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الدكتور �إ�سماعيل غازي مرحبا

�أ�ستاذ م�شارك في الفقه المقارن
جامعة الجنان

الموت الدماغي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحم ��د هلل وال�ص�ل�اة وال�سالم على ر�س ��ول اهلل ،و�آله و�صحبه وم ��ن وااله ،وبعد :ف�إن مو�ضوع
نهاي ��ة الحياة الإن�سانية� ،أو مت ��ى يع ّد الإن�سان م�ستدبر ًا للحياة ،هو مو�ض ��وع مهم قد �شغل الب�شرية
منذ قديم الزمان ،والم�شتغلون فيه هم من جميع طبقات المجتمعات ،ومن مختلف الديانات ،ومن
�شتى �أ�صحاب الأفكار والتخ�ص�صات ،على م�ستوى الأفراد وعلى م�ستوى الجماعات.
ولي� ��س من خالف بي ��ن الم�سلمين �أن نهاية الحي ��اة الإن�سانية موته وانتقال ��ه �إلى حياة �أخرى
وذلك بخروج روحه �إلى بارئها.
ولم ��ا كان خروج الروح م ��ن البدن �أمر ًا غير م�شاهد بالن�سبة للإن�س ��ان ،فقد و�ضع له العلماء
عالمات تدل على خروج الروح من بدنها.
ول ��م يكن في تحديد الموت خ�ل�اف ُيذكر �إلى عهد قريب ،من خ�ل�ال العالمات التي و�ضعت
لتدل على ذلك ،والتي �سوف ن�أتي على بيانها فيما بعد �إن �شاء اهلل تعالى.
�أهمية الكتابة في هذه الم�س�ألة:
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تت�ضح �أهمية الكتابة في هذه الم�س�ألة في النقاط الآتية:
� -1أنها تتعلق بمو�ضوع خطير مهم(((.
-2الت�سا�ؤل المتزايد من النا�س وبقلق �شديد ،عن �شرعية الأخذ بمدلول موت الدماغ ،مع �أن
القلب والرئتين تعمالن.
 -3الأحكام المهمة والمتعددة التي تترتب على الحكم ال�شرعي بالموت ،و�سي�أتي ذكرها.
-4قل ��ة البحوث الت ��ي ُتب ّين وجهة النظر ال�شرعية �إذا ما قورن ��ت بالبحوث العالمية المكتوبة
في هذه الم�س�ألة.
�-5أنه ��ا من الم�سائل العوي�صة ال�صعبة ،لذا يقول ف�ضيل ��ة ال�شيخ بدر المتولي عبد البا�سط:
«الم�س�أل ��ة في منته ��ى الخطورة ،حددوا الم�سائل ،واهلل �شاهد عل � ّ�ي في حياتي ،وتقولون:
علي في حياتي م�س�أل ��ة �أعو�ص من هذه
رج ��ل �شايب وم� � ّرت علي �أ�شياء كثيرة ،وم ��ا م ّرت ّ
الم�س�ألة .(((»...
-6بل اعتبرت هذه الم�س�ألة من �أهم الم�سائل النازلة ،يقول �شيخنا الدكتور محمد بن محمد
المختار ال�شنقيطي« :تعتبر هذه الم�س�ألة من �أهم الم�سائل النازلة في المجاالت الحديثة،
وق ��د ثار حولها خالف كبي ��ر ،وجدال م�ستفي�ض ،لي�س بين الفقه ��اء و�أهل العلم فقط ،بل
�شمل غيرهم من الأطباء و�سائر النا�س»(((.
وق ��د �أ�سه ��م في هذا البحث �أف ��راد من علم ��اء الم�سلمين المعا�صري ��ن ،وجماعات من لجان
الفت ��وى والندوات الطبي ��ة والمجامع الفقهية ،كما �سننقل ذلك عنهم في ه ��ذا البحث �إن �شاء اهلل
تعالى.
ك ٌل يبن ��ي على ما �سبق ��ه من نتائج وتو�صي ��ات وترجيحات ،ويوجد في مختل ��ف هذه الأبحاث
والقرارات والم�ؤلفات فوائد منثورة ،وتو�ضيحات م�شكورة ،وا�ستنتاجات وتحليالت م�سطورة.
وفي هذا البحث:
�-1سيج ��د القارئ جمع ًا لتي ��ك الفوائد والتو�ضيح ��ات والتحليالت المهم ��ة ،مما يخدم هذا
البحث ويثريه.
-2كما �سيجد العناية بقرارات وتو�صيات وفتاوى المجامع والندوات ولجان الفتوى ،لم �أرها
مجموعة في بحث واحد.
 -1و�سي�أتي بيان ذلك عند كل من الأطباء والفقهاء يف املبحث اخلام�س ب�إذن اهلل تعاىل.
 -2انظر :ثبت ندوة احلياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها يف املفهوم الإ�سالمي (�ص.)530
� -3أحكام اجلراحة الطبية (�ص.)319
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-3و�أي�ض� � ًا ف�إن َمنْ كتب في هذا المو�ضوع -فيما وقفت عليه -لم ي�ستفد من البحوث الطبية
الت ��ي ُكتبت ف ��ي ندوة التعريف الطب ��ي للموت ،الت ��ي �أقامتها المنظم ��ة الإ�سالمية للعلوم
الطبية في الكويت.
-4وكذل ��ك –ولعله الأهم� -سيجد الق ��ارئ عر�ض ًا للم�س�ألة بطريقة ق ّل من �سلكها في م�سائل
النوازل المعا�صرة� ،أال وهي طريقة عر�ض الم�سائل الخالفية المعا�صرة بطريقة المقارنة
والموازن ��ة ،كما ُتدر�س م�سائل الخالف في الفقه المقارن ،ف�سيرى القارئ تحرير ًا لمحل
الن ��زاع ،وذكر ًا للأقوال ،وبيان ًا ل�سبب الخالف ،مع �أدلة كل فريق ،وبعد ذلك ترجيح �أحد
القولين مع ذكر م�سوغات قبوله.
-5عالوة على الأمور المفتر�ض وجودها في كل بحث يبحث م�س�ألة :نهاية الحياة الإن�سانية.
لهذه الأمور مجتمعة ر�أيت في كتابتي لهذا البحث نوع فائدة و�إ�ضافة �إلى المكتبة الإ�سالمية،
تث ��ري المو�ض ��وع ،وتدفع بعجلة بحثه �إلى الأم ��ام ،لي�أتي من يكتب بعد ذل ��ك وي�ضيف ما لم ن�ستطع
�إ�ضافته.
ه ��ذا وق ��د ق�سمت البحث في هذا المو�ض ��وع �إلى :مقدمة و�سبعة مباح ��ث ،و�أتبعت ذلك بثبت
الم�صادر والمراجع ،وفهر�س للمو�ضوعات.
المقدمة :وفيها اال�ستفتاحية ،ودواعي الكتاب في هذا المو�ضوع ،وخطة البحث.
المبحث الأول :عالمات الموت عند الأطباء.
المبحث الثاني :عالمات الموت عند الفقهاء.
المبحث الثالث :ا�ستحداث عالمة موت جذع الدماغ.
المبحث الرابع� :أقوال علماء الع�صر في موت جذع الدماغ.
المبحث الخام�س� :أهمية هذه الم�س�ألة ،و�سبب الخالف فيها.
المبحث ال�ساد�س� :أدلة الأقوال في الم�س�ألة.
المبحث ال�سابع :الترجيح بين القولين.
ثم الخاتمة.

وبعد فهذا الجهد المتوا�ضع �أ�ضعه بين يدي الباحثين ،فما كان فيه من �صواب من اهلل وحده،
وما كان فيه من خط�أ فمني وال�شيطان ،واهلل ور�سوله منه بريئان.
والحمد هلل و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا محمد و�آله و�صحبه �أجمعين.
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المبحث الأول:
عالمات الموت عند الأطباء
عالمات الموت عند الأطباء هي(((:
 -1توقف النف�س ،ومن عالماته:
�أ -توقف حركة ال�صدر والبطن.
ب -عدم �سماع �أ�صوات التنف�س بال�سماعة الطبية.
ج -عدم تكثف بخار الماء عند و�ضع مر�آة نظيفة �أما الفم �أو الأنف.
 -2توقف القلب والدورة الدموية ،وعالماته:
�أ -توقف النب�ض في ال�شرايين بحب�س النب�ض عند ال�شريان الكعبري �أو ال�صدغي �أو ال�سباتي.
ب -توقف القلب بعدم �سماعه �أ�صواته بال�سماعة الطبية.
 -3توق ��ف �سيطرة الجهاز الع�صبي على الج�سم ،وعالماته :االرتخاء الأولي للع�ضالت وعدم
ا�ستجاب ��ة الجثة لأي تنبيه ح�س ��ي ،وتتوقف جميع الأفعال المنعك�سة ،وتك ��ون حدقة العين ثابتة ،وال
تت�أثر بال�ضوء ال�شديد.
 -4التغيرات التي تحدث بالجثة ،ومنها:
�أ -انطفاء لمعان العينين غالب ًا بعد الوفاة.
ب -بهتان لون الجثة نتيجة لوقوف الدرة الدموية.
ج -ويبرد ج�سم الميت ،حيث تفقد الجثة لدرجة حرارتها.
د-الزرقة ال ُرم ّية :وهي زرقة ناتجة عن توقف الدورة الدموية ،وخا�صة في المناطق ال�سفلية
للجث ��ة ب�سبب ات�ساع الأوعية الدموية ال�سفلية وامتالئه ��ا بالدم بت�أثير الجاذبية الأر�ضية،
وذلك خالل ال�ساعات ال�ست �أو الثماني الأولى بعد الوفاة.
مي :ويبد�أ بعد �ساعتين من الوفاة ،ويكتمل بعد � 12ساعة ،و�سببه غير معروف
ﻫ-التيب�س ال ُر ّ
على وجه الدقة ،ثم يبد�أ باالختفاء بعد � 48ساعة من الوفاة.
مي :وهو تحلل �أن�سجة الج�سم بوا�سطة ميكروبات التعفن ،وخا�صة في الأح�شاء،
و-التعفن ال ُر ّ
 -1انظر ما �سي�أتي يف:
 الطب ال�شرعي النظري والعملي ،للدكتور حممد عبد العزيز الن�صر .ط1960/2م .مكتبة النه�ضة امل�صرية  -القاهرة. الطب الق�ضائي و�آداب املهنة الطبية ،للدكتور �ضياء نوري ح�سن .اجلمهورية العراقية ،وزارة التعليم العايل. -املوجز يف الطب ال�شرعي ،للدكتور حممود مر�سي عبد اهلل ،والدكتورة �سحر كامل .م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة  -الإ�سكندرية.

180

ويبد�أ التعفن بعد � 24ساعة من الوفاة في الجو الحار ،وفي ف�صل ال�شتاء يت�أخر عن ذلك،
وفي المناطق الباردة يت�أخر حدوث التعفن كثير ًا.
ز-الت�ص ّب ��ن ال ُرم ��ي (الت�ش ّمع) ،وهذه ظاهرة تح ��دث في الجثث الموجودة ف ��ي الماء لمدة
طويل ��ة ،حيث ال يح ��دث تعفن ،و�إنما تتجم ��د الأجزاء الدهنية م ��ن الج�سم ،ويحدث هذا
عادة بعد ثالثة �أ�سابيع من الوفاة ،ويتم خالل �ستة �أ�شهر.
ح-التح ��ول �إلى مومياء (التحن ��ط الطبيعي) وهذه الظاهرة تحدث عندم ��ا تكون الجثة في
مكان جاف �شديد الحرارة ،ويتم هذا التحول خالل ثالثة �إلى �ستة �أ�شهر بعد الوفاة.
المبحث الثاني:
عالمات الموت عند الفقهاء
توج ��د �إ�ش ��ارات ي�سيرة في الأحادي ��ث النبوية تدل على الموت ،يمك ��ن اعتبارها من عالمات
الموت� ،أحب �أن �أذكرها قبل �أن �أذكر ن�صو�ص الفقهاء ،ومن هذه الأحاديث:
-1ع ��ن �أم �سلم ��ة ر�ضي اهلل عنها قالت« :دخل ر�س ��ول اهلل  على �أبي �سلمة وقد ُ�شقّ ب�صره
ف�أغم�ضه ثم قال �إن الروح �إذا قب�ض تبعه الب�صر .ف�ضج نا�س من �أهله فقال التدعوا على
�أنف�سك ��م �إال بخير ف� ��إن المالئكة ي�ؤمنون على م ��ا يقولون ثم قال الله ��م اغفر لأبي �سلمة
وارف ��ع درجته في المهديين واخلفه في عقبه ف ��ي الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين
واف�سح له في قبره ونور له فيه»(((.
-2وع ��ن �أبي هريرة ر�ض ��ي اهلل تعالى عنه يقول :قال ر�سول اهلل �« :أل ��م تروا الإن�سان �إذا
مات �شخ�ص ب�صره؟ قالوا :بلى ،قال :فذلك حين يتبع ب�صره نف�سه»(((.
-3وع ��ن �شري ��ح بن هانئ عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عن ��ه قال :قال ر�سول اهلل « :من �أحب
لقاء اهلل �أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه».
ق ��ال :ف�أتي ��ت عائ�شة فقلت :يا �أم الم�ؤمنين �سمعت �أب ��ا هريرة يذكر عن ر�سول اهلل  حديث ًا
�إن كان كذل ��ك فق ��د هلكنا! فقال ��ت� :إن الهالك من هلك بقول ر�س ��ول اهلل  ،وما ذاك؟ قال :قال
ر�س ��ول اهلل « :م ��ن �أحب لق ��اء اهلل �أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل ك ��ره اهلل لقاءه» ،ولي�س منا
�أحد �إال وهو يكره الموت؟ فقالت :قد قاله ر�سول اهلل  ولي�س بالذي تذهب �إليه ،ولكن �إذا �شخ�ص
 -1رواه م�سلم يف �صحيحه احلديث رقم (.)920
 -2رواه م�سلم يف �صحيحه احلديث رقم (.)921
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الب�ص ��ر((( وح�شرج ال�ص ��در((( واق�شعر الجلد((( وت�شنجت الأ�صابع((( فعند ذلك من �أحب لقاء اهلل
�أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه»(((.
�أم ��ا م ��ا ذكره الفقه ��اء الم�سلمون ف ��ي كتبهم الفقهية ع ��دة عالمات تدل على وق ��وع الموت،
و�س�أذكر نق ًال عن كل مذهب من المذاهب الفقهية ،وهي:
المذهب الحنفي:
قال الزيلعي:
«وعالمات احت�ض ��اره �أن ت�سترخي قدماه فال تنت�صبان ،وينع ��وج �أنفه ،وينخ�سف �صدغاه(((،
وتمتد جلدة الخ�صية؛ لأن الخ�صية تتعلق بالموت وتتدلى جلدتها»(((.
المذهب المالكي:
قال الحطاب:
«لأن ��ه �إنما يغم� ��ض �إذا انقطع نف�سه وانحدر ب�ص ��ره وانفرجت �شفتاه ول ��م تنطبقا ،و�سقطت
قدماه ولم تنت�صبا ،فعند ه�ؤالء الأربع عالمات يغم�ض الميت ال قبل ذلك»(((.
المذهب ال�شافعي:
قال الإمام ال�شافعي:
«و�أحب �إذا مات الميت �أن ال يعجل �أهله غ�سله؛ لأنه قد يغ�شى عليه فيخ ّيل �إليهم �أنه قد مات،
حت ��ى ي ��روا عالمات الموت المعروفة في ��ه  :وهو �أن ت�سترخي قدماه وال تنت�صب ��ان ،و�أن تنفرج زندا
يديه ،والعالمات التي يعرفون بها الموت»(((.
وق ��ال �أي�ض� � ًا« :و�إذا كان الميت م�صعوق� � ًا� ،أو ميت ًا غما� ،أو محمو ًال عليه ع ��ذاب� ،أو حريق ًا� ،أو
غريق� � ًا� ،أو ب ��ه علة قد توارت بمثل الموت ،ا�ست�ؤني بدفنه وتعوه ��د ،حتى ي�ستيقن موته ،ال وقت غير
ذلك ،ولو كان يوم ًا �أو يومين �أو ثالثة ،ما لم يبن به الموت� ،أو يخاف �أثره ثم غ�سل ودفن.
 -1قال ابن الأثري يف النهاية ُ :450/2
عاجه».
«�شخو�ص ال َب َ�صر :ا ْر ِتفا ُع ال ْأجفان �إىل َف ْوق وتحَ ْ دي ُد ال َّنظر وا ْن ِز ُ
 -2قال ابن الأثري يف النهاية « :389/1الحْ َ �ش َر َجة  :ال َغ ْر َغرة عند املوت و َت َردّد ال َّن َف�س».
 -3قال ابن منظور يف ل�سان العرب « :95/5ا ْق َ�ش َع َّر جلدُه �إِذا َق َّف ».
 -4قال ابن الأثري يف النهاية �« :503/2أي ان َق َب َ�ضت و َت َق َّل َ�صت».
 -5رواه م�سلم يف �صحيحه احلديث رقم (.)2685
-6ال�صدغ :هو َما ا ْن َحدَ َر ِمنَ الر�أْ�س ِ�إىل َم ْر َك ِب ال َّلحينيَ ،و ِق َيل :ما بني العني �إىل �شحمة الأذن .انظر :النهاية البن الأثري ،17/3
ول�سان العرب .439/8
 -7تبيني احلقائق .234/1
 -8مواهب اجلليل .221/2
 -9الأم .460/1
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و�إذا ا�ستيق ��ن موته عجل غ�سله ودفن ��ه ،وللموت عالمات منها :امتداد جل ��دة الولد م�ستقبلة
قال الربيع :يعني خ�صاه ف�إنها تفا�ض عند الموت -وافتراج زندي يديه ،وا�سترخاء القدمين حتىال ينت�صبان ،وميالن الأنف ،وعالمات �سوى هذه ف�إذا ر�ؤيت دلت على الموت»(((.
المذهب الحنبلي:
ق ��ال �أبو الخطاب الكلوذاني�« :إال �أن يكون قد مات فج� ��أة ف ُيترك حتى ُيتيقن موته بانخ�ساف
ُ�صدغ ْيه ،وميل �أنفه ،وانف�صال كفيه ،وا�سترخاء رجليه»(((.
ه ��ذه النقول عن المذاهب الأربعة ،ويوجد غيرها كثير ،وقد اكتفيت ب�أقدم نقول وقفت عليها
في المذاهب المعتبرة.
وقد تتبع �شيخنا الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن محمد الطريقي النقول عن الفقهاء ،ثم لخ�صها
فقال« :والحا�صل �أن من جملة ما ذكره الفقهاء من عالمات تدل على الوفاة ما يلي:
 -1ا�سترخاء القدمين وعدم انت�صابهما.
 -2ميل الأنف.
 -3انخ�ساف ال�صدغين.
 -4تقل�ص الخ�صيتين وتدلي الجلدة.
 -5انقطاع النف�س.
� -6إحداد الب�صر.
 -7انفراج �شفتيه.
 -8امتداد جلدة وجهه.
 -9انف�صال الكفين عن الذراعين.
 -10غيبوبة �سواد عينيه في البالغين.
 -11برودة البدن»(((.
وفات ال�شيخ حفظه اهلل مما ذكره الفقهاء(((:
 -12تغير الرائحة(((.
 -1الأم .472/1
 -2الهداية .58/1
 -3موت الدماغ لف�ضيلة �شيخنا الدكتور عبد اهلل بن حممد الطريقي (�ص .)22-21
�-4شيخنا الدكتور عبد اهلل بن حممد الطريقي ،ال ي�ضريه �أنه فاته عالمة �أو �أكرث ،فهو املعروف بجديته يف البحث ،وقدرته على
وج َلدٍ يف البحث ،وفقه اهلل تعاىل لك ّل خري.
التنقيب ،مع �صرب َ
 -5انظر :املجموع  126 /5حيث يقول ...« :حتقق املوت يكون بتغري الرائحة وغريه واهلل �أعلم».
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المبحث الثالث:
ا�ستحداث عالمة موت جذع الدماغ
التعريف الطبي القديم للموت كان هو :توقف القلب والدورة الدموية والتنف�س توقف ًا ال رجعة فيه.
�أو هو :انتهاء الحياة ب�سبب توقف جهاز التنف�س والدورة الدموية والجهاز الع�صبي توقف ًا تام ًا
لب�ضع دقائق.
وال يزال هذا التعريف �ساري ًا للكثير من الوفيات التي تحدث �سنوي ًا.
وكان لنج ��اح �أول عملي ��ة جراحي ��ة لنقل قلب ب�شري م ��ن �إن�سان مات مخه ع ��ام 1968م� ،إلى
�إن�سان �آخر� ،صدمة قوية في �أذهان النا�س عن التعريف ال�سائد للموت(((.
وب�سب ��ب التق ��دم ال�سري ��ع في و�سائل التخدي ��ر والإنعا�ش والدع ��م القلبي والرئ ��وي ،ف�إن هذا
التعري ��ف ال ينطبق على عدد من الوفيات ،ف� ��إن ال�شخ�ص قد يكون في غرفة الإنعا�ش وقلبه ي�ضرب
ويتنف�س ،وعالمات الموت القديمة ال تنطبق عليه(((.
�إال �أن ه� ��ؤالء المتوفي ��ن ي�شكل ��ون فقط  ٪10من مجم ��وع المتوفين ،ولكن لعالق ��ة ذلك بنقل
الأع�ض ��اء ،وبحرم ��ة وكرامة المي ��ت ،وبالنواح ��ي االقت�صادية ،كان له ��ذه الن�سب ��ة المتدنية �أهمية
بالغة(((.
ولتو�ضيح الم�س�ألة ال بد من بيان تركيب الدماغ و�أثر موت كل جزء منها ،في التالي:
 -مكونات الدماغ(((:

�أ -المخ ،وفيه المراكز العليا ،ومراكز التفكير والذاكرة والإح�سا�س والحركة والإرادة.
و�إذا م ��ات الم ��خ ف�إن الإن�سان �أي�ض ًا يمكن �أن يعي�ش ،ولكن ال يعي�ش حياة �إن�سانية ،و�إنما يعي�ش
حياة نباتية.
ب ـ المخيخ ،ووظيفته الأ�سا�سية حفظ قوة اتزان الج�سم ،وتنظيم حركة الع�ضالت.
ف�إذا مات المخيخ ،ف�إن الإن�سان يمكن �أن يعي�ش.
ج ـ ج ��ذع الدم ��اغ ،وفيه المراك ��ز الأ�سا�سية للحياة مث ��ل مراكز التنف�س والتحك ��م في القلب
والدورة الدموية.
 -1انظر :ثوب احلياة واملوت للدكتور عبد املنعم عبيد (�ص.)44
 -2انظر :الوفاة وعالماتها للدكتور عبد اهلل احلديثي (�ص.)27-26
 -3انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)722
-4انظر :موت القلب �أو موت الدماغ للدكتور حممد علي البار (�ص  ،)91-90ونهاية احلياة الإن�سانية للدكتورة �أ�سمهان ال�شبيلي
(�ص ،)560-559والوفاة وعالماتها للدكتور عبد اهلل احلديثي (�ص ،)28-27وفقه النوازل للدكتور بكر �أبو زيد (�ص.)220
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وبموت جذع الدماغ ،فقد اختلف الأطباء على قولين(((:
القول الأول� :أنه يحكم بموت الإن�سان ،وهو قول �أكثر الأطباء.
القول الثاني� :أنه ال يعتبر بذلك موت للإن�سان ،وهو قول لبع�ض الأطباء.
وعالمات موت جذع الدماغ التي و�ضعها الأطباء هي:
� -1أن يكون ال�سبب الم�ؤدي �إلى موت الدماغ معلوم ًا.
 -2الإغماء الكامل وعدم اال�ستجابة لأي م�ؤثرات.
 -3توقف التنف�س التلقائي.
 -4ات�ساع حدقتي العين وعدم ا�ستجابتهما لل�ضوء.
 -5عدم وجود �أي �أفعال منعك�سة في منطقة جذع الدماغ.
 -6عدم وجود �أي ن�شاط كهربائي في ر�سم المخ الكهربائي.
-7توقف الدورة الدموية للدماغ.
 -8توقف الوظائف الحيوية لجذع الدماغ(((.
المبحث الرابع:
الفتاوى والقرارات والتو�صيات الجماعية
وق ��د �صدر ف ��ي حكم هذه الم�س�أل ��ة الفتاوى والتو�صي ��ات والقرارات م ��ن المجمعات الفقهية
والهيئات ال�شرعية والمجال�س العلمية المختلفة ،ومنها:
�أول فتوى مجمعية وقفت عليها هي:
 •1فتوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية((( ،حيث جاء فيها:
«�أما �إذا لم يكن هناك �أدنى �أمل في �شفائه ،فيكون الأمر متروك ًا للطبيب� :إن �شاء �أبقاه تحت
-1انظر :موت القلب �أو موت الدماغ للدكتور حممد علي البار (�ص  ،)106-105والناظر يف ثبت ندوة التعريف الطبي للموت الذي
يقع يف ( )991ورقة ،يتعرف على وجود هذا اخلالف بني الأطباء �أنف�سهم ،و�إن حاول بع�ض الأطباء نفي وجود هذا اخلالف.
-2هذه من �أهم العالمات التي ذكرها الأطباء يف هذا الباب ،على �أنه توجد اختالفات متعددة بني الدول التي ت�أخذ مبوت الدماغ
يف بع�ض البنود ،الأمر الذي يعده بع�ض الأطباء �أمر ًا ال ي�ضر ،ويعده البع�ض الآخر �أمر ًا مهم ًا يجب االنتباه له.
انظر :موت القلب �أو موت الدماغ للدكتور حممد علي البار (�ص  ،)119-117وثوب احلياة واملوت للدكتور عبد املنعم عبيد (�ص-71
 ،)72ومفهوم وفاة الإن�سان من الناحية العلمية للدكتور خمتار املهدي (�ص ،)265وتعريف املوت للدكتور في�صل �شاهني (�ص-297
 ،)299وموت الدماغ التعريفات واملفاهيم للدكتور عدنان خريبط (�ص ،)372-357والتحديد الطبي الإ�سالمي يف مفهوم موت
الدماغ للدكتور حممود كريدية (�ص ،)485وت�شخي�ص موت �ساق املخ للدكتور عماد الدين الف�ضلي (�ص ،)554-551والوفاة
وعالماتها للدكتور عبد اهلل احلديثي (�ص.)36 ،33
 -3جلنة �صادرة عن �إدارة الإفتاء والبحوث ال�شرعية ،وذلك يف � 18صفر 1402ﻫ ،املوافق 1981/12/14م.
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ه ��ذه الأجه ��زة� ،أو �صرفها عنه ،وال يمكن اعتبار هذا ال�شخ�ص ميت� � ًا بموت دماغه ،متى كان جهاز
تنف�سه وجهازه الدموي فيه حياة ،ولو �آلي ًا.
وعل ��ى هذا فال يج ��وز �أخذ ع�ضو من �أع�ضائه –وال �سيم ��ا �إذا كان رئي�سي ًا كالقلب والرئتين-
لإعطائها لغيره� ،أو لالحتفاظ بها للطوارئ.
كم ��ا �أن ��ه ال ُتجرى عليه �أحكام الموت :من التوريث ،واعت ��داد زوجته ،وتنفيذ و�صاياه� ،إال بعد
موته الحقيقي ،وتعطيل كل �أجهزته»(((.
ث ��م �ص ��در �إثر ذلك فتوى من نف�س هذه اللجنة� ،إال �أنه وقع فيه ��ا تردد في الحكم ،كما يت�ضح
في التالي:
 •2فتوى نف�س اللجنة ال�سابقة :لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية((( ،حيث جاء فيها:
«ال يحك ��م بالم ��وت �إال بانتفاء جميع عالم ��ات الحياة ،حتى الحرك ��ة والتنف�س والنب�ض ،فال
يحك ��م بالم ��وت بمجرد توق ��ف التنف� ��س �أو النب�ض �أو موت المخ م ��ع بقاء �أي عالم ��ة من العالمات
الظاهرة �أو الباطنة ،التي ي�ستدل بها على بقاء �شيء من الحياة ،وذلك لأن الأ�صل بقاء الحياة ،فال
ُيع ��دل عن هذا الأ�صل بال�ش ��ك؛ لأن اليقين ال يزول بال�شك ،هذا ما انتهت �إليه اللجنة مبدئي ًا ،وهي
ترى �أن الأمر ي�ستحق مزيد ًا من البحث الم�شترك بين الأطباء والفقهاء ،واهلل �أعلم»(((.
ثم �صدر �إثر ذلك تو�صية ثم قرار خالف ذلك هما:
 •3تو�صي ��ة ندوة الحياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي((( ،حيث جاء فيها
ن�صه:
ما ّ
«اتج ��ه ر�أي الفقه ��اء ت�أ�سي�س ًا على ه ��ذا العر�ض من الأطباء �إلى �أن الإن�س ��ان الذي ي�صل �إلى
مرحل ��ة م�ستيقنة ،هي موت ج ��ذع المخ ،يعتبر قد ا�ستدبر الحياة ،و�أ�صب ��ح �صالح ًا لأن ُتجرى عليه
بع�ض �أحكام الموت ،قيا�س ًا -مع فارق معروف -على ما ورد في الفقه خا�ص ًا بالم�صاب الذي و�صل
�إلى حركة المذبوح.
�أم ��ا تطبيق بقية �أحكام الموت عليه ،فقد اتج ��ه الفقهاء الحا�ضرون �إلى ت�أجيله ،حتى تتوقف
الأجهزة الرئي�سية.
وتو�صي الندوة ب�أن ُتجرى درا�سة تف�صيلية �أخرى لتحديد ما ُيعجل وما ي�ؤجل من الأحكام.
�ساد�س ًا :بناء على ما تقدم ،اتفق الر�أي على �أنه �إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية
 -1انظر� :أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي للدكتور حممد الأ�شقر (�ص ،)84-83ونهاية احلياة له �أي�ض ًا (�ص.)433
 -2جلنة �صادرة عن �إدارة الإفتاء والبحوث ال�شرعية ،الفتوى رقم 27/1ع .84 /
 -3انظر :جمموعة الفتاوى ال�شرعية ال�صادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث ال�شرعية الكويتية (.)321/2
 -4املنعقدة يف الكويت يف الفرتة ما بني  26-24ربيع الآخر 1405ﻫ ،املوافق  17-15يناير 1985م.
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مخت�صة جاز حينئذ �إيقاف �أجهزة الإنعا�ش ال�صناعية»(((.
قل ��ت :هذه فت ��وى حاولت التو�سط بين القولين ،ولكن كان م ��ن نتيجتها �أن �شخ�ص ًا واحد ًا في
وق ��ت واحد ،وفي حكم فت ��وى واحدة ،يكون ميت ًا وحي ًا ،وهذا محال ،ل ��ذا وبعد عام واحد فقط جاء
القرار التالي ،وهو:
  •4قرار مجمع الفقه الإ�سالمي((( ،حيث جاء فيه ما ن�صه:
«يعتبر �شرع ًا �أن ال�شخ�ص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة �شرع ًا للوفاة عند ذلك �إذا
تبينت فيه �إحدى العالمتين التاليتين:
� -1إذا توقف قلبه وتنف�سه توقف ًا تام ًا وحكم الأطباء ب�أن هذا التوقف ال رجعة فيه.
�-2إذا تعطل ��ت جميع وظائف دماغه تعط ًال نهائي ًا ،وحكم الأطب ��اء االخت�صا�صيون الخبراء
ب�أن هذا التعطل ال رجعة فيه ،و�أخذ دماغه في التحلل.
وف ��ي هذه الحالة ي�سوغ رفع �أجهزة الإنعا� ��ش المركبة على ال�شخ�ص و�إن كان بع�ض الأع�ضاء،
كالقلب مث ًال ،ال يزال يعمل �آلي ًا بفعل الأجهزة المركبة»(((.
وبع ��د �صدور ق ��رار مجمع الفقه الإ�سالمي -وه ��و القرار ال�شهير الذي كان �ست ��ار ًا قوي ًا لنقل
الأع�ضاء من المتوفى دماغيا� -صدر قرار �شهير �أي�ض ًا ،ولكنه يخالفه ،وهو:
  •5قرار المجمع الفقهي الإ�سالمي((( ،حيث جاء فيه ما ن�صه:
«المري� ��ض الذي ُركبت على ج�سم ��ه �أجهزة الإنعا�ش ،يجوز رفعه ��ا �إذا تعطلت جميع وظائف
دماغ ��ه تعط ًال نهائي ًا ،وقررت لجنة من ثالثة �أطب ��اء اخت�صا�صيين خبراء �أن التعطل ال رجعة فيه،
و�إن كان القلب والتنف�س ال يزاالن يعمالن �آلي ًا بفعل الأجهزة المركبة ،لكن ال ُيحكم بموته �شرع ًا �إال
�إذا توقف التنف�س والقلب توقف ًا تام ًا بعد رفع هذه الأجهزة»(((.
ثم توالت الفتاوى والقرارات ت�أكد عدم االعتداد �شرع ًا بموت الدماغ:
 •6فت ��وى اللجنة الدائمة للبح ��وث العلمية والإفتاء ،في المملكة العربي ��ة ال�سعودية((( ،حيث
 -1انظر :ثبت �أعمال ندوة احلياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها (�ص.)678-677
-2القرار رقم  )3/5( 17يف الدورة الثالثة ملجل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنعقدة يف عمان – الأردن ،يف الفرتة ما بني � 13-8صفر
1407ﻫ ،املوافق  16-11ت�شرين الأول (�أكتوبر) 1986م.
 -3انظر :جملة جممع الفقه الإ�سالمي (ع ،3ج� ،2ص.)523
-4القرار الثاين يف الدورة العا�شرة املنعقدة يف مكة املكرمة ،يف الفرتة ما بني � 28-24صفر 1408ﻫ ،املوافق � 21-17أكتوبر
1987م.
 -5انظر :قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي لرابطة العامل الإ�سالمي لدوراته العا�شرة واحلادية ع�شرة والثانية ع�شرة (�ص.)21
-6الفتوى رقم ( ،)15964واملوقعة با�سم :عبد اهلل بن غديان ،و�صالح الفوازن ،وعبد العزيز بن عبد اهلل �آل ال�شيخ ،وعبد العزيز
بن باز.
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جاء فيه ما ن�صه:
«�إذا كان الأمر كما ذكر ،فال مانع من نزع الجهاز التنف�سي عنها� ،إذا قرر طبيبان ف�أكثر �أنها
في حكم الموتى ،ولكن يجب �أن ينتظر بعد نزع الأجهزة منها مدة منا�سبة حتى تتحقق وفاتها»(((.
 •7وفت ��وى �أخرى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت ��اء ،في المملكة العربية ال�سعودية(((،
حيث جاء فيه ما ن�صه:
«�إذا كان الواقع كما ذكر ،جاز �إيقاف الأجهزة التي ت�ش ّغل القلب وجهاز التنف�س �أوتوماتيكي ًا،
�إذا كان القل ��ب ال ينب�ض والتنف�س ال وجود ل ��ه �إال بالأجهزة؛ لأنه على هذا يكون ميت ًا ،وحركة القلب
والتنف� ��س �إنما هي بالأجهزة ال حياة ال�شخ�ص ،لكن يج ��ب الت�أكد من موته بعد رفع الأجهزة ،وقبل
�إعالن الموت لكمال �أو احتياط»(((.
 •8وفتوى ثالثة لنف�س اللجنة ال�سابقة((( ،حيث جاء فيه ما ن�صه:
«�إذا كان الأمر كما ذكر ،فال مانع من نزع الجهاز التنف�سي عن ولدك� ،إذا قرر طبيبان ف�أكثر
�أنه في حكم الموتى ،ولكن يجب �أن ينتظر بعد نزعها منه مدة منا�سبة حتى تتحقق وفاته»(((.
 •9ثم قرار لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإ�سالمية((( ،حيث جاء فيه ما ن�صه:
«ثاني� � ًا :يمن ��ع االكتفاء بتوقف جهاز ر�سم المخ الكهربائي -وح ��ده -دلي ًال قاطع ًا على الوفاة،
بل ال ب ّد مع هذا من ظهور تلك العالمات الج�سدية على نحو ما قرره الفقه الإ�سالمي ،م�ستمد ًا من
�سنة ر�سول اهلل  ،حيث �أكدت �ضرورتها  -عند ا�ستعمال جهاز ر�سم المخ الكهربائي ال�ستك�شاف
موت المحت�ضر من عدمه -بحوث الم�ؤتمرات الطبية»(((.
قل ��ت :فلم يكتف هذا القرار بموت الدماغ ،حتى ي�ؤكده العالمات الج�سدية ،و�أظهر العالمات
الج�سدية توقف القلب والتنف�س.
ثم �صدر القرار التالي م�ؤكد ًا عدم االعتداد بموت الدماغ:
 •10قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ال�سعودية((( ،حيث جاء فيه:
 -1جملة البحوث الإ�سالمية ال�صادرة عن رئا�سة �إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الريا�ض ،العدد رقم (�( )58ص. ،)103
 -2الفتوى رقم ( )6619واملوقعة با�سم :عبد ارزاق عفيفي ،وعبد العزيز بن باز.
 -3جملة البحوث الإ�سالمية ال�صادرة عن رئا�سة �إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الريا�ض ،العدد رقم (�( )58ص.)105
 -4الفتوى رقم ،)12762( :واملوقعة با�سم :عبد اهلل بن غديان ،وعبد الرزاق عفيفي ،وعبد العزيز بن باز.
 -5جملة البحوث الإ�سالمية ال�صادرة عن رئا�سة �إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الريا�ض ،العدد رقم (�( )58ص.)107-106
 -6يف الدورة ( )28املنعقدة برئا�سة ف�ضيلة �شيخ الأزهر يف  16يونية 1992م.
-7انظر :املح�ضر رقم ( )10الجتماع جمل�س جممع البحوث الإ�سالمية بالأزهر ،الدورة رقم (�( )28ص ،)20نقلته بوا�سطة نقل
الأع�ضاء الآدمية يف �ضوء ال�شريعة والطب والواقع للدكتور �أبو الوفا عبد الآخر (�ص  .)7وانظر �أي�ض ًا :نقل الأع�ضاء يف �ضوء
ال�شريعة والقانون للم�ست�شار طارق الب�شري ،عر�ض� :صابر عبد اللطيف ،كما يف جملة ح�صاد الفكر (ع� ،113ص ،)19وكما يف
موقع ال�شبكة الإلكرتونية التايلshtml.3-http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/article16 :
 -8القرار رقم ( )181وتاريخ 1417/4/12ﻫ .املوافق 1996/8/26م.
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«وبع ��د المناق�شة وتداول الر�أي في المو�ضوع ،ق ��رر المجل�س� :أنه ال يجوز �شرع ًا الحكم بموت
الإن�س ��ان ،الموت الذي تترتب عليه �أحكامه ال�شرعية بمج ��رد تقرير الأطباء �أنه مات دماغي ًا ،حتى
ُيعلم �أنه مات موت ًا ال �شبهة فيه ،تتوقف معه حركة القلب والنف�س ،مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة
على موته يقين ًا؛ لأن الأ�صل حياته ،فال ُيعدل عنه �إال بيقين»(((.
 •11وبعد قرار هيئة كبار العلماء ندوة التعريف الطبي للموت((( ،و�صدر منها بيان ي�ؤكد فيه
تو�صية ندوة الحياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها ب�ش�أن موت الدماغ ،وقرار مجمع الفقه الإ�سالمي(((.
ثان لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية ال�سعودية((( ،ي�ؤكد فيه
 •12وبعد ذلك �صدر قرار ٍ
قراره الأول ،حيث جاء فيه ما ن�صه:
«وبعد البحث والمداولة قرر المجل�س ما يلي:
ج ��واب ال�س� ��ؤال الأول� :إذا قرر ثالث ��ة �أطباء متخ�ص�ص ��ون ف�أكثر ،رفع �أجه ��زة الإنعا�ش عن
المري�ض المو�ضحة حالته في ال�س�ؤال الأول ،ف�إنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع �أجهزة الإنعا�ش،
ولك ��ن ال يج ��وز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعالمات الظاهرة الدالة على موته� ،أما موت الدماغ
فال يعتمد عليه في الحكم بموته»(((.
 •13وبع ��د ذلك �ص ��درت فتوى ثالثة للجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية((( ،حيث عادت
لت�أكد �أن الإن�سان ُيع ّد ميت ًا بتوقف قلبه ورئتيه ال بتوقف دماغه(((.
وبذل ��ك ينتفي التردد الذي �سبق في الفتوى ال�سابقة التي ذكرناها عن لجنة الإفتاء ،والحمد
هلل رب العالمين.
فه ��ذه التي �أعانن ��ي اهلل على جمعها :ثالث ع�شرة فتوى وتو�صي ��ة جماعية �شرعية� ،إال واحدة
 -1انظر :الفتاوى املتعلقة بالطب و�أحكام املر�ضى (�ص.)338
 -2وهي ندوة طبية عقدت يف الكويت يف الفرتة ما بني � 9-7شعبان 1417ﻫ ،املوافق  19-17دي�سمرب 1996م.
ويجدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الندوة خا�صة بالأطباء فقط ،ولي�س لها عالقة بعلماء الدين الإ�سالمي �أو الفقهاء .حيث يقول الدكتور
عبد الرحمن العو�ضي رئي�س املنظمة الإ�سالمية للعلوم الإ�سالمية ،وهي راعية هذه الندوة:
«وبرغم هذا فقد ر�أت املنظمة �أن تعقد ندوتنا هذه وتق�صر ح�ضورها على الأطباء املخت�صني» .انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي
للموت (�ص.)11
�أقول� :إال ما كان من بع�ض امل�شاركني من الفقهاء املنت�سبني �إىل املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية ،كما هو مثبت يف �آخر ثبت
الندوة.
 -3انظر :ثبت �أعمال ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)915
 -4القرار رقم ( )190وتاريخ 1419/4/6ﻫ.
 -5انظر :الفتاوى املتعلقة بالطب و�أحكام املر�ضى (�ص.)327
-6جلنة �صادرة عن �إدارة الإفتاء والبحوث ال�شرعية يف الفتوى ( )96/440/1ورقم ( ،)3944وذلك يف العام1416-1415ﻫ،
املوافق 1996م.
 -7انظر :جمموعة الفتاوى ال�شرعية ال�صادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث ال�شرعية الكويتية (.)496-495/12

189

فق ��ط طبي ��ة ،والذي �أخذ بمفهوم م ��وت الدماغ منها �إنما هو قرار مجم ��ع الفقه الإ�سالمي ،وكذلك
تو�صي ��ة ن ��دوة الحياة الإن�سانية بدايته ��ا ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي الت ��ي �أخذت به فيما يتعلق
ببع�ض �أحكام الموت دون �أحكام �أخرى.
وباقي ما تبقى من الفتاوى والقرارات �إنما هي في اتجاه عدم االعتداد بموت الدماغ �شرع ًا.
المبحث الخام�س:
�أهمية هذه الم�س�ألة
�أخذت هذه الم�س�ألة حيز ًا وا�سع ًا ،وجهد ًا كبير ًا ،ووقت ًا غير ي�سير من �أوقات الفقهاء والأطباء،
وكان ذلك ب�سبب �أهمية هذه الم�س�ألة لدى الأطباء ولدى الفقهاء على ح ّد �سواء ،وبيان هذه الأهمية
في الآتي:
�أهمية الم�س�ألة عند الأطباء:

 -1اهتمام فريق نقل الأع�ضاء با�ستخدام الميت باعتباره متبرع ًا ب�أع�ضائه.
 -2التكاليف المرتفعة للمالحظة في العناية المركزة.
 -3قلة الأ�س ّرة في غرف العناية المركزة.
 -4للتقليل من الفترة المحزنة لأقارب الميت.
-5رفع� � ًا للإحباط ال ��ذي يقع فيه العامل ��ون في وح ��دة العناية المركزة حي ��ن يجبرون على
تمري�ض �شخ�ص ميت.
 -6دفع ًا للإ�ساءة �إلى الميت بت�أخير دفنه.
 -7العمل على توفير �أج�ساد يمكن لنا �إجراء البحوث العلمية عليها(((.
�أهمية الم�س�ألة عند الفقهاء:

�أهمية الم�س�ألة عند الفقهاء تعود �إلى �أنه يترتب على �إعالن الموت وتحديده ،و�إ�صدار �شهادة
الوفاة ،عدة �أحكام فقهية منها:
 -1ارتفاع العبادات وزوال التكليف.
-2ثبوت الميراث من ال�شخ�ص المتوفى دماغي ًا منه �أو له� ،إذ من �شروط ثبوت الإرث :تحقق
حياة الوارث بعد موت المو ّرث ،وتحقق موت المو ّرث.
-1انظر ما �سبق من النقاط يف :موت الدماغ التعريفات واملفاهيم للدكتور عدنان خريبط (�ص ،)356والتعريف العلمي الطبي
للموت للدكتور ر�ؤوف حممود �سالم (�ص.)463-461
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 -3عدة الزوجة التي تبد�أ من وفاة الزوج.
-4تحدي ��د ا�ستحق ��اق الو�صية التي تنفذ بوف ��اة المو�صي ،فال بد من الحك ��م بوفاة المو�صي
لي�ستحق المو�صى له الو�صية ،وكذلك ال بد من الحكم بحياة المو�صى له لي�ستحق الو�صية،
كما في الميراث تمام ًا.
 -5غ�سل الميت وتكفينه وال�صالة عليه.
 -6ا�ستحقاق ق�ضاء ديونه الم�ؤجلة التي تتعجل بوفاته.
� -7أداء ديون اهلل عليه من حج و�صيام وزكاة وغيرها.
 -8وقوع الطالق المعلق بالوفاة ،وكذلك �سائر العقود المعلقة بالموت.
-9تحدي ��د ما �إذا كانت الجناي ��ة عليه جناية على حي �أو جناية على ميت ،لترتيب الق�صا�ص
والدية.
قا�ض ،بدل المتوفى.
 -10تولية خليفة للم�سلمين �أو نت�صيب �إمام �أو ٍ
 -11العزاء لأهل الميت ،وهو من الأمور الم�ستحبة.
� -12إيقاف ونزع �أجهزة الإنعا�ش عن الميت.
-13نقل �أع�ضاء المتوفى دماغي ًا ،وهل ُيع ّد ذلك نق ًال من حي �أو من ميت ،للنظر في �شروط
كل.
النقل في ٍ
وغيرها من الأحكام التي تتعلق بالموت(((.
المبحث ال�ساد�س:
تحرير محل النزاع والأقوال في الم�س�ألة
و�سبب وثمرة الخالف في الم�س�ألة
مما �سبق نقله من الفتاوى والقرارات والتو�صيات الجماعية ،يت�ضح جلي ًا الأمور التالية:
�أو ًال :اتف ��ق الفقه ��اء عل ��ى �أن من م ��ات جذع دماغ ��ه ،وتوقف قلب ��ه ودورت ��ه التنف�سية ،ف�إن
ال�شخ�ص يعتبر ميت ًا.
ثاني�� ًا :اتف ��ق الفقهاء �أي�ض ًا عل ��ى �أن حاالت الغيبوبة عدا موت جذع الدم ��اغ� ،إن ال�شخ�ص ال
-1وانظر :موت القلب �أو موت الدماغ للدكتور حممد علي البار (�ص  ،)82-81و�أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي للدكتور حممد
الأ�شقر (�ص ،)82ونهاية احلياة الإن�سانية يف نظر الإ�سالم لل�شيخ بدر املتويل عبد البا�سط (�ص ،)446وحقيقة املوت واحلياة
يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص .)483-482
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يعتبر ميت ًا ،ولو كان القلب والرئتان تعمل بوا�سطة الأجهزة ،ولو بقي كذلك ما بقي.
ثالث�� ًا :واتفقوا �أي�ض ًا على �أن من مات ج ��ذع دماغه وتحلل ،ميئو�س من �شفائه ،وذلك ح�سب
المعطيات المتوفرة لدينا في هذا الع�صر ،وال تفيده الأجهزة الداعمة لدورتي الدم والتنف�س �شيئ ًا.
رابع�� ًا :لذل ��ك اتفقوا على جواز ن ��زع ورفع الأجهزة عن ال�شخ�ص ال ��ذي يحكم عليه الأطباء
ب�أنه ميت دماغي ًا.
خام�س�� ًا :واختلفوا في الحك ��م على هذا ال�شخ�ص بالوفاة �شرع ًا ،بحيث تترتب عليه الأحكام
التي تترتب على الميت� ،إلى قولين:
القول الأول :ال يعد موت الدماغ موت ًا �شرعي ًا ،حتى تتوقف الدورة الدموية والتنف�س.
وهو قول الأكثر من الفقهاء ،ويمثل ذلك:
 -1فتوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية.
 -2قرار المجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العالم الإ�سالمي.
 -3فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية ال�سعودية.
 -4قرار لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإ�سالمية – م�صر
 -5قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ال�سعودية.
الق��ول الثاني� :إذا حكم الأطباء بموت الدم ��اغ ف�إن ذلك ُيع ّد موت ًا تترتب عليه جميع �أحكام
الوفاة.
وهو قول عدد ال ب�أ�س به من الفقهاء ،ويمثل ذلك:
 قرار مجمع الفقه الإ�سالمي التابع لمنظمة م�ؤتمر العالم الإ�سالمي.الق��ول الثال��ث� :إذا حك ��م الأطباء بموت الدم ��اغ ف�إنه تترتب عليه بع�ض �أح ��كام الوفاة ،وال
تترتب �أحكام �أخرى(((.
 -1مع العلم �أن هذه التو�صية مل حتدد الأحكام التي تُطبق ،والأحكام التي ت�ؤجل!! كما �سبق يف تو�صية الندوة ،و�إمنا �أج ّل ذلك �إىل
�أجل مل ي� ِأت بعد .واهلل �أعلم.
ً
على �أن الدكتور حممد الأ�شقر قد ذكر يف بحثه املقدم �إىل الندوة املذكورة �شيئا من ذلك فقال:
"والذي �أراه �أنه ينبغي �أن ُيقال :هو حي يف حكم امليت� .أيُ :يعامل معاملة من قد مات يف نزع �أجهزة الإنعا�ش عنه ،ويف �أخذ
�أع�ضائه ،ال يف املرياث ونحوه" .وقال يف احلا�شية�" :أي ال يورث حتى يتوقف قلبه ليكون ميت ًا حقيقة .وكذلك عدة زوجته ونحو
ذلك".
انظر :نهاية احلياة للدكتور حممد الأ�شقر (�ص.)439
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ويمثل ذلك:
 تو�صية ندوة الحياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي.�إال �أن ه ��ذا القول يمكن اال�ستغناء عن ��ه ،لعدم ان�ضباطه من جهة ،ومن جهة �أخرى :لأن م�آله
�إلى القولين ال�سابقين.
�سبب الخالف في الم�س�ألة:

و�سب ��ب الخالف بي ��ن القولين هو :هل تحقق اليقين في موت ه ��ذا ال�شخ�ص الذي مات جذع
دماغه مع عدم توقف القلب والنف�س وهو ما يزال تحت �أجهزة الإنعا�ش؟
ف�أ�صح ��اب القول الأول يقولون� :إنه ال يتحقق اليقين حت ��ى ُتنزع عنه �أجهزة الإنعا�ش ويتوقف
قلبه ونف�سه تمام ًا.
و�أ�صح ��اب القول الثاني يقولون� :إن اليقي ��ن متحقق بموت جذع الدماغ؛ لأن الأطباء قرروا �أن
موت جذع الدماغ يعني يقين ًا موت ال�شخ�ص موت ًا ال رجعة فيه(((.
ثمرة الخالف في الم�س�ألة:

تت�ض ��ح ثم ��رة الخالف في هذه الم�س�ألة من بداية �إعالن الأطب ��اء موت دماغ �شخ�ص ما� ،إلى
�أن يتم رفع الأجهزة عنه.
ف�إن من يقول ب�أن موت الدماغ موت �شرعي ،ف�إن �أحكام الموت الكثيرة يبد�أ تطبيقها من ذلك
الوقت.
ومن يقول ب�أنه لي�س موت ًا ،ف�إنه ال ُتطبق عليه �أحكام الموت� ،إال بعد نزع الأجهزة عنه.
المبحث ال�ساد�س:
�أدلة الأقوال في الم�س�ألة
�أدلة القول الأول:
-1قول ��ه تعالى ع ��ن �أ�صح ��اب الكه ��ف } :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ{(((.
وجه الداللة :دلت هذه الآية على �أن مجرد فقد الإح�سا�س وال�شعور ال يعتبر وحده دلي ًال كافي ًا
للحكم بكون الإن�سان ميت ًا.
 -1انظر :موت الدماغ لف�ضيلة �شيخنا الدكتور عبد اهلل بن حممد الطريقي (�ص.)36
 -2الكهف12 :
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والحك ��م باعتبار موت الدماغ موت ًا مبن ��ي على فقد المري�ض للإح�سا�س وال�شعور ،وهذا وحده
ال يعتبر كافي ًا للحكم بالموت كما دلت عليه الآية(((.
يمكن الرد على هذا اال�ستدالل:

�أ -ب� ��أن هذا خ ��ارج عن محل النزاع� ،إذ ما ح�صل لأ�صحاب الكه ��ف هو معجزة له�ؤالء الفتية
وما كان كذلك فال ي�ستدل به.
ب -وكذل ��ك ف�إنه لي�س بمجرد فقد الإح�سا�س وال�شع ��ور يعتبر موت ًا للدماغ ،ف�إن هناك حاالت
كثي ��رة للإغماء الطويل الذي يمتد �أ�شهر ًا �أو �سني ��ن بحيث تبقى لل�شخ�ص حياته النباتية فقد ،ومع
هذا ف�إن ال�شرع والطب والقانون يحتم في هذه الحالة اعتبار مثل هذا ال�شخ�ص حي ًا.
-2قوله تعال ��ى } :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ{(((.
وج ��ه الداللة :حيث دلت الآية عل ��ى �أن توقف القلب من عالمات الموت ،وفي حال كون القلب
ناب�ض ًا –ولو �صناعي ًا -فال موت(((.
 -3قوله تعالى} :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ {(((.
وج ��ه الداللة :ه ��ذه الآية ت�صف هالك الع�صاة بالخمود ،الذي ه ��و� :سكون الج�سد وخلوه من
الحركة �أو التنف�س �أو �أي عالمة من عالمات الحياة الج�سدية((( ،والميت دماغي ًا في غرفة الإنعا�ش
تتحقق به عدة عالمات من عالمات الحياة الج�سدية ،فال ُيحكم بموته.
 -4قوله تعالى} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{(((.
وج ��ه الداللة :حيث و�ص ��ف اهلل تعالى �أج�ساد الهلكى ب�أنها �صرعى ال حراك فيها وال حياة(((،
-1انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص ،)472-471و�أحكام اجلراحة الطبية
للدكتور حممد بن حممد املختار (�ص ،)324-323وموت الدماغ للدكرت عبد اهلل الطريقي (�ص.)38
يقول الدكتور توفيق الواعي يف بحثه (�ص« :)473فلماذا ن�سمي من يفقد الإح�سا�س لب�ضعة �أيام ميت ،ومل ي�سمه القر�آن كذلك يف
ثالثمائة عام وازدادوا ت�سع ًا؟!».
 -2التوبة110 :
 -3انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص.)468
 -4ي�س29 :
-5انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص ،)467وموت الدماغ بني الطب والإ�سالم
لندى الدقر (�ص.)98
 -6الحاقة7 :
-7انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص ،)467وموت الدماغ بني الطب والإ�سالم
لندى الدقر (�ص.)98
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ومعلوم �أن الميت دماغي ًا فيها حراك وحياة للقلب والرئتين و�إن كان ذلك ب�آالت الدعم.
 -5قوله تعالىَ } :و َك ْم �أَ ْه َل ْك َنا َق ْب َل ُهم ِّمن َق ْر ٍن هَ ْل ُت ِح ُّ�س ِم ْن ُهم ِّمنْ �أَ َح ٍد �أَ ْو ت َْ�س َم ُع َل ُه ْم ِر ْكزًا{(((.
وج ��ه الداللة :حيث و�صفت الآية الموتى ب�أنهم ال حياة فيهم وال حركة وال هم�س ،وال نب�ض وال
تنف�س ،بل خمود وزوال(((.
-6قول ��ه تعال ��ى} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ {(((.
وج ��ه الدالل ��ة :حيث دلت الآيتان على �أن حي ��اة الج�سد حياة معتبرة ،قد ر ّك ��ز القر�آن عليها،
ولفت الأنظار �إليها ،لأنها مح ّل الإعجاز والداللة على قدرة اهلل �سبحانه.
و�إذا كان ف ��ي الدم ��اغ حياة ت�ستطيع �أن ت�ؤث ��ر على باقي الج�سد ،ففي الج�س ��م كذلك �أع�ضاء
�أخرى تفعل نف�س ال�شيء ،كالقلب والرئتين وغيرهما(((.
-7قول ��ه تعال ��ى} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{(((.
وج ��ه الداللة :حيث دلت الآية على �أن الموت يكون بموت جميع �أجزاء الج�سد؛ لأن النف�س بها
الحياة والإدراك والوعي(((.
 -1مريم98 :
-2انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص ،)467وموت الدماغ بني الطب والإ�سالم
لندى الدقر (�ص.)99-98
 -3البقرة260-259 :
 -4انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص.)471-470
 -5الزمر42 :
 -6انظر :نهاية حياة الإن�سان لل�شيخ �صالح مو�سى �شرف (�ص.)490
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 -8قاعدة( :اليقين ال يزول بال�شك)(((.
وج ��ه اال�ستدالل منه ��ا� :أن اليقين هو بقاء الحي ��اة ،واعتبار موت الدماغ موت� � ًا م�شكوك فيه؛
بدليل نب�ض القلب وتردد ال َّن َف�س ،لذا فيقين الحياة ال يزول بهذا ال�شك(((.
 -9قاعدة( :الأ�صل بقاء ما كان على ما كان)(((.
وجه اال�ستدالل منها :الأ�صل �أن المري�ض حي ،فنبقى على هذا الأ�صل حتى نجزم بزواله لأن
الأ�صل بقاء ما كان على ما كان ،وال يتحقق الجزم بزواله �إال بعد رفع الأجهزة(((.
 -10قاعدة اال�ست�صحاب(((.
وج ��ه اال�ستدالل منها� :أن حالة المري�ض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حي ًا فيها ،فنحن
ن�ست�صح ��ب الحك ��م الموجود فيها �إلى هذه الحال ��ة التي اختلفنا فيها ،ونقول �إن ��ه حي لبقاء نب�ضه
ونف�سه(((.
يمك ��ن الرد على هذا اال�ستدالل :ب�أن في هذا ا�ست�صحاب للإجماع في محل الخالف ،وهو ال
ي�صح.
-11مقا�صد ال�شريعة� :أن حفظ النف�س من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ال�ضرورية التي يجب
المحافظة عليها ،وال �شك �أن الحكم باعتبار المري�ض في هذه الحالة حي ًا فيه محافظة
على النف�س ،وهذا يتفق مع هذا المق�صد العظيم لل�شريعة الإ�سالمية(((.
 -1هذه من القواعد الكلية الكربى ،انظرها يف :الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي (�ص ،)50والأ�شباه والنظائر البن جنيم (�ص.)57
-2انظر :نهاية احلياة الإن�سانية يف نظر الإ�سالم لل�شيخ بدر املتويل عبد البا�سط (�ص ،)448وحقيقة املوت واحلياة يف القر�آن
والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص ،)478 ،476و�أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد بن حممد املختار (�ص
 ،)324وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل بن حممد الطريقي (�ص.)39
-3هذه من القواعد املندرجة حتت القاعدة ال�سابقة ،انظرها يف :الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي (�ص ،)51والأ�شباه والنظائر البن
جنيم (�ص.)58
-4انظر :نهاية احلياة للدكتور حممد الأ�شقر (�ص ،)432وحقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق
الواعي (�ص ،)478و�أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد بن حممد املختار (�ص  ،)325وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل بن
حممد الطريقي (�ص.)39
 -5اال�ست�صحاب :ا�ستدامة �إثبات ما كان ثابت ًا �أو نفي ما كان منفياً.
انظر :رو�ضة الناظر البن قدامة ( ،)303-302/1و�إعالم املوقعني البن القيم ( ،)339/1ومذكرة �أ�صول الفقه لل�شنقيطي
(�ص.)159
-6انظر :نهاية احلياة للدكتور حممد الأ�شقر (�ص ،)432وحقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق
الواعي (�ص ،)478و�أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد بن حممد املختار (�ص  ،)325وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل بن
حممد الطريقي (�ص.)39
-7انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص ،)477و�أحكام اجلراحة الطبية للدكتور
حممد بن حممد املختار (�ص  ،)325وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل بن حممد الطريقي (�ص.)40
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يمك ��ن الرد على هذا اال�ستدالل� :أن مق�صد ال�شريع ��ة الإ�سالمية هو حفظ الأنف�س الحية �أما
الميتة فال ،وفي م�س�ألتنا هنا يعتبر ال�شخ�ص في هذه الحال ميت ال حياة فيه ،فال يقع التعار�ض مع
هذا المق�صد العظيم في ال�شريعة الإ�سالمية.
و ُيجاب عنه :ب�أن اعتبار ال�شخ�ص ميت في هذه الحال ،هو محل الخالف.
-12ولأن الإن�س ��ان ال يعتب ��ر ميت ًا لتوقف الحياة عن بع�ض �أجزائه ،ب ��ل يعتبر ميت ًا متى تحقق
موته كلي ًا ،فال يبقى في الج�سد حياة؛ لأن الموت زوال الحياة(((.
الرد� :أنه قد يموت الإن�سان موت ًا ال رجعة فيه ،ومع ذلك ت�ستمر بع�ض الأع�ضاء حية لفترة ما،
فالمخ مث ًال ال تتحمل خالياه �أكثر من �أربع دقائق بعد وقف الدورة الدموية وهناك بع�ض خاليا المخ
تتحمل البقاء لثوان �أخرى �أكثر من ذلك ،ثم يلي ذلك خاليا الكبد والكلى� ،أما الع�ضالت والعظام
والجلد فقد ت�ستطيع الحياة لعدة �ساعات بعد توقف القلب والدورة الدموية ،فقد حكمنا ههنا بموت
ال�شخ�ص مع �أن بع�ض �أع�ضائه لم يمت بعد(((.
�-13أن الج�سد المو�ضوع تحت �أجهزة الإنعا�ش يقبل الدواء والغذاء ،ويظهر عليه �آثار التقبل
والنم ��و ،وحرارة الج�سم كما ه ��ي ،والأع�ضاء الب�شرية ال ت�ستجيب لو�سائل الحياة �إال �إذا
لم تمت(((.
�-14أن م ��ا ذك ��ره الفقهاء من عالم ��ات الموت ال تتحقق في ميت الدم ��اغ ،لذلك ال يمكن �أن
تعتبر الحياة �شرع ًا قد انتهت �إال بانتفاء تلك الأمارات الظاهرة(((.
�-15أن ميت الدماغ ال يزال قلبه ي�ضرب و َن َف�سه يتردد �آلي ًا ،ولو كان هذا بفعل الأجهزة فقط
ال�ستم ��ر هذا الفعل ولم يتوقف �إلى الأبد ،لكن الم�شاهد �أن القلب والتنف�س يتوقفان بعد
فت ��رة ،وال ت�ستطيع هذه الآالت العمل عل ��ى ا�ستمرارية عملها ،مما يدل على بقاء الحياة
في هذه الأع�ضاء حتى بعد موت الدماغ.
وبعب ��ارة �أخ ��رى� :أن القلب والرئتين �إذا مات ��ت حقيقة ف�إنها ال ت�ستجي ��ب للأجهزة الداعمة،
-1انظر :حقيقة املوت واحلياة يف القر�آن والأحكام ال�شرعية للدكتور توفيق الواعي (�ص ،)476وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل
الطريقي (�ص.)41
-2انظر :القلب وعالقته باحلياة للدكتور �أحمد القا�ضي (�ص ،)390ونهاية احلياة الإن�سانية للدكتور عبد اهلل حممد عبد اهلل
(�ص ،)397وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)41
-3انظر :حتديد املفهوم احلديث ملوت الدماغ للدكتور �صفوت ح�سن لطفي (�ص ،)189-188موت الدماغ للدكتور عبد اهلل
الطريقي (�ص.)41
-4انظر :نهاية احلياة الإن�سانية للدكتور م�صطفى �صربي �أردوغو (�ص ،)495و�أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد بن حممد
املختار (�ص  ،)326وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)40
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فيكون الموت ال�شرعي عند توقفها وعدم اال�ستجابة لها(((.
�أدلة القول الثاني:

 -1قول اهلل تعالى} :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{(((.
وجه الداللة من الآية� :أن الأطباء هم �أهل الذكر في هذا الفن ،وهم م�ؤتمنون في هذا المجال،
فينبغي على الفقهاء قبول قولهم ،وهم قد حكموا بموت الإن�سان في هذه الحالة(((.
ويمك ��ن الرد على هذا اال�ستدالل� :أن �أهل االخت�صا�ص والخبرة في هذا الفن لي�س لديهم في
مقالته ��م هذه يقين �أن موت جذع الدماغ يعني مفارقة الروح الج�سد ،فالروح �أمر غيبي ال يعلمه �إال
اهلل تعالى ،ويقين الحياة ال ُيزال �إال بيقين الموت ،وذلك بتوقف القلب والرئتين.
-2قول النبي �« :إذا ا�ستهل((( المولود ورث»((( .وقول النبي « :الطفل ال ي�صلى عليه وال
يرث وال يورث حتى ي�ستهل»(((.
وجه اال�ستدالل من الحديث :حيث ّ
دل الحديث على �أن المولود �إذا لم ي�صرخ ال ُيع ّد حي ًَا ،ولو
ب ��ال �أو تنف�س �أو تحرك((( ،ف � ّ
�دل على �أن المعتبر هو الحركة الإرادي ��ة كال�صراخ� ،أما غير الإرادية
فهي غير معتبرة.
وف ��ي م ّي ��ت الدماغ تك ��ون حرك ��ة التنف�س والدم غي ��ر �إرادية بل ه ��ي بفع ��ل الآالت ،فال تكون
معتبرة(((.
ويمكن الرد على هذا اال�ستدالل:
�أ� -أن ��ه ق ��د ج ��اء في بع� ��ض رواي ��ات الحديث« :ال ي ��رث ال�صبي حت ��ى ي�ستهل �صارخ� � ًا .قال:
وا�ستهالله �أن يبكي وي�صيح �أو يعط�س»(((.
وجه الداللة من الحديث :حيث اعتبر العطا�س داللة على الحياة ،وهو فعل ال �إرادي.
-1انظر :نهاية احلياة الإن�سانية يف نظر الإ�سالم لل�شيخ بدر املتويل عبد البا�سط (�ص ،)445وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل
الطريقي (�ص.)40
 -2النحل43 :
-3انظر :نهاية الحياة الإن�سانية في �ضوء اجتهادات العلماء الم�سلمين والمعطيات الطبية للدكتور محمد نعيم يا�سين
(�ص ،)404/403وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)42
 -4ا�ستهل املولود �أي� :صاح .انظر� :شرح النووي على �صحيح م�سلم  ،89/8واملطلع (�ص.)307
 -5رواه �أبو داود يف �سننه ( )2920من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
 -6رواه الرتمذي يف �سننه ( )1032من حديث جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما .و�صحح الرتمذي وقفه.
 -7انظر :موت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)42
 -8انظر :متى تنتهي احلياة لل�شيخ حممد املختار ال�سالمي (�ص ،)452وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص)42
 -9رواه ابن ماجه يف �سننه ( )2751من حديث جابر بن عبد اهلل وامل�سور بن خمرمة ر�ضي اهلل عنهم.
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ب� -أن الحدي ��ث دل عل ��ى اعتب ��ار ال�صراخ ،وعدم اعتب ��ار غيره من الدالئ ��ل� ،سواء كان من
الأفعال الإرادية �أو غير الإرادية ،وبذلك ال يتم اال�ستدالل به .واهلل �أعلم.
-3ولأن العالم ��ات الج�سدية الم�ؤك ��دة للموت التي ذكرها فقهاء الإ�س�ل�ام متوافرة في موت
الدماغ �إال توقف القلب والنب�ض ،وهو �شرط لم يتناوله �أحد الفقهاء القدامى(((.
ويمك ��ن الرد عل ��ى هذا اال�ستدالل� :أنه قد ذكر العلماء القدام ��ى انقطاع النف�س ،وهي عالمة
غير متوفرة في موت الدماغ ،فال بد من توقف النف�س ،وذلك ال يكون �إال بعد رفع الأجهزة(((.
-4ولأن العلم ��اء قرروا �أن عج ��ز الأع�ضاء عن خدمة الروح واالنفع ��ال لها دليل على مفارقة
الروح الج�سد ،وهذا موجود في موت الدماغ(((.
الرد� :أن العلماء قرروا �أن الموت هو مفارقة الروح الج�سد ،و�أنه ال يحكم على �شخ�ص بالوفاة
�إال باليقين ،ومع وجود �ضربات القلب والتنف�س ال يوجد هذا اليقين ،وقد ذكرنا ما يدل على �أن موت
جذع الدماغ ال يعطي اليقين الالزم حتى الآن للحكم على ال�شخ�ص ب�أنه قد مات(((.
-5القيا�س :ال تعتبر حركة القلب والرئتين في ميت الدماغ داللة على حياته ،قيا�س ًا على عدم
اعتبار حركة المذبوح ،داللة على حياته ،بجامع الحركة الال�إرادية في ٍّ
كل.
�أن الفقهاء حكموا بموت ال�شخ�ص في م�سائل الجنايات مع وجود الحركة اال�ضطرارية -وهو
م ��ا ي�سم ��ى بحركة المذبوح -فدل على ع ��دم اعتبارهم لها ،وكذلك في م ��وت الدماغ ،ف�إن باقي ما
تبقى من حركة ذلك ال�شخ�ص ال تعدو �أن تكون مثلها(((.
ويمكن الرد على هذا اال�ستدالل� :أن الفقهاء القدامى فرقوا بين من و�صل �إلى حركة المذبوح
لمر� ��ض ،وبي ��ن من و�صله ��ا لجناية علي ��ه .ففي الحال ��ة الأولى من قت ��ل هذا ال�شخ� ��ص وجب عليه
الق�صا�ص ،وعللوا ذلك ب�أنه قد يعي�ش ،بخالف من و�صل �إلى هذه الحالة بالجناية.
وفي حالة موت الدماغ ،لم يف ّرق الأطباء بين الحالتين ،فال ي�صح هذا القيا�س(((.
 -1انظر :موت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)42
 -2انظر :امل�صدر ال�سابق.
-3انظر :نهاية احلياة الب�شرية للدكتور �أحمد �شوقي �إبراهيم (�ص ،)376نهاية احلياة الإن�سانية يف �ضوء اجتهادات العلماء
امل�سلمني واملعطيات الطبية للدكتور حممد نعيم يا�سني(�ص  ،)410-408و�أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد بن حممد
املختار (�ص  ،)327وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)42
 -4و�سي�أتي بيان ذلك.
-5انظر :نهاية احلياة الإن�سانية يف �ضوء اجتهادات العلماء امل�سلمني واملعطيات الطبية للدكتور حممد نعيم يا�سني(�ص،)413-412
ونهاية احلياة الإن�سـانية للدكتور حممد الأ�شقر (�ص ،)437-436و�أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد بن حممد املختار
(�ص  ،)329وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)44-43
-6انظر :نهاية احلياة الإن�سانية للدكتور عبد اهلل حممد عبد اهلل (�ص ،)401-400وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)44
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كما �أن الأفعال المنعك�سة �أقرب �إلى حركة المذبوح من �ضربات القلب والتنف�س اال�صطناعي،
ومع ذلك وجد الخالف بين الأطباء في الأفعال المنعك�سة من النخاع ال�شوكي �إذا ُوجدت هل ُيحكم
بموت الدماغ �أو ال؟
وكذلك ف�إن الفقهاء حكموا بالتعزير للمعتدي على من و�صل �إلى هذه المرحلة ،الأمر الذي لم
يحك ��م به من ا�ستدل بهذه الم�س�ألة ،بالتعزي ��ر على الأطباء الذين يقومون بنزع الأجهزة والأع�ضاء
عن الميت دماغي ًا.
-6الواق ��ع :ووجه ��ه� :أن موت القلب ال ُيعد موت ًا نهائي ًا ،بدليل ا�ستبداله بغيره في عمليات زرع
القلب لكثير من المر�ضى(((.
ويمك ��ن الرد على هذا اال�ستدالل :ب�أن هذا خ ��ارج محل النزاع ،لأن الخالف فيمن مات جذع
دماغه ،هل ُيع ّد هذا موت ًا �شرع ًا ،ومن ُينقل له القلب ،يكون جذع دماغه حي ًا(((.
�-7أن الأح ��كام ال�شرعي ��ة مبني ��ة على غلبة الظن ف ��ي غالبها ،والحكم بم ��وت من مات جذع
دماغ ��ه ،ه ��و حك ��م غالب ��ي ،وال ت�ضر احتم ��االت خط� ��أ الطبيب ف ��ي الحك ��م ،لأن غالبية
الظ ��ن متحققة ،واالقت�ص ��ار في بناء الأحكام على تح�صيل اليقي ��ن فيه تعطيل لكثير من
الم�صالح(((.
ال ��رد� :أن الفقه ��اء رحمهم اهلل لم يكتف ��وا بغلبة الظن في هذا الحكم ب ��ل طلبوا اليقين حتى
ُيحكم موت ال�شخ�ص �أو لترتيب �أحكام الوفاة(((.
كاف ف ��ي ر ّد هذا اال�ستدالل .واهلل
ولع ��ل كالم الإم ��ام ال�شافعي المحال �إليه ،وقد �سبق ذكره ٍ
تعالى �أعلم.
�أدلة القول الثالث:
�أم ��ا من ف ّرق في الأحكام ،فاعتبر ميت الدماغ ميت ًا ف ��ي �أحكام ،وحي ًا في �أحكام �أخرى ،فقد
َي�ست ��دل ِلم ��ا اعتبره من �أح ��كام ،ب�أدلة من قال ب�أن موت الدم ��اغ موت ًا �شرعي ًا ،و ِلم ��ا لم يعتبره من
�أحكام ب�أدلة القول الآخر.
وال يخفى ما في ذلك من التناق�ض واال�ضطراب ،واهلل تعالى �أعلم.
 -1انظر :القلب وعالقته باحلياة للدكتور �أحمد القا�ضي (�ص ،)388وموت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)43
 -2انظر :موت الدماغ للدكتور عبد اهلل الطريقي (�ص.)43
-3انظر :نهاية احلياة الإن�سانية يف �ضوء اجتهادات العلماء امل�سلمني واملعطيات الطبية للدكتور حممد نعيم يا�سني (�ص.)423/422
-4انظر :حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح (�ص ،)371والتمهيد البن عبد الرب  ،335/14والكايف له �أي�ض ًا (�ص ،)558والأم
لل�شافعي  ،472/1واملغني البن قدامة .367-366/3
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المبحث ال�سابع:
الترجيح بين القولين
قبل الترجيح في هذه الم�س�ألة ينبغي بيان �أمر مهم� ،أال وهو :هل يح�صل اليقين بموت الإن�سان
في حال مات جذع دماغه؟
فم ��ن يقول بالق ��ول الأول القائل ب�أن موت جذع الدماغ لي�س موت� � ًا �شرع ًا ،يرى �أن اليقين غير
متوفر.
وعدم وقوع اليقين يت�ضح في النقول التالية:
-1يقول الدكتور محمد علي البار(((«:ال�شيء المثير للجدل هو وجود بع�ض الذبذبات الخفيفة
التي تدل على وجود خاليا حية في الدماغ فوق م�ستوى جذع الدماغ (بعد موته) ...ويرى
بع� ��ض الأطباء حرج ًا في مثل هذه الحالة  ..ولذا يقترحون القيام بقيا�س الدورة الدموية
في الدماغ».
-2ولأنه قد يقف جذع الدماغ عن القيام بوظائفه م�ؤقت ًا لأ�سباب منها �أخذ العقاقير المنومة
والمهدئ ��ة وما �أكثرها ،ونق� ��ص الأوك�سجين ،والت�سمم بغ ��از �أول �أوك�سيد الكربون وبرودة
الج�س ��م ،ونق�ص الهرمون ��ات �أو زيادتها في الج�سم ،ونق�ص ال�سكر �أو زيادته في الج�سم،
�أو زيادة البولينا في الج�سم(((.
ف�إذا ما تم الت�شخي�ص في هذه الحالة على القول ب�أن موت جذع الدماغ موت ًا ال رجعة فيه ،قد
ُيظن موت هذا ال�شخ�ص ،ولي�س هو كذلك.
-3وق ��وع الأطب ��اء المتخ�ص�صين ب�أخطاء ف ��ي ت�شخي�ص موت الدماغ حي ��ث �أعلنوا عن وفاة
�أ�شخا�ص ثم قاموا يم�شون(((.
-4وج ��ود الخ�ل�اف بين الأطباء �أنف�سهم ف ��ي موت جذع الدماغ ،هل يكف ��ي �أو ال بد من موت
الدم ��اغ ب�أكمل ��ه ،فالمدر�س ��ة الأمريكي ��ة تن�ص عل ��ى �أنه ال بد م ��ن موت الدم ��اغ ب�أكمله،
والمدر�سة البريطانية تن�ص على موت جذع الدماغ فقط(((.
-5ولأن «هن ��اك اختالفات �شا�سعة بين الدول التي ت�أخذ بموت المخ في تعريف الوفاة ،فلكل
دول ��ة تعريفها ال ��ذي يختلف عن الدول الأخرى ،وما يتم ت�شخي�صه على �أنه موت المخ في
 -1يف كتابه (موت القلب �أو موت الدماغ ) �ص.122-121
 -2انظر :موت القلب �أو الدماغ �ص ،146-145 ،124-123وكتاب الطبيب �أدبه وفقه �ص.197-196
 -3انظر :موت القلب �ص.157-153
-4انظر :موت القلب �أو موت الدماغ للبار �ص ،133-132 ،124-117وثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص ،)327وموت الدماغ
التعريفات واملفاهيم للدكتور عدنان خريبط (�ص.)363 ،359
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�أمريكا ،يتم عالجه في فرن�سا ،بل تختلف المراكز والم�ست�شفيات من منطقة �أو والية في
البل ��د الواحد حول عالمات ودالئل موت الم ��خ ،وكذلك الطرق الم�ستخدمة في ت�شخي�ص
تلك الحالة»(((.
ور ّد بع�ض الأطباء هذا ب�أنه كان قديم ًا ،وه ّون �آخرون من هذه االختالفات(((.
�إال �أن ذل ��ك ر ّده �أطب ��اء �آخ ��رون ب�أن االختالفات كبيرة جد ًا جد ًا ،ويج ��ب �أن ال ُيه ّون من هذه
الفروق واالختالفات(((.
-6ويقول الطبيب �أحمد �شوقي �إبراهيم(((« :ما هي عالمات موت المخ؟ لي�س لدنيا من العلم
ف ��ي ذل ��ك �إال ر�سم الم ��خ الكهربائي ،وهو قطع ��ي في بع�ض الح ��االت ،وال يكون كذلك في
بع�ض الحاالت ،كحاالت الت�سمم بالأدوية المنومة مث ًال».
-7ويق ��ول الدكتور ر�ؤوف �س�ل�ام�« :إن الفح�ص المت�أني لالفترا�ض ��ات الخم�سة المبني عليها
مفه ��وم «موت المخ» تظه ��ر �أن االختبارات الت ��ي ُتجرى للك�شف عن وظائ ��ف المخ لي�ست
قطعي ��ة الداللة ،و�أنها ال ت�شمل كل وظائف الم ��خ ،و�أنها �إن �شملت ف�إنها تعك�س تعطل المخ
ولي�س موته»(((.
-8ب ��ل «�إن و�سائل ت�شخي�ص موت الدماغ (م.ج.د) ( )BSDتتعر�ض با�ستمرار يومي ًا((( -وفي
كل �أنح ��اء العالم� -إما للتعدي ��ل �أو لإحالل �أخرى �أحدث منها ،مما يثي ��ر ت�سا�ؤ ًال قوي ًا عن
م�صداقية تلك الو�سائل المتاحة اليوم»(((.
«-7وقد ي�أتي يوم يتقدم فيه العلم �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة عما هو عليه الآن ،ويكت�شف �أن العالمات
الت ��ي يقررها �أطباء اليوم لموت المخ نهائي� � ًا لي�ست قاطعة ،و�أن معالجة المخ بالرغم من
ظهور تلك العالمات عليه ممكنة»(((.
-1نقل الأع�ضاء للدكتور حممد م�صطفى الذهبي �ص  .109وانظر :مفهوم وفاة الإن�سان من الناحية العلمية للدكتور خمتار املهدي
(�ص.)272
-2انظر :مفهوم وفاة الإن�سان من الناحية العلمية للدكتور خمتار املهدي (�ص ،)272وموت جذع املخ مراجعة ومناق�شة للدكتور
ع�صام ال�شربيني (�ص  ،)616وثوب احلياة واملوت للدكتور عبد املنعم عبيد (�ص ،)73-73وثبت ندوة التعريف الطبي للموت
(�ص.)225 ،214 ،206
 -3انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)417 ،416
 -4نهاية احلياة الب�شرية للدكتور �أحمد �شوقي �إبراهيم (�ص.)376
 -5التعريف العلمي الطبي للموت للدكتور ر�ؤوف حممود �سالم (�ص.)460
 -6هذا �أمر مبالغ فيه ،كما هو ظاهر.
 -7حتديد املفهوم احلديث ملوت الدماغ للدكتور �صفوت ح�سن لطفي (�ص.)187
 -8قاله الدكتور حممد نعيم يا�سني يف بحثه نهاية احلياة الإن�سانية (�ص.)422
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«-8فما يدرينا لعل اهلل �سبحانه وتعالى �أن يوفق بع�ض الباحثين �إلى ما يعيد للمخ حياته بعد
توقفه ،كما وفق الأطباء �إلى زرع الكلى والقلوب والأع�ضاء الأخرى»(((.
«-10ب ��ل هناك مح ��اوالت جادة بد�أت ف ��ي النجاح في ع�ل�اج حاالت موت الم ��خ ،كما تذكر
المراجع الموجودة معنا»(((.
ومن يقول بالقول الثاني القائل ب�أن موت جذع الدماغ ُيع ّد موت ًا �شرع ًا ،يرى �أن اليقين متوفر.
وذلك يت�ضح في النقول التالية:
-1يقول الدكتور خيري ال�سمرة((( :ونحن في م�صر ال زلنا نترك المري�ض على جهاز التنف�س
حت ��ى يتو ّف ��اه اهلل ،وال نعمل زراعة �أع�ضاء ،وال توجد حالة ق ��د �شخ�صناها على �أنها موت
جذع دماغ وظهرت �أنها خط�أ ،بل بالعك�س �إننا نتعذب عندما ي�ستمر المري�ض ثالثة �أ�سابيع
على جهاز التنف�س وندخل له �أنبوب لتغذيته وال يحدث �أي تح�سن»(((.
ويق ��ول �أي�ض ًا« ...وق ��د وجدنا ما وجدتموه من �أنه :لم تع�ش �أب ��د ًا حالة �شخ�ص موت دماغ� ،أو
موت جذع دماغ .(((»...
-2يقول الدكتور مختار المهدي�« :إن توفر هذا العدد الكبير من الفحو�صات التي تثبت توقف
�سري ��ان الدم في �أن�سجة المخ وبالتالي تلفها دون رجع ��ة ،دونا عن الأع�ضاء الأخرى التي
ت�ستم ��ر لفترة ،ال تدع مجا ًال للت�شكيك في وجود ما �أطلق ��ت عليه المقاالت المعار�ضة «ما
ي�سمى موت المخ» و�أنها حقيقة ولي�ست مفهومة عند بع�ض النا�س دون غيرهم ،لقد تجاوز
الأمر الفح�ص الإكلينيكي واالختالفات في تفا�صيلها �أي ًا كانت �إلى اليقين من خالل هذه
الفحو�ص ��ات المتعددة والتي يمكن ت�سجيله ��ا كوثائق للرجوع �إليها لمن ي�شاء ،ويمكن لمن
ي�ساوره ال�شك �أن يجري �أي عدد من هذه االختبارات ير�ضيه ومعظمها ت�صل ن�سبة دقتها
و�صحتها �إلى .(((»٪100
-3ويقول الدكتور ع�صام ال�شربيني عن موت جذع الدماغ و�سواء كان حقيقة �أو مفهوم ًا ف�إنه
عن ��د حدوثه ب�شرائطه المح ��ددة ،ي�صبح من الم�ؤكد �أن الإن�سان ق ��د ا�ستدبر الحياة �إلى
 -1قاله ال�شيخ بدر متويل عبد البا�سط يف بحثه نهاية احلياة الإن�سانية كما يف امل�صدر ال�سابق (�ص.)681
 -2قاله الدكتور ر�ؤوف �سالم ،كما يف ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)316
-3الدكتور خريي ال�سمرة من منا�صري موت جذع الدماغ ،وهو �أ�ستاذ جراحة املخ والأع�صاب ،كلية الطب – الق�صر العيني ،وع�ضو
جمل�س ال�شورى  -م�صر.
 -4انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)209
 -5انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)314
 -6مفهوم وفاة الإن�سان من الناحية العلمية للدكتور خمتار املهدي (�ص.)264-263
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غير رجعة.
ولم يتقبل الأطباء ب�سهولة هذه الحقيقة �إال بعد �سنين طويلة من التحري والبحث والتمحي�ص
والمراقبة ... ،و�أجريت بعد ذلك درا�سات للت�أكد من �صحة هذه ال�شروط:
فتمت مراجعة ملفات �سبعمائة حالة ،تم فيها ت�شخي�ص موت جذع المخ ،ولكن �أجهزة الإنعا�ش
ل ��م توقف ل�سبب �أو لآخر ،فوجد �أن الحاالت جميعها مات ��ت (موتا �أكيدا ب�أي مقيا�س من المقايي�س
المختلفة)� ،إذ توقف القلب بعد �ساعات �أو �أيام قليلة رغم ا�ستمرار الأجهزة ،ولم تعد حالة واحدة
منها �إلى الحياة رغم كل الجهود (فهل نعد موت جذع المخ موتا و�إن ا�ستمرت بع�ض الأع�ضاء حية،
كما نعد توقف القلب موتا و�إن ا�ستمرت بع�ض الأن�سجة حية)؟
ث ��م �أعي ��د النظ ��ر ف ��ي المو�ضوع م ��ن زاوية �أخ ��رى :روجعت ملف ��ات �أل ��ف حالة �أدخل ��وا �إلى
الم�ست�شفي ��ات ف ��ي حالة غيبوبة عميقة �إثر �إ�صاب ��ة بالغة بالر�أ�س ،وتم ��ت معالجتهم ،وكانوا جميعا
�أحي ��اء عند �إجراء الدرا�سة� ،أي بع ��د ثالثة �أ�شهر من �إ�صابتهم ،وكان ه ��دف الدرا�سة الإجابة عن
�س� ��ؤال واح ��د «هل كان من الممكن �أن ي�شخ�ص موت جذع المخ في �أي من هذه الحاالت؟« ولم يجد
الباحث ��ون حالة واحدة م ��ن الحاالت الألف ا�ستوفت �شروط هذا الت�شخي� ��ص حتى في �أ�سو�أ مراحل
الإ�صاب ��ة (ف� ��إذا ات�ضحت �صح ��ة الت�شخي�ص فيمن ماتوا ،ول ��م يقع الت�شخي�ص خط� ��أ فيمن عا�شوا
(�أكث ��ر من �ألف حالة) ،فهل يكون ذلك دليال مقنع� � ًا على �أنه تقدير �صحيح ،و�أنه ت�شخي�ص يطم�أن
�إليه)؟»(((.
«-4لكن ثمة اختالف بين القواعد الم�ستخدمة في مختلف البلدان ،كما �سبق تقريره ،وتبدو
الأخط ��اء المحتملة كلها بعيدة عن الخطر ،كما �أن الكتابات التي ظهرت م�ؤخر ًا تخلو من
�أي حال ��ة مقنع ��ة ثبت فيها ف�شل المعايير; �أي ثبت زي ��ف ت�شخي�ص الموت لمري�ض دماغه
حي»(((.
وغي ��ر ذلك من النقول التي ُي�ؤكد �أ�صحابها على �أن من مات جذع دماغه فقد ا�ستدبر الحياة
قطع ًا ،و�أن الفحو�صات التي يجريها الأطباء قاطعة.
والذي �أراه والعلم عند اهلل تعالى ،ما يلي:
� -1إن في هذه الم�س�ألة يقينين هما:

�أو ًال :اليقين ب�أن من مات جذع دماغه ،ف�إنه ال يمكن له �أن يعي�ش قطع ًا.
-1موت جذع املخ مراجعة ومناق�شة للدكتور ع�صام ال�شربيني (�ص .)616-615وقد �سبق �أن ذكر الدكتور ع�صام نف�س الكالم عام
1985م يف بحثه :املوت واحلياة بني الأطباء والفقهاء (�ص.)357
 -2موت الدماغ التعريفات واملفاهيم للدكتور عدنان خريبط (�ص.)373
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وهذا اليقين هو الذي يتحدث عنه الأطباء.
ثاني� � ًا :اليقين ب� ��أن ال�شخ�ص بعينه قد تحقق فيه م ��وت الدماغ .وبعبارة �أخ ��رى :اليقين ب�أنه
ق ��د مات دماغي ًا ،ولي�س ��ت حالة مر�ضية م�شابه ��ة ،ولي�س هناك خط�أ في الت�شخي� ��ص ،واليقين في
م�صداقي ��ة و�أهلي ��ة الطبيب �أو اللجنة الطبية التي حكمت بموت ج ��ذع الدماغ� ،إلى �آخر االحتماالت
الممكن حدوثها والتي تنفي اليقين في تحقق الموت في مري�ض بعينه.
نهائي ،ولكن
وه ��و ما ُي�سمى بلغة الفقهاء :تحقي ��ق المناط ،ف�إذا �س ّلمنا ب�أن موت الدماغ موتٌ
ٌ
هل تحقق ذلك في هذا الميت بعينه �أم ال؟
فريق وجو َد اليقين ،يق�صدون بذلك -غالب ًا -اليقين الثاني ،وت�أكيد فريق تحقق اليقين،
فنفي ٍ
ُ
يق�صدون بذلك اليقين الأول غالب ًا.
 -2ينبغي توفر كال اليقين ْين حتى ُيحكم ب�أن موت الدماغ موتٌ �شرعي تترتب عليه �أحكامه.
 -3الذي وجدته من خالل القراءة في هذا المو�ضوع عدم تحقق كال اليقين ْين:
�أم ��ا ع ��دم توفر اليقين الثان ��ي ،فهو ما ي�ؤك ��ده الأطب ��اء �أنف�سهم ،وذلك من خ�ل�ال �إحالتهم
الح ��االت التي يتحدث عنها النا�س ب�أنها عادت للحياة �إلى خط�أ في الت�شخي�ص �أو �سوء في ممار�سة
المهنة الطبية.
يق ��ول الدكتور حمدي ال�سيد(((« :وال�س�ؤال �أنه عندم ��ا نت�أكد من الوفاة �أو من العطب ال�شامل
للمخ �أو لجذع المخ ،هل هناك حاالت تعود �إلى الحياة؟ وفي خبرتنا �أن الموت يدب بمعناه ال�شامل:
(�أي التوق ��ف والف�شل ال�شام ��ل لجميع الأجهزة) في خالل �أيام ،و�إذا ل ��م يحدث ذلك فهناك خط�أ
في الت�شخي�ص ،ومعنى ذلك �أن المطلوب هو المزيد من الت�أكد؛ هل و�صل فع ًال جذع المخ �إلى هذه
الحالة؟ .(((»...
ويق ��ول الدكتور خي ��ري ال�سمرة(((« :و�أذكركم بحالة الفنان الم�ص ��ري الذي ُ�ش ّخ�ص على �أنه
م ��وت دماغ ،ولكني قلت� :إنه لي�س كذلك ،وقد عا�ش ويغني الآن .ال يمكن �أن نعتمد هذه الحالة مثا ًال
لموت المخ؛ لأن الت�شخي�ص كان خط�أ»(((.
-1الدكتور حمدي ال�سيد من �أبرز منا�صري موت جذع الدماغ ،وهو نقيب �أطباء جمهورية م�صر العربية ،وع�ضو جمل�س ال�شعب
امل�صري ،وقبل كل ذلك هو �أ�ستاذ جراحة القلب بطب عني �شم�س.
 -2انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)429
-3الدكتور خريي ال�سمرة من منا�صري موت جذع الدماغ ،وهو �أ�ستاذ جراحة املخ والأع�صاب ،كلية الطب  -الق�صر العيني ،وع�ضو
جمل�س ال�شورى  -م�صر.
 -4انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص .)314

205

ويق ��ول الدكت ��ور ر�ؤوف �س�ل�ام(((...« :فعلى الأق ��ل ن�ستنت ��ج �إمكانية الخط�أ ف ��ي الت�شخي�ص
 Possibility of error in diagnosisون�ستنت ��ج �إمكاني ��ة �سوء ممار�سة المهنة Possibility of male
 ،practiceوهي �أمور يجب �أن ننبه عليها.(((»...
وه ��ذه النقول قيلت �أثناء المناق�شات في ندوة التعريف الطبي للموت ،ولم �أجد اعترا�ض ًا من
باقي الأطباء الحا�ضرين على هذه النقطة ،حتى ممن يرى �أن موت جذع الدماغ موت ًا نهائي ًا.
بل قال الدكتور �صفوت لطفي« :فقد �أ ّكدت الأبحاث المقدمة �إلى الم�ؤتمر الدولي لموت المخ
في «هافانا � »92أن الفحو�ص الحديثة المذكورة وغيرها يمكن �أن تعطي نتائج خاطئة ،كما �أو�ضحوا
�أن مجموع ��ة الفحو�ص التي تعتمد على اختبارات الن�شاط الكهربائي لخاليا جذع المخ  ...ال يمكن
اعتب ��ار نتائجه ��ا قاطعة؛ حيث يمكن �أن ُتعطي نتائج �سلبية كاذب ��ة ب�سبب عدم التزامن في الن�شاط
الكهربائي . ...
وبالن�سبة للمجموعة الأخرى من الفحو�ص التي تعتمد على �سريان الدم ،وت�ستهدف ت�شخي�ص
توق ��ف الدورة الدموية عن طريق الحقن بالمواد الم�شعة ،وعمل الم�سح الإ�شعاعي والأ�شعة الملونة،
والمتابع ��ة بالموج ��ات ف ��وق ال�صوتي ��ة وغيرها ،ف� ��إن جميع ه ��ذه الفحو� ��ص �أي�ض ًا -كم ��ا �أقر ذلك
الم�ؤتمرون في هذا الم�ؤتمر -يمكن �أن تتعر�ض للخط�أ نتيجة للنق�ص الكمي .(((»...
هذا عدا ما �سبق نقله عن الأطباء من نقول ت�ؤكد عدم تحقق هذا اليقين.
ف� ��إذا كان الأطب ��اء �إلى الآن يق ��رون بوقوع الخط�أ في الت�شخي�ص �أو �س ��وء في ممار�سة المهنة
الطبي ��ة ،ف� ��إن هذا يعني ع ��دم وجود اليقين عند من يري ��د �أن يحكم بالم ��وت ال�شرعي ،بموت هذا
ال�شخ�ص �أو ذاك.
�أم ��ا عدم توف ��ر اليقين الأول ،فيدل لذلك الدرا�سة التي �أجراه ��ا الدكتور (كول�سن) في �سنة
1980م و�أثبت فيها �أن �أربع ع�شرة حالة من حاالت موت جذع الدماغ قد عادت �إلى الحياة الطبيعية،
بعد ت�شخي�صها ت�شخي�ص ًا كام ًال كموت جذع المخ ،طبق ًا للمعايير البريطانية(((.
ف� ��إن اعتر�ض معتر�ض فقال :ولكن قد �سبق النقل ع ��ن �أطباء متخ�ص�صين ينفون وجود حتى
حالة واحدة قد عادت للحياة.
فيكون الجواب بعون اهلل:
 -1الدكتور ر�ؤوف �سالم من منا�صري عدم اعتبار موت جذع الدماغ ،وهو �أ�ستاذ اجلراحة بكلية طب الأزهر  -م�صر.
 -2انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص .)593
 -3انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص .)413-412
 -4انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص .)407
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�أ� -أن ما ذكروه هو نفي ،وما ذكره الدكتور (كول�سن) �إثبات ،والمث ِبت مق ّدم على النافي.
ب�-أن م ��ن يقول بعدم وج ��ود حالة واحدة عادت للحياة ال علم عن ��ده بوقوع حالة عادت �إلى
الحي ��اة ،ومن يقول بوجود حاالت عادت للحياة ،هو علم عن وجود ،ومعلوم �أن الذي علم
حجة على من لم يعلم.
-4عل ��ى �أن الأطباء قد �أقروا في ندوة التعري ��ف الطبي للموت ب�أن الموت لذي يتكلمون عنه،
ه ��و غي ��ر الموت المراد عند الفقهاء ،ولي� ��س هو الموت الفعلي ،و�سلم ��وا �أن تقرير الموت
ال�شرعي هو للفقهاء ولي�س من عملهم وحدهم.
يق ��ول الدكتور خيري ال�سمرة« :طبع ًا طالما فيه دورة دموية ف�إن درجة الحرارة �ستبقى فيالو�ض ��ع الطبيع ��ي ،ولكن عندما يتوقف القلب بعد موت الدماغ ،هنا يكون المري�ض قد مات
فع ًال.
ونحن نريد �أن نفرق بين الموت بمعناه العام كما ذكر في القر�آن الكريم وكالم الر�سول 
وبين موت جذع الدماغ.
فموت جذع الدماغ له حكم ظهر �أخيرا ب�سبب نقل الأع�ضاء .(((»...
ولي� ��س كالم الدكت ��ور خيري ال�سمرة زل ��ة ل�سان �أو �سبق كالم ،في مناق�ش ��ة عفوية �أو عبارات
قاله ��ا دون روي ��ة؛ �إذ قد ع ��اد الدكتور ر�ؤوف �س�ل�ام في نف�س الجل�س ��ة و�أكد هذا المعن ��ى نا�سب ًا له
للدكت ��ور خي ��ري ال�سمرة ،ولم يكن �أي اعترا� ��ض �أو ت�صويب ،ال من الدكتور خي ��ري ال�سمرة وال من
غيره من الحا�ضرين(((.
�إال ما كان من الدكتور ح�سن ح�سن علي ،الموجود كالمه في مالحق الندوة(((.
 -1انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)209-208
-2فقد جاء يف ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص )216-214من كالم الدكتور ر�ؤوف �سالم« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني ،يف الواقع هناك نقاط التقاء كثرية جد ًا بني الدكتور خريي ال�سمرة والدكتور �صفوت لطفي
وتوجد نقطة اختالف واحدة; فالدكتور خريي فرق بني موت الدماغ واملوت الكلي للج�سم وقال� :إن هذا غري ذاك ،وقال� :إن الروح
مل تفارق اجل�سد يف حالة موت الدماغ ،وبالتايل �أعتقد �أن الدكتور �صفوت موافق على ذلك ح�سب كالمه� ،أن موت الدماغ لي�س هو
الكلي هل �سنقبله كموت �أم ال؟ هذا �س�ؤال يبقى مطروح ًا علينا وال
املوت الكلي للج�سم ،و�إذا كان موت الدماغ خمتلف عن املوت ّ
بد �أن جنيب عنه :هل يوجد نوعان من املوت؟ و�إذا كان موت الدماغ غري املوت فلماذا نطلق على موت الدماغ �أنه موت مع �أنهما
خمتلفان؟  ...و�أنا �أعتقد �أن الدكتور �صفوت والدكتور خريي على ما يبدو �أنهما متفقان على �أن موت الدماغ خمتلف عن املوت،
وبالتايل ف�إن ال�س�ؤال الذي يثور� :إذا كانا هما �أمران خمتلفان فلماذا نعتربهما �أمر ًا واحد ًا و�شكر ًا».
-3حيث يقول يف تقريره عن اجلل�سة الأوىل�« :أما دكتور ر�ؤوف �سالم فا�ستطرد بقوله �أن الدكتور خريي ال�سمرة متفق مع الدكتور
�صفوت لطفي ،بقوله �أن موت املخ لي�س موت اجل�سد.
و�أعتقد �أن خريي مل يذكر هذا يف تعليقه ثم دخل يف احلياة اخل�ضرية التي مل تكن مو�ضوع املناق�شة ثم تكلم عن قيمة احلياة» .انظر:
ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)943
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�إال �أن ��ي وج ��دت الدكت ��ور خيري ال�سم ��رة ي�ؤكد هذا فيق ��ول مخاطب ًا الدكت ��ور �صفوت لطفي:
«و�أرجو �أن تتفهم كالمي يا دكتور �صفوت ،ف�أنا لم �أقل ب�أن المري�ض ميت تمام ًا»(((.
فانظ ��ر �إلى قوله( :قد م ��ات فع ًال) .وقوله ب�أن هناك فرق ًا بين الم ��وت الذي ُذكر في القر�آن
وال�سنة ،وموت الدماغ .وقوله( :ميت تمام ًا).
والفقه ��اء في بحثهم �إنم ��ا يريدون الموت الفعلي ،وهو الموت الذي ذك ��ر في القر�آن وال�سنة؛
لأنه هو الذي يترتب عليه الأحكام ال�شرعية ،وهو الم ّيت تمام ًا.
 ويقول الدكتور ر�ؤوف �سالم« :ولكننا ك�أطباء ل�سنا وحدنا الذين نع ِّرف الموت ،ونحن الذيننتعرف على الموت ،ول�سنا الذي ُنع ّرف الموت»(((.
 ويق ��ول الدكتور عب ��د الرحمن العو�ضي م�ؤكد ًا كالم الدكت ��ور ر�ؤوف« :فنحن هنا مرة ثانيةلك ��ي نحاول –مثلم ��ا قال الدكتور �صف ��وت� -أن نتعرف على الموت ،ونحن ال نع� � ّرف الموت ،فنحن
�أطب ��اء نق ��ول هذا ميت �أو ال� ،أما ما يقوله القانونيون فه ��ذا لي�س من عملنا ،وما يقوله الفقهاء لي�س
من عملنا �أي�ض ًا .(((»...
 -5الأم ��ر الأخير الذي �أح ��ب �أن �أ�ضيفه هنا هو ما قاله الدكت ��ور في�صل �شاهين(((« :هنالك
درا�س ��ات ا�ستق ��ر�أت حاالت كثي ��رة لم توقف فيها �أجه ��زة التنف�س ال�صناعي بع ��د ت�شخي�ص الوفاة
الدماغي ��ة وقد توقف القلب فيها جميع ًا بعد �ساعات �أو �أيام وكان متو�سط المدة ثالثة �أيام ون�صف
يوم ،و�أق�صى مدة �سجلت ال�ستمرار القلب في النب�ض هي �أربعة ع�شر يوم ًا»(((.
فقول ��ه -وه ��و الخبير -ب�أن �أق�صى م ��دة م�سجلة ال�ستمرار القلب في النب� ��ض هي �أربعة ع�شر
يوم� � ًا ،ه ��ذا مع وجود الأجهزة الداعمةّ ،
يدل على �أن وجود هذه الأجهزة ال يفيد �شيئ ًا �ألبتة في حال
موته ��ا حقيق ��ة ،وال ت�ستطيع �أن تجبر القلب على العمل ب�أي �شكل م ��ن الأ�شكال ،حتى مع وجود �آالت
الإنعا�ش.
�إال �أين �أقول� :إن اعتقاد الدكتور ح�سن ح�سن علي ،لي�س يف مكانه ،ملا �سبق نقله من كالم الدكتور خريي ال�سمرة ،و�إن كان كالم
الدكتور ر�ؤوف �أ�صرح و�أو�ضح� ،إال �أنه مل يعرت�ض على كالم الدكتور ر�ؤوف �سالم� ،أما تقرير الدكتور ح�سن ح�سن علي ،فال �أدري هل
اطلع عليه الدكتور خريي ال�سمرة �أم ال� ،إذا هو مثبت يف �آخر الكتاب.
كما �أن الدكتور خريي ال�سمرة عاد ف�أكد ما قاله يف النقل التايل عنه .واهلل تعاىل �أعلم.
 -1انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص .)422
 -2انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)418
 -3انظر :ثبت ندوة التعريف الطبي للموت (�ص.)434
 -4وهو مدير عام املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء ،وا�ست�شاري الأمرا�ض الباطنية والكلى  -ال�سعودية.
 -5تعريف املوت للدكتور في�صل عبد الرحيم �شاهني (�ص. )300-299
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ف� ��إن ه ��ذا يدل على �أن القلب كان حي ًا بعد موت جذع الدم ��اغ ،وكون الأجهزة تدعمه بالعمل،
ال يدل على �أنه ا�ستمد الحياة من هذه الأجهزة ،و�أنه عندما يموت القلب حق ًا ال يمكن للأجهزة �أن
تعيد له النب�ض ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ف ��دل على �أن مفارقة ال ��روح للج�سد ،يمكن �أن تكون عد توقف القلب النهائي ،و�ساعتئذ يكون
الموت ال�شرعي �أو الفعلي .واهلل تعالى �أعلم.
لذا ومن خالل ما �سبق ف�إن الذي يظهر رجحانه في هذه الم�س�ألة هو القول بعدم اعتبار نهاية
الحي ��اة الإن�ساني ��ة بموت الدماغ ،وذلك لكم ��ال االحتياط ،ولأن اليقين ال ي ��زول �إال بيقين مثله وقد
تبي ��ن مما �سبق عدم وجود اليقين بنوعيه �إال بع ��د رفع الأجهزة� ،أو توقف الأع�ضاء تمام ًا و�إن كانت
الأجهزة مركبة ،واهلل �أعلم.
والحمد هلل رب العالمين.
الخاتمة
الحم ��د هلل ال ��ذي وفقن ��ي لكتاب ��ة هذا البح ��ث ،الذي �أرج ��و �أن �أك ��ون قد قمت في ��ه بتو�ضيح
الم�س�ألة وبيانها ،وجمع �أهم الفوائد المنثورة وتقييدها ،وا�ستق�صاء ما يمكن من الفتاوى القرارات
والتو�صي ��ات الجماعي ��ة و�إظهارها ،واال�ستف ��ادة مما ُكتب �أخي ��ر ًا للإ�ضافة �إلى البح ��وث و�إثرائها،
وعر� ��ض الم�س�ألة بطريقة ق ّل �سالكها فيها وفي نظيراتها ،مع �إ�ضافة ترجيح مبني على �أ�س�س قوية،
ودعائم مقبولة.
و�أود ف ��ي نهاي ��ة هذا البحث وخاتمت ��ه ،الذي يتكلم عن نهاية الحي ��اة الإن�سانية وخاتمتها� ،أن
�أذ ّك ��ر القارئ الكريم بنعمة الحياة التي وهبن ��ا اهلل �إياها ،فنعرف قدر الواهب والموهوب ،فن�شكر
للواه ��ب العظيم هذه المنة ،ون�صرف في طاعته ه ��ذه النعمة ،وقد قال تعالى} :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ{((( ،وق ��ال تعال ��ى} :ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ{((( ،وق ��ال تعال ��ى} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{(((.
فم ��ا هذه الحي ��اة الدنيا �إال اختبار عمل ��ي ،ونتيجته �إما نعيم مقيم� ،أو ع ��ذاب �سرمدي �أليم،
�أعاذنا اهلل و�إياكم من النار وما ق ّرب �إليها من قول �أو عمل.
 -1الملك2:
 -2ق19 :
� -3آل عمران185 :
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و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا محمد و�آله و�صحبه �أجمعين.
ثبت الم�صادر والمراجع

�-1أبح ��اث اجتهادية في الفقه الطبي .للدكتور محمد �سليمان الأ�شق ��ر.ط1422 /1ﻫ2001 -م .م�ؤ�س�سة
الر�سالة – بيروت.
-2الأ�شب ��اه والنظائ ��ر .للإم ��ام العالمة زين الدين ب ��ن �إبراهيم بن محمد ال�شهير باب ��ن نجيم الم�صري
الحنفي (ت .)970ط1405/ﻫ 1985 -م .دار الكتب العلمية – بيروت.
-3الأ�شب ��اه والنظائ ��ر ف ��ي قواعد وف ��روع فق ��ه ال�شافعية .للحاف ��ظ جالل الدي ��ن ال�سيوط ��ي (ت.)911
ط1411/1ﻫ 1990 -م .دار الكتب العلمية – بيروت.
�-4إع�ل�ام الموقعين ع ��ن رب العالمين .للحافظ �شم�س الدين �أبي عب ��د اهلل محمد بن �أبي بكر ابن القيم
الجوزية (ت .)751تحقيق طه عبد الر�ؤوف �سعد .دار الجيل ـ بيروت.
 -5الأم .للإم ��ام �أبي عبد اهلل محمد بن �إدري�س ال�شافعي(ت .)204تحقيق محمود مطرجي .طـ1413ﻫ.
دار الكتب العلمية ـ بيروت.
-6تبيي ��ن الحقائق �ش ��رح كنز الدقائق .لفخر الدين عثمان بن علي الزيلع ��ي (ت .)734وبهام�شه حا�شية
ال�شيخ ال�شلبي على تبيين الحقائق .ط1313/1ﻫ .المطبعة الأميرية ببوالق – م�صر.
-7التحدي ��د الطبي الإ�سالمي في مفهوم موت الدماغ .للدكت ��ور محمود كريدية ،بحث من�شور �ضمن ثبت
ندوة التعريف الطبي للموت.
-8تحدي ��د المفه ��وم الحديث لموت الدم ��اغ .للدكتور �صفوت ح�سن لطفي ،بح ��ث من�شور �ضمن ثبت ندوة
التعريف الطبي للموت.
-9ت�شخي�ص موت �ساق المخ .للدكتور عماد الدين الف�ضلي ،بحث من�شور �ضمن ثبت ندوة التعريف الطبي
للموت.
-10التعري ��ف العلمي الطبي للموت .للدكتور ر�ؤوف محمود �سالم ،بحث من�شور �ضمن ثبت ندوة التعريف
الطبي للموت.
-11تعري ��ف الم ��وت .للدكتور في�صل عبد الرحيم �شاهين ،بحث من�ش ��ور �ضمن ثبت ندوة التعريف الطبي
للموت.
-12ثبت ندوة التعريف الطبي للموت.المنعقدة في الكويت في الفترة ما بين � 9-7شعبان 1417ﻫ الموافق
 19-17دي�سمب ��ر 1996م� .إ�ش ��راف الدكت ��ور عبد الرحمن العو�ض ��ي .تحرير الدكت ��ور �أحمد رجائي
الجندي ،و�آخرون .ط1420/1ﻫ 2000 -م .المنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية – الكويت.
-13ثبت ندوة الحياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي .المنعقدة بتاريخ الثالثاء  24ربيع
الآخ ��ر 1405ﻫ  -الموافق  15يناي ��ر 1985م� .إ�شراف الدكتور عبد الرحمن العو�ضي .تحرير الدكتور
خالد المذكور و�آخرون .ط .1المنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية – الكويت.
 -14ثوب الحياة والموت .للدكتور عبد المنعم عبيد ،بحث من�شور �ضمن ثبت ندوة التعريف الطبي للموت.
-15حقيقة الموت والحياة في القر�آن والأحكام ال�شرعية .للدكتور توفيق الواعي ،بحث من�شور �ضمن ثبت
ندوة الحياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي.
-16رو�ضة الناظر وجنة المناظر في �أ�صول الفقه على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل .ل�شيخ الإ�سالم موفق
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الدي ��ن �أب ��ي محمد عبد اهلل بن �أحمد ب ��ن قدامة المقد�سي (ت .)620ومعه ��ا �شرحها نزهة الخاطر
العاط ��ر .للأ�ستاذ ال�شيخ عبد القادر بن �أحمد بن م�صطفى بدران الدومي ثم الدم�شقي .طبع مكتبة
الكليات الأزهرية –م�صر .ط 1411/ 3ﻫ1991 -م.
�-17سن ��ن ابن ماجه .للإمام الحاف ��ظ �أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزوين ��ي (ت .)275تحقيق محمد
ف�ؤاد عبد الباقي .دار الكتب العلمية ـ بيروت.
�-18سن ��ن �أبي داود .للإمام الحافظ �أبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني الأزدي (ت .)275تحقيق
عزت الدعا�س .دار الحديث ـ حم�ص.
�-19سنن الترمذي «الجامع ال�صحيح« .للإمام الحافظ �أبي عي�سى محمد بن عي�سى بن �سورة (ت.)279
تحقيق �أحمد �شاكر .دار الكتب العلمية ـ بيروت.
�-20ش ��رح م�سل ��م للن ��ووي = �صحي ��ح م�سل ��م ب�شرح الن ��ووي .لمح ��ي الدين �أب ��ي زكريا يحي ��ى بن �شرف
النووي(ت .)676ط1407/1هـ .دار الريان للتراث ـ م�صر.
-21الط ��ب ال�شرعي النظري والعملي .للدكتور محمد عبد العزي ��ز الن�صر .ط1960/2م .مكتبة النه�ضة
الم�صرية  -القاهرة.
-22الطب الق�ضائي و�آداب المهنة الطبية .للدكتور �ضياء نوري ح�سن .الجمهورية العراقية ،وزارة التعليم
العالي.
-23الطبي ��ب �أدبه وفقهه .ت�أليف الدكتور زهير �أحمد ال�سباعي والدكتور محمد علي البار .ط1418/2ﻫ-
1997م .دار القلم – دم�شق .والدار ال�شامية – بيروت..
-24الفتاوى المتعلقة بالطب و�أحكام المر�ضى من فتاوى � -1سماحة ال�شيخ محمد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
رحمه اهلل� -2 .سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رحمه اهلل -3 .اللجنة الدائمة للبحوث
العلمي ��ة والإفت ��اء -4 .هيئة كبار العلماء� .إ�ش ��راف ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �صالح ب ��ن فوزان الفوزان.
ط1424/1ﻫ .دار الم�ؤيد – الريا�ض.
-25ق ��رارات المجم ��ع الفقهي الإ�سالم ��ي لرابطة العال ��م الإ�سالمي لدورات ��ه العا�ش ��رة والحادية ع�شرة
والثانية ع�شرة1410-1409-1408 .هـ .رابطة العالم الإ�سالمي – الأمانة العامة – مكة المكرمة.
-26مت ��ى تنتهي الحي ��اة لل�شيخ محمد المختار ال�سالمي .بحث من�شور �ضمن ثب ��ت ندوة الحياة الإن�سانية
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي.
-27مجلة البحوث الإ�سالمية .ال�صادرة عن رئا�سة �إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الريا�ض ،العدد رقم
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-31مذك ��رة �أ�ص ��ول الفقه على رو�ضة النظر للعالمة ابن قدامة .ت�ألي ��ف ال�شيخ محمد الأمين بن المختار
211

ال�شنقيطي .دار القلم – بيروت.
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الإن�سانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي.
-47نهاي ��ة الحي ��اة الإن�ساني ��ة .للدكتور محم ��د الأ�شقر ،بحث من�شور �ضم ��ن ثبت ندوة الحي ��اة الإن�سانية
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي.
-48نهاي ��ة الحي ��اة الإن�سانية .للدكتورة �أ�سمهان ال�شبيلي  ،بحث من�ش ��ور �ضمن ثبت ندوة التعريف الطبي
للموت.
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-49نهاية الحياة الب�شرية .للدكتور �أحمد �شوقي �إبراهيم ،بحث من�شور �ضمن ثبت ندوة الحياة الإن�سانية
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإ�سالمي.
-50نهاية الحياة .للدكتور محمد الأ�شقر ،بحث من�شور �ضمن ثبت ندوة الحياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها
في المفهوم الإ�سالمي.
 -51نهاية حياة الإن�سان .لل�شيخ �صالح مو�سى �شرف ،بحث من�شور �ضمن ثبت ندوة التعريف الطبي للموت.
-52الهداية .لل�شيخ الإم ��ام �أبي الخطاب محفوظ بن �أحمد الكلوذاني(ت .)510تحقيق ال�شيخ �إ�سماعيل
الأن�صاري .طـ1390/1هـ .مطابع الق�صيم.
-53الوف ��اة وعالماته ��ا بين الفقه ��اء والأطباء .للدكت ��ور عبد اهلل ب ��ن �صالح الحديث ��ي .ط1418/1ﻫ -
1997م .دار الم�سلم – الريا�ض.
-54القل ��ب وعالقته بالحياة .للدكتور �أحمد القا�ض ��ي� ،ضمن ثبت ندوة الحياة الإن�سانية بدايتها ونهايتها
في المفهوم الإ�سالمي.
�-55أح ��كام الجراح ��ة الطبية والآث ��ار المترتبة عليه ��ا .للدكتور محمد ب ��ن محمد المخت ��ار ال�شنقيطي.
ط1413/1ﻫ 1993-م .مكتبة ال�صديق – الطائف.
-56فق ��ه الن ��وازل ق�ضايا فقهي ��ة معا�صرة .للدكت ��ور بكر بن عب ��د اهلل �أبو زي ��د .ط1416/1ﻫ 1996-م.
م�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت.
-57المجم ��وع �ش ��رح المهذب .للإمام �أبي زكري ��ا محيي الدين بن �شرف الن ��ووي(ت .)676ويليه العزيز
�ش ��رح الوجيز للإمام �أب ��ي القا�سم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت .)623ويليه التلخي�ص الحبير
ف ��ي تخري ��ج الرافعي الكبير للإم ��ام �أبي الف�ضل �أحم ��د بن علي بن حجر الع�سقالن ��ي(ت .)852دار
الفكر-بيروت.
-58حا�شي ��ة الطحط ��اوي عل ��ى مراقي الف�ل�اح .لأحم ��د بن محمد ب ��ن �إ�سماعي ��ل الحنف ��ي (ت.)1231
ط1318/3ﻫ .المطبعة الكبرى – م�صر.
-59الكافي في فقه �أهل المدينة .للإمام �أبي عمر يو�سف بن عبد البر الأندل�سي (ت .)463ط1407/1ﻫ.
دار الكتب العلمية – بيروت.
-60التمهي ��د لم ��ا في الموط�أ من المعان ��ي والأ�سانيد .للإم ��ام الحافظ �أبي عمر يو�س ��ف بن عبد اهلل بن
محم ��د بن عبد 4البر الأندل�سي (ت .)463تحقيق جماعة م ��ن علماء المغرب .طـ1387/1هـ .وزارة
عموم الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ـ المملكة المغربية.
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