

                      توفیــق الــواعي، مــن بحــوث   .                                              ة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة ، د    حقیقــ  )   ١

    ).   ٤٧٣ ص (                     ندوة الحیاة االنسانیة 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                               الدماغ لكى نقـرر أن المـوت قـد حـدث فعـال قبـل إن نـشرع فـى عملیـة إزالـة 

   .              األعضاء الحیویة

                    ظــائف المــخ أنهــا لیــست                                    تظهــر االختبــارات التــى تجــرى للكــشف عــن و -  ٥

                                                        قطعیـــة الداللـــة، وأنهـــا ال تـــشمل كـــل وظـــائف المـــخ، وأنهـــا إن شـــملت 

                                                       فإنهــا تعكـــس تعطــل المـــخ ولــیس موتـــه، وأن المــخ لـــیس أهــم أعـــضاء 

ٕ                                                         ٕالجسم، وحتى وان كان قد ثبـت موتـه، فـإن مـوت المـخ ال یعنـى مـوت 

    ..١                                 الشخص، فموت الجزء ال یعنى موت الكل

                                         ین فى الندوة التى عقدتها المنظمة اإلسـالمیة                           اعترض جمهور األطباء المشارك

   :                        م على هذه الحجج بما یأتى    ١٩٩٦                  للعلوم الطبیة عام 

                                                    ظهــور عالمــات الحیــاة علــى بعــض المرضــى المــشخص حــالتهم موتــا  -  ١

                                                          دماغیــا یرجــع إلــى خطــأ فــى التــشخیص، وال یرجــع إلــى حقیقــة التــسلیم 

   .              بالموت الدماغى

                    دماغى، وال توجـــد فـــروق                                      الجمیـــع متفـــق علـــى تحقـــق الوفـــاة بـــالموت الـــ -  ٢

                                                            جوهریــة فــى معــاییر المــوت الــدماغى بــین الوالیــات المتحــدة األمریكیــة 

  :                                                   والدول األوروبیة، وادعاء وجود اختالفات یرجع إلى أمرین

                                                         االعتمــــاد علــــى المراجــــع القدیمــــة التــــى ال یمكــــن تطبیقهــــا فــــى الوقــــت   -   أ

   .      الحالى

                                                           

                      توفیــق الــواعي، مــن بحــوث   .                                                  حقیقــة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة ، د  )   ١

    ).   ٤٧٣ ص (                     ندوة الحیاة االنسانیة 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

  ،                                                 سـوء فهـم حقیقـة هـذه االختالفـات، فهـى اختالفـات فـى الــصیغ  -   ب

                                                               أو تبنى الشروط، والمستویاات اإلكلینیكیة، وهو ما یسمى ببروتوكوالت 

    ..١        موت المخ

                                                                       أما ادعاء عدم أخذ الیابان والـدا نمـارك بـالموت الـدماغى فـال یرجـع إلـى انكـار 

                                     إلــى تقالیــدها الموروثــة، فالیابــانیون -            فــى الیابــان-ٕ                          ٕحقیقتــه العلمیــة، وانمــا یرجــع

                                      مع ذلك فقد سـسجلت الیابـان فـى مـؤتمر سـان                               یرون الموت شأنا عائلیا بحتا، و

                                       م، أنهــــا ستــــصدر قــــرارات قادمــــة قریبــــا إلیجــــاد     ١٩٩٦                    فرانسیــــسكو فــــى نــــوفمبر 

                                                                     الصیغ القانونیة المناسـبة لمفهـوم مـوت الـدماغ، وكـذلك سـیحدث فـى الـدانمارك 

    ..٢     قریبا

                                                       إن وســائل تــشخیص المــوت الــدماغى قــد تطــور جــدا، ولــم یعــد عنــاك  -  ٣

   .          جدل بشأنها

ــــوان      مرســــوم  "  إن -  ٤ ــــدماغى، لتقریــــره     ١٩٨٦    عــــام   "        الحی                                م یعتمــــد المــــوت ال

                                                          الحیوان یعتبـر حیـا حتـى یحـدث توقـف دائـم لـدورة الـدم، أو تـدمیر   :"  أن

                  والظـــــاهر مـــــن اعتـــــراض   .                                  دماغـــــه، فهـــــذا اعتـــــراف بـــــالموت الـــــدماغى

                                              أنــه یهــاجم ســرقة األعــضاء مــن األحیــاء الفقــراء، ولــیس   "    هیــل "       الــدكتور

   ".                ممن ماتوا دماغیا

                                                           

                      توفیــق الــواعي، مــن بحــوث   .       یة ، د                                           حقیقــة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرع  )   ١

    ).   ٤٧٣ ص (                     ندوة الحیاة االنسانیة 

                      توفیــق الــواعي، مــن بحــوث   .                                                  حقیقــة المــوت والحیــاة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة ، د  )   ٢

    ).   ٤٧٣ ص (                     ندوة الحیاة االنسانیة 



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                              بارات وظائف المخ غیر قطعیة وتدل علـى تعطـل المـخ              القول بأن اخت -  ٥

                                                           دون موته، وأن المخ لیس أهم أعضاء الجسم، ونحو هذا، قول ظاهر 

ـــة خبـــرة صـــاحبه فـــى العنایـــة المركـــزة، ویعتمـــد                                                             الفـــساد، ویـــدل علـــى قل

  .                                                   صاحبه على الصحف والمجالت دون البحوث العلمیة ومراجعها

                             مفهــوم طبــى ومفهــوم اجتمــاعى، وال   :                     یــرى أن للمــوت مفهــومین  :              االتجــاه الثالــث

   .                                         تصدر شهادة الوفاة إال طبقا لمفهوم االجتماعى

ٕ                                                             ٕوالیـــه ذهـــب الـــدكتور یوســـف ریـــزه لـــى وقریـــب مـــن هـــذا مـــا ورد مـــن توصـــیات 

                       إلـى أن اإلنـسان الـذى یـصل    :"                                         المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیـة، حیـث انتهـت

             لحیــاة، وأصــبح                                                    إلــى مرحلــة مــستیقنة هــى مــوت جــذع المــخ یعتبــر قــد اســتدبر ا

    ".                                  صالحا ألن تجرى علیه بعض أحكام الموت

   :                      وحجة هذا االتجاه ما یلى

                                                       إن الحقیقـة التـى توصــل إلیهـا التقــدم الطبـى فــى ماهیـة المــوت  -  ١

                                                ترجــــع إلــــى مــــوت المــــخ، فكــــان هــــذا مفهومــــا طبیــــا، ال یملــــك 

                                                   الطبیب إزاءه سوى إخبار أهل المریض، وهـم أصـحاب الـشأن 

   .       الجتماعى                         فى التصرف، وفقا لواقعهم ا

                                                      إن التــشخیص النهــائى لحقیقــة المــوت یرجــع إلــى حقیقــة الواقــع  -  ٢

                                                   االجتمــاعى الــذى یــشتمل علــى جوانــب طبیــة وقانونیــة ودینیــة 

  .       وأخالقیة

  



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

   :             الرأى المختار

                                                            والـذى یظهـر لــى أن اعتمـاد حكــم المـوت بـضوابطه الطبیــة الدقیقـة هــو 

     ماغى                                                    األقرب والمختار؛ ألن أهل االختصاص قـررو ذلـك، فـالموت الـد

                                                            هــو مــوت للمراكــز الحیویــة الواقعــة فــى جــذع الــدماغ، فــإذا ماتــت هــذه 

                                                             المنطقة فإن اإلنـسان یعـد میتـا؛ ألن تنفـسه بواسـطة اآللـة مهمـا اسـتمر 

                                                        ال قیمـــة لـــه، وال یعطــــى الیـــاة لإلنـــسان، وكــــذلك اســـتمرار النـــبض مــــن 

                                                               القلب، بل وتدفق الدم فى الشرایین واألوردة ال یعـد عالمـة علـى الحیـاة 

            أمـا بالنـسبة   .                                                   لما أن الدماغ قد توقفت حیاته توقفـا تامـا ال رجعـة فیـه  طا

                                                                  للفقهاء القائلین بعدمه، فجل ما یستندون علیه الیقین والمـوت الـدماغى 

                                                               عندهم ظنى، والحقیقة أن العالمات الظاهرة للموت لدى الفقهاء ظنیة، 

                                                           لیست بیقینیة، بخالف ما لدى األطباء من وسائل تشخیصیة أكثر دقة 

                                                           من العالمـات الظنیـة، بـدلیل مـا ورد ذكـره فـى بعـض كتـب الفقهـاء مـن 

     یقـول   .                                                       دفن أحیاء على أنهـم أمـوات، بنـاء علـى تلـك العالمـات الظـاهرة

                     إن أكثــر الــذین یموتــون    : (      مــا نــصه  )    ٥٧٢ / ١ (                    ابــن عابــدین فــى حاشــیته

                                                              بالسكتة یدفنون وهم أحیاء؛ ألنه یعسر إدراك المـوت الحقیقـى إال علـى 

    ). ء           أفاضل األطبا



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

                                                               بـــل أصـــبح الطـــب أكثـــر دقـــة فـــى تحدیـــد المـــوت، وهـــو مـــا یقـــرره الفقهـــاء حتـــى 

   .١                               القائلین منهم بعد الموت الدماغى

                                                           

    ).   ٣٢٢ ص (            فقه النوازل   )   ١

  

  



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

  

                  النتائج والتوصیات

ــــي تحتــــوي المراكــــز   . ١                                                       یعــــد المــــوت بالحــــاالت الحرجــــة مــــن الحــــاالت الت

                                                             األساسیة للحیاة یعد صاحبه میتا طبا وشرعا بعد التأكـد مـن تشخیـصه 

  .                        واألخذ باالحتیاطات الالزمة                  بالوسائل الحدیثة 

ً                                                          ًمفهــوم المــوت بطبیعــة هــذه الحــاالت أصــبح مقبــوال عنــد معظــم الفقهــاء   . ٢

  .                                                        وجرت علیه بحوث فقهیة بین معارض وموافق بعد أن كان مرفوضا 

                                                     عــدم وجـــود نــص شـــرعي یحـــدد حقیقــة المـــوت فــي الحـــاالت الحرجـــة ،   . ٣

    روا                                                      وبما أنه أصبح في الوقت الحاضر مـن اختـصاص األطبـاء وقـد قـر

                                                               العمــل بــه ، فإنــه علــى الفقهــاء االلتــزام بمقتــضاه فــي األحكــام الــشرعیة، 

   .                                                ولهذا ال یترك تشخیص الموت للفقهاء وال لعامة الناس

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

    

 

 
 
 

 

٩٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 طب احلاالت احلرجة من منظور الفقه اإلسالمي 

  

  :                 المصادر والمراجع 

                                                  األفكـــار القدیمـــة والحدیثـــة حـــول تحدیـــد المـــوت د حـــسن حـــسن   ) ١

   .                      التعریف الطبي للموت –                الندوة الطبیة –    علي 

  –                                     الحدیث لموت الدماغ د صفوت حـسن لطفـي              تحدید المفهوم  ) ٢

   .                      التعریف الطبي للموت –              الندوة الطبیة 

         النـدوة –                                            التعریف العلمي الطبي للموت د رؤؤف محمـود سـالم   ) ٣

   .                      التعریف الطبي للموت –       الطبیة 

  –                الندوة الطبیة –                      فیصل عبد الرحیم شاهین   /              تعریف الموت د  ) ٤

   .                    التعریف الطبي للموت 

      توفیــق   /                               ة فــي القــرآن واألحكــام الــشرعیة د                   حقیقــة المــوت والحیــا  ) ٥

   .                               ندوة الحیاة اإلنسانیة بدایتها –       الواعي 

              نــــــدوة الحیــــــاة –            أحمــــــد القاضــــــي   .                       القلــــــب وعالقتــــــه بالحیــــــاة د  ) ٦

                   االنسانیة بدایتها 

 الندوة –محمد البار / ما الفرق بین الموت االكلینكي والموت الشرعي د 

 . التعریف الطبي للموت –الطبیة 


