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ملخص البحث:
فإن مستجدات الحياة ،وما تقدمه االكتشافات الحديثة يزداد يوما ً بعد يوم في جميع المجاالت ومن أحدث المستجدات في مجال
الطب ما يتعلق بأحوال المرضى الذين يوضعون تحت أجهزة اإلنعاش في وحدات العناية المركزة ،بال حس وال حراك ،بعد
موت أدمغتهم ،ولقد أدى التقدم في طرق اإلنعاش وأجهزته الحديثة إلى الفصل بين عمل الدماغ وبين عمل القلب ،فإذا توقف
القلب والرئة عن العمل بسبب موت الدماغ،فإنه يمكن إنعاش القلب والرئة،وإعادتهما للعمل ،وقد كان توقف القلب والنفس هو
العالمة المتعارف عليها للموت .بنا ًء على ذلك ،يهدف هذا البحث إلى إعطاء القارئ تصوراً شامالً عن موت الدماغ في
الشريعة اإلسالمية ،فبين في المبحث األول :التعريف بموت الدماغ ،وذكر في المبحث الثاني :حكم موت الدماغ في الشريعة
اإلسالمية ،ويختم بالمبحث الثالث:حكم موت الدماغ عند الفقهاء المعاصرين ،وبعض المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض
المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع .وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها
والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.
الكلمات المفتاحية :موت ،الدماغ ،الشريعة ،اإلسالمية ،فقهية ،مقارنة.

Abstract:
The developments of life, and what modern discoveries offer is increasing day by day in all
arenas. Among the latest developments in the field of medicine is the conditions of patients who
are placed under resuscitation devices in intensive care units, without feeling or motion, after
their brains have died, and progress in resuscitation methods has led And his modern devices are
to separate between the work of the brain and the work of the heart. If the heart and lung stop
working due to brain death, the heart and lung can be revived, and return them to work, and the
stopping of the heart and soul was the common sign of death. Based on that,
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this research aims to give the reader a comprehensive vision of brain death in Islamic Shariah
and some of the issues that the Muslim facing in some situations related to this topic. In this
study, the researcher tried to study the opinions of scholars on this issue, presenting it, their
attitudes and evidence for it, comparing them and discussing them with what God opens to him.
The researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and presented
their opinions, compare and discuss them from what Allah opens to him. The modern world has
witnessed many phenomena, which are very important,to muslim to know the shariah ruling
regarding them. At the end conclusion drawn from variant views of the scholars,and the main
findings and recommendations have been given.

Keywords: Death, Brain, Sharia, Islamic law, Jurisprudence, Comparison.
المقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،وبعد :فتثور في كل زمان
قضايا وتُستَح ّدث نوازل في حياة الناس ،ويحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم الشرعي من خاللها ،وفي زماننا هذا
كثرت النوا زل والحوادث الجديدة ،وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها ،وهم وإن اختلفت منازعهم ومناهجهم في
االجتهاد ،إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المسألة أو تلك.
وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة
بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه .فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما ال تخفى على كل عاقل أال وهو مفهوم
وتأصيل شرعي،
الخراج في الفقه اإلسالمي من األمور التي لها غاية األهمية ،وهي-في نفس الوقت -تحتاج إلى دراس ٍة
ٍ
وترجيح لبعض المصالذح غير المعتبرة شرعاً،
اختالط في المفاهيم،
والسنة النبوية المطهرة نظراً لما قد يشوب هذا األمر من
ٍ
ٍ
وكثرة االجتهادات المتضاربة بين الموسعين والمضيقين في هذا األمر .والذي يضبط ذلك كله هو الرجوع إلى حكم الشرع،
فالمسلم مأمو ٌر بطاعة ربه سبحانه وتعالى في عباداته ومعامالته وعقيدته وأخالقه( ،والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
تعسف ،ويرجع في فهم
تكلف وال
مرجع كل مسلم في تعرف أحكام االسالم ،ويفهم القرآن طبقا ً لقواعد اللغة العربية من غير
ٍ
ٍ
السّنة النبوية المطهرة إلى رجال الحديث الثقات) ،ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع ،كمحاول ٍة لبيان هذه األحكام في
الشريعة ،والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك – لتحديد موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية وهللا الموفق ،وهو
الهادي إلى سواء السبيل.

أوالً :أسباب اختيار البحث:
لقد ش َّد الباحث للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة ،في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذه الحماس الديني المفرط،
والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية.
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أما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع ،فأهمها ما يلي:
 .1الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية.
 .0لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم العالم اإلسالمي في زمننا هذا.
 .3ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها..
 .4إظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اختالف العصور وإصالحها لمعاش الناس وحياتهم.

ثانيًا :أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:
-1التعرف على ماهية الموت.
-0التعرف على مفهوم الدماغ.
-3بيان شمولية الشريعة اإلسالمية.
 -4بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.
-5إبراز حقيقة موت الدماغ في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 -6بيان آراء العلماء القدامى و المعاصرين في أحكام الخراج في الفقه اإلسالمي.
-7معرفة بعض األحكام الشرعيىة المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا.

ثالثاً :مشكلة البحث وأسئلته:
-1لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قدي ًما وحديثًا حول موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية وكيف أثر واقع
األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟
-0هل لمفهوم موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسالم قدي ًما وحديثًا؟

رابعاً :أهمية البحث:
تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية الموت الدماغ في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي.

خامساً :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباحث المنهج التحليلي والمقارن في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين ،وذكر أسباب الخالف في
أقوالهم ،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.
التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عز ًوا وتخريجًا وضبطًا وتحري ًرا.
-1حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة.
-0تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المسألة ،مع نسبة كل قول لقائله ،وذكر أدلة كل قول وما ورد
عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا ًء على المرجحات الظاهرة.
-3عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين.
 -4تخريج الحديث من مصادره األصيلة ،والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم يكن في
الصحيحين.
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 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة..
-6مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.

سابعاً:خطة البحث:
تتألف الدراسة من مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباحث فيها ، :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والخطة التي اتبعتها فيه.
المبحث األول :التعريف بموت الدماغ
المبحث الثاني :حكم موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية .وفيه ثالثة مطالب.
المطلب األول :حكم موت الدماغ من الناحية الطبية.
المطلب الثاني :حكم موت الدماغ من الناحية الشرعية.
المطلب الثالث :حكم موت الدماغ من الناحية القانونية.
المبحث الثالث :حكم موت الدماغ عند الفقهاء المعاصرين.
الخاتمة وفيها :أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.

المبحث األول :التعريف بموت الدماغ
أوالً :تعريف الموت لغة الموت لغة :جاء في معجم مقاييس اللغة «الميم ،والواو ،والتاء :أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من
الشيء .منه الموت خالف الحياة»
سكن فقد مات

(،)1

وفي لسان العرب« :الموت والموتان ضد الحياة»

(،)2

ثم قال :والموت :السكون ،وكل ما

() 3

ثانياً :الموت شرعاً« :مفارقة الروح للبدن»

()4

قال البهوتي« :القتل :وهو فعل ما يكون سببا ً لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن»

()5

(  )1ابن فارس ،أحمد بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة  382 /5تحقيق :عبد السالم محمد هارون عام النشر:
9211هـ 9191 -م .الناشر :دار الفكر بيروت لبنان.
()2ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان العرب) 19 /3 ( :،الطبعة :الثالثة -
 9191هـ الناشر :دار صادر – بيروت لبنان.
(  )3المرجع السابق .19/3
(  )4الشربيني ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشافعي ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  2/3الطبعة :األولى9195 ،هـ -
 9111م الناشر :دار الكتب العلمية ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) ،أبو
بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي  933 /3الطبعة :األولى 9198 ،هـ  9119 -م الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع
السراج الوهاج على متن المنهاج للعالمة محمد الزهري الغمراوي  993 /9الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان.
(  )5البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى ،كشاف القناع عن متن اإلقناع  591 /5الناشر :دار الكتب العلمية
و مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي  5 /5الطبعة:
الثانية9195 ،هـ 9111 -م الناشر :المكتب اإلسالمي.
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وقال ابن القيم رحمه هللا« :الصواب أن يقال :موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها منها ،فإن أُريد بموتها هذا القدر
فهي ذائقة الموت ،وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما ً محضا ً فهي ال تموت بهذا االعتبار بل هي باقية بعد خلقها في
نعيم أو في عذاب»

)(1

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه هللا  :-ما هو التعريف الشرعي للموت؟ فأجاب« :هو خروج الروح حيث ال يبقى
و ُ
حركة في القلب وال غيره»

()2

قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه هللا  « :-هذه هي حقيقة الوفاة عند الفقهاء ،وتكاد كلمتهم تتوارد على هذا ،ولم يتم الوقوف على
خالفه في كالمهم من أنه مفارقة الروح البدن ،بل هو حقيقة شرعية ال يُعلم فيها خالف»

)(3

ثالثاً :الموت في النصوص الشرعي.
والموت في القرآن الكريم له معان متعددة :فمن الموت ما هو إزالة القوة النامية الحية الموجودة في اإلنسان والحيوان والنبات،
ض بَ ْع َد َم ْوتِ َها ﴾
ومنه قول المولى تبارك و تعالى ﴿ :لِنُ ْح ِي َي ِب ِه بَ ْل َدةً َّم ْيتًا ﴾ [الفرقان ، ]11 :وقوله جل شأنهَ ﴿ :ويُ ْح ِيي األَ ْر َ
س ْوفَ أُ ْخ َر ُج َحيًا ﴾ [مريم،]66:
سانُ أَإِ َذا َما ِمتُّ لَ َ
اإل ْن َ
[الروم .]91 :ويأتي بمعنى زوال القوة الحسية ،ومنه قوله تعالىَ ﴿ :ويَقُو ُل ِ
س ِم ُع ا ْل َم ْوتَى ﴾
وقوله تعالى ﴿ :يَالَ ْيتَنِي ِمتُّ قَ ْب َل َه َذا ﴾ [مريم .]32:ويأتي بمعنى زوال القوة العاقلة ،ومنه قوله تعالى ﴿ :إِنَّ َك الَ تُ ْ
[النمل.]89:ويأتي بمعنى النوم نومة أبدية ،وفي هذا المعنى قوله تعالىَّ ﴿ :
س ِحينَ َم ْوتِ َها َوالَّتِي َل ْم تَ ُمتْ فِي
هللاُ يَتَ َوفَّى األَ ْنفُ َ
سم ًى ثُ َّم
ضى أَ َج ٌل ُم َ
َمنَا ِم َها ﴾ [الزمر ،]13:وقوله سبحانهَ ﴿ :وهُ َو الَّ ِذي يَتَوفَّا ُك ْم ِباللَّ ْي ِل َويَ ْعلَ ُم َما َج َر ْحتُ ْم بِالنَّ َها ِر ثُ َّم يَ ْب َعثُ ُك ْم فِي ِه لِيُ ْق َ
تَ ،وأَ ْه ُل ْال َجنَّ ِة
إِلَ ْي ِه َم ْر ِجعُ ُك ْم ثُ َّم يُنَبِّئُ ُك ْم ِب َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُونَ ﴾ [األنعام ،]69:ومنه جاء قوله عليه الصالة والسالم« :النَّوْ ُم أَ ُخو ْال َموْ ِ
()4
َال يَنَا ُمونَ »
شي بِ ِه ﴾[األنعام ]933:والموت
و بمعنى الكفر أو الموت الفكري ،ومنه قوله تعالى ﴿:أَ َو َمنْ َكانَ َم ْيتًا فَأَ ْحيَ ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُو ًرا يَ ْم ِ
ت ﴾ [آل عمران ،]985:وقوله جل شأنهَ ﴿ :ولَقَ ْد ُك ْنتُ ْم
س َذآئِقَةُ ا ْل َم ْو ِ
هو اليقين الذي ال مفر منه وال هروب ،لقوله تعالىُ ﴿:ك ُّل نَ ْف ٍ
تَ َمنَّ ْونَ ا ْل َم ْوتَ ِمنْ قَ ْب ِل أَنْ تَ ْلقَ ْوهُ فَقَ ْد َرأَ ْيتُ ُموهُ َوأَ ْنتُ ْم تَ ْنظُرُونَ ﴾ [آل عمران .]912:وموت هو كل مصيبة كبرى ،أو أمر جليل
ت ﴾ [المائدة ،]996:وقوله تبارك وتعالىَ ﴿:ويَأْ ِتي ِه ا ْل َم ْوتُ ِمنْ
ينغص نعم الحياة الدنيا ،لقوله جل وعال ﴿:فَأ َ َ
صيبَةُ ا ْل َم ْو ِ
صابَ ْت ُك ْم ُم ِ
ت ﴾ [إبراهيم]99:
ان َو َما هُ َو ِب َم ِّي ٍ
ُك ِّل َم َك ٍ

(  )1ابن قيم الجوزية  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب
والسنة 21 /الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،و العتيبي ،عمر بن سليمان بن عبد هللا األشقر ،القيامة الصغرى الطبعة :الرابعة 9199 ،هـ -
 9119م الناشر :دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن ،مكتبة الفالح ،الكويت ،999 /9و ابن أبي العز الحنفي ،صدر الدين محمد بن عالء الدين
عل ّي بن محمد  ،األذرعي الصالحي الدمشقي شرح العقيدة الطحاوية 215 /9 )،تحقيق :جماعة من العلماء ،تخريج :ناصر الدين األلباني الطبعة:
الطبعة المصرية األولى9136 ،هـ 3995 -م الناشر :دار السالم للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب اإلسالمي)
(  )2ينظر :ابن باز ،فضيلة الشيخ عبدالعزيز ،الفتاوى الشرعية على المشكل في المسائل الطبية ،الطبعة 9136هـ 3995 -م( ،ص ،11
السؤال رق .31
) (3فقه النوازل .333/9،الطبعة األولى9199 ،هـ 9186 -م ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض المملكة العربية السعودية.
( )4الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم ،المعجم األوسط ،تحيقق :طارق بن عوض هللا بن محمد  ،عبد
المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر :دار الحرمين – القاهرة  383 /9رقم الحديث . 191
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رابعاً :أمارات الموت عند الفقهاء.
وقد أرشد رسول هللا ( )إلى عالمة التى تدل على مفارقة الروح للبدن ،وهي شخوص البصر؛ ففي حديث أم سلمة رضي هللا
هللا (َ )علَى أَ ِبى َسلَ َمةَ َوقَ ْد َش َّ
ص ُر
ض تَ ِب َعهُ ْالبَ َ
ضهُ ثُ َّم قَا َل « ِإ َّن الرُّو َح إِ َذا قُ ِب َ
ص ُرهُ( )1فَأ َ ْغ َم َ
ق بَ َ
عنها أنها قالت َ « :،د َخ َل َرسُو ُل َّ ِ

()2

ض َّج نَاسٌ ِم ْن أَ ْهلِ ِه فَقَا َل « الَ تَ ْدعُوا َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم إِالَّ بِ َخي ٍْر فَإِ َّن ْال َمالَئِ َكةَ يُ َؤ ِّمنُونَ َعلَى َما تَقُولُونَ » .ثُ َّم قَا َل « اللَّهُ َّم ا ْغفِرْ ألَبِى
» .فَ َ
َسلَ َمةَ َوارْ فَ ْع َد َر َجتَهُ فِى ْال َم ْه ِديِّينَ َو ْ
اخلُ ْفهُ فِى َعقِ ِب ِه فِى ْالغَا ِب ِرينَ َوا ْغفِرْ لَنَا َولَهُ يَا َربَّ ْال َعالَ ِمينَ َوا ْف َسحْ لَهُ فِى قَب ِْر ِهَ .ون َِّورْ لَهُ ِفي ِه.
ضرْ تُ ْم َموْ تَا ُك ْم  ،فَأ َ ْغ ِمضُوا
»( )3وأيضا ما رواه أبو داود من حديث ش ّداد بن أوس رضي هللا عنه أن النبي ()قالِ « :إ َذا َح َ
ت » ()4ففي هذين الحديثين داللة قاطعة
ص َر ؛ فَإِ َّن ْالبَ َ
ْالبَ َ
ص َر يَ ْتبَ ُع الرُّ و َح َ ،وقُولُوا َخ ْي ًرا ؛ فَإِ َّن ْال َمالَئِ َكةَ تُ َؤ ِّمنُ َعلَى َما قَا َل أَ ْه ُل ْالبَ ْي ِ
على أن شخوص البصر يحدث عند خروج الروح ؛ وذلك أن النفس إذا خرجت تبعها البصر .وليس فقط هذين أمارتين فقط بل
وقد ذكر أهل العلم رحمهم هللا أمارات أخرى في كتبهم ،وذلك من خالل التجربة واستقراء الحوادث،

(  )1شق بصره  :بفتح الشين وفتح الراء :إذا نظر إلى شيء ال يرتد إليه ،وبفتح الشين وضم الراء فاعل شق أي  :بقي بصره مفتوحا.
شرح النووى على صحيح مسلم  ، 333/6محمد شمس الحق العظيم ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،دار الكتب العلمية الطبعة الثانية
9195هـ.368/8 ،
(  ) 2قال السيوطي  :وهذا يدل على أن البصر يبصر ما دامت الروح في البدن فإذا فارقه تعطل اإلبصار كما بتعطل اإلحساس ،ثم قال :والذى
ظهر لي بعد النظر ثالثين سنة أحد أمرين.
أحدهما :أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين ،وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه فإذا
خرج بقيتها من الرأس فتكون سكن النظر فيكون قوله إذا قبض معناه :إذا شرع في قبضه ولم ينته قبضه.
الثاني :أن يحمل على ما ذكره كثير من أن الرو ح لها تصال بالبدن وإن كانت خارجة فيرى ويسمع ويعلم ويرد السالم يكون هذا الحديث من
أقوى األدلة على ذلك .السيوطى ،عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل ،الديباج على صحيح مسلم 99/3 ،ط دار عثمان بن عفان ،السعودية
9196هـ 9116 -م.
ض َر 28 /2 ،حديث رقم  ،3961المسند الصحيح
ت َوال ُّدعَا ِء لَهُ إِ َذا ُح ِ
اض ْال َميِّ ِ
(  )3أخرجه مسلم في صحيحه في ِكتَابُ ْال َجنَائِ ِز ،بَابٌ فِي إِ ْغ َم ِ
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار
إحياء التراث العربي  -بيروت [ ش (وقد شق بصره) بفتح الشين ورفع بصره هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو
صحيح أيضا والشين مفتوحة بال خالف قال القاضيي قال صاحب األفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في
الرواية األخرى وقال ابن السكيت في اإلصال ح والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال شق بصر الميت وال تقل شق الميت بصره هو الذي
حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء ال يرتد إليه طرفه (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا
أين يذهب وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث وهذا الحديث دليل للتذكير وفيه دليل أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من
الجسد بذهابها (واخلفه في عقبه في الغابرين) أي كن خليفة له في ذريته والعقب مؤخر الرجل واستعير للولد وولد الولد وقولهم العقب له أي لم
يبق له ولد ذكر والغابرين أي الباقين كقوله تعالى إال امرأته كانت من الغابرين]
ت 111 /3حديث رقم ) ( 9155قال محققه :صحيح
(  )4أخرجه أبو دواد في سننه في صحيحه في أَ ْب َوابُ الْ َجنَائِ ِز بَابُ َما َجا َء فِي تَ ْقبِي ِل ْال َميِّ ِ
لغيره ،وهذا إسناد ضعيف لضعف قزعة بن سويد .حميد األعرج :هو ابن قيس المكي ،والزهري :هو مح َّمد بن مسلم .وأخرجه أحمد (،)99926
وابن حبان في "المجروحين"  ،396 /3والطبراني في "الكبير" ( ،)9968وفي "األوسط" ( )9991و ( ،)5193وفي "الدعاء" ( ،)9952وابن
عدي في "الكامل"  ،689 /3والحاكم  253 /9من طرق عن قزعة ،بهذا اإلسناد .ويشهد له ما قبله.
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ولكنها ليست من قبيل القطعية واليقين ،إنما فقط بالظاهرة من الظواهر التي تُدرك بالحس والمشاهدة ،فعلى سبيل المثال؛ يقول
)(1
ابن قدامة رحمه هللا “ :وإذا تُيقن الموت وُجِّ ه إلى القبلة ،وأُغمضت عيناه")أ.ه(
س َرسُو ُل
َاز ٍ
ار فَا ْنتَ َه ْينَا إِلَى ْالقَب ِْر َولَ َّما ي ُْل َح ْد ،فَ َجلَ َ
ب ،قَا َل :خَ َرجْ نَا َم َع النَّ ِب ِّي ()ف ِِي َجنَا َز ِة َرج ٍُل ِمنَ ْاألَ ْن َ
ص ِ
وع َِن ْالبَ َرا ِء ب ِْن ع ِ
ُوسنَا الطَّ ْي َرَ ،وفِي يَ ِد ِه عُو ٌد يَ ْن ُك ُ
اهلل ِم ْن
ت بِ ِه ْاألَرْ َ
هللا ()فَقَا َل« :ا ْست َِعي ُذوا بِ َّ ِ
ض ،فَ َرفَ َع َرسُو ُل َّ ِ
هللا (َ )و َجلَ ْسنَا َحوْ لَهُ َكأ َ َّن َعلَى ُرؤ ِ
َّ ِ
ب ْالقَب ِْر» َ .م َّرتَي ِْن أَوْ ثَ َالثًا ،ثُ َّم قَا َل " :إِ َّن ْال َع ْب َد إِ َذا َكانَ فِي ا ْنقِ َ
ال ِمنَ ْاآل ِخ َر ِة نَ َز َل إِلَ ْي ِه َم َالئِ َكةٌ ِمنَ ال َّس َما ِء
َع َذا ِ
اع ِمنَ ال ُّد ْنيَا َوإِ ْقبَ ٍ
ط ٍ
ص ِر ،ثُ َّم يَ ِجي ُء َملَ ٌ
ك
وط ْال َجنَّ ِة َويَجْ ِلسُونَ ِم ْنهُ َم َّد ْالبَ َ
ان ْال َجنَّ ِة َو َحنُوطٌ ِم ْن َحنُ ِ
ِبيضُ ْالوجُو ِه َكأ َ َّن ُوجُوهَهُ ُم ال َّش ْمسُ َ ،م َعهُ ْم َكفَ ٌن ِم ْن أَ ْكفَ ِ
ان ،قَا َل :فَت َْخ ُر ُج َوت َِسي ُل َك َما ت َِسي ُل ْالقَ ْ
س ِع ْن َد َر ْأ ِس ِه ،فَيَقُولُ :أَيَّتُهَا النَّ ْفسُ الطَّ ِّيبَةُ ْ
ط َرةُ ِمنَ
َحتَّى يَجْ لِ َ
ُجي إِلَى َم ْغفِ َر ِة َّ ِ
اخر ِ
هللا َو ِرضْ َو ٍ
وط َويَ ْخ ُر ُج ِم ْنهَا
ك ْال َكفَ ِن َو ِفي َذ ِل َ
ال ِّسقَا ِء ،فَيَأْ ُخ ُذهَا فَإِ َذا أَ َخ َذهَا لَ ْم يَ َدعُوهَا ِفي يَ ِد ِه طَرْ فَةَ َعي ٍْن َحتَّى يَأْ ُخ ُذوهَا فَيَجْ َعلُوهَا ِفي َذ ِل َ
ك ْال َحنُ ِ
َكأ َ ْ
ْك ُو ِجد ْ
ض (2)» .الحديث .ويقول اإلمام النووي رحمه هللا« :فإن شك بأن ال يكون به علة،
ب نَ ْف َح ِة ِمس ٍ
طيَ ِ
َت َعلَى َوجْ ِه ْاألَرْ ِ
واحتمل أن يكون به سكتة ،أو ظهرت أمارات فزع ،أو غيره ،أُ ِّخر إلى اليقين ،بتغير الرائحة أو غيره ويقول اإلمام ابن القيم
رحمه هللا ":إذا شك هل مات مورثه فيحل ماله ،أو لم يمت  ،لم يحل له المال حتى يتيقن موته،(3).وهكذا نجد أن الفقهاء رحمهم
هللا ينصُّ ون على ضرورة تيقن الموت ،وأنه ال يعتبر في ذلك الش ّ
ك أو غلبة الظن

) (4

ت للموت ،وذلك على النحو التالي:
وفيما يلي أُجمل ما ذكره الفقهاء من أمارا ٍ
-1توقف النفس.
- 2استرخاء القدمين مع عدم انقباضهما وانتصابهما .ومن عجيب ما ذكره ابن القيم رحمه هللا في ذلك :أن طبيبا ً كان واقفا ً عند
بابه ف ُم َّر عليه بجنازة يحملونها إلى المقبرة ،فسأل عن شأنها ،فقيل له :إنهم يحملونها إلى المقبرة ،فقال الطبيب :إن هذا الشخص
لم يمت ،واستدل على ذلك بأن قدميه ال تزاالن منتصبتين ،فأُرجع هذا الميت ،وفُ َّ
ك من أكفانه ،فأفاق بإذن هللا عز وجل.
-3انفصال ال َكفَّين عن الذراعين؛ فإنها في حال الحياة متمسكة بالذراع ،لكن إذا مات الميت انفصل كفه عن ذراعه فينفصل
زنده.
-4انخساف صدغيه إلى الداخل.
-5ميل األنف واعوجاجه.
-6امتداد جلدة الوجه.
-7تقلص خصيتيه إلى األعلى مع تدلى الجلدة.

(  ) 1ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي،
المغني  225 /3 ،الطبعة :بدون طبعة الناشر :مكتبة القاهرة.
ت ْالقَ ْب َر  118 /3حديث رقم ) (9511قال محققه :حديث
()2أخرجه أبو داود في سننه في أَبْ َوابُ الْ َجنَائِ ِز باب بَابُ َما َجا َء فِي إِ ْدخَا ِل ْال َميِّ ِ
صحيح ،يونس بن خباب -وإن كان فيه ضعف -متابَع .زاذان :هو أبو عمر الكندي .وأخرجه أبو داود ( )2393من طريق األعمش ،عن المنهال،
بهذا اإلسناد.
(  )3ابن قيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ،بدائع الفوائد (919/2الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.
(  )4النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين 18 /3تحقيق :زهير الشاويش الطبعة :الثالثة9193 ،هـ /
9119م الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان.
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-8برودة البدن.
- 9انفراج شفتيه فال ينطبقان.
إلى غير ذلك من األمارات التي يستدل بها على خروج الروح)

()1

خامسا ً :الموت عند األطباء«:هو انتهاء الحياة بسبب توقف جهاز التنفس والدورة الدموية والجهاز العصبي توقفا ً تاما ً وما يتبع
ذلك من ظهور عالمات وتغيرات بمظاهر الجثة تنتهي بتحلل الجسم تحلالً كامالً»

)(2

قال الدكتور محمد المجذوب« :يعتبر توقف التنفس والقلب والدورة الدموية توقفا ً ال رجعة فيه العالمة المميزة والفارقة بين
الحياة والموت»

(،)3

وقد استقر الطب الحديث على أن موت خاليا المخ – أي الدماغ – الذي يؤدي إلى توقف المراكز العصبية

عن العمل هو معيار موت اإلنسان موتا ً حقيقيا

ً()4

فقد جاء تعريف موت الدماغ عند األطباء بأنه:تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع
الدماغ ،أو هو  :توقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابلية للحياة)5(.وأيضا هناك تعريفات أخرى بأنه تعطل جميع وظائف
الدماغ بما فيه جذع الدماغ تعطال دائما-وبهذ المعنى صدر القرار من كثير اللجان الطبية-وأصبح هذا التعريف مقبوال في
األوساط الطبية( )6وبهذا يمكننا أن نقول ضابطا لتحديد موت الدماغ-فقد جاء في قرار المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في المراد
()7

به "التوقف الكامل الذي ال رجعة فيه لكل الذي ال رجعة فيه لكل وظائف الدماغ بأجمعه-بما في ذلك جذع الدماغ"

(  )1ابن قدامة ،المغني ()299/9؛ البهوتي ،شرح منتهي اإلرادات ()212/9؛ روضة الطالبين( )18/3؛ مغني المحتاج ( ،)233/9حاشية ابن عابدين(
)981/3؛ البحر الرائق 982/3؛ منح الجليل شرح مختصر خليل( )113/9؛ فقه النوازل ( )336/9؛ شرح فقه النوازل للدكتور سعد بن تركي
الخثالن ؛ المسائل الطبية المعاصرة( )96/3
(  )2بسيوني ،الدكتورة مديحة فؤاد الخضري ،أحمد أبو الروس ،الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي( ،ص .)95 :الطبعة
بدون.
(  )3البار ،محمد علي ،الموقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء( ،ص.)36:الطبعة األولى 9191هـ 9111 -م ،دار القلم سورية.
(  )4ينظر :شرف الدين ،الدكتور أحمد ،األحكام الشرعية لألعمال الطبية(،ص .) 951:الطبعة الثانية.
( ) 5سمر األشقر ،المركز القانوني للميت دماغيا( ،ص )26 :بحث منشور على موقع  www.nashiri.netبتاريخ يناير 3991م ،ندى محمد

نعيم الدقر ،موت الدماغ بين الطب واإلسالم ،دار الفكر  9131هـ 3992م( ،ص )56 :أحمد حافظ القاسمي الحسيني  ،عالمات الحياة والممات
بين الفقه والطب( ،ص )399 :دار الكلمة بالمنصورة الطبعة األولى 9139 ،هـ 3996م من مقال منشور الدكتور أحتيوش فرج أحتيوش رئيس
البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199

(  )6ينظر:تعريف الموت (ص )221-295 :األفكار القديمة والحديثة حول تحديد الموت (ص ،)215-211 :خريبط ،الدكتور عدنان ،موت
الدماغ التعريفات والمفاهيم (ص-)258-255 :التعريف العلمي الطبي للموت للدكتور رؤوف سالم (ص)156 :موت الدماغ للدكتور محمد
شريف مختار (ص)863-835 :
(  )7نـدوة التعريـف الطبـي للمـوت اﳌنعقـدة ﰲ الكويـت بتاريخ١/٨/٤١٤١ .هـ( .ص)195 :

304

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

سادسا ً :نبذة تاريخية عن موت الدماغ.
أول تنبيه إلى موضوع موت الدماغ باعتباره موتًا كان في عام 9153م حين قبلت أحدى المحاكم األمريكية في (والية كنتاكي)
النظر في الدعوى الخاصة بشخص كان قلبه اليزال ينبض ويدفع الدم من األنف فطبقت معيار موت جذع الدماغ معيارا قانونيًا
()1

للموت وعدلت عن معيار توقف التنفس والنبض (أي القلب والدورة الدموية).

وفي عام  9151م نبهت المدرسة الفرنسية على موضوع موت الدماغ فيما أسمته (مرحلة ما بعد اإلغماء) )(Coma depose
وبدأ األطباء الفرنسيون يحددون بعض المعالم لموت الدماغ ،بينما القلب ال يزال ينبض ،والدورة الدموية التزال سارية إلى
جميع أجزاء الجسم ما عدا الدماغ.
ثم ظهرت المدرسة األمريكية المتمثلة في اللجنة الخاصة من جامعة هار فارد ) (Ad Hoc Committeeعام  ،9168وكان
في عضويتها عشرة أطباء ومحام وعالم دين ومختص في تاريخ العلم والتي قامت بدراسة موضوع موت الدماغ ووضعت
مواصفاتها الخاصة له والتي تمثلت في العالمات التالية:
اإلغماء الكامل وعدم االستجابة ألي مؤثرات.
عدم الحركة (تالحظ الجثة لمدة ساعة على األقل).
(جـ) عدم التنفس (عند إيقاف المنفسة).
(د) عدم وجود أي من األفعال المنعكسة.
(ه) رسم مخ كهربائي ال يوجد فيه أي نشاط ).(Flat E.E.G
واليُع ّد رسم المخ إجباريًّا؛ بل هو أمر اختيارى ،ومؤ ّك ٌد لعالمات موت الدماغ ثم قامت مجموعة جامعة مينيسوتا (عام 9199م)
بتقديم مواصفات مشابهة مع اختالف في التفاصيل لتشخي ص موت الدماغ ،وأكدت على أن يكون السبب المؤدي إلى موت
الدماغ معلو ًما ،وأن ال يكون هناك أي حركة ذاتية في الجثة وأن يتوقف التنفس توقفًا تا ًما بعد إيقاف المنفسة ،وأن ال يكون هناك
أي أفعال منعكسة ،وأن تبقى كل هذه الشروط بدون تغيير خالل  93ساعة ،ودرست الجمعية الطبية الدولية المنعقدة في سيدني
باستراليا عام  9168م ثم قامت الكليات الملكية البريطانية لألطباء بتكوين لجان خاصة لدراسة موت الدماغ ،وأصدرت
توصياتها ،وتعريفاتا بموت الدماغ عام  9196وعام 9191م ،وفي عام 9189م أصدر الرئيس االمريكي السابق ريجان أمره
بتكون لجنة من كبار األطباء المختصين والقانونيين وعلماء الدين لدراسة موضوع موت الدماغ ،وأصدرت اللجنة قرارها
وتوصياتها في يوليه  9189م ،ثم أخذت األبحاث تتسع وتنتشر مبينين عدة أبحاث وهي تكون الدماغ ومفهوم موته ،وعالماته
والخالف بين األطباء في كون موت الدماغ نهاية للحياة اإلنسانية إذ عقدت لهذا مؤتمرات وندوات ومنظمات.
ً
كامال ،وإما اعترافًا باألمر الواقع ،حيث أوكلت إلى
وقد اعترفت معظم ال ّدول بمفهوم موت الدماغ تدريجيا ،إما اعترافًا قانونيًا
األطباء مهمة تشخيص الوفاة ،وهكذا بدأت منذ بداية الثمانينيات حقبة جديدة في مجال تشخيص الوفاة لبعض الحاالت الخاصة،
()1

والتي يتم فيها الموت نتيجة توقف القلب والدورة الدموية ،بل نتيجة موت الدماغ.

(  )1الدكتور دعيج المطيرى ،الموت الدماغى وتكييفه الشرعي ،بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات جامعة الكويت العدد  38صفر
9138هـ مارس 3999م( ،ص.)981 :
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سابعا ً :عالمة الموت عند األطباء ،أو نازلة موت الدماغ.
ذهب كثير من األطباء المعاصرين على أن موت الدماغ عالمة واضحة على الموت ،وعلى هذا كل من تلفت خاليا دماغه،
وتعطلت جميع وظائفه ،وخاصة فيما يتعلق بجذع المخ ،فهذا قد ثبت وتحقق به الموت ،وأصبح في عداد الموتى.وأول من القى
الضوء في هذا الموضوع (موت الدماغ) مجموعة من األطباء الفرنسيين في عام 9151م ،حيث تكلموا عن موت الدماغ ،وأنه
عالمة من عالمات الموت فيما يسمى (بمرحلة ما بعد اإلغماء)  ،ثم جاء على هذا المنوال جامعة هارفرد األمريكية عام
9169م ،وكانت هذه الجامعة ممثلة في فريق طبي تابع لها ،أول من وضع المواصفات العلمية والطبية الخاصة بتحديد موت
الدماغ  ،ثم استمرت وأخذت األبحاث بعد ذلك تنشر ،إضافة إلى المؤتمرات والندوات محلية ودولية التي وضعت شروط و
()2

ضوابط لما يسمى بموت الدماغ(

يحدث موت الدماغ ألسباب من أهمها ما يلي-:
ً
أوال :أسباب خارج الدماغ-:
وتشمل التوقف القلبى والتنفس "الموت اإلكلنيكي" والموت الدماغي الناتج عن تلك األسباب يعتبر مرحلة ثانوية للوفاة بعد
مرحلة الوفاة اإلكلنيكية ،ويمكن االعتماد عليه في إثبات الموت الجسدى ،وهذا الموت اليثير أى جدل بين األطباء ألنه يشترط
موت القلب ً
أوال إلثبات الموت الدماغي.

()3

ثانيًا :أسباب داخل الدماغ-:
ً
أوال :رض شديد على الرأس وهو ما يحدث نتيجة حوادث الطرق أو السقوط من حالق أو أثناء القفز في المسابح أو في البحر
حيث يقفز الشخص وترتطم رأسه بحجر وهذه الحوادث تمثل  %59من جميع حاالت موت الدماغ.
ثانيًا :نزف داخلى في الدماغ ويمثل ذلك  %32من جميع حاالت موت الدماغ ،وعادة ما يكون ناتجًا عن نزف تحت
العنكبوتية Subarachnoid Hemorrhageأو انفجار ألم الدم " انتفاخ في أحد الشرايين" . Ruetured Ameurysm
ثالثا :أورام الدماغ والتهابه ،والتهاب السحايا (خراج الدماغ) ،ويعتبر توقف القلب أو التنفس الفجائيين ونقص تروية الدماغ
بالدم أسباب نادرة لموت جذع الدماغ وإن كانت تسبب في الغالب موت المخ بينما يبقى جذع الدماغ حيا مما يؤدى إلى حياة
نباتية بحيث يبقى المصاب حيا لكنه فاقد الوعي واإلحساس واإلدراك وهو في غيبوبة تامة ،ويعتبر الشنق سببا هاما وإن كان
نادرا لموت جذع الدماغ ،وفي الشنق يموت.

(  )1الدكتور زهير السباعي والدكتور محمد على البار ،الطبيب أدبه وفقهه( ،ص ،)912 ،913 :الدكتور محمد على البار ،أجهزة اإلنعاش،
 ،112 ،113/3الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد ،أجهزة اإلنعاش ،531/3 ،عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب (ص) 399 ،391 :الدكتور
يوسف األحمد ،أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي.351/9 ،
( )2بكر بن عبد هللا أبو زيد  ،محمد بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد ،فقه النوازل ( )391/9؛ الناشر  :مؤسسة الرسالة
 ...الظاهري ،إبراهيم عبد الغفار  ،المسائل الطبية المعاصرة ( )99/3رقم الطبعة .اإلصدار .95بلد النشر ،الكويت.
(  )3الدكتور إبراهيم صادق الجندى ،الموت الدماغي ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الطبعة األولى9133 ،هـ 3999 -م،
( ص)59 :
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المبحث الثاني :حكم موت الدماغ في الشريعة اإلسالمية .وفيه ثالثة مطالب.
المطلب األول :حكم موت الدماغ من الناحية الطبية.
المطلب الثاني :حكم موت الدماغ من الناحية الشرعية.
المطلب الثالث :حكم من يعتدى على من ظهرت عليه عالمات الموت.
بعد معرفة موت الدماغ وأسبابه وطرق تشخيصه ال بد لنا أن نعرف حكم موت الدماغ من الناحية الطبية والشرعية والقانونية،
وما إذا كان موتا حقيقيا تترتب عليه اآلثار التى تترتب على الموت التقليدي أوال.
المطلب األول :حكم موت الدماغ من الناحية الطبية.
ثبت أنه إذا مات المخ فإن اإلنسان يمكن أن يعيش ،فترة من الزمن وإذا مات المخيخ فإن اإلنسان أيضًا يمكن أن يعيش وإن
كانت حياته حياة غير إنسانية بل حياة نباتية أما إذا مات جذع المخ فهنا األطباء على ثالثة اتجاهات:
االتجاه األول :االعتراف بموت جذع المخ نهاية للحياة اإلنسانية ً
بدال من توقف القلب والدورة الدموية ،وهذا ما رأته المدرسة
البريطانية حيث اكتفت بموت جذع المخ إعالنا لوفاة اإلنسان وأن ظهور بعض منعكسات الدماغ لديه ال تعنى أنه على قيد
الحياة ،باعتبار أن جذع المخ هو العضو المسئ ول عن التحكم في المراكز العصبية للبدن والقلب والجهاز التنفسي وإيصال
()1

األكسجين لخاليا الدماغ ،وبهذا يكون الموت متحققا بموت جذع المخ

وخالف ذلك األطباء األلمان على أساس أن مريض

موت جذع المخ قد يكون في غيبوبة عميقة ،ولكنه يحتفظ بقدرته على التفكير واإلحساس.

()2

االتجاه الثاني :يتحقق موت الدماغ إذا مات الدماغ بكامله وتغيب جميع منتكساته وهذا ما ذهب إليه المدرسة األمريكية ،ويرى
أنصار هذه المدرسة أن اإلنسان اليموت في لحظة واحدة ،بل تتحقق وفاته خالل فترة زمنية ،ويتحدد الموت الطبيعي لإلسنان
بتوقف خاليا الدماغ باعت بار أن الدماغ هو مركز الحياة ال القلب ،وعالمات موت الدماغ اإلغماء وعدم الحركة ،وانعدام الوعي
وانعدام رسام المخ ،وانعدام االنعكاسات ،وباجتماع هذه العالقات يكون الشخص قد فارق الحياة ،وبعدها يبدأ جذع المخ والنسيج
الشوكي بالتحلل إلى مادة سائلة ،األمر الذى يستحيل معه أن تعود الحياة بعدها إلى الشخص وإن ظلت خاليا قلبه حية بفعل
()3

أجهزة اإلنعاش الطبية المتطورة.

االتجاه الثالث :ذهب أصحابه هذا االتجاه

()4

تحديد موت الشخص بالتوقف النهائي للقلب والرئتين والجهاز التنفسي عن العمل

توقفا تاما،

(  ) 1الجندي ،الدكتور إبراهيم صادق ،الموت الدماغي( ،ص ،)31 :سمر األشقر ،المركز القانوني للميت دماغيا( ،ص) 13 :
(  ) 2الدكتور محمود عوض سالمة ،رد شبه المجيزين لنقل األعضاء من الناحيتين الدينية والطبية( ،ص )93 :بحث منشور على موقع
www.arablawinfo.com
(  )3سمر األشقر ،المركز القانوني للميت دماغيا( ،ص ، )13 :الدكتور مصطفى الذهبي ،نقل األعضاء بين الطب والدين ،دار الحديث
الطبعة األولى 9191هـ( ،ص)999 :
(  )4من أنصار هذا االتجاه الدكتور مصطفى الذهبي ،والدكتور صفوت حسن لطيفي أستاذ التخدير بطب القاهرة ،والدكتور رؤوف محمود سالم
أستاذ الجراحة بطب األزهر والدكتور محمد بن عابد باخطمة أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب والدين ،الدكتور مصطفى الذهبي (ص،)998 :

لطيفي ،الدكتور صفوت حسن ،أسباب تحريم نقل وزراعة األعضاء اآلدمية (ص )39 ،91 :ابن عبدهللا ،الدكتور  /يوسف األحمد ،أحكام نقل
أعضاء اإلنسان في الفقه اإلسالمي ( )363/9وما بعدها.
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حيث يترتب على هذا التوقف حرمان المخ وسائر األعضاء الجسم من سريان الدم إليه( )1فال يعترفون بموت الدماغ نهاية للحياة
اإلنسانية ،ويعللون رفضهم هذا ببعض األسباب التى تتعلق بالحركات الالإرادية التى تصدر عن الموتي دماغيا بعد إزالة أجهزة
اإلنعاش عنهم والتى فسرها المؤيدون لهذا المفهوم بأنها حركات إرتكاسية معقدة منشؤها النخاع الشوكي ،وكذلك انقباض
عضالتهم عند استقطاع أعضائهم باإلضافة إلى احتفاظ أجسامهم بالحرارة

()2

وألن األصل هو الحياة والحياة يقين ،واليقين ال

يرتفع بالشك أو يتغير بالظن ،وأن المريض مهما كانت حالته ال يستطيع الطب الجزم بساعة موته ،ألن قدرة هللا فوق كل تقدير،
وعلمه فوق كل عليم ،وقد قال األطباء كلمتهم في حاالت حكموا عليها باليأس من الحياة ،ولكن كلمة هللا كانت هي العليا وكلمة
()3

الطب كانت السفلى وحصل الشفاء وعادت الحياة إلى من يئسو من حياته وقضوا بموته

وبأن الموت الدماغي قد تم التخطيط

له لرفع الحرج عن األطباء المعالجين حتى يتخلص األطباء ويتحرروا من العبء الثقيل الذى فرضه عليهم مرضى تلف الدماغ
الشديد ،وأيضا للحصول على األعضاء بحالة سليمة وضمان نجاح عمليات نقل القلب بالذات ،ولتهدئة وتلطيف مشاعر الخوف
()4

والقلق التى نتجت من الخالف والجدل القائم حول انتزاع األعضاء من المتوفين لعمليات النقل.
ع واحد.
المطلب الثاني :حكم موت الدماغ من الناحية الشرعية وتحته فر ٌ

الفرع األول :مستويات الحياة في الشريعة اإلسالمية .ففي الشريعة اإلسالمية للحياة مستويات ثالث.
()5

المستوى األول :الحياة المستمرة :وهي الباقية إلى انقضاء األجل إما بموت أو قتل.

المستوى الثاني :الحياة المستقرة :وهي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة اإلختيارية ،كما لو طعن إنسان وقطع بموته
بعد ساعة أو يوم وقتله إنسان آخر ففي هذه الحالة يجب القصاص؛ ألن حياته مستقرة وحركة اختيارية فحكم الحياة باق ،ولهذا
أوصى عمر رضى هللا عنه بعد ما سقي اللبن وخرج من الجرح ووقع اإلياس منه ،فقبلت الصحابة عهد وأجمعوا على قبول
وصاياه ،فجرى مجرى المريض الميؤس منه إذا قتل ،وقد تكون الحواس سليمة والحياة مستقرة والحركة اختيارية ويعطى
اإلنسان فيها حكم األموات كالواقع في بحر ال ينجو منه وتاب في هذه الحالة فإنه ال تقبل توبته وال يصح شيء من تصرفاته،
()6

وكما لو أشرف على الغرق وقتله قاتل قبل أن يموت فيجب عليه القود.

(  )1الدكتور محمود عوض سالمة ،رد شبه المجيزين لنقل األعضاء من الناحيتين الدينية والطبية( ،ص )93 :بحث منشور على موقع
www.arablawinfo.com
(  )2مقال للدكتور  /أحتيوش فرج أحتيوش رئيس البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع
 ، http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199المركز القانوني للميت دماغيا لسمر األشقر ص.16 :
(  )3الذهبي ،الدكتور  /مصطفى محمد ،نقل األعضاء بين الطب والدين (ص)999 :
(  )4الجندى ،الدكتور  /إبراهيم صادق ،الموت الدماغي (ص)12 :
(  )5الزركشي ،محمد بن بهادر بن عبدهللا ،المنثور( )995/3طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت الطبعة الثانية 9195هـ تحقيق د
تيسير فائق أحمد.
(  )6الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت لبنان 995/3 ،وابن
ضويان ،إبراهيم بن محمد بن سالم  ،منار السبيل في شرح الدليل المؤلف .385 ،381/3 :المحقق :زهير الشاويش الناشر :المكتب اإلسالمي
الطبعة :السابعة.
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المستوى الثالث :الحياة غير المستقرة :وهي التى ال يبق معها سمع وال إبصار وال حركة اختيارية كحياة عيش المذبوح

()1

وكميت الدماغ أيضا ،فإذا انتهى اإلنسان إلى ذلك فإن كان بجناية جان وقتله آخر فالمعتدى األول هو القاتل وعليه القصاص؛
ألنه هو الذى صير المجني عليه إلى حالة الموت ،ويستحق المعتدى الثاني التعزيز
والشافعية والحنابلة والشيعة اإلمامية والزيدية

()3

()2

وبهذا قال األحناف والمالكية في األظهر

وقال المالكية في قول آخر وأهل الظاهر أن القاتل هو المعتدى الثاني؛ ألن

المجنى عليه حين وقع عليه فعل المعتدى الثاني كان معدودا في جملة األحياء فهو يرث ويوصي

()4

وفي قول عند المالكية

واإلباضية يقتالن به جميعًا ألنهما اشتراكا في قتله ( )5وهو ما نميل إليه.

المطلب الثالث :حكم من يعتدى على من ظهرت عليه عالمات الموت.
اتفق الفقهاء على أن المريض المحتضر الذى ظهرت عليه عالمات الموت وسكراته وكان في النزع( )6ال يعد من األموات مهما
اشتدت به عليه ،بل هو حي ويعامل معاملة األحياء حتى لو لم يبق بينه وبين خروج الروح إال نفس واحد )7(.فمن اعتدى عليه
فأنهى حياته وجب عليه القصاص شرعًا؛ ألنه أنهي حياة مستقرة ،كالطبيب أو الشخص الذى يوقف أجهزة اإلنعاش قبل موت
الجهاز العصبي للمحتضر

()8

وكذلك استعجال الطبيب الحكم بالوفاة سواء كان بدافع نقل أعضائه أو بدافع إراحته من آالمه

فيكون بذلك قد اعتدى على نفس بغير حق ( )9أما إذا كان التعدى على سبيل الخطأ فيجب على المتعدى الدية والكفارة،
(  ) 1الشرواني ،عبد الحميد الشرواني ،على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،239/1 ،دار الحديث القاهرة.
( ) 2الزركشي ،محمد بن بهادر بن عبدهللا ،المنثور ().996/3
()3ابن عابدين ،الدر المختار(  )511/6حاشية ابن عابدين ( )556/6البحر الرائق(  )226/8حاشية الدسوقي ( )312/1التمهيد البن عبدالبر(
 )913/5فتح المعين(  )996/1فتح الوهاب ( )333/3الفروع () 195/5الروض المربع(  )358/2منار السبيل( ) 381/3المبسوط في فقه
اإلمامية للطوسي ( )392/9المهذب البن البراج( ) 161/3شرح األزهار( )219/1
(  )4حاشية الدسوقي  312/1شرح الخرشى على مختصر خليل  8 ،9/8والظاهري ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطبي ،المحلى باآلثار  ،) 598/99(،الناشر :دار الفكر  -بيروت الطبعة :بدون طبعة ...
(  )5الخرشي ،محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا ،شرح الخرشى على مختصر خليل ،)8/8 (،الناشر :دار الفكر للطباعة  -بيروت
الطبعة :بدون طبعة  .أطفيش ،محمد بن يوسف ،شرح كتاب النيل وشفاء العليل)391/95 ( ،
(  )6النزع :عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه ،حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إال وقد حل به
األلم .أبو بكر ميقا ،أحكام المريض في الفقه اإلسالمي( ،ص)911 :
( )7قال ابن عابدين وابن نجيم" :ولو قتله وهو في حالة النزع قتل به إال إذا كان يعلم أنه ال يعيش " حاشية ابن عبدين  511/6البحر الرائق،
 . 226/8وقال النووى والشربينى الخطيب " :ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش عيش مذبوح وجب بقتله القصاص؛ ألنه قدد يعيش منهاج
الطالبين (ص )933 :مغنى المحتاج  .92/1وقال ابن حزم :ال يختلف اثنان من األمة كلها في أن من قربت نفسه من الزهوق بعلمه أو بجراحة أو
بجناية عمد أو خطأ فمات له ميت فإنه يرثه ولو لم يكن بينه وبين الموت إال نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحق الوصية ويرثها
عنه ورثته فصح أنه حي بعد بالشك إذا ال يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم في أنه ليش إال حي أو ميت ،فإذا كان كذلك وكنا على يقين من
أن هللا تعالى قد حرم إعجال موته ،فبيقين وضرورة وندوي أي قاتله نفس بال شك فمن قتله في تلك الحال عمدا فهو قاتل نفس عمدا ومن قتله خطأ
فهو قاتل خطأ وعلى العامد القود أو الدية أو المفاداة وعلى العامد القود أو الدية أو المفاداة وعلى المخطئ الكفارة والدية وكذلك في أعضائه القود
في العمد .ابن حزم المحلى.598/99 ،
()8أبو زهرة ،الشيخ محمد ،مسئولية األطباء  ،مقال ،مجلة لوء اإلسالم العدد الثاني عشر( ،ص) 52 :وما بعدها.
(  )9الشريف ،أحمد محمد طلب على ،نقل األعضاء في الفقه اإلسالمي المقارن( ،ص)353 :
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فإذا كان التعدى على عضو من أعضائه "كالقلب أو الكبد أو العينين أو الرئة أو غيرهم"ففيه القصاص إذا كان عمدًا أو الدية ،
أو الدية والضمان إذا كان علي سبيل الخطأ ( )1وقد أفتى الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه هللا في فتواه بخصوص أخذ
األعضاء أو األنسجة من المريض المحتضر في حالة موت الدماغ ،بأنه قيل الوفاة الشرعية يعد من األحياء حتى ولو لم يبق
()2

بينه وبين خروج الروح إال نفس واحد.

المبحث الثالث :حكم موت الدماغ عند الفقهاء المعاصرين.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء واألطباء في الحكم على عامة الرفيات بالموت بمفارقة الروح البدن وذلك في الحاالت التي ال تدخل تحت أجهزة
اإلنعاش ،وهذا يقع في أكثر الموتى في العالم ،ويكون ذلك بموت الدماغ وتوقف القلب عن النبض.
كما اتفق الفقهاء واألطباء على أن الغيبوبة ليست موتًا ،فحاالت الغيبوبة المؤقتة مهما طالت واإلغماء الطويل أو السبات العميق
()4( )3

(أي غياب الوعي مهما طال الزمن) وكذلك السكتة الدماغية ،

ثم اختلفوا فيما إذا تم تشخيص موت الدماغ وفق األصول المشروطة طبيا وبواسطة األطباء الموثوق بهم ،وأمكن اإلبقاء على
التنفس وعمل القلب عبر أجهزة اإلنعاش الصناعي فهل يحكم بموت الشخص بمجرد موت دماغه وال ينظر إلى عمل القلب أم
البد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت اإلنسان؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين
القول األول :أن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد موتًا بل ال بد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت اإلنسان ،وبهذا
قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ( )5والدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد( )6والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ( )7والدكتور
توفيق الواعي

()8

والدكتور محمود عوض سالمة

()1

والدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور عبد الفتاح محمود إدريس

()2

(  )1بلحاج العربي ،الدكتور بن أحمد ،معصومية الجثة في الفقه اإلسالمي( ،ص) 391 :
(  )2مجلة األزهر (ص ) 696:وما بعدها عدد نوفمبر 9113م.
(  )3السكتة الدماغية  :خلل مفاجيء في تدفق الدم في جزء من الدماغ فال تعتبر موتًا ،وقد استطاع الطب الحديث عالج العديد من المصابين بها
وتأهيلهم ،وهكذا القلب يمكن أن يتوقف عدة مرات (السكتة القلبية) ولكن خاليا القلب حية فال يعتبر ميتًا ألن الجهاز العصبي لم يمت ويمكن
إسعافه ما دام الدماغ حيًا عبر أدوات الرعاية المركزة وأجهزة اإلنعاش الصناعي.
مقال للدكتور  /أحتيوش فرج أحتيوش رئيس البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع
http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199
(  ) 4الشنقيطي ،الدكتور  /محمد بن محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها (ص )215 :نشر مكتبة الصحابة بجدة الطبعة
الثانية  9195هـ 9111م ،مقال للدكتور  /أحتيوش فرج أحتيوش رئيس البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع
http://www.libyanwritersclub.com/arab/? P=1199
( )5جاد الحق ،الشيخ جاد الحق على ،الفتاوى اإلسالمية )356/9( ،طبعة دار الفاروق للنشر والتوزيع الطبعة األولى 3995م ،األهرام
المسائي .9112/93/91
(  )6أبو زيد ،الدكتور بكر عبدهللا ،أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء( )519/3
(  )7البوطي ،الدكتور محمد سعيد رمضان  ،انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو حيا أو ميتا )399/9 (،بحث منشور بمجلة مجمع
الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة  32-98جمادى الثانية 9198هـ.
(  )8ندى الدقر ،موت الدماغ بين الطب واإلسالم( ،ص)963 :
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والشيخ عبد هللا البسام والشيخ بدر المتولي عبد الباسط والشيخ عبد القادر محمد العمادي ،ولجنة الفتوى بوزارة األوقاف
الكويتية ( )3والمجمع الفقهى لرابطة العالم اإلسالمي فى دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرة عام  9198هـ

()4

القول الثاني :يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًتا حقيقيًا ،وال يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت اإلنسان
وبهذا قال الدكتور محمد سليمان األشقر ( )5والدكتور محمد نعيم ياسين ( )6والدكتور أحمد شرف الدين ( )7والدكتور عمر سليمان
األشقر ( )8والشيخ محمد المختار السالمي

()9

والدكتور بلحاج العربي

()10

والشيخ محمد آصف المحسنى

()11

ومجمع الفقه

()13

اإلسالمي ()12ورئيس لجنة الفتوى باألزهر
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:

استدل أصحاب هذا القول على أن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد موتًا بل البد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت
اإلنسان بالكتاب والسنة واالستصاب والمعقول.

(  ) 1الدكتور محمود عوض سالمة ،رد شبه المجيزين لنقل األعضاء من الناحيتين الدينية والطبية (،ص) 33 ،39 :بحث منشور على موقع
www.arablawinfo.com
( http://www.55a.net/vb/archive/index.php/t-1627.html )2
(  )3الشنقيطي ،الدكتور محمد بن محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها( ،ص)211 :
(  )4قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة ،رابطة العالم اإلسالمي الطبعة الثانية( ،ص )391 :الدكتور زهير السباعي،
والدكتور محمد على البار ،الطبيب أدبه وفقهه( ،ص)918 :
(  )5األشقر ،الدكتور محمد سليمان ،أبحاث إجتهادية في الفقه الطبي ،مؤسسة الرسالة الطبعة األولى9133 ،هـ 3999م( ،ص)81 :
(  )6ياسين ،الدكتور محمد نعيم ،بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمين ،بحث منشور
بمجلة الشريعة والدراسات الكويتية العدد الرابع 9196هـ( ،ص)982 :
(  )7شرف الدين ،الدكتور أحمد ،األحكام الشرعية لألعمال الطبية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت الطبعة الثانية
9199هـ 9189 -م( ،ص)999 -996 :
(  )8األشقر ،الدكتور عمر سليمان ،بدء الحياة ونهايتها ،بحث منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ،دار النفائس.

الطبعة األولى 9139هـ 3999م )995/9( ،الشنقيطي ،الدكتور محمد بن محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة
عليها( ،ص)215 :
(  )9السالمي ،الشيخ محمد المختار ،اإلنعاش ،بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الثانية عام 9196هـ 9186م،
().182/9
(  )10العربي ،الدكتور بلحاج ،األحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه اإلسالمي( ،ص)39 :
(  )11المحسني ،الشيخ محمد آصف ،الفقه ومسائل طبية ،نشر مؤسسة بستان كتاب ،قـم ،الطبعة األولى 9131هـ( ،ص)929 :
(  ) 12صدر هذا القرر من مجمع الفقه اإلسالمي في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره الثالث بالمملكة األردنية الهاشمية في الفترة مابين 92-8
صفر 9199هـ الموافق  96أكتوبر عام 9181م قراره الخامس بشأن أجهزة اإلنعاش ،الدكتور زهير السباعي ،والدكتور محمد على البار،
الطبيب أدبه وفقهه( ،ص )918 :الشنقيطي ،الدكتور محمد المختار  ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها( ،ص)315 :
()13ندى الدقر ،موت الدماغ( ،ص)999 ،999 :
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أوالً من الكتاب:
ص ٰى لِ َما لَبِثُوا
سبْتَ أَنَّ أَ ْ
يم َكانُوا ِمنْ آيَاتِنَا ع ََجبًا  ...ثُ َّم بَ َع ْثنَا ُه ْم لِنَ ْعلَ َم أَ ُّ
ي ا ْل ِح ْزبَ ْي ِن أَ ْح َ
ص َح َ
اب ا ْل َك ْه ِ
قوله تعالى﴿ :أَ ْم َح ِ
ف َوال َّرقِ ِ
أَ َمدًا﴾ [الكهف]93-1 :
وجه الداللة :أن قوله " بعثناهم " أى أيقظناهم ،وهذه اآليات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد اإلحساس والشعور ال يعتبر
وحده دليال كافيا للحكم بكون اإلنسان ميتا؛ ألن هؤالء النفر فقدوا اإلحساس والشعور ولم يعتبروا أمواتا والحكم باعتبار موت
الدماغ موتا مبنى على فقد المريض لإلحساس والشعور ،وهذا وحده ال يعتبر كافيا للحكم بالموت؛ ألن اآلية الكريمة دلت على
عدم اعتباره مع طول الفترة الزمنية التى مضت على أهل الكهف " ثالثمائة عام وزيادة تسع" فمن باب أولى أال يعتبر في المدة
الوجيزة المشتملة على بضعة أيام يزول فيها الشعور واإلحساس بسبب موت الدماغ وتلفه.

()1

ونوقش هذا من وجهين:
األول :أنه مبنى على أن موت الدماغ إنما هو زوال الشعور واإلحساس وهذا لم يقل به أحد قط ،وإنما هو تعطل مركز األوامر
الحياتية لإلنسان بما ال يبقي به حياة بعد رفع أجهزة اإلنعاش ،فإن األطباء مجمع من على أنه ال أمل في إعادة حياة من ثبت
تشخيص موت دماغه.
الثاني :هذا خارج عن محل النزاع؛ ألن ما حصل ألصحاب الكهف هو نوم طبيعي وليس فيه شئ من اإلغماء وال من الموت
وهو كرامة لهؤالء الفتية.

()2

قوله تعالىَّ ﴿ :
س ُل ْاألُ ْخ َر ٰى إِلَ ٰى أَ َج ٍل
س ُك الَّتِي قَ َ
هللاُ يَتَ َوفَّى ْاألَنفُ َ
ض ٰى َعلَ ْي َها ا ْل َم ْوتَ َويُ ْر ِ
س ِحينَ َم ْوتِ َها َوالَّتِي لَ ْم تَ ُمتْ فِي َمنَا ِم َها فَيُ ْم ِ
سمًى﴾ [الزمر ،]13 :وجه الداللة  :حيث علق المولى سبحانه حكم الموت على إمساك النفس وهي الروح؛ ألن أرواح األحياء
ُّم َ
واألموات تلتقي في المنام فيتعارف ما شاء هللا منها فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسامها أمسك هللا أرواح األموات عنده
وجسها وأرسل أرواح األحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك إلى انقضاء مدة حياتها

()3

فإذا كان كان حكم الموت معلق بإمساك الروح كما تقدم فال عبرة بغير هذا وال يلزم من موت عضو من أعضاء الجسم خروج
الروح من كامل الجسم وهذا واضح فيمن أبينت يده أو رجله فإن الروح تنحاز إلى باقي الجسد ،وإن الحكم بموت اإلنسان بناء
()4

على موت الدماغ الذي هو عضو من أعضاء اإلنسان تعليق لحكم الموت بما لم يعلقه الشرع.
()5

ويمكننا مناقشة هذا :بأن موت الدماغ عالمة من عالمات مفارقة الروح للجسد.

وأجيب على هذا :بأن هذا معارض بالعالمات األخرى الدالة على الحياة عند المريض المحكوم بموته ،فإذا علم هذا التعارض
تبين أن موت الدماغ لم يتمحض ً
دليال على مفارقة الروح للجسد فبقي الحكم على األصل وهو أن المرء اليزال حيا.

()1

(  ) 1الشنقيظي ،الدكتور محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واألثار المترتبة عليها) ،ص(.219 ،216 :
(  )2المطيرى ،الدكتور دعيج بطحي ادحيالن ،الموت الدماغي وتكييفه الشرعي( ،ص )911 ،918 :بحث منشور بمجلة الشريعة
والدراسات جامعة الكويت العدد  68صفر 9138هـ مارس 3999م.
(  )3ينظر :القرطبي ،محمد بن أبي بكر ،الجامع ألحكام القرآن )369/95 (،طبعة دار الشعب القاهرة الطبعة الثانية  9292هـ تحقيق أحمد عبد
العليم البردوني ،الطبرى ،أبو جعفر محمد بن جرير  ،تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن لإلمام،دار الفكر 9195هـ)1/31 (،
( )4تهافت الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص)1 :
(  )5ياسين ،الدكتور محمد نعيم ،بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمين( ،ص)982 :
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صرُونَ فَلَ ْو َال إِن ُكنتُ ْم َغ ْي َر َم ِدي ِنينَ
ت ا ْل ُح ْلقُوم َوأَنتُ ْم ِحينَئِ ٍذ تَنظُرُونَ َونَ ْحنُ أَ ْق َر ُ
ب إِلَ ْي ِه ِمن ُك ْم َو ٰلَ ِكن َّال تُ ْب ِ
قوله تعالى﴿:فَلَ ْو َال إِ َذا بَلَ َغ ِ
ت﴾ أي الروح
ت َْر ِجعُونَ َها إِن ُكنتُ ْم َ
صا ِدقِينَ ﴾ [الواقعة ،]89-82:قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا تعالى في تفسيره ﴿ :فَلَ ْو َال إِ َذا بَلَ َغ ِ
الحلقوم أي الحلق وذلك حين االحتضار ،كما قا ل تعالى :كال إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق
بالساق"

()2

وجه الداللة هنا يالحظ الموت علق على خروج الروح من الجسد ،وعلق عودته إلى الحياة على ما ال يستطيعونه

وهو رد الروح إلى ذلك الجسد ،وهذا كله يدل داللة قاطعة أن في تعلق الموت بمفارقة الروح الجسد الغير ،وفيه رد على
القائلين بشبهة تعلق الحياة بحياة الدماغ دون غيره من األعضاء ،ويمثلون لذلك بالتوقيف الصناعي للقلب والدورة الدموية عن
طريق التبريد – كما في حاالت زرع القلب – ثم ال يلبث المريض أن يفيق بعد أن يوقف التبريد الصناعي فإذا به حي رزق،
صا ِد ِقينَ ﴾دليل واضح على أن الضابط
وزعموا أيضا أن الحياة متعلقة بالدماغ دون القلب ،ولكن قوله تعلى ﴿ت َْر ِجعُونَها إن ك ْنتُ ْم َ
في الموت هو مفارقة الروح للبدن والضابط في الحياة هو تعلق الروح بالبدن ،وال يلزم من توقيف القلب بالتبريد ونحوه أن
() 3

تكون الروح قد فارقت الجسد ،ولو أنها فارقت البدن لما نفع إعادة تشغيل القلب البتة.

وقوله جل شأنه﴿ :وال ِذينَ يُتَ َوفونَ من ُك ْم َويَ َذرُونَ ْ
وعشرا﴾ [البقرة]321:
سهنَّ أربعةَ أش ُه ِر
واجا يَتَربَّ ْ
ً
أز ً
صنَ بأ ْنفُ ِ

()4

(  )1تهافت ،الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص)1 :
(  ) 2ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم تحقيق :محمد حسين شمس الدين ( /8

 )21الطبعة :األولى  9191 -هـ الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت و حوّى ،سعيد حوى ،األساس في
التفسير )5993 /99 (،الطبعة :السادسة 9131 ،هـ الناشر :دار السالم – القاهرة.
(  )3يراجع :تهافت ،الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص.)1 :
(  )4قال الطبري في تفسيره )512 /3 (:وقرأ آخرون« :وصيّة ألزواجهم» برفع «الوصية» ثم اختلف أهل العربية في وجه رفع «الوصية»
فقال بعضهم :رفعت بمعنى :كتبت عليهم الوصية واعتل في ذلك بأنها كذلك في قراءة عبد هللا فتأويل الكالم على ما قاله هذا القائل :والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا ،كتبت عليهم وصية ألزواجهم -ثم ترك ذكر «كتبت» ورفعت «الوصية» بذلك المعنى ،وإن كان متروكا ذكره.
وقال آخرون منهم :بل «الوصية» مرفوعة بقوله ِألَ ْزوا ِج ِه ْم فتأوّل :ألزواجهم وصية .والقول األول أولى بالصواب في ذلك وهو أن تكون
«الوصية» إذا رفعت مرفوعة بمعنى :كتب عليكم وصية ألزواجكم .ألن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت ،فإذا أظهرت بدأت به
قبلها ،فتقول :جاءني رجل اليوم» ،وإذا قالوا« :رجل جاءني اليوم» لم يكادوا يقولونه ّإال والرجل حاضر يشيرون إليه ب «هذا» أو غائب قد علم
المخبر عنه خبره ،أو كحذف «هذا» وإضماره وإن حذفوه لمعرفة السامع بمعنى المتكلم ،كما قال هللا تعالى ذكره سُو َرةٌ أَ ْنز َْلناها [النور]9 :
وبَرا َءةٌ ِمنَ َّ
هللاِ َو َرسُولِ ِه [التوبة ]9 :فكذلك ذلك في قوله« :وصية ألزواجهم» .قال أبو جعفر:
وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعا ،لداللة ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفّى
حوال كامال ،كان حقّا لها قبل نزول قولهَ :والَّ ِذينَ يُتَ َوفَّوْ نَ ِم ْن ُك ْم َويَ َذرُونَ أَ ْزواجا ً يَتَ َربَّصْ نَ بِأ َ ْنفُ ِس ِه َّن أَرْ بَ َعةَ أَ ْشه ٍُر َو َع ْشراً [البقرة ]321 :وقبل نزول
ّ
آية الميراث ،ولتظاهر األخبار عن رسول هللا بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك ،أوصى ّ
أزواجهن بذلك قبل وفاتهن ،أو لم يوصوا لهن
لهن
صيَّةً ِألَ ْزوا ِج ِه ْم وكان الموصي ال
به .فإن قال قائل :وما الداللة على ذلك؟ قيل :ل ّما قال هللا تعالى ذكره َوالَّ ِذينَ يُتَ َوفَّوْ نَ ِم ْن ُك ْم َويَ َذرُونَ أَ ْزواجا ً َو ِ
شك ،إنما يوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته ،وكان محاال أن يوصي بعد وفاته وكان تعالى ذكره إنما جعل المرأة الميت سكن الحول بعد
وفاته ،علمنا أنه ح ّ
ق لها وجب في ماله بغير وصية منه لها ،إذ كان الميت مستحيال أن تكون منه وصية بعد وفاته .ولو كان معنى الكالم على ما
ض َر أَ َح َد ُك ُم
ب َعلَ ْي ُك ْم إِذا َح َ
تأوله من قال« :فليوص وصية»  ،لكان التنزيل :والذين تحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم ،كما قالُ :كتِ َ
ْال َموْ ُ
صيَّةُ [البقرة . ] 989 :وبعد ،فلو كان ذلك واجبا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين ،لم يكن ذلك حقا لهن إذا لم يوص
ت إِ ْن تَ َر َ
ك َخيْراً ْال َو ِ
ّ
راج ولكن األمر في ذلك بخالف ما
أزواجهن لهن به قبل وفاتهم ولكان قد كان لورثتهم إخ
راجهن قبل الحول ،وقد قال هللا تعالى ذكرهَ :غ ْي َر إِ ْخ ٍ
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وجه الداللة :أنه إذا قيل إن ميت الدماغ ،ميت شرعًا مع ترتب اآلثار الشرعية للوفاة على هذا الحكم ،ومنها دخول الزوجات في
العدة ،فهنا البد من أحد قولين
األول :أن تدخل الزوجات في عدة الوفاة بمجرد تشخيص موت الدماغ.
الثاني:أن تدخل الزوجات في عدة الوفاة حتى ترفع أجهزة التنفس ويتوقف القلب والتنفس ،وقد تطول الفترة ما بين تشخيص
موت الدماغ ورفع أجهزة التنفس أيا ًما كما هو معلوم ،فأما القول األول فلم يقل أحد من أهل العلم إن الزوجة تعتد عدة الوفاة
وفي صدر زوجها قلب ينبض وفي عروقه دم يجري مع أن الزم القول بأنه ميت شرعًا بسبب موت دماغه أن تدخل في العدة
بمجرد تشخيص موت الدماغ ،فهذا قو ٌل فاس ٌد بيّن الفساد ،والملزوم (وهو القول بأن من مات دماغه قد مات) فاس ٌد أيضا ،وال
مندوحة عن القول الثاني وهو أنا ال تدخل في العدة حتى تتم الوفاة حقيقة ،وهذا ينقض دعوى ترتب حكم الوفاة والموت شرعًا
()1

على الحكم بموت الدماغ ،وهو المطلوب.

وح
سنَّ ِبال ِّ
نف َو ْاألُ ُذنَ ِب ْاألُ ُذ ِن َوال ِّ
سنِّ َوا ْل ُج ُر َ
قوله تعالىَ ﴿:و َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم فِي َها أَنَّ النَّ ْف َ
س َوا ْل َعيْنَ ِبا ْل َع ْي ِن َو ْاألَنفَ ِب ْاألَ ِ
س ِبالنَّ ْف ِ
اص﴾[المائدة]15:
ص ٌ
ِق َ
وجه الداللة:
أن االعتداء على األعضاء يوجب القصاص بشروطه أو األرش إن لم يمكن استيفاء القصاص دون حيف ،فتقلع العين بالعين
واألذن باألذن والسن بالسن وبناء على هذا فإن المريض الذي مات دماغه وال تزال باقي أعضاؤه حية كما هو مستفيض في
عرف األطباء ،فلو اعتدى شخص على مريض مصاب بموت الدماغ وال يزال على جهاز التنفس الصناعي فقام بقلع عينه أو
قطع أذنه ،فإما أن يحكم بالقصاص فإن هذا ينقض ما يدعونه من كون المصاب بموت الدماغ ميتًا ألن الميت ال يقتص له من
الحي الذي اعتدى عليه بجراحة أو أتلف منه عض ًوا وإن لم يحكم له بذلك كان محض التحكم ألنهم يصرحون بأن أعضاء من
مات دماغه التزال حية (حياة نباتية كما يدعون) فكيف يهدرون إتالف عضو حي ويخرجونه عن حم اآلية بدون دليل؟ ولزيادة
األمر وضوحًا :هل لو استؤصلت أذن من مات دماغه بناء على الحكم بموته وجواز التبرع باألعضاء عند من يرى ذلك ،ثم
زرعت في شخص آخر حي ،ثم اعتدى أحمد على من زرعت عنده هذه األذن فأتلفها ،أفال يحكم له بالقصاص؟ فهنا البد من
نعم ،وعليه فإن هذا العضو الحي غير مهدر ،وبه يتأكد بطالن القول بعدم الحكم بالقصاص ،فلم يبق إال الحكم بالقصاص ،والزم
هذا الحكم أن يكون من مات دماغه حيًا؛ ألن القول بموته يلزم منه بطالن القصاص (ألنه البد من تطافؤ الجاني والمجني عليه
إذ ال يقتص ممن أتلف عضو ميت بإتالف عضوه) والالزم باطل كما تقدم ،فبطل الملزوم وهو الحكم بالموت على من مات
()2

دماغه ،وهو المطلوب.

أن هللا تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية ّ
صيَّةً ِألَ ْزوا ِج ِه ْم بمعنىّ :
لهن .وإنما تأويل ذلك :والذين يتوفون منكم ويذرون
ظنه في تأويله قارئهَ :و ِ
أزواجا ،كتب هللا ألزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون-أن ال تخرجوهن من منازل أزواجهن حوال كما قال تعالى ذكره في «سورة
صيَّةً ِمنَ َّ
هللاِ [النساء ]93 :ثم ترك ذكر «كتب هللا» اكتفاء بداللة الكالم عليه ،ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل.
النساء» َغ ْي َر ُم َ
ضا ٍّر َو ِ
صيَّةُ على الحال ،بمعنى :موصّين ّ
لهن وصية؟ قيل :ال ،ألن ذلك إنما كان يكون جائزا لو تقدم «الوصية» من
فإن قال قائل :فهل يجوز نصب ْال َو ِ
الكالم ما يصلح أن تكون الوصية خارجة منه فأما ولم يتقدمه ما يحسن أن تكون منصوبة بخروجها منها فغير جائز نصبها بذلك المعنى.
(  )1يراجع :تهافت ،الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص)31 ،32 :
(  )2يراجع :تهافت،الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص)39 ،36 :

314

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

ثانيا السنة النبوية المطهرة:
هللا َ -)(-علَى أَ ِبى َسلَ َمةَ َوقَ ْد َش َّ
ضهُ ثُ َّم قَا َل « إِ َّن
ص ُرهُ فَأ َ ْغ َم َ
ق بَ َ
-1ماروى عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالتَ :د َخ َل َرسُو ُل َّ ِ
ض َّج نَاسٌ ِم ْن أَ ْه ِل ِه فَقَا َل «الَ تَ ْدعُوا َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم إِالَّ ِب َخي ٍْر فَإِ َّن ْال َمالَ ِئ َكةَ يُ َؤ ِّمنُونَ َعلَى َما تَقُولُونَ ».
ص ُر» .فَ َ
ض تَ ِب َعهُ ْالبَ َ
الرُّ و َح إِ َذا قُ ِب َ
ثُ َّم قَا َل «اللَّهُ َّم ا ْغفِرْ ألَبِى َسلَ َمةَ َوارْ فَ ْع َد َر َجتَهُ فِى ْال َم ْه ِديِّينَ َو ْ
اخلُ ْفهُ فِى َعقِبِ ِه فِى ْالغَابِ ِرينَ َوا ْغفِرْ لَنَا َولَهُ يَا َربَّ ْال َعالَ ِمينَ َوا ْف َسحْ لَهُ
فِى قَب ِْر ِهَ .ون َِّورْ لَهُ فِي ِه )1( ».وجه الداللة :دل هذا الحديث على أن الروح إذا خرجت من الجسد تبعها البصر ،وبأن الروح متخللة
في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها )2(.وميت الدماغ التزال في جسده حياة وهذا دليل على عدم خروج الروح.
-0ما روى عن جابر بن عبدهللا رضى هللا عنه قال :قال رسول هللا (« :)أيها الناس اتقوا هللا وأجملوا في الطلب ،فإن نفسًا لن
تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا هللا وأجملوا في الطلب ،خذوا ما حل ودعوا ما حرم» .

()3

وجه الداللة:دل قوله (( )إن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها) عن ارتباط الرزق بالحياة واستيفاؤه مع حلول األجل،
فالرزق مكتوب على حد الحياة وينقطع بالموت فليس من ميت إال وقد انقطع رزقه في الدنيا ،فالرزق إنما يكون لألحياء ،وأنت
تشاهد المريض في حالة موت الدماغ وهو يُغدى بالسوائل المغدية بل وبالغذاء المحضر بشكله السائل والذي يُعطي عبر
األنبوب الغدي أو عبر الوريد وجسده يتقبل الغذاء ويستقلبه

()4

فهذا المريض يٌرزق والرزق ال يكون بعد الموت ،فلو كان ميتا

كما يزعم أصحاب القول المعارض لتناقض دليل الشرع الذي يدل على أن الرزق يُستوفي في الحياة وينقطع بالموت ،وحاشا
دليل الشرع أن ينخرم ،وحاصل هذا أن الذي يُرزق الماء والغذاء حي لم يمت

()5

( ) 1أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الجنائز  ،باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ( )621/3رقم  ،139وابن ماجه فى سننه كتاب
الجنائز  ،باب ماجاء فى تغميض الميت ( )169/9رقم  9151وابن حبان فى صحيحه كتاب إخباره عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر
أسمائهم رضى هللا عنهم أجمعين ( )595/95رقم  ،9919والبيهقى في السنن الكبرى كتاب الجنائز باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات،
رقم الحديث .218/2 ،6218 :والطبراني ،المعجم الكبير ،رقم الحديث.291/32 ،993 :
(  )2النووي،محمد شرف الدين ،شرح النووى على صحيح مسلم ،دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية 9212هـ)332/6 (،
(  )3أخرجه ابن ماجة فى سننه  ،كتاب التجارات ،باب االقتصاد في طلب المعيشة ،رقم الحديث .935/3 ، (3911) :والبيهقفى فى السنن
الكبرى ،كتاب البيوع ،باب اإلجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما اليحل )365/5( ،رقم الحديث ،99958 :والطبراني في المعجم األوسط
( )368/2رقم  2991ط دار الحرمين القاهرة 9195هـ تحقيق طارق بن عوض هللا بن محمد ،وعبد المحسن بن إبراهيم الحسين.
(  )4استقالب الغذاء  :معناه معالجة الجسد له بحيث يتحول من صيغة التي أخذها الجسد إلى عناصره التي تمكن الجسد من االستفادة منه ،وهذا
ما ال يتم في الجيف واألجساد الميتة ،الدكتور وسيم فتح هللا ،تهافت موت الدماغ( ،ص )92:حديث صحيح من طريق مح َّمد بن المنكدر عن
جابر كما سيأتي .وهذا سند رجاله ثقات لكن الوليد بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير موصوفون بالتدليس ولم يصرحوا بالسماع = = .وأخرجه
ابن أبي عاصم في "السنة" ( )139عن عمرو بن عثمان ،عن الوليد ابن مسلم ،بهذا اإلسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ( ،)556والحاكم  ،235 /1والبيهقي  365 /5من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ،والحاكم /3
 1من طريق مح َّمد بن بكر ،كالهما عن ابن جُريج ،به .وأخرجه الطبراني في "المعجم الوسيط" ( )1991من طريق عبد هللا بن لهيعة ،عن أبي
الزبير ،عن جابر .وأخرجه ابن خزيمة في "التوكل" كما في "إتحاف الخيرة"  ،553 /2وابن حبان ( )2321و ( ،)2319والحاكم  ،1 /3وأبو
نعيم في "الحلية"  956 /2و  ،58 /99والبيهقي في "السُّنن الكبرى"  ،365 - 361 /5وفي "شعب اإليمان" ( )9986و ( )99595من طريق
مح َّمد بن المنكدر ،عن جابر بن عبد هللا .وإسناده صحيح.
(  )5تهافت الدكتور /وسيم فتح هللا ،موت الدماغ (ص )91 ،92 :إسناده صحيح على شرط مسلم .وأخرجه الحاكم  ،1/3والبيهقي 365-361/5
من طريقين عن ابن وهب ،بهذا اإلسناد .وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"  959-956/2من طريق وهب بن جرير ،عن شعبة ،عن مخمد بن
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-3ما روى عن جندب بن عبدهللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا (« )كان فيمن كان قبلكم رجل به جرع فجزع ،فأخذ
سكينا ً فخ َّر بها يده ،فما رقأ الدم حتى مات ،قال هللا تعالى :بادرني عبدي بنفسه ح َّر ُ
مت عليه الجنة» ()1
وجه الداللة:
إن هذا الرجل كانت به جراحة تهدد حياته ،وكانت القرحة التي تسد هذا الجرح هي المانعة من النزيف القائل ،وهذا الوصف
باإلضافة إلى قول هللا تعالى (بادرني عبدي بنفسه) يدل على أن هذا الرجل كان مشرفا ً على الموت ،وأن حياته كانت معلقةً على
سبب مادي دقيق غير مستقر ،هذا باإلضافة إلى شدة ماعاناه من األلم الذي دفعه إلى استعجال الموت ،فلما حز يده بالسكين
حصل النزف القائل وترجحت كفة الموت ،ومناط الحكم هنا هو مبادرة العبد إلى إزالة السبب الذي تعلقت به الحياة في هذا
الوضع الحرج (وهي القبرحة التي كانت تسد النزيف) وعليه نُخرج مسألة الميت دماغيا ً الذي تعتمد حياته في وضعها الحرج
على هذه الجهزة التي تقوم بوظيفة التنفس ،بحيث يكون وقف هذه الجهزة من جنس فعل الرجل الذي نكأ الجرح ،إذ ال يلبث أن
يموت في الغالب على تفاوت في المدة والسرعة ،والحكم المستفاد هنا هو تحريم تعاطي نزع السبب الذي تعلقت به حياة من
شارف على الموت ،وهذا يدل على أن حياة من شارف على الموت حياة معتبرة مهما كانت متعلقة ومعتمدة على أسباب
ضعيفة ،وهذا ال يتفق البتة مع الحكم بالموت على من مات دماغه وبقيت عالمات الحياة فيه قائمة بفعل األجهزة ،إذ أن صورة
موت الدماغ من هذا الوجه تدخل في صورة ما ورد فيه حكم الحديث كما ال يخفى ،ولو كان من في هذه الصورة في حكم
األموات لما تعلق به الوعيد()2
ثالثا :االستصحاب

()3

ووجه :أن حال المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حياً فيستصحب الحكم الموجود إلى هذه الحالة ،ونقول إنه حي
وروحه باقية لبقاء نبضه واالستصحاب من مصادر الشرع المعتبرة ما لم يقم دليل قاطع على خالفه

()1

ْج ،ع َْن أَ ِبي
المنكدر ،به .وأخرجه ابن ماجه " "3911في التجارات :باب االقتصاد في المعيشة ،والبيهقي  365/5من طريقين ع َِن ا ْب ِن ُج َري ٍ
ُّ
الزبَي ِْر ،ع َْن جابر رفعه بلفظ "أيها الناس اتقوا هللا وأجملوا في الطلب ،فإن نفسا ً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها ،فاتقوا هللا وأجملوا
في الطلب ،خذوا ما حلّ ،ودعوا ما حرم".
(  ) 1أخرجه البخارى في صحيحة كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بني إسرائيل ،رقم الحديث ،٢٣١٦ :دار ابن كثير اليمامة

بيروت

٤١٤١هـ ٤۸٨١م الطبعة الثالثة تحقيق د .مصطفى ديب البغا .٤٣١٥/٢ ،أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب أحاديث األنبياء -باب ما ذكر عن
جرير به .وأخرجه مسلم في كتاب اإليمان -باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه ...
بني إسرائيل (الفتح  )599 /6من طريق حجاج بن منهال عن
ٍ
ً
مرسال.
( )989 -999 /9من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن الحسن ،عن جندب به وأخرجه أيضًا (ح  )989من طريق شيبان عن الحسن به
لم يذكر مسلم كامل اللفظ بل أحال به على ما قبله ،وميَّز المصنِّف اللفظ المحال عليه .ش (في هذا المسجد) مسجد البصرة الجامع( .فجزع) لم
يصبر على األلم( .فحز) قطع( .فما رقأ) لم ينقطع الدم ولم يسكن( .بادرني عبدي بنفسه) استعجل الموت] حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني
إسرائيل.؟؟
(  )2تهافت ،الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص)95 ،91 :

(  )3االستصحاب  :بقاء األمر مالم يوجد ما يغيره أو استخدامة ما كان ثابتا و نفي ما كان منفي .الشوكاني ،محمد بن على ،إرشاد الفحول إلى
تحقيق علم األصول ،دار الفكر بيروت  ٤١٤٣الطبعة األولى هـ ٤۸۸٣ -م ،تحقيق محمد سعيد .216/9 ،ابن القيم الجوزية ،أبو عبد هللا محمد
بن أبي بكر بن أيوب ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان.221/9 ،
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رابعاً :القواعد الفقهية:
قاعدة "اليقين ال يزول بالشك"

()2

وجه الداللة :أن اليقين في هذه الحالة المختلف بها هو حياة المريض باعتبار األصل ألن قلبه ينبض؛ والشك في موته؛ ألن
دماغه ميت؛ فوجب علينا اعتبار اليقين الموجب للحكم بحياته حتى نجد يقينا مثله يوجب علينا الحكم بموته ()3
قاعدة" :األصل بقاء ماكان على ماكان "()4
وجه الداللة :أن األصل بقاء الروح في البدن وعدم خروجها ،فيبقي هذا األصل حتى يتيقن زواله.
ونوقش هذا :بأن جانبا ً كبيراً من حقائق الحياة ال يعرف إال بغلبة الظن ،ال باليقين ،واالقتصار في بناء األحكام على تحصيل
اليقين فيه تعطيل لكثير من المصالح الخطيرة ،وكثير من أحكام الشرع مبناها على غلبة الظن وبعض هذه األحكام خطيرة جدا
قد يترقب على الخطأ في بنائها إزهاق أرواح بريئة،
من ذلك إلزام القاضي بناء أحكامه في قضايا الحدود والقصاص على طرق اإلثبات الشرعية؛ فيجب على القاضي أن يحكم
برجم الزاني المحصن الذي يشهد عليه أربعة من الرجال العدول ،وأن يحكم باقصاص على القائل الذي تثبت جريمته بشهادة
اثنين من الرجال العدول وغير ذلك ،واحتمال كذب الشهود مهما كانوا عدوال في الظاهر أمر قائم واحتمال خطأ الحاكم في
حكمه في امتثال هذه القضايا الخطيرة ال ينكره أحد والخطأ فيها قد يؤدى إلى إهدار أرواح بريئة كما يرى ولم يقل أحد بحرمة
إصدار األحكام في غير محل اليقين ،بل الكل مجمعون على وجوبه لحصول الظن الغالب عن طريق اتباع الطرق الشرعية

()5

وأجيب على هذا:
بأن هذا ليس بيقين وال في حكم اليقين "غلبة الظن" وذلك لما ثبت في حوادث مختلفة من إثبات األطباء لموت الدماغ وحكمهم
بوفاة المريض ثم يعود إلى الحياة ثانية

()6

ومن ذلك ما نقله الدكتور محمد سليمان األشقر عن هيئة اإلذاعة البريطانية أن إنساناً

بقى تحت أجهزة اإلنعاش لثماني سنوات ،وأنه بدأ بعد ذلك يستعيد عافيته بعد أن قرر األطباء أنه ال يمكن عودة الحياة إليه

()7

ورد على هذا :بأنه لم يثبت في تاريخ الطب أن أحد مرضي موت الدماغ إلي الحياة وما يقال غير ذلك يعتبر من بين حاالت
()8

اإلغماء العميق وهو عطب يصيب قشرة المخ وربما يستمر لعدة أشهر أو لعدة أعوام.

(  ) 1الشيقيطي ،الدكتور محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها( ،ص . )218 :أبوزيد ،الدكتور بكر بن عبد هللا أجهزة
اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء).1/3( ،
(  )2معنى القاعدة  :أن األمر إذا ثبت بيقين ال يزول بالشك ،وإنما يزول بيقين مثله؛ ألن الشك ضعيف فال يقوي على إزالة البقين.
الدكتو عبد العزيز محمد عزام ،المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية ،دار البيان٣٤٤٤ ،م( ،ص)٨٤ :
(  ) 3الشنقيطي ،الدكتور محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها( ،ص.)218 :
(  )4معنى القاعدة  :أن ما ثبت على في الزمان الماضي ثبوتا ً أو نفيا ،يبقى على حاله وال يتغير ما لم يوجد دليل يغيره .عزام ،الدكتور عبد
العزيز محمد المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية( ،ص)89 :
(  )5ياسين ،الدكتور محمد نعيم ،بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمين( ،ص-985 :
).986
(  )6الشنقيطي ،الدكتور محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المرتبة عليها( ،ص).262 :
(  )7األشقر ،الدكتور محمد سليمان ،أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي( ،ص)85 :
(  )8مقال للدكتور حمدى السيد أستاذ جراحة القلب ،ونقيب أطباء مصر ،بمجلة األهرام العبي بتاريخ ٣٤٤٢/١/٣٦م العدد ٢٢٤
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سا المعقول:
خام ً
ووجهة :أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة اإلسالمية التي بلغت مرتبة الضروريات التي تجب المحافظة عليها )1( ،وال شك أن
الحكم باعتبار المريض في هذه الحالة حيًا ،فيه محافظة على النفس وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة
اإلسالمية والعكس بالعكس

()2

وألن اعتبار ميت الدماغ قد ذهبت روحه محل خالف بين األطباء ،وأن عالمات ذلك ظنية لم

تكتسب اليقين بعد نظ ًرا لوج ود عدة وقائع تقرر فيها موت الدماغ ثم تستمر الحياة ،والشرع يتطلع إلى إحياء النفوس وإنقاذها
وان أحكامه ال تبنى على الشك ،فكما ال يسوغ إعالن الوفاة بمجرد سكون القلب لوجود الشك ،فكذلك ال يسوغ إعالن الوفاة
()3

بموت الدماغ مع نبض القلب وتردد النفس تحت اآلالت.
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على أنه يعتبر موت الدماغ الشخص دون قلبه موتًا حقيقيًا ،وال يشترط توقف القلب عن النبض حتى
يحكم بموت اإلنسان بما يلي:
عاجال أو ً
ً
ً
آجال سواء في وجود
أوال :إن توقف وظائف المخ ككل (ومنه الجذع) يؤدى إلى توقف وظائف القلب والتنفس ،إن
األجهزة المعاونة أو في عدم وجودها ( )4وبالتالي فإن ميت الدماغ ال يرجي شفاءة.
ونوقش هذا من وجهين:
األول :إن عدم رجاء برء المرض ال يبيح استعجال الموت ومباشرة أسبابه كما تقدم في حديث الذى أخذ سكينًا وج ّز بها يده.
الثاني :إن هذه العلة إن صلحت في االعتبار وإيجاب التصرف بناء عليها لفتح ذلك بابًا عظي ًما من المفاسد إذ كم من األمراض
المزمنة التي ال يرجى برؤها وال شفاؤها وهي دون موت الدماغ ،فهال أبحنا اإلجهاز على هؤالء برفع أجهزة التنفس عنهم
وباستقطاع أعضائهم (كما يُفعل بموتى الدماغ) طردًا لهذه العلة؟ ال شك أن هذا قول باطل ،فكون المرض ال يرجى برؤه شيء،
وهذا محض ابتالء من هللا تعالى ،وأما مباشرة األسباب المفضية للموت فشيء آخر ،وهو شيء بعيد كل البعد عن مقاصد
()5

الشريعة بحفظ األنفس وعصمتها.

ثالثاً :إن تكاليف وسائل اإلنعاش باهظة جدا وصرف ماليين الدوالرات لجعل جثث تتنفس أمر ليس له معنى ،كذلك فإن هذه
األجهزة باهظة الثمن وقليلة العدد ويحتاجها كثير من المصابين وتعطيلها على مجموعة من الجثث أمر يؤدى إلى فقدان

( )1الرازى ،اإلمام فخر الدين محمد بن عمر ،المحصول في علم األصول ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض9199 ،هـ،
الطبعة األولى هـ تحقيق طه جابر العلواني . 339/5 ،الشوكاني ،إرشاد الفحول .266/9 ،الشاطبي ،إبراهيم بن محمد بن موسى المالكي،
الموافقات في أصول الشريعة ،دار المعرفة تحقيق :عبد هللا دراز.99/3 ،
(  )2الشنقيطي ،الدكتور محمد المختار أحكام الجراحة الطبية واألثار المترتبة عليها( ،ص)218 :
( )3أبو زيد ،الدكتور بكر بن عبد هللا ،أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء.519 ،519/3 ،
(  )4بسيوني ،الدكتور جودة عبدالغني ،مفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية للضرورات العالجية في ضوء الشريعة اإلسالمية.965/9 ،
(  )5تهافت الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص)59 :
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مجموعة من الحاالت التي كان باإلمكان إنقاذها لو استخدمت معهم وسائل اإلنعاش في حينها وترك شخص يموت لعدم وجود
أجهزة إنعاش أو ألن وسائل اإلنعاش موضوعة في شخص مات دماغه أمر ليس له ما يبرره.

()1

ونوقش هذا:بأن يكون تكاليف وسائل اإلنعاش باهظة أمر خارج عن محل النزاع ،فمحل النزاع هو كون موت الدماغ مرادفًا
للحكم بالموت شرعًا وقولهم إن تعطيل هذه األجهزة على مجموعة من الجثث يضيع فرص عالج حالت أخرى تحتاج لهذه
األجهزة بأن محل النظر هنا هو تقديم المصلحة الراجحة وهي استنقاذ حياة من يُرجى برؤه على المصلحة المرجوحة وهي
حفظ حياة ميت الدماغ ،والمسألة من حيث المصالح والمفاسد وازدحام الحقوق في المال العام تميل إلى ترجيح كفة جواز رفع
أجهزة اإلنعاش عن الميت دماغه الستنقاذ من يُرجى برؤه ،في حين أن األصول تقتضي عدم تفضيل نفس على نفس وأن
االضطرار ال يُبطل حق الغير

()2

وبأن مبدأ التساوي بين الناس معصومي الدم يمنع التضحية بحياة إنسان إلنقاذ حياة أخرى ،كما

أن الضرر اليزال بمثله ،فمبدأ المساواة بين حقوق الناس في الحياة يمنع الطبيب من حرمان إنسان من األجهزة التى ركبت على
جسمه ليضعها على جس م إنسان آخر في نفس حالة األول ،وإذا تساوت المصالح فالطبيب مخول ،طبقا للقواعد الكلية بالتخيير
في التقديم والتأخير ،بشرط أن يقوم اختياره على معايير موضوعية واعتبارات اجتماعية تتصل بمدى نفع الشخص للمجتمع
وبمدى إمكان إنقاذ حياته وليس على اعتبارات شخصية تعتمد ع لى المال أو النسب أو السلطة أو غيرها والواجب طبقا للقاعدة
الكلية تحصيل أعلى المصلحتين ومن المناسب أال يوكل االختيار المشار إليه إلى فرد واحد بل ينبغي ان يتخذ القرار فيه فريق
طبي.

()3

ثالثًا :إن موتي الدماغ لهم أعضاء في حالة حياة وحيوية ،كالقلب والكبد والكليتين والرئتين ...إلخ وهذه حاالت في نظرهم
ميئوس من شفائها ،وفي المقابل هناك أحياء يحتاجون لمثل هذه األعضاء لفشلها لديهم ،فلما ال تنزع من حاالت موت الدماغ
وتعطى لمحتاجيها من األحياء.

()4

ونوقش هذا :بأن (الضرر ال يُزال بالضرر) فال يزال ضرر المريض عن مريض بإحداث ضرر في مريض آخر ،وقاعدة
(االضطرار ال يُبطل حق الغير) وحق من مات دماغه هنا هو حفظ وصون حرمة دمه وجسده وعرضه فبأي حق يستبيح الطبيب
ت َككس ِره حيًا» .
س ُر
وغيره كشف عورة هذا المريض وتقطيع جسده وانتزاع أعضائه ،ولقد قال المعصوم (َ «)ك ْ
عظم الميِّ ِ
ِ

()5

فالمسلم محترم حيًا وميتًا ومع ذلك فنحن ال نقر كونه ميتًا فاألمر أغلظ والحرمة أشد وحقن الدم عصمته أولى،
(  )1البار ،الدكتور محمد على أجهزة األنعاش 119/9 ،مقال للدكتور عبدا للطيف عثمان ،أستاذ ورئيس قسم المخ واألعصاب ،بجامعة األزهر،
بمجلة األهرام العربي بتاريخ 3992/9/36م العدد "229بتصرف".
(  )2الدكتور وسيم فتح هللا ،تهافت موت الدماغ( ،ص)56 ،59 :
(  )3شرف الدين ،الدكتور أحمد ،األحكام الشرعية لألعمال الطبية( ،ص)966 ،965 :

(  )4بسيوني ،الدكتور جودة عبدالغني ،مفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية للضرورات العالجية في ضوء الشريعة اإلسالمية،
()965/9
( )5أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضى هللا عنها ،كتاب الجنائز ،باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ،رقم
 .393/2 ،2399وابن ماجة في سننه ،كتاب الجنائز باب في النهي عن كسر عظام الميت  596/9رقم  9696وابن حبان في
صحيحه كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا ،ذكر اإلخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى وال سيما في
أجسادهم  129/9رقم  2968ومالك فى الموطأ كتاب الجنائز ،باب ما جاء في االختفاء  328/9وعبد الرزاق كتاب الجنائز،
باب كسر عظم الميت في مصنفه.219/1 ،
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وكون اآلخر مضط ًرا ال يرفع شيئًا من هذه الحقوق  ،بل إن من أُكره على قتل غيره استنقا ًذا لحياته هو ال يجوز له قتل الغير؛
ألن حرمة الغير لست بأقل من حرمته ،وعصمة دم الغير ليست بأقل من عصمة دمه ،قال ابن حزم  -رحمه هللا ... " : -
واإلكراه على الفعل ينقسم قسمين أحدهما كل ما تبيحه الضرورة كاألكل والشرب ،فهذا يبيحه اإلكراه ألن اإلكراه ضرورة فمن
أُكره على شيء من هذا فال شيء عليه ألنه أتى مباحًا له إتيانه والثاني ما ال تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وإساد
المال فهذا ال يبيحه اإلكراه فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان ألنه أتى محر ًما عليه إتيانه ( )1فكون شخص ما
مضط ًرا ومحتاجًا لزراعة قلب أو رئة أو كبد ال يبيح اإلجهاز على مسلم معصوم الدم باستقطاع أعضائه بحجة أنه ميت
()2

الدماغ.

راب ًعا :إن العلماء قرروا أن حياة اإلنسان تنتهي عندما يغدو الجسد اإلنساني عاج ًزا عن خدمة الروح واالنفعال لها وبهذا يتبين
أن عجز األعضاء عن خدمة الروح واالنفعال لها دليال على مفارقة الروح للجسد ،قالوا وهذا موجود في ميت الدماغ فإن
األعضاء ال تستجيب لتصرفات الروح والحركة الموجودة في بعض األحيان إنما هي حرحكة اضطرارية ال عالقة لها بالروح
وليست ناشئة عنها.

()3

ويمكن أن يناقش هذا بما يلي:
 – 1عدم التسليم بعجز كل األعضاء في حالة موت الدماغ ،بل الزال بعضها يستجيب كالقلب والرئتين وهذا كاف في إبطال
الدليل.
 – 0الحركة االضطرارية التي ذكروها دليل على وجود الروح وتطل باقي األعضاء دليل على ضعف الروح أو فساد تلك
()4

األعضاء.

الرأي المختار:
بعد ذكر األدلة والمناقشات السابقة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل :بأن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد
موتًا بل ال بد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت اإلنسان لقوة ما استدلوا به؛ وألن األطباء أنصار الموت الدماغي
أجمعوا على أن القلب يظل ينبض لعدة أيام أو أسابيع بعد تشخيص الوفاة الدماغية ،كما أن بعض أعضاء المتوفي دماغيا مثل
الكلى والكبد تظل تعمل ،وكذلك فإن المنعكسات ا لنخاعية الشوكية قد تكون موجودة كما لوحظ وجود حركات متعددة لألطراف
أثناء إجراء اختبار عدم التنفس التلقائي في بعض المرضى الذين شخصت حاالتهم بأنها وفاة دماغية بعد نزع جهاز التنفس
الصناعي ،بناء على ذلك يمكن اعتبار الموت الدماغي مرحلة اختضار يعاني فيها المريض سكرات من سكرات الموت
ونزعاته ،والمحتضر ليس ميتا من الناحية الشرعية وال تنطبق عليه أحكام الموت وقد عبر عن ذلك فضيلة المرحوم الشيخ جاد
الحق بقوله "إن استمرار نبض القلب والتنفس دليل على الحياة وإن دلت األجهزة الطبية على فقدان وظيفة الجهاز العصبي وال
يعد اإلنسان ميتا ،وإنما يعتبر ميتا من الناحية الشرعية إذا تحقق موته كلية ولم يبق فيه حياة ألن الموت هو زوال الحياة"

()5

(  )1ابن حزم ،المحلى.229 ،231/8 ،
(  )2تهافت ،الدكتور وسيم فتح هللا ،موت الدماغ( ،ص)59 :
( )3الشنقيطي ،الدكتور محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية( ،ص)253 ،259 :
( )4المطير ،الدكتور دعيج ادحيالن ،الموت الدماغي وتكييفه الشرعي( ،ص)919 :
(  )5الجندى ،الدكتور إبراهيم صادق ،الموت الدماغي( ،ص . )51 ،58 :ندى الدقر ،موت الدماغ بين الطب واإلسالم( ،ص) 956 :
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ويتسائل الدكتور إبراهيم صادق الجندى قائال :هل الحاجة إلى ضمان نجاح عمليات نقل األعضاء أو التلخص من العبء الثقيل
الذى فُرض على األطباء من مرضى الغيبوبة العميقة تكفي للحكم على مريض بالموت وهو في مرحلة االحتضار؟
ويستطرد ً
قائال ما المانع أن يستمر األطباء في إنعاش هذا المريض حتى يتوقف قلبه وجميع الوظائف وبذلك تموت خاليا مخه
ويصبح جسده غير قابل لإلنعاش وهذا هو الموت الجسدي الذى يتفق عليه الجميع.

()1

المبحث الرابع :حكم الموت الدماغ من الناحية القانونية:
ً
أوال :كانت القوانين في العالم أجمع بما فيها الواليات المتحدة وأوربا تنص على أن الوفاة مرتبطة بتوقف القلب والدورة
()2

الدموية ،حتى عام 9151م عندما بدأ التنبيه على موت الدماغ

فصدرت مراسيم تشريعية (أنظمة وتعليمات ) في معظم

البلدان تقضي بأن موت الدماغ هو موت حقيقي لإلنسان ،وأجازت هذه التشريعات االنتفاع بأعضاء الميت دماغيا ونقلها
لمرضي أحياء بحاجة لها واشترطت تلك التشريعات شروطا معينة لتشخيص الموت الدماغي للتأكد بصورة ال تدع مجاال للشك
من تحقق حدوثه وذلك على النحو التالي:
اشتراط وجود تعليمات واضحة بشروط محددة كمعاير هار فارد وغيرها...
اشتراط عدة أطباء من ذوي الخبرة الكافية في أجراء التشخيص للتثبت من حدوث الموت الدماغي للشخص.
()3

أن يتم تطبيق هذه الشروط واإلجراءات سواء أكان سينتفع بأعضاء الميت أم ال.

اشتراط فريقين مستقلين من األطباء ،يقوم الفريق األول منهما بالتأكيد من تشخيص موت الدماغ ،بينما يتولى الفريق الثاني
إجراء عملية زرع العضو المستأصل ،وذلك لتفادى قيام بعض األطباء بإعالتن الموت المبكر للمعطي حتى يمكنهم القيام بعملية
نقل عضو منه.

()4

اشتراطت بعض الدول الحصول على موافقة خطبة بالتبرع ،واكتفي بعضها بموافقة المتبرع في حياته ،أو بموافقة ورثته بعد
موته ،كألمانيا وهو لندا وبريطانيا ،ولم يكتف بعضها اآلخر بموافقة الميت في حياته ،بل اشتراطت موافقة ورثته بعد موته،
حتى ولو أذن الميت باالستقطاع منه قبل وفاته وعلى هذا النظام الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية ( )5بينما
تساهلت دول أخرى فاكتفت بما أسموه (الموافقة المفترضة) فلم يلتفت إلى إذن المتوفي أو إذن أهله،

( )1الجندى ،الدكتور إبراهيم صادق ،الموت الدماغي( ،ص)69 :
(  )2البار ،الدكتور محمد على ،أجهزة اإلنعاش ،119/9 ،الدكتور محمد عبد الجواد محمد ،بحوث في الشريعة والقانون( ،ص)911 :
"بتصرف" منشاة المعارف.
(  )3األشقر ،سمر ،المركز القانوني للميت دماغيا( ،ص)51 -58 :
(  )4شوقى الدكتور أحمد ،خطوة ،القانون الجنائي والطب الحديث دراسة تحليلية لمشروع نقل األعضاء البشرية( ،ص ،)989 :دار النهضة
العربية 9115م.
(  )5أبو زيد،الدكتور بكر عبدهللا يقول " وشرط إذنه أو إذن ورثته؛ ألن رعاية كرامته حق مقرر له فى الشرع ،ال ينتهك إال بإذنه ،فهو حق
موروث كالحق في المطالبة من الوارث في حد قاذفه ،ولذا فإن اإلذن هو إيثار منه ،أو من مالكه الوارث لرعاية حرمة الحي على رعاية حرمته
بعد موته في حدود ما أذن به ،ولذا صحح ولزم شرط اإلذن منه قبل موته أو من ورثته جميعا" .أبو زيد ،الدكتور بكر ،فقه النوازل ،مكتبة
الصديق الطائف9191 ،هـ 9188م.15 – 11/3 ،
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إذا مات هذا الشخص في مستشفى في مستشفى حكومي ،ولم يكن قد صرح أو كتب في أثناء حياته بالممانعة ويعتبر سكوته
وعدم ممانعته دليال على الرضا ،وهو نظام تتبعه حوالى ثالث عشرة دولة أوربية منها فرنسا وأسبانيا والنمسا.

()1

ويمكن تقسيم الدول بحسب موقفها من موت الدماغ إلى أربعة أقسام:
القسم األول :دول تقر طبيا بأن الموت الدماغي موت حقيقي إال أنه ليس فيها تشريعات قانونية بشأن موت الدماغ مثل بلجيكا،
النمسا ،ألمانيا ،الهند نيوزلندا ،أفريقيا الجنوبية ،كوريا الشمالية والجنوبية ،سويسرا ،تايالندا المملكة المتحدة البرازيل ،بيرو،
كولومبيا ،فينزويال ،أرجواى ،تركيا ،بوليفيا الواليات المتحدة األمريكية (بعض الواليات).
القسم الثاني :دول تقر قانونيا بأن الموت الدماغي موت حقيقي مثل األرجنتين استراليا ،النمسا ،السعودية ،أسبانيا ،السويد،
معظم الواليات في أمريكا الدنمرك ،فرنسا ،إيطاليا ،كندا ،النرويج ،بولند ،البرتغال ،بورتريكو المكسيك ،تشيكوسالفكيا.
القسم الثالث :دول ال تقر بموت الدماغ مثل اليابان ،الينمارك ،إسرائيل السويد ،بولنده ،بعض الدول اإلسالمية.

()2

القسم الرابع :دول لم تدرس جديا موضوع موت الدماغ :مثل ،معظم الدول اإلسالمية ،وبقية دول العالم الثالث بما في ذلك
()3

الصين.

ثانيًا :موقف القانون المصرى من موت الدماغ
ناقش مجلس الشعب المصرى موضوع موت الدماغ عدة مرات خالل السنوات الماضية وألن بعض األطباء اليزالون رافضين
()4

لمفهوم موت الدماغ ،أدى ذلك لتأخر موافقة المجلس على مشروع قرار حول موت الدماغ
الفتوى باألزهر قد أفتى بموضوع موت الدماغ كما سبق.

على الرغم من أن رئيس لجنة

()5

الخاتمة :وفيها أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
أوالً:النتائج ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 -1التعريف الشرعي للموت وحقيقة الوفاة عند الفقهاء هو خروج الروح حيث ال يبقى حركة في القلب وال غيره.
 -2أن الموت الفعلي لإلنسان ال يتحقق إال بالتوقف النهائي للقلب وجهاز التنفس عن العمل وعجزها عن أداء وظائفها.
 -3الموت عند األطباء :هو انتهاء الحياة بسبب توقف جهاز التنفس والدورة الدموية والجهاز العصبي توقفا ً تاما ً وما يتبع ذلك
من ظهور عالمات وتغيرات بمظاهر الجثة تنتهي بتحلل الجسم تحلالً كامالً.
 -4أن موت دماغ الشخص دون قلبه ال يعد موتًا بل ال بد من توقف القلب والتنفس حتى يحكم بموت اإلنسان.

(  )1شوقي ،الدكتور أحمد ،خطوة ،القانون الجنائي والطب الحديث( ،ص ،) 396 :الطبيب أدبه وفقهه (ص" ،)332 ،333 :بتصرف" موت
الدماغ بين الطب واإلسالم لندى الدقر( ،ص)333 :
( )2سمر األشقر ،المركز القانوني للميت دماغيا( ،ص )51 :الدكتور محمد على البار ،أجهزة اإلنعاش ،111 ،112/9 ،الدكتور
مصطفى محمد الذهبي ،نقل األعضاء بين الطب والدين ،دار الحديث الطبعة األولى9191 ،هـ 9112 -م( ،ص.)999 :
( )3الباز ،الدكتور محمد على أجهزة اإلنعاش.111/9 ،
( )4ندى القر ،موت الدماغ بين الطب واإلسالم( ،ص)333 :
( )5سبق هذا في ( ص)29 :
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 -5أن المريض المحتضر الذى ظهرت عليه عالمات الموت وسكراته وكان في النزع ال يعد من األموات مهما اشتدت به عليه،
بل هو حي ويعامل معاملة األحياء حتى لو لم يبق بينه وبين خروج الروح إال نفس واحد.
 -6أن القوانين في العالم أجمع بما فيها الواليات المتحدة وأوربا تنص على أن الوفاة مرتبطة بتوقف القلب والدورة الدموية،
حتى عام 9151م وفي معظم البلدان العالم تقضي بأن موت الدماغ هو موت حقيقي لإلنسان.
أهم التوصيات المقترحة.
 .1تنشيط البحث العلمي في مجال قضايا معاصرة ،وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في مثل
هذه القضايا.
-2يجب أن تقرر وفاة من مات دماغ وإيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي من قبل لجنة طبية تضم أساتذة اختصاصيين من ذوي
الخبرة باألمراض العصبية أو جراحة الدماغ واألعصاب واستشاري للتخدير وآخر أخصائي بالرعاية المركزة.
-3االهتمام بتدر يس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية ،من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك لتحقيق
إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص ،وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.
-4ترك الفتاوى ألهلها المختصين من أهل العلم المعروفين ،وذلك حرصًا على السالمة في الدين ،وبعدًا عن القول بغير علم ،فقد
كان جواب اإلمام مالك رحمه عن كثير من المسائل  (:ال أعلم)  ،ورعًا وتأنيًا في الفتوى وذلك لخطورتها.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمين.

قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
أوال :القرآن الكريم.
-1ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم .تحقيق :محمد حسين
شمس الدين الطبعة :األولى  9191 -هـ الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت لبنان.
-0ابن أبي العز الحنفي ،صدر الدين محمد بن عالء الدين عل ّي بن محمد ،شرح العقيدة الطحاوية ،تحقيق :جماعة من العلماء،
تخريج :ناصر الدين األلباني الطبعة :الطبعة المصرية األولى9136 ،هـ 3995 -م الناشر :دار السالم للطباعة والنشر التوزيع
والترجمة (عن مطبوعة المكتب اإلسالمي)
-3ابن القيم أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-4ابن باز ،فضيلة الشيخ عبدالعزيز /الفتاوى الشرعية على المشكل في المسائل الطبية ،الطبعة 9136هـ 3995 -م.
-5ابن عبده ،مصطفى بن سعد السيوطي شهرة ،الرحيبانى ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،الطبعة :الثانية،
9195هـ 9111 -م الناشر :المكتب اإلسالمي.
-6ابن فارس ،أحمد بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون عام
النشر9211 :هـ 9191 -م .الناشر :دار الفكر.
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-7ابن قدامة ،أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي ،المغني ،الطبعة:
بدون طبعة الناشر :مكتبة القاهرة.

 -8ابن قيم الجوزية  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل
من الكتاب والسنة،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت لبنان.
-9ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان العرب ،الطبعة :الثالثة -
 9191هـ الناشر :دار صادر – بيروت لبنان.

-12أبو زيد ،الدكتور بكر عبد هللا ،أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بين األطباء والفقهاء بدون تاريخ الطبع.
-11أحمد حافظ القاسمي الحسيني ،عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب ،دار الكلمة بالمنصورة الطبعة األولى 9139 ،هـ
3996م.
-10السيوطى ،عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل ،الديباج على صحيح مسلم ،ط دار عثمان بن عفان ،السعودية 9196هـ -
9116م.
-13األشقر ،،الدكتور عمر سليمان ،بدء الحياة ونهايتها ،بحث منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،
دار النفائس،

الطبعة األولى 9139هـ 3999م.

-14األشقر ،الدكتور محمد سليمان ،أبحاث إجتهادية في الفقه الطبي ،مؤسسة الرسالة الطبعة األولى9133 ،هـ 3999م.
-15األشقر ،سمر ،للميت دماغيا ،الدكتور مصطفى الذهبي ،نقل األعضاء بين الطب والدين ،الطبعة األولى 9191هـ ،دار
الحديث القاهرة.
-16األشقر ،عمر بن سليمان بن عبد هللا العتيبي ،القيامة الصغرى ،الطبعة :الرابعة 9199 ،هـ  9119-م الناشر :دار النفائس
للنشر والتوزيع ،األردن ،مكتبة الفالح ،الكويت.
-17األشقر ،الدكتور محمد سليمان ،أبحاث إجتهادية في الفقه الطبي ،مؤسسة الرسالة الطبعة األولى9133 ،هـ 3999م.
-18البار ،الدكتور محمد على ،أجهزة اإلنعاش ،الدكتور محمد عبد الجواد محمد ،بحوث في الشريعة والقانون.

-19بسيوني ،الدكتور جودة عبد الغني ،مفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية للضرورات العالجية في ضوء الشريعة
اإلسالمية،
-02بسيوني ،الدكتورة مديحة فؤاد الخضري ،أحمد أبو الروس ،الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي ،الطبعة
بدون.

-01بسيوني ،الدكتور جودة عبد الغني ،مفهوم الموت وزراعة األعضاء البشرية للضرورات العالجية في ضوء الشريعة
اإلسالمية.
-00البكري ،محمد شطا الدمياطي ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين
بمهمات الدين) ،الطبعة :األولى 9198 ،هـ  9119 -م الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع بيروت لبنان.
-03البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،الناشر :دار
الكتب العلمية بيروت لبنان.
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-31البوطي ،الدكتور محمد سعيد رمضان ،انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو حيا أو ميتا ،بحث منشور بمجلة
مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الرابعة  32-98جمادى الثانية 9198هـ.
-05جاد الحق ،الشيخ جاد الحق على ،الفتاوى اإلسالمية ،طبعة دار الفاروق للنشر والتوزيع الطبعة األولى 3995م ،األهرام
المسائي .9112/93/91
-06الجندى ،الدكتور إبراهيم صادق ،الموت الدماغي ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية الطبعة األولى9133 ،هـ -
3999م.
-07الحسيني ،أحمد حافظ القاسمي ،عالمات الحياة والممات بين الفقه والطب ،دار الكلمة بالمنصورة الطبعة األولى 9139 ،هـ
3996م.
-08حوّى ،سعيد ،األساس في التفسير :الطبعة :السادسة 9131 ،هـ الناشر :دار السالم – القاهرة.
-09الدكتور عمر سليمان األشقر ،بدء الحياة ونهايتها ،بحث منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ،دار
النفائس الطبعة األولى 9139هـ 3999م.
-32الدمياطي ،أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح
المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) ،الطبعة :األولى 9198 ،هـ  9119-م الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع.
-31الرازى ،فخر الدين محمد بن عمر ،المحصول في علم األصول ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض،
9199هـ ،الطبعة األولى هـ تحقيق طه جابر العلواني.
-30الزركشي ،محمد بن بهادر بن عبد هللا ،المنثور ،طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت الطبعة الثانية 9195هـ
تحقيق د تيسير فائق أحمد.
-33سمر األشقر ،المركز القانوني ،للميت دماغيا ،الدكتور مصطفى الذهبي ،نقل األعضاء بين الطب والدين ،دار الحديث
الطبعة األولى 9191هـ.
-34السيوطى ،عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل ،الديباج على صحيح مسلم ،ط دار عثمان بن عفان ،السعودية 9196هـ -
9116م.
-35الشاطبي ،إبراهيم بن محمد بن موسى المالكي ،الموافقات في أصول الشريعة ،دار المعرفة تحقيق :عبد هللا دراز.
-36الشربيني ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشافعي ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الطبعة :األولى،
9195هـ 9111 -م الناشر :دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-37شرف الدين ،الدكتور أحمد ،األحكام الشرعية لألعمال الطبية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت الطبعة
الثانية9199هـ 9189 -م.
-38شرف الدين ،الدكتور أحمد ،األحكام الشرعية لألعمال الطبية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت الطبعة
الثانية

9199هـ 9189 -م.

-39الشنقيطي ،الدكتور محمد بن محمد المختار ،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها نشر مكتبة الصحابة بجدة
الطبعة الثانية  9195هـ 9111م.
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-42شوقى الدكتور أحمد ،خطوة ،القانون الجنائي والطب الحديث دراسة تحليلية لمشروع نقل األعضاء البشرية ،دار
النهضة العربية 9115م.
-41الشوكاني ،محمد بن على ،إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول ،دار الفكر بيروت  ٤١٤٣الطبعة األولى هـ ٤۸۸٣ -م،
تحقيق محمد سعيد.
-40الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب ،المعجم األوسط ،تحيقق :طارق بن عوض هللا بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم
الحسيني الناشر :دار الحرمين – القاهرة.
-43الطبرى ،أبو جعفر محمد بن جرير ،تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن لإلمام ،دار الفكر 9195هـ
-44العتيبي ،عمر بن سليمان بن عبد هللا األشقر ،القيامة الصغرى الطبعة :الرابعة 9199 ،هـ  9119 -م الناشر :دار النفائس
للنشر والتوزيع ،األردن ،مكتبة الفالح ،الكويت
-45الغمراوي ،محمد الزهري ،السراج الوهاج على متن المنهاج ،الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت لبنان.
-46قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة ،رابطة العالم اإلسالمي الطبعة الثانية.
-47القرطبي ،محمد بن أبي بكر ،الجامع ألحكام القرآن ،ط دار الشعب القاهرة الطبعة الثانية  9292هـ تحقيق أحمد عبد العليم
البردوني.
-48المحسني ،الشيخ محمد آصف ،الفقه ومسائل طبية ،نشر مؤسسة بستان كتاب ،قـم ،الطبعة األولى 9131ه.
-49مصطفى محمد الذهبي ،نقل األعضاء بين الطب والدين ،دار الحديث الطبعة األولى9191 ،هـ 9112 -م.
-52مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي
الحنبلي ،الطبعة :الثانية9195 ،هـ 9111 -م الناشر :المكتب اإلسالمي.
 -51مطيرى ،الدكتور دعيج بطحي ادحيالن ،الموت الدماغي وتكييفه الشرعي ،بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات
جامعة الكويت العدد  68صفر 9138هـ مارس 3999م.
-50مطيرى ،الدكتور دعيج ،الموت الدماغى وتكييفه الشرعي ،بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات جامعة الكويت العدد
 38صفر 9138هـ مارس 3999م.
-53مطيرى ،الدكتور دعيج الموت الدماغى وتكييفه الشرعي ،بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات جامعة الكويت العدد 38
صفر 9138هـ مارس 3999م.
-54مطيرى ،الدكتور دعيج بطحي ادحيالن ،الموت الدماغي وتكييفه الشرعي ،بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات
جامعة الكويت العدد  68صفر 9138هـ مارس 3999م.
 -55ندى محمد نعيم الدقر ،موت الدماغ بين الطب واإلسالم ،دار الفكر  9131هـ 3992م.
النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيق :زهير الشاويش الطبعة :الثالثة،
9193هـ 9119 /م الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان.
-56النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،شرح النووى على صحيح مسلم ،دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية
9212هـ.
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-57ياسين ،الدكتور محمد نعيم ،بداية الحياة اإلنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات علماء المسلمين،
بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الكويتية العدد الرابع 9196هـ.
المواقع االلكترونية:
 -1مقال منشور من الدكتور أحتيوش فرج أحتيوش رئيس البرنامج الوطنى لنقل وزراعة األعضاء بليبيا منشور على موقع:
http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1199
-0سالمة ،الدكتور محمود عوض ،رد شبه المجيزين لنقل األعضاء من الناحيتين الدينية والطبية ،بحث منشور على موقع
www.arablawinfo.com
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