
 املوت الدماغي وتكييفه الشرعي
 دراسة فقهية طّبية مقارنة

 )1(د. دعيج بطحي ادحيالن املطريي

 ملخص

: حقيقة املوت الدماغي وفقهيا   طبيا  من أهم املسائل املستحدثة اليت اثر حوهلا اجلدل 
وتكييفه الشرعية، واملوت عند الفقهاء: هو مفارقة الروح اجلسد وله عالمات ظاهرة يعرفها 

خللف عن السلف، مثل: انقطاع النفس واسرتخاء القدمني، وانفصال الزندين، وبرودة البدن، ا
 موات  ال رجعة فيه يعد  اتما   توقفا  ويعتقد األطباء املعاصرون أن تلف الدماغ وتوقفه عن وظائفه 

تعمل حتت املنفسة )أجهزة  -كالقلب والرئتني   -حىت ولو كانت بعض وظائف اجلسد  ،هنائيا  
 (. دماغيا  ، أو ، أو سريري  ا  إلنعاش: إكلينيكيا

وهذه املرحلة من املوت هي أفضل أوقات نقل األعضاء من املريض إىل من حيتاجها، 
وتتباين املدارس الطبية أو ضوابط هذا التشخيص، واألوىل هو اجلمع بني تلك املدارس 

 لالحتياط 

إليه األطباء املختصون من تعريف  واملختار يف الفقه اإلسالمي هو: اعتماد ما انتهى
يسوغ رفع أجهزة العناية الفائقة ومنع العقاقري ابهظة  شرعيا   موات  املوت الدماغي واعتباره 

 بنقلها عمن بلغ هذه احلال.  شرعا  التكاليف ونقل األعضاء املسموح 

  

 

 

                                 
 جامعة الكويت. -كلية الشريعة   -العميد املساعد للشؤون الطالبية  - وأصولهمساعد بقسم الفقه  أستاذ(  1)



 املقدمة: 

نبينا حممد، صلى هللا عليه  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 له وصحبه وسلم، أما بعد. أوعلى 

من املسائل املستحدثة اليت اثر حوهلا اجلدل طبيا وفقهيا: حقيقة موت جذع الدماغ، 
وتكمن أمهية املوضوع فيما يرتتب عليه من أاثر حتتاج إىل دراسة  ؛هل هو موت حقيقي أم ال

أن أبني حقيقة هذا املوت وتكييفاته الطبية  أخرى مستفيضة، ولذلك أردت يف هذا البحث
هللا تعاىل التوفيق  سائال  منهج االستقراء والتحليل واملقارنة واالستنتاج،  ذلكيف  متبعا  والفقهية، 
 والسداد. 

 وقد قسمت البحث إىل: 

 األول: حقيقة املوت عند األطباء والفقهاء وعالماته.  املبحث

 خيصه املبكر. شالدماغي ومدى احلاجة إىل ت ين: مفهوم املوتالثا املبحث

  .غيمانبذة اترخيية عن املوت الدالثالث: املبحث 

 : مكوانت الدماغ وأسباب موته.املبحث الرابع

 املبحث اخلامس: معايري املوت الدماغي.

 .تكييف األطباء للموت الدماغيالسادس:  املبحث

 . تكييف الفقهاء للموت الدماغياملبحث السابع: 

 ملحق: ببيان قرارات اجملامع الفقهية يف املوت الدماغي 

 اخلامتة. 



 قائمة املراجع. 

 وال يفوتين أن أتقدم جلامعة الكويت ابلشكر على دعمها هلذا املشروع 

 .HJ 02/05 برقم

 

  

 

 



 املبحث األول

 حقيقة املوت عند اللغويني والفقهاء واألطباء وبيان عالماته

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول

 حقيقة املوت عند اللغويني والفقهاء

صحيح يدل على : أصل ءضد احلياة. وحروفه: امليم والواو والتا املوت عند أهل اللغة:
  .(1)ةيء وهو السكون وعدم احلركشذهاب القوة من ال

. وعرفه الباجوري أبنه: عدم (2): هو مفارقة الروح اجلسدواملوت يف اصطالح الفقهاء
 . (3)ا  أن يكون حي شأنهاحلياة عما من 

الروح فيه. وقد ذكر الدكتور  تدبقبل أن  ميتا  يشمل السقط  الباجوريوتعريف الشيخ 
  .(4)أمرينزيد يف حقيقة املوت عند الفقهاء أهنا تتلخص يف  بكر أبو

 . مفارقة الروح البدن .1

يبقى جهاز من خالص األعضاء كلها عن الروح، حبيث ال  :وأن حقيقة املفارقة .2
 أجهزة البدن فيه صفة حياتية 

 

                                 
 ، مادة موت.لسان العرب، اللغةمعجم مقاييس   (1)

 .1/68، مغين احملتاج 5/94اجملموع  6/224شرح النووي على صحيح مسلم   (2)

 .1/74حاشية الباجوري   (3)

 .225فقه النوازل ص  (4)



 املطلب الثاين

 عالمات املوت عند الفقهاء واألطباء

 : (1)خص يفتلفإهنا تء أما عالماته عند الفقها

 -5ميل األنف  -4 (2)انفصال الزندين -3اسرتخاء القدمني  -2انقطاع النفس  -1 
 -8لدة لص خصيتيه إىل فوق مع تدىل اجلتق -7اخنساف الصدغني  -6امتداد جلدة الوجه 

 البصر.  دإحدا -9برودة البدن 

 وهذه األمارات ظاهرة تدرك ابملشاهدة واحلس ويشرتك يف معرفتها عموم الناس. 

 . (3)فمنها عالمات أساسية وأخرى استداللية وأما عالمات املوت عند األطباء:

ال رجعة  توقفا  والقلب والدورة الدموية عالمات املوت األساسية: فهي توقف النفس  أما
 فيه، وهى العالمات املميزة والفارقة بني احلياة واملوت. 

وقد يتوقف القلب والنفس بسبب إجراء عملية جراحية أما الدورة الدموية فال تتوقف وال 
 . موات  ملدة ثوان، فال يكون يف هذه احلالة 

 والدورةيت يستدل هبا على توقف القلب وأما العالمات االستداللية للموت: فهي ال
  :ال رجعة فيه. وتتلخص فيما يلي توقفا  الدموية 

 حسي، وبروز حدقة العني.  هالت وعدم استجابة اجلثة ألي تنبيارختاء العض -أ

                                 
، 2/89، وروضة الطالبني 1/37، وخمتصر خليل 1/154الفتاوى اهلندية ، و 1/189انظر حاشية بن عابدين   (1)

 ، وغريها.1/326الروض املربع 

 العرب، مادة: زند. الزندان: الساعد والذراع. واألعلى منهما هو الساعد، واألسفل منهما هو الذراع لسان  (2)

للسباعي،  وأدبه، الطبيب 26وما بعدها، كتاب املوقف الفقهي للبار ص 350وية للفكي صداأل أحكامانظر   (3)
 .1996وة التعريف الطيب للموت ندتعريف املوت يف  297انظر حبث د. فيصل شاهني ص



وهى زرقة انجتة عن توقف الدورة الدموية وخاصة يف  -الرمية  -ما يعرف ابلزرقة  -ب
 األجزاء العليا من اجلثة. 

بس. وعادة ما يبدأ يف عضالت الفك األسفل واجلفنني مث ينتشر يف الوجه التي -ج
 يف األرجل.  وأخريا  والعنق والصدر والذراعني واجلذع 

التعفن. وهو حتلل أنسجة اجلسم بواسطة ميكروابت التعفن وخاصة يف األحشاء  -د
و ساعة( من الوفاة ويتأخر عن ذلك يف اجل 24ويبدأ يف اجلو احلار بعد مرور )

 البارد. 

 :(1)لييالدماغ فيما  ت العالمات الدالة على مو ثنيوقد أمجل بعض الباح 

 ية قو  ته املصاب مهما كانينبتل تمؤثرا يأل االستجابةاإلغماء الكامل وعدم  .1

  يةعدم احلركة التلقائ .2

بعد  ية[على خالف بني املدارس الطب] قائقعدم التنفس ملده ثالث أو أربع د .3
  إبعاد املنفسة.

عدم وجود أي نشاط كهرابئي يف رسم املخ بعد امراره بطريقة معينة معروفة عند  .4
 األطباء. 

اجلهاز عدم وجود أي من األفعال املنعكسة من جذع الدماغ الدالة على نشاط  .5
  :العصيب مثل

                                 
، فقه النوازل 33الدماغ للطريقى ص حبث يف االنرتنت دون ذكر صاحبه، موت 6انظر حبث موت الدماغ ص  (1)

شوقي  أمحدهناية احلياة البشرية  2/1/454ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي  -اإلنعاش للبار  أجهزة، 220ص
حبث مقدم يف احلياة  355الشربيىن  -جملة اجملمع الفقهي انظر املوت واحلياة بني األطباء والفقهاء  3/2/602

 املنظمة اإلسالمية. 1985ايتها، يناير اإلنسانية بدايتها وهن



 عدم حركة حدقة العني للضوء الشديد.  −

 . قرنية العني ىال يرمش املصاب رغم وضع قطعة من القطن عل −

 ال تتحرك مقلة العني رغم إدخال ماء ابرد يف األذن.  −

 رغم الضغط عل اجلبني ابإلهبام.  هطب املصاب جبينقال ي −

ة عند ملس احلنك وابطن احللق ابإلهبام وعدم حعدم التحكم أو الك −
 استجابة عضالت احلنجرة لتحريك أنبوب القصبة اهلوائية. 

 س. عدم وجود حركة الدمية عند حتريك الرأ −

عدة ساعات على خالص  مروروجيب إعادة فحص وظائف الدماغ من فريق أخر بعد 
ورة الدموية فان دفعندما يصاب جذع الدماغ وهو املتحكم يف جهازي التنفس والقلب وال

توقف جذع الدماغ وموته يؤدى ال حمالة إىل توقف القلب والدورة الدموية والتنفس ولو بعد 
 حني. 

  

 



 املبحث الثاين

 املبكر اجة إىل تشخيصهاحلومدى  يدماغالمفهوم املوت 

 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول

 يغمفهوم املوت الدما

ؤان اوقد انطلق فقه ،ؤان القدامىاهذا املصطلح طيب مستحدث فلم يتعرض له فقه أنمبا 
 املعاصرون من املصطلح الطيب. وقد عرفه األطباء عدة تعريفات منها: 

الدماغ يؤدى إىل توقف دائم جلميع وظائفه مبا فيها وظائف جذع دائم يف  تلف .1
 . (1)الدماغ

 . (2)توقف الدماغ عن العمل متاما وعدم قابليته للحياة .2

 . (3)خالتوقف الدائم الذي ال رجعة فيه لكل وظائف امل .3

  (4).الشخص الذي توقفت فيه بال رجعة مجيع وظائف كل املخ مبا فيه جذع املخ .4

عندما  ميتا  يعترب الكائن البشرى  [موت الدماغ]ل الشمرى أن مصطلح ويرى د/ سهي
جذع الدماغ( للدماغ وبشكل  )غيبوبة دائمة وانعدام انعكاسات كلينيكيةإل تتوقف الوظائف ا

                                 
 .47م ص1997هـ 1418 1بريوت ط -دار الفكر املعاصر  47ص -قر دلندى حممد نعيم ال-موت الدماغ   (1)

 1/220فقه النوازل د. بكر أبو زيد   (2)

(3)            HARRISON S PRIS APLES ME DCIRE, UEDITION, VOT. 

اختاره د/ رؤوف هو تعريف اللجنة  ، وهذا التعريف الذي451. رؤوف حممود سالمه صالتعريف الطيب للموت د  (4)
 .1996ديسمرب  19الرائسية ابلواليت املتحدة، كما ذكره يف حبثه حبث مقدم للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 



 . (1)اؤه، مع استمرار وظائف األعضاء األخرىغيتعذر إل

 

 املطلب الثاين

 مبكرا  تشخيص املوت الدماغي  مدى احلاجة إىل

يف  مبكرا   الدماغيذكر بعض الباحثني عدة أسباب لبيان احلاجة إىل تشخيص املوت 
 : (2)، ومن ذلك ما يليهحال احلكم ب

 ئه. اأبعض متربعا  اهتمام فريق نقل األعضاء ابستخدام امليت ابعتباره  .1

 التكاليف الباهظة للمالحظة يف العناية املركزة.  .2

يف  اآلمالاملركزة حلالة مريض آخر، قد تكون احلاجة إىل السرير يف وحدة العناية  .3
 كثر. أإنقاذ حالته 

 التقليل من الفرتة احملزنة لألقارب.  .4

متريض اإلحباط الذي يصيب العاملني يف وحدة العناية املركزة حني جيربون على  .5
 ميت.  شخصجسم 

 ة إىل املتوىف. ءاإلسا .6

  :وميكن أن نضيف إىل ذلك ما يلي

ون دمن مات قلبه  وإسعافن احملكوم عليهم ابملوت رفع أجهزة اإلنعاش ع .7

                                 
ديسمرب /19الطبية  للمنظمة اإلسالمية دمحبث مق 385موت الدماغ املأزق واحلل د. سهيل الشمرى ص  (1)

1996. 

 .1996التعريف الطيب  لندوةحبث مقدم  356موت الدماغ التعريف واملفاهيم، د. عدانن خريبط ص  (2)



 . (1)دماغه

 . (2)ترتيب أوضاع املستحقني لإلرث واختاذ ابقي اإلجراءات يف أحكام املوت .8

 

 املبحث الثالث

 نبذة اترخيية عن املوت الدماغي

حني  م،1952كان يف عام   هنائيا   موات  تنبيه إىل موضوع موت جذع الدماغ ابعتباره  أول
النظر يف الدعوى اخلاصة بشخص كان قلبه  )والية كنتاكى( بلت أحدى احملاكم األمريكية يفق

 قانونيا   معيارا  ت معيار موت جذع الدماغ كلية قال يزال ينبض ويدفع الدم من األنف، فطب
 . (3)للموت، وعدلت عن معيار توقف التنفس والنبض )أي القلب والدورة الدموية(

يد الطبيبني الفرنسيني موالريه، وغولون. ومسيا هذه  م يف فرنسا على1959 −
 .(4)وصف ملفهوم موت جذع الدماغ أولاملرحلة ما بعد اإلغماء، وكان هذا 

م املدرسة األمريكية، وهى أول من وضع املواصفات العلمية والطبية 1968 −
 . (5)ةاألمريكياخلاصة بتحديد موت الدماغ، وهي جلنة ادهوك يف جامعة هارفارد 

أبن حصول تلف دائم يف  - أعصابجراح  -وشوا  سامهندم اقرتح 1971 −
اغ ليس لدمجذع الدماغ هو الذي يشكل نقطة الالعودة، وأن ختطيط كهرابئية ا

ضروري للتشخيص، وهبذا ظهر مفهوم جذع الدماغ، ومسيت املعايري اليت 
                                 

 .231فقه النوازل لبكر بن زيد ص  (1)

 املصدر السابق.  (2)

 حبث يف االنرتنت مل أجد كاتبه. 3موت الدماغ ص  (3)

 .219زيد ص أبو بكرفقه النوازل ل  (4)

 58قر صدموت الدماغ بني الطب واإلسالم، لندى ال  (5)



 . (1)ت بناء على ذلك مبعايري منيسيوانداعتم

يف اجتماع جلنة  -موت جذع الدماغ يف بريطانيا م اعتمد مفهوم 1976 −
 .(2)د الربيطاينو وأطلقوا عل املعايري اليت اقروها ابلك -الكليات الطبية 

األطباء يف م أصدر الرئيس األمريكي وجيان أمره بتشكيل جلنة من كبار 1981 −
لدراسة موت  ؛اختصاصات خمتلفة ومن قانونني خمتصني والشؤون القانونية الطبية

ضعت هذه اللجنة معايري موحدة لتشخيص و الدماغ، مسيت ابللجنة الرائسية 
 . (3)طبيبا 56موت الدماغ وقع عليها 

  

 

 

                                 
 املرجع السابق.  (1)

 املرجع السابق.  (2)

، موت الدماغ د. 386زق واحلل د/ سهيل صأوما بعدها، وانظر لالستزادة: موت الدماغ امل 58املرجع السابق ص  (3)
يثة حول حتديد املوت د. حسن دمية واحلدر القاإلسالمية الطبية، األفكا للمنظمةم دحبث مق 821حممد خمتار ص

 .1996 ديسمرب ،، حبث مقدم يف التعريف الطيب للموت املنظمة اإلسالمية343على ص



 الرابعاملبحث 

 هتالدماغ وأسباب مو  تمكوان

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول 

 غت الدما انمكو 

 : (1)اغ من أجزاء ثالثة هيدمن الو يتك

ية والذاكرة دتوى قشرة على مراكز احلس واحلركة اإلراكرب جزء حيأوهو  -األول: املخ 
 والوعي واملراكز املسؤولة عن طباع اإلنسان وشخصيته. 

 وفيه مراكز التوازن.  -املخيخ  :الثاين

، الدموية ةر دو وهو املركز األساس للتنفس والتحكم يف القلب وال -جذع الدماغ : الثالث
 رة على الذاكرة والسلوك. ومراكز تنشيط احلركة وتثبيطها والسيط

 يناثاملطلب ال

 أسباب املوت الدماغي

 . (2)تلخص يف اآليتتإن أهم أسباب موت الدماغ 

 احلوادث.إصابة الدماغ بسبب  .1

                                 
 رسالة ماجستري، وانظر أجهزة اإلنعاش للبار، جملة جممع الفقه اإلسالمي. 22املوت الدماغي حقيقته وآاثره ص  (1)

الطبية  اإلسالميةللمنظمة  دمحبث مق 658ي واملوت الشرعي للدكتور حممد البار صالفرق بني املوت اإلكلينيكما   (2)
 .1996ديسمرب  19



 نزف داخلي ابلدماغ ختتلف أسبابه.  .2

 والتهاب الدماغ وخراج الدماغ والسحاي.  الدماغ أورام .3

 . (1)لب أو النفس الفجائيمن األسباب النادرة ملوت الدماغ توقف الق .4

  

                                 
 .133اغ دم، موت القلب أو موت ال198وفقه ص وأدبه، الطبيب  31اغ د. الطريقى صدمموت ال  (1)



 املبحث اخلامس

 غيمعايري املوت الدما

نذكر معايريه،  أن الدماغيجيدر بنا قبل أن نبني رأى األطباء والفقهاء يف تكييف املوت 
 حيث توجد مدرستان لذلك: 

 (1)لربيطانيةا: املدرسة األوىل

 : هاوأمهال بد من شروط حىت حنكم على اإلنسان ابملوت الدماغي 

 أن ال يكون هناك شك أبن الغيبوبة انجتة عن أدوية مثبطة.  -أ

توقف عملية  أووضع املريض على جهاز التنفس الصناعي بسبب اختالل  -ب
 التنفس التلقائي. 

 حتيد التشخيص السليم للسبب املؤدي للموت الدماغي.  -ج

 . (2)ية : املدرسة األمريكيةنالثا

 ويطلق عليها معايري هارفارد.

 دى أي استجابة ألشد أنواع املنبهات. بيكون املريض يف غيبوبة عميقة ال ي أن -أ

 ال يوجد أي حركة خالل فرتة مراقبة ملدة ساعة.  -ب

 ق. ئقاداس ومراقبته ملدة ثالثة فكد من انقطاع نفس املريض بفصله عن املنأالت -ت

                                 
(1)          Darioson's principles and practice of meoicine edited by ednards/ 

bouchier/ Haslet, ehilvtrs, 17th edition, 1998 ehurchill Living stone. 
(2)       Harrison,s principles of internal medicine, fauci, Wilson. Et. Of, rol. 

1:14 edition Mcgraw Hill, 1998. 



 عدم وجود أي منعكس عصيب وخاصة منعكسات جذع الدماغ.  -ث

 كيد التشخيص. ور كبري وأتدلدماغ له ختطيط كهرابئية ا -ج

 فيها.  ريغت أي دون حدوث( ساعة 24تكرر الفحوصات السابقة بعد ) -ح

كد على أن من أللت ماهباملدرستني جديراتن ابالهتمام ويتعني العمل  أن أراهوالذي  
نسان من احلكم إبهناء حياة اإل ذلكملا يرتتب على  ؛حقيقيا   موات  أصابه موت الدماغ قد مات 

 . أحكاموما يرتتب عليه من 

وهي  الدماغكر د/ حممد البار ثالث خطوات أساسية للوصول إىل تشخيص موت ذ وقد 
 : 

وجود شخص مغمى عليه بسبب اإلغماء، يتضح فيه وجود مرض أو إصابة يف  -أ
 جذع الدماغ ال ميكن معاجلتها. 

أوال عند  جلاعتعدم وجود سبب من أسباب اإلغماء املؤقتة واليت ينبغي أن  -ب
 جذع الدماغ.  أووجودها قبل تشخيص موت الدماغ 

 فحوصات السريرية ملوت الدماغ، وهي: ال -ج

 اإلغماء الكامل وعدم االستجابة ألي مؤثرات خالل ساعة من املتابعة.  .1

 توقف التنفس عند إيقاف املنفسة ملدة عشر دقائق.  .2

 السكون وعدم احلركة.  .3

ي غاغ، وينبدمعدم وجود دورة دموية لل كد منأرسم كهرابئي للمخ للت .4
أن تؤكد هذه املفحوصات كلها من قبل فريق آخر من األطباء بعد بضع 
ساعات من الفحص األول، ويشرتط أال يكون من بينهم من له عالقة 



 . (1)مباشرة مبوضوع غرس األعضاء

  

 

 

                                 
 .39,1-31املوقف الفقهي واألخالقي من قضية غرس األعضاء ص  (1)



 املبحث السادس

 التكييف الطيب للموت الدماغي

ء: يرجع إىل مدى حتقق اليقني يف موت هذا الشخص الذي طباألبني ااخلالف إن سبب 
 اإلنعاش.  أجهزةمات جذع دماغه مع عدم توقف القلب والنفس حال كونه حتت 

 حترير حمل النزاع عند األطباء:

 : أحوالتوقف القلب والدماغ ينقسم إىل ثالثة  راء جند أن تقسيم األطباء ألحوالابالستق

وية دمرة دو ع موت كل من املخ وعضالت القلب وما تشمله من اجتما  :ل األوىلاحلا
إن املوت  :ب األحيانغلأث يف دوتنفسية، وهذا هو املوت التام الذي يعرفه الناس، والذي حي

 بدءا   -توقف التنفس وفقدان الوعي، مث متوت األعضاء  فورا  يبدأ بتوقف القلب، والذي يعقبه 
 األوىل.  الدقائقيف  -ابملخ 

  :: توقف القلب والتنفس دون املخ وجذعهال الثانيةاحل

 ةور دم وتسريه عرب الدتضخ ال بديلةوهنا ميكن إسعاف هذا الشخص جبعل مضخة 
إبعطائه الصدمات الكهرابئية مع التنفس الصناعي. وال يكون  أوليك قلبه، دالدموية، أو بت

 يعد من املرضى.  وإمنا ميتا  صاحب هذه احلال 

 ون رجعة. داملخ وجذعه  تلف :ةاحلال الثالث

فهل تكون  ،ق املنفسة أبجهزة اإلنعاشيللتشغيل عن طر  قابال  ويكون القلب والتنفس 
 وفاة؟لإلنسان وهناية حلياته ليستحق صاحبها شهادة  موات  احلال  هذه

 اختلف األطباء يف ذلك على ثالثة اجتاهات على النحو اآليت: 

، حىت ولو كان القلب قطعا  ملخ عند اإلنسان يعين وفاته موت ا أن: يرى األول االجتاه



 اإلنعاش، ويستحق صاحبه شهادة وفاة.  أجهزةواجلهاز التنفسي يعمالن حتت 

  :. وأهم حججهم ما يلي(1)كثر األطباءأواىل هذا ذهب  

الستمراره  أمل أدىنون دعمل القلب بعد موت الدماغ مؤقت لفرتة قصرية  أن .1
احلياة إىل املخ، حيث وجد األطباء أن كل من أصيب مبوت ، أو عودة طويال  
يثة، إىل توقف قلبه دانتهى به األمر مع بذل كل اإلمكانيات الطبية احل الدماغ

بعد زمن قصري )ساعات إىل أيم( ابستثناء حاالت قليلة أمكن احملافظة فيها 
كان ذلك إىل أشهر، و  أسابيع، أي نسبيا  على نبضات القلب لفرتة تعد طويلة 

( 1036جد ابليس كريستوفر )و ب الطيب دمع صعوابت كبرية، ففي مراجع لأل
م(  1988 -1968بني عامي ) تقريرا  حالة موت دماغ نشرت يف ستة عشر 

 وإبقائهمتوقف القلب على الرغم من االستمرار يف عالجهم  مجيعا  كان مصريها 
يب وال حالة واحدة ب الطداإلنعاش، بل أهم من ذلك، مل يسجل األ أجهزةعلى 

 . (2)ت إىل احلياةداعمث  دماغيموت  أهناعلى  صحيحبشكل  تشخص

هذا التعريف اجلديد للموت )املوت الدماغي( ال يعىن التخلي عن اعتبارات  أن .2
 . (3)يتنفس إنساان  االحرتام والتعامل الوقور املناسب مع جسد امليت، فال ندفن 

ث يف بعض دأمارات للحياة احلقيقية، وما حيال تظهر عليه أية  دماغيا  أن امليت  .3
رجة احلرارة، داالحتفاظ ب أو ،احلاالت املرضية من: فتح العينني، أو احلركة

، وال جيوز تشخيص مثل هذه احلاالت كليا  وحنوها، فهذا يعىن عدم موت املخ  

                                 
 .البحثا انتهى إليه جملس جممع الفقه اإلسالمي، كما سيأيت نص ذلك يف مالحق و مهو   (1)

 .1988وة ند 391 - 390غ والتربع ابألعضاء تعريف وبعض التحفظات د/ خمتار املهدي صلدما انظر موت ا  (2)

 .45اغ لعبد هللا الطريقى صدمموت ال  (3)



 . (1)دماغيا   موات  

ان املتقدمة خالل أن حتديد الوفاة مبوت الدماغ قد ساد العمل به يف معظم البلد .4
ابختالف  خنتلفالعقود السابقة، وحقيقة املوت واحدة لإلنسان، جيب أن ال 

ألنه وضعت عالمات واضحة للوفاة الدماغية، وأهنا تعادل وفاة اجلسد،  ؛البلدان
وأنه مل يرجع أحد استوىف شروط التشخيص إىل احلياة، وقد كانت الدراسات 

اسات على احليواانت أو اإلنسان، وأن در اء الواضحة يف مصداقية هذا املبدأ، سو 
جه لشروط التشخيص إذا كان فيها خلل، وليس ملبدأ الوفاة و النقد جيب أن ي

 . (2)الدماغية

اإلنسان، ولكنه ليس موات يرى أن موت املخ هو أشد خطرا على حياة  :الثاين االجتاه
 حقيقيا يرخص يف إصدار شهادة الوفاة. 

رؤوف  ركتو د األطباء، منهم : الدكتور صفوت حسن لطفي، وال واىل هذا ذهب بعض
  :. وحجتهم ما يلي(3)حممود سالم

إن األشخاص الذين تنطبق عليهم معايري املوت الدماغي تظهر عليهم عالمات  .1
يف تصدر بشأهنم شهادات وفاة، فقد ثبت يف مراكز طبية كخمتلفة للحياة، ف

ة اليت ظهرت على هؤالء املرضى احملكوم عاملية خمتلفة أن ما بني عالمات احليا
  :عليهم ابملوت دماغيا ما يلي

استمرار األفعال املنعكسة من سعال وقيء، بل وحيافظ بعضهم على  -أ

                                 
ذكر حاالت ورد  270ارنته ابملفهوم الشرعي د/ خمتار املهدي صمفهوم وفاة اإلنسان من الناحية العلمية ومق  (1)

 .1996عليها من الناحية الطبية ندوة التعريف الطيب للموت 

 ، انظر موت الدماغ التعريفات واملفاهيم.385صسهيل  /د 373عدانن خريبط ص /زق واحلل دأموت الدماغ امل  (2)

 .187،460ص سالمية للعلوم الطبيةللموت املنظمة اإل -ندوة التعريف الطيب   (3)



 درجة حرارته. 

 النشاط العصيب العضلي، واالرتعاشات العضلية.  -ب

االستجابة املنعكسة يف النشاط الدموي على شكل ارتفاع يف معدل  -ج
غط الدم استجابة للتحدي يف حالة االختناق، أو النبض، وىف ض

 استجابة للمثري اجلراحي خالل حصد األعضاء. 

وميتصه، استمرار احلياة اخلاملة، فيطول شعره وأظافره، ويهضم الطعام  -د
 . (1)ذلكوغري 

الواليت املتحدة األمريكية،  :إن تعريفات موت الدماغ ختتلف عند كل من .2
موت ")اجنلرتا(، وفرنسا. حبيث ميكن أن تعد احلالة  واململكة املتحدة ،وكندا

مة  ديف بلد وليست كذلك يف بلد آخر، ولذلك رفضت بعض البالد املتق "اغدم
 . (2)كالياابن والدمنارك فكرة املوت الدماغي كحقيقة للوفاة

اجلدل دائر بني األطباء بشأن صحة أحدث الوسائل والطرق الفنية لتشخيص  إن .3
فالرسم االلكرتوين للدماغ الذي كان يستخدم يف أول األمر  املوت الدماغي،

لتشخيص موت الدماغ ثبت مؤخرا أنه غري مالئم لتشخيصه، واختبار االختناق 
ي يتعرض اآلن جلدل شديد الدماغالذي شاع استخدامه لتشخيص املوت 

كسيد أبصدد تطبيقاته، سواء ابلنسبة ملدة استمرار االختناق، أو مستوى اثين 

                                 
 ندوة التعريف الطيب للموت. 187حتيد املفهوم احلديث ملوت الدماغ د/ صفوت حسن لطفي ص  (1)

 408وة التعريف الطيب للموت يف املناقشات د، وانظر ن190حتيد املفهوم احلديث ملوت الدماغ د/ صفوت ص  (2)
ختالف من بلد إىل آخر، ومن والية ألخرى، ومن مركز آلخر، بل : إن موت املخ جمرد مفهوم يتعرض لالهونص

 نه ليس حقيقة طبية اثبتة متفقا عليها بني األطباء يف العامل.أومن وقت آلخر و 



 . (1)آخرف من مركز إىل تلكربون، أو املدة السابقة على األكسجة، فهي ختال

ت أفاد أن املو  -أستاذ التخدير جبامعة كمربدج  -هيل  -يفد دكتور د إن ال .4
يواانت، فأوىل أن يكون اإلنسان كذلك إذ إن الدماغي ال يعتد يف موت احل

يقرع  -ع الرابع الفر  -القسم األول  -م 1986الصادر عام  "مرسوم احليوان"
مث  ،لدماغهتدمري  أوالدم  ةور دحىت حيدث توقف دائم ل حيا  حليوان يعترب : "اأن

احلماية ذاهتا  -على األقل  -املرضى  مننح كي  مل حين الوقت: "أقال الدكتور هيل
ذاهتا القاضية بضرورة اليت نصر على منحها للحيوان، وأن نستخدم املعايري 

املوت قد حدث  أنقرر نلكي  الدماغالدموية أو تدمري التوقف الدائم للدورة 
 . (2)األعضاء احليوية إزالةشرع يف عملية نفعال قبل إن 

تظهر االختبارات اليت جترى للكشف عن وظائف املخ أهنا ليست قطعية  .5
الداللة، وأهنا ال تشمل كل وظائف املخ، وأهنا إن مشلت فإهنا تعكس تعطل املخ 

ن كان قد ثبت موته، إوحىت و  ،ليس أهم أعضاء اجلسم ته، وأن املخو وليس م
 . (3)ال يعىن موت الكل ءفإن موت املخ ال يعىن موت الشخص، فموت اجلز 

إلسالمية للعلوم الطبية هتا املنظمة اداعرتض مجهور األطباء املشاركني يف الندوة اليت عق
 : (4)م على هذه احلجج مبا أييت1996عام 

يرجع إىل  ا  اغيدم موات  على بعض املرضى املشخص حالتهم ظهور عالمات احلياة  .1
 خطأ يف التشخيص، وال يرجع إىل حقيقة التسليم ابملوت الدماغي. 

                                 
 .190املفهوم احلديث ملوت الدماغ د/ صفوت لطفي  يدحتد  (1)

 .196ر السابق ص داملص  (2)

 .460مد سالمه صالتعريف العلمي الطيب للموت د/ رؤوف حم  (3)

 وما بعدها. 250املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ص -وة التعريف الطيب للموتدمناقشات ن  (4)



اجلميع متفق على حتقق الوفاة ابملوت الدماغي، وال توجد فروق جوهرية يف  .2
معايري املوت الدماغي بني الواليت املتحدة األمريكية والدول األوربية، وادعاء 

 وجود اختالفات يرجع إىل أمرين : 

 االعتماد على املراجع القدمية اليت ال ميكن تطبيقها يف الوقت احلايل.  -أ

تبىن  أوفهم حقيقة هذه االختالفات، فهي اختالفات يف الصيغ،  ءسو  -ب
و ما يسمى بربوتوكوالت موت الشروط، واملستويت اإلكلينيكية، وه

 املخ.

لدامنارك ابملوت الدماغي فال يرجع إىل ما ادعاء عدم أخذ الياابن واأ
إىل تقاليدها املوروثه،  -يف الياابن  -يرجع  وإمناإنكار حقيقته العلمية، 
فقد سجلت الياابن  ذلك، ومع حبتا   عائليا   شأان  فالياابنيون يرون املوت 

ر قرارات دستص أهنام، 1996ر سان فرانسيسكو يف نوفمرب يف مؤمت
الصيغ القانونية املناسبة ملفهوم موت الدماغ، وكذلك إلجياد  قريبا  قادمة 

 . قريبا  سيحدث يف الدامنارك 

 ، ومل يعد هناك جدل بشأهنا. جدا  إن وساثل تشخيص املوت الدماغي قد تطور  .3

احليوان " :يعتمد املوت الدماغي، لتقريره أنم 1986" عام مرسوم احليوان"إن  .4
دم، أو تدمري لدماغه، فهذا اعرتاف حىت حيدث توقف دائم لدورة ال حيا  يعترب 

أنه يهاجم سرقة األعضاء  "هيل"ابملوت الدماغي. والظاهر من اعرتاض الدكتور 
 . "دماغيا  من األحياء الفقراء، وليس ممن ماتوا 

ون موته، دالقول أبن اختبارات وظائف املخ غري قطعية وتدل على تعطل املخ  .5
ا، قول ظاهر الفساد، ويدل على قلة اجلسم، وحنو هذ أعضاءوأن املخ ليس أهم 



ون دخربة صاحبه يف العناية املركزة، ويعتمد صاحبه على الصحف واجملالت 
 البحوث العلمية ومراجعها. 

ر ديرى أن للموت مفهومني: مفهوم طيب ومفهوم اجتماعي، وال تص االجتاه الثالث:
 شهادة الوفاة إال طبقا للمفهوم االجتماعي. 

وقريب من هذا ما ورد من توصيات املنظمة  (1)كتور يوسف ريزه يلليه ذهب الد إو 
إىل أن اإلنسان الذي يصل إىل مرحلة مستيقنة هي " اإلسالمية للعلوم الطبية، حيث انتهت:

ألن جترى عليه بعض أحكام  صاحلا  اة، وأصبح يموت جذع املخ يعترب قد استدبر احل
 . (2)"املوت

 وحجة هذا االجتاه ما يلي:  

إن احلقيقة اليت توصل إليها التقدم الطيب يف ماهية املوت ترجع اىل موت املخ،  - 1
فكان هذا مفهوما طبيأ، ال ميلك الطبيب إزاءه سوى إخبار اهل املريض، وهم أصحاب الشأن 

 يف التصرف، وفقا لواقعهم االجتماعي. 

جتماعي الذي إن التشخيص النهائي حلقيقة املوت يرجع إىل حقيقة الواقع اال - 2
 وأخالقية.  ودينيةيشتمل على جوانب طبية وقانونية 

  

                                 
 330ندوة التعريف الطيب للموت ص  (1)

  .677ة صة اإلسالمية للعلوم الطبيماملنظ -بدايتها وهنايتها  -ندوة احلياة اإلنسانية   (2)

 1985يناير  15وة احلياة اإلنسانية بدايتها وهنايتها يف املفهوم اإلسالمي املنعقد وهذا االجتاه جاء يف توصيات ند
 أنإىل  -على هذا العرض من األطباء  أتسيسا   -الفقهاء  رأىاجته ]، هناية احلياة البند اخلامس ونصه اثنيا  يف 

ألن جتري عليه  صاحلا   وأصبح، اإلنسان الذي يصل إىل مرحلة مستيقنة هي موت جذع املخ يعد قد استدبر احلياة
ابملصاب الذي وصل إىل حركة  خاصا  ورد يف الفقه  على ما -مع فارق معروف  -بعض أحكام املوت قياسا 

 .[املوت عليه فقد اجته الفقهاء احلاضرون إىل أتصيله حىت تتوقف األجهزة الرئيسية أحكامتطبيق بقية  أمااملذبوح، 



 

 



 املبحث السابع

 الدماغي وتالتكييف الفقهي للم

ثالثة إىل  ذلكف الفقهاء كتلي، فقد اخغالختالف األطباء يف تكييف املوت الدما نظرا  
 أقوال:

اختار هذا القول: : يرى أن املوت الدماغي هو موت شرعى حقيقة. وممن القول األول
 . م1986لسنة  5سالمي يف قراره رقم جملس جممع الفقه اإل

  ي:وأهم حجج هذا االجتاه ما يل

 إرادي  ولو تنفس أو ابل أو حترك، فما مل يكن الفعل  حيا   د  ع  املولود إذا مل يصرخ ال يـ   أن .1
ه، فيأخذ حكم استجابة لتنظيم الدماغ ال يعد أمارة حياة، وهذا واقع فيمن مات دماغ

 املولود الذي مل يصرخ. 

ما حنن  ة خمتلف فيها، مث إن املولود مشكوك يف حياته وهذا خبالفألونوقش أبن املس
 . (1)فيه، فاألصل حياة املريض، فال ينتقل عن هذا األصل إال بيقني

ن األطباء هم أهل االختصاص واخلربة يف هذا الفن، وهم مؤمتنون يف هذا اجملال، أ .2
إذا رفض  :ي علينا تصديقهم وقبول قوهلم فيما خيتص بوظيفتهم، وقد قال األطباءفينبغ

 . (2)املخ قبول التغذية مات اإلنسان

ما مفارقة أهم من العلم، غن ما قاله األطباء يف هذا اجلانب إمنا هو بقدر مبلونوقش أب
فال ينبغي  دديرت  فس، ال يعلمه إال هللا، وما دام القلب ينبض والتنفغييبالروح للجسد 

 التعجل واحلكم ابلوفاة إال بيقني. 

                                 
 .483/698 /1ج/2ر السالمي، ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي عمىت تنتهي احلياة ملختا  (1)

 2/1/484،498،506السابق  املصدر  (2)



عجز األعضاء عن خدمة الروح واالنفعال هلا دليل على مفارقة الروح اجلسد، وهذا  .3
متحقق يف موت الدماغ، فإن األعضاء ال تستجيب لتصرفات الروح، واحلركة املوجودة 

، (1)وليست انشئة عنهاعالقة هلا ابلروح، يف بعض األحيان إمنا هي حركة اضطرارية ال 
معىن مفارقة الروح للجسد: انقطاع تصرفها من  ":(3)،(2)ليلهم مبا قاله ابن القيمدوا دوأي

 . (4)"اجلسد خبروج اجلسد عن طاعتها

 . (5)هوقد نوقش هذا الدليل من عدة وجو 

، بل الزال بعضها الدماغعدم التسليم بعجز كل األعضاء يف حالة موت  -أ
  .رئتني، وهذا كاف يف إبطال الدليلاليستجيب: كالقلب و 

احلركة االضطرارية اليت ذكروها دليل على وجود الروح وتعطل ابقي األعضاء  -ب
 ك األعضاء. تلدليل على ضعف الروح أو فساد 

منهما  زايل شاهد عليهم، بيان ذلك أن كال  غاستشهادهم بقول ابن القيم وال -ج
نه يف حالة موت الدماغ مل تفسد  جعل العربة بفساد األعضاء كلها، ومعلوم أ

 كل األعضاء. 

وهذا معناه  ا  دحمد تعريفا  ال يوجد نص شرعي من القرآن والسنة يعرف املوت وعالماته  .4
أن الشارع حبكمته قد تركها لالجتهاد البشرى واخلربة البشرية القابلة للتطور مع تطور 

                                 
 .361ية يف الشريعة اإلسالمية للفلكي صدو األ أحكام  (1)

 .242الروح البن القيم ص  (2)

 (.4/525إحياء علوم الدين )  (3)

 املرجعان السابقان.  (4)

 .362وية صداأل أحكام  (5)



 . (1)املعرفة البشرية

بليل أن  ؛املوت النهائي هو موت جذع الدماغ وإمنا، هنائيا   موات  ن موت القلب ال يعد أ .5
، وال أحد يعد املريض قد موات  عد يعملية زرع القلب بعد استئصال القلب األصلي ال 

مع  حيا  قلبه األصلي قد مات، وكذا من أخذ القلب منه فإن قلبه ال يزال  أنمات، مع 
 . (2)أن صاحبه قد مات منذ زمن

الكالم عنه هو من مات  دألن ما حنن بصد ؛عن حمل النزاعكر خارج ذ ونوقش أبن ما 
بعد موت جذع دماغه وقبل توقف القلب  شرعا  اغه وحتلل، واخلالف يف وفاته دمجذع 

اغه حي، فليس مما دمليل جذع دوالتنفس اللذين يعمالن بسبب اآللة، وما ذكر يف ال
 . (3)حنن فيه

ا كانت قد بدأت بتعلق خملوق مساه إن حياة اإلنسان تنتهي بعكس ما بدأت به، فإذ .6
هللا الروح ابلبدن بناء على أمر هللا وقدره فإن انتهاء هذه احلياة ال بد كائن مبفارقة هذا 
املخلوق للجسد الذي تعلق به، وهذه نتيجة منطقية أصلها قاعدة السببية املتحكمة يف 

 . (4)هذا الوجود

حقيقة. واىل هذا ذهب بعض  شرعيا   موات  يرى أن املوت الدماغي ليس  :القول الثاين
 مبا يلي:  واحتجوالباحثني، منهم: الدكتور توفيق الواعي وغريه. 

تِن ا ع ج با  )قوله تعاىل:  .1 ِإْذ أ و ى *أ ْم ح ِسْبت  أ نَّ أ ْصح اب  اْلك ْهِف و الرَِّقيِم ك ان وا ِمْن آي 
ي ة  ِإىل  اْلك ْهِف فـ ق ال وا ر بَـّن ا آتِن ا ف ض ر بـْن ا ع ل ى *ِمن لَّد نك  ر مْح ة  و ه يِ ْئ ل ن ا ِمْن أ ْمران  ر ش دا   اْلِفتـْ

                                 
 .1996ندوة التعريف الطيب للموت  299فيصل شاهني ص /د ،تعريف املوت  (1)

 .3/2/57هناية احلياة اإلنسانية وجملة جممع الفقه وجملة اجملتمع  178موت الدماغ بني الطب واإلسالم   (2)

 .43موت الدماغ للطريقي  (3)

 وة التعريف الطيب للموت.د، ن300تعريب املوت د/ فيصل شاهني ص  (4)



دا    . (1)(مث َّ بـ ع ثْـن اه ْم لِنـ ْعل م  أ ي  احْلِْزب نْيِ أ ْحص ى لِم ا ل ِبث وا أ م دا  *آذ اهِنِْم يف اْلك ْهِف ِسِنني  ع د 

ليل دفيها  اآليتأيقظناهم وهذه  : أن قوله سبحانه وتعاىل )بعثناهم( أيوجه الداللة
للحكم بكون  كافيا    واضح على أن جمرد فقد اإلحساس والشعور وحده ال يعترب دليال  

 . (2)اآليةكما دلت عليه   ميتا  اإلنسان 

 نوقش هذا الدليل مبا يلي: 

 الدماغ إمنا هو زوال الشعور واإلحساس  ت: إنه مبىن على أن مو ُ  أوال  

ر احلياتية لإلنسان مبا ال يبقى به مهو تعطل مركز األوا وإمناقط، وهذا مل يقل به أحد 
نه ال أمل يف إعادة حياة من أحياة بعد رفع أجهزة اإلنعاش، فإن األطباء جممعون على 

أال ترى أنه إذا فصلت  ،احلياة فيه أسبابثبت تشخيص موت دماغه العتبار ارتباط 
 . (3)ون رجعةدتلك األجهزة يتوقف التنفس ب

ألن ما حصل ألصحاب الكهف هو نوم طبيعي  ؛هذا خارج عن حمل النزاع :اثنيا  
 . (4)وليس فيه شيء من اإلغماء وال من املوت، وهو كرامة هلؤالء الفتية

 . (5)[اليقني ال يزول ابلشك]قاعدة  .2

 ؛أن اليقني يف هذه احلالة املختلف فيها هو حياة املريض ابعتبار األصل وجه الداللة:
ن دماغه ميت، فوجب علينا اعتبار اليقني املوجب وألنه ينبض، والشك يف موته أل

                                 
 .12:  9 الكهف أية  (1)

وجملة  473وة احلياة اإلنسانية صدحقيقة املوت واحلياة يف القران واألحكام الشرعية د. توفيق الواعي، من حبوث ن  (2)
 .3/2/705جممع الفقه 

 كتوراه.د رسالة  24أثر املوت يف التصرفات الشرعية د/ فهد الرشيدي ص  (3)

 .39موت الدماغ د. الطريقى   (4)

 .50األشباه والنظائر للسيوطي ص  (5)



 . (1)يوجب علينا احلكم مبوته مثلهللحكم حبياته، حىت جند يقينا 

يف بقاء  أملأبن من ماتت دماغه مل يعد له  علميا  هذا: أبن اليقني هو ما ثبت  ونوقش
 احلياة. 

 . (2)[انك  كان على ما  األصل بقاء ما]قاعدة  .3

 . (3)لى هذا األصلعوجه الداللة: أن األصل هو احلياة، فيبقى األمر 

 هذا: مبا ورد يف مناقشة قاعدة اليقني.  ونوقش

االستصحاب ووجه ذلك: أن املريض قبل موت دماغه متفق على أنه حي فيستصحب  .4
 . (4)فيها هذا احلكم إىل هذه احلالة اليت اختلف

 قشة قاعدة اليقني. ونوقش هذا: مبا ورد يف منا

 . (5)من عالمات املوت ال تتحقق يف ميت الدماغ ءأن ما ذكره الفقها .5

ونوقش هذا: أبن ما ذكره الفقهاء من عالمات للموت ليست توقيفية مع ظنيتها، 
 ويعطي هللا ألهل كل عصر من العلم ما يسري حياهتم. 

ار املريض يف هذه حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، وال شك أن احلكم ابعتب .6
 . (6)فيه حمافظه على النفس حيا  احلالة 

                                 
 وهنايتها.ندوة احلياة اإلنسانية بدايتها  472حقيقة املوت واحلياة د. توفيق الواعي ص  (1)

 .57األشباه والنظائر البن جنم   (2)

 .478حقيقة املوت واحلياة ص  (3)

 .232النوازل ص هفق  (4)

 .40اغ للطريقي صدمموت ال  (5)

 .347اجلراحة الطبية ص أحكام  (6)



 نفسا  أبن حفظ النفس معترب يف حال حياهتا، ومن ماتت دماغه مل يعد  :ونوقش هذا
 عند من قال ابملوت الدماغي. 

 : (1): يرى أن للموت مستوينيالثالثالقول 

 أحكام املوت. يكون مبوت الدماغ، وهذا يرتب على صاحبه بعض  :املستوى األول

يكون مبوت الدماغ وتوقف سائر األجهزة الرئيسة ابجلسد، وهذا يرتب  :املستوى الثاين
 على صاحبه بقية أحكام املوت من دفنه وتنفيذ وصايه وتوريث ماله. 

هتا الثانية واىل هذا االجتاه الثالث ذهبت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندو 
م، كما ذهب الدكتور حممد سليمان األشقر، والشيخ حممد خمتار 1996م، والتاسعة 1985

واستدلوا مبا  (2)وآخرونالقرضاوي، السالمى واألستاذ عبد القادر العماري، والدكتور يوسف 
 يلي: 

 ة القولني السابقني. دلأاجلمع بني  .1

فهناك احلياة اخللوية،  :من احلياة إن اجلسم البشرى حيتوى على مستويت متعددة .2
املوت يكون على نفس  ذلكواحلياة اجلنينية، واحلياة املستقرة، واحلياة غري املستقرة، فك

 اخلاصة.  أحكامهتلك املستويت، ويكون لكل مستوى منها 

موت هنائي ال  -قيقة دالطبية ال هلضوابط ا  وفق -ن املوت الدماغي أبهذا:  ونوقش
ألن  ؛على احلياة دليالليس  هة معورة الدمويدوما حيدث من تنفس وحركة ال ،هرجعة في

لقائية اجلسم، فإذا ما توليس ب نعاشاإل أجهزةك احلركة إمنا هي بتأثري تلهذا التنفس و 

                                 
 .439ندوة احلياة اإلنسانية ص -حبث هناية احلياة د. حممد سليمان األشقر   (1)

)التوصيات(. وندوة  677وما بعدها وص 439،448،453،540ندوة احلياة اإلنسانية املرجع السابق ص  (2)
 .الطبيةاملنظمة اإلسالمية للعلوم  -م 1996املوت الدماغي 



إذ ال  ؛. فال وجه لتقسيم املوت إىل مستوينيمتاما  رفعت تلك األجهزة سكن اجلسد 
 واسطة بني النفي واإلثبات. 

 الرأي املختار 

حكم املوت ابملوت الدماغي بضوابطه الطبية الدقيقة هو والذي يظهر يل أن اعتماد 
فاملوت الدماغي هو موت للمراكز احليوية  ،ألن أهل االختصاص قرروا ذلك ؛األقرب واملختار

ألن تنفسه بواسطة  ؛ميتا  يعد  اإلنسان املنطقة فإنفإذا ماتت هذه  ،الواقعة يف جذع الدماغ
استمرار النبض من القلب،  ذلكوك ،احلياة لإلنسان يعطيوال  ،مهما استمر ال قيمة له اآللة

بل وتدفق الدم يف الشرايني واألوردة ال يعد عالمة على احلياة طاملا أن الدماغ قد توقفت حياته 
ون عليه اليقني دما يستن فجل   ،ال رجعة فيه. أما ابلنسبة للفقهاء القائلني بعدمه اتما   توقفا  

ظنية،  الفقهاء لدىهرة للموت لظاحلقيقة أن العالمات اواملوت الدماغي عندهم ظين، وا
العالمات الظنية، من دقة  أكثرية صليست بيقينية، خبالف ما لدى األطباء من وسائل تشخي

بناء على تلك  ،بدليل ما ورد ذكره يف بعض كتب الفقهاء من دفن أحياء على أهنم أموات
كثر الذين ميوتون أإن ]( ما نصه: 1/572)العالمات الظاهرة. يقول ابن عابدين يف حاشيته 

 . [اك املوت احلقيقي إال على أفاضل األطباءدألنه يعسر إ ؛ابلسكته يدفنون وهم أحياء

حتديد املوت، وهو ما يقرره الفقهاء حىت القائلني منهم  قة يفدكثر أبل أصبح الطب 
 بعدم املوت الدماغي. 

  

 

 ملحق ببيان

 قهية املتعلقة ابملوت الدماغيالقرارات يف اجملامع الف



 اإلسالمي  قرار جملس جممع الفقه

 بشأن )أجهزة اإلنعاش(  7/1986/ 3( د5القرار رقم )

ورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة داإلسالمي املنعقد يف  هإن جملس جممع الفق
م، بعد 1986 وبرأكت 16إىل  11املوافق  هـ1407صفر  13إىل  8هلامشية من األردنية ا

تداوله يف سائر النواحي اليت أثريت حول موضوع )أجهزة اإلنعاش( واستماعه إىل شرح 
 مستفيض من األطباء املختصني. 

 شرعا  الشخص قد مات، وترتتب عليه مجيع األحكام املقررة  أنيعترب شرعا  قرر ما يلي:
 للوفاة عن ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العالمتني التاليتني: 

 ه يأبن هذا التوقف ال رجعة ف ءاتما، وحكم األطبا توقفا  إذا توقف قلبه وتنفسه  .1

، وحكم األطباء االختصاصيون هنائيا   تعطال  طلت مجيع وظائف دماغه عإذا ت .2
 اخلرباء أبن هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل. 

كان بعض األعضاء    وإذالشخص، ويف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة على ا
  .ليا بفعل األجهزة املركبةآال يزال يعمل  مثال  كالقلب 

 . 1996 أكتوبرعمان  -ن داألر  -ر يف دص

 وث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية. حائمة للبدقرار اللجنة ال

 هـ30/6/1409( بتاريخ 12086قم )ر فتوى 

ورد إىل مساحة الرئيس العام  العلمية واإلفتاء على ما لبحوثلفقد اطلعت اللجنة الدائمة 
مدير إدارة الشؤون الدينية الية الغربية، عن طريق شمون الدينية ابملنطقة الالشؤ ير فرع دمن م

واتريخ ( 1508للقوات املسلحة إىل اللجنة من إدارة البحوث العلمية واإلفتاء رقم )



ورد إلينا شرح ضابط التوعية اإلسالمية " :نصه. وقد سأل سؤاال هذا هـ28/3/1409
. املبىن على هـ13/3/1409نطقة الشمالية الغربية بتاريخ وات املسلحة ابملقمبستشفى ال

ة الشمالية الغربية املؤرخ يف خطاب رئيس األطباء مبستشفى القوات املسلحة ابملنطق
اإلنعاش يف النقاط اليت  والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات هـ12/3/1409
كرها يف دليل سياسة العمل واإلجراءات املرفقة، أنمل من فضيلتكم التكرم ابختاذ ما ذ ورد 

العمل مبوجبه يف  ذلك، ليتم على ضوء وإشعارانمها، دترونه، أو فتوى جبواز هذه النقاط من ع
 م. مستشفى القوات املسلحة ابملنطقة الشمالية الغربية. هذا وهللا حيفظك

 الية: تهذا واحلاالت اليت وردت يف دليل سياسة العمل واالجراءات هي ال

 إذا وصل املريض متوىف. :أوال  

بعالمة عدم إجراءات اإلنعاش، وبناء على رفض  خمتوما  إذا كان ملف املريض اثنيا: 
  .املريض أو وكيله يف حالة عدم صالحية املريض لإلنعاش

ء أن من غري املناسب إنعاش املريض، عندما يكون من الواضح : إذا قرر ثالثة أطبااثلثا  
 ن املوت حمقق. أأنه يعاىن من مرض مستعص غري قابل للعالج، و 

وىف حالة مخول  ،كليهما  أو جسميا  أو  عقليا   أكيد: إذا كان املريض يف حالة عجز رابعا  
لسرطان يف مرحلة اغية املسببة للعجز، أو مرض ادمذهين مع مرض مزمن، مثل السكتة ال

أو أمراض اهلزال وتكرار توقف القلب  ،يددمتقدمة، أو مرض القلب والرئتني املزمن الش
 والرئتني. 

لف يف الدماغ مستعص على بتليل على اإلصابة دإذا وجد لدي املريض  خامسا :
 العالج، عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتني ألول مرة. 

وغري مالئم لوضع معني، حسب رأي  الرئتني غري جمد  : إذا كان إنعاش القلب و سادسا  



واألطباء ملزمون إبجراء إنعاش القلب  ،احلاضرين، فإن رأي املريض الذايت ال يهم ءاألطبا
 وي املريض طلب هذا النوع من العالج إذا كان غري جمد. ذوالرئتني، وال حيق ل

 : يراسة اللجنة أجابت مبا يلدوبعد  

 . اإلنعاشريض إىل املستشفى وهو متوىف فال حاجة الستعمال جهاز إذا وصل امل أوال:

صني صذا كانت حالة املريض غري صاحلة لإلنعاش بتقرير ثالثة من األطباء املتخاثنيا: إ
 الستعمال جهاز اإلنعاش.  - أيضا   -الثقات، فال حاجة 

 ثالثةحمقق بشهادة غري قابل للعالج، وأن املوت  مستعصيا  إذا كان مرض املريض  اثلثا :
 من األطباء املختصني الثقات، فال حاجة الستعمال جهاز اإلنعاش. 

مرض  أويف حالة مخول ذهين مع مرض مزمن،  أوإذا كان املريض يف حالة عجز  رابعا :
السرطان يف مرحلة متقدمة، أو مرض القلب أو الرئتني املزمن، مع تكرار توقف القلب والرئتني، 

 األطباء املختصني الثقات ذلك، فال حاجه الستعمال جهاز اإلنعاش.  وقرر ثالثة من

مستعص على  الدماغإذا وجد لدى املريض دليل على اإلصابة بتلف يف  خامسا :
الستعمال جهاز  -أيضا  -العالج، بتقرير ثالثة من األطباء املختصني الثقات، فال حاجة 

 اإلنعاش لعدم الفائدة يف ذلك. 

 رأي، وغري مالئم لوضع معني، حسب كان إنعاش القلب والرئتني غري جمد    إذا سادسا :
ثالثة من األطباء املختصني الثقات، فال حاجة الستعمال آالت اإلنعاش، وال يلتفت إىل رأى 

 ليس من اختصاصهم.  ذلكأولياء املريض يف وضع آالت اإلنعاش أو رفعها، لكون 

 : اإلسالميةة مظناختيار امل

ية )احلياة اإلنسانية( سنة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوهتا الثان اختارت



م: القول جبواز إيقاف أجهزة 1996سنة  (م. والتاسعة )التعريف الطيب للموت1985
املنظمة اعتمدت املوت  أندون وجوبه، مع األخذ يف االعتبار  دماغيا  اإلنعاش عن امليت 

 : ما يليم. 1985)احلياة اإلنسانية( سنة  ندوةجاء يف توصيات  وقد - حقيقيا   موات  الدماغي 

 ؛قوم صعوبة يف معرفتهتيقع املوت فال  عندماكثر األحوال أ: رأت الندوة أنه يف أوال   
على الكشف الطيب الظاهري الذي  اعتمادا  أو  ،أماراتإىل ما تعارف عليه الناس من  استنادا  

 احلي من امليت.  يستبني غياب العالمات اليت متيز

وهي عادة تكون حتت مالحظة طبية  - دوة أن هناك حاالت قليلة العدندتبني لل اثنيا:
تكتسب  -شاملة ودقيقة يف املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة ووحدات العناية املركزة 

المات ولو بقيت يف اجلسم ع أمهيتها اخلاصة من وجود احلاجة املاسة إىل تشخيص الوفاة فيها
قائية يف تلكانت هذه العالمات أمي على أهنا من عالمات احلياة، سواء دتعارف الناس من ق

 اثر أجهزة اإلنعاش املوصولة ابجلسم. آمن  أثرا  بعض أعضاء اجلسم أم كانت 

وقد تدارست الندوة ما ورد يف كتب الرتاث الفقهي من األمارات اليت تدل على  اثلثا :
نذاك آاملوت متثل هذه االجتهادات ما توافر  دنه يف غيبة نص شرعي حيدواتضح هلا أ ،املوت

 طبيا   أمرا  ألن تشخيص املوت والعالمات الدالة عليه كان على الدوام  ونظرا  من معرفة طبية. 
الشرعية، فقد عرض األطباء يف الندوة الرأي الطيب املعاصر فيما  أحكامهميبين مبقتضاه الفقهاء 

 ت.حبدوث املو خيتص 

 وضح للندوة بعد ما عرضه األطباء:  رابعا :

املنوطة هبا  املخاملعتمد عليه عندهم يف تشخيص موت اإلنسان، هو مخود منطقة  أن
 . املخالوظائف احلياتية األساسية، وهو ما يعرب عنه مبوت جذع 

إن تشخيص موت جذع املخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حاالت بعينها قد تكون 



 ن يف وسع األطباء إصدار تشخيص مستقر يطمأن إليه مبوت جذع املخ. إا شبهة، و فيه

، مؤقتا  من األعضاء أو الوظائف الرئيسية األخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف  أيإن 
ولكن ميكن إسعافه واستنقاذ عدد من املرضى ما دام جذع املخ حيا... أما إن كان جذع املخ 

انتهت حياته، ولو ظلت يف أجهزة أخرى من يكون املريض قد  وإمناه قد مات فال أمل يف إنقاذ
 صائرة إىل توقف ومخود اتم.  املخاجلسم بقية من حركة أو وظيفة هي بال شك بعد موت جذع 

على هذا العرض من األطباء، إىل أن اإلنسان الذي  أتسيسا  : اجته رأي الفقهاء خامسا  
ألن جترى  صاحلا   وأصبحيعترب قد استدبر احلياة،  املخ يصل إىل مرحلة مستيقنة هي موت جذع

ابملصاب  خاصا  على ما ورد يف الفقه  -مع فارق معروف- قياسا  عليه بعض أحكام املوت، 
 الذي وصل إىل حركة املذبوح. 

بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا حتقق موت جذع املخ بتقرير جلنة  سادسا :
 ئذ إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعية. طبية خمتصة جاز حين

عريف الطيب للموت يف ت املنظمة هذه التوصية يف توصيتها )بياهنا( يف ندوة التدعاأمث 
م، وأضافت يف ذلك البيان الشروط الواجب اختاذها لضمان سالمة تشخيص 1996ديسمرب 

 موت جذع املخ. 

 رة:صدرت فتواتن من الوزا –فتوى وزارة األوقاف الكويتية 

جلستها املنعقدة يف وقد ورد السؤال إىل جلنة الفتوى بوزارة األوقاف الكويتية يف  .1
رعد عبد  /كتورد م. من كل من ال14/12/1981املوافق  هـ1402صفر  18

عبد الرمحن  /ركتو د مدرس يف كلية الطب جبامعة الكويت، وال -الوهاب شاكر 
  ه:وكان نص أخصائي الباطنية مبستشفى الصباح -محود السميط 

كد من حصول املوت الدماغي، الذي تتوقف فيه كل وظائف أيف حالة الت"



موت بقية أعضاء اجلسم لوال وجود أجهزة إنعاش التنفس  فورا  ، ويتبعه الدماغ
موت بقية أعضاء اجلسم ولو لبضعة أيم فقط : هل  روالقلب وغريمها، اليت تؤخ

ن، إلهناء هذه احلالة املصطنعة، واليت جيوز للطبيب املسلم العمل، وأبسرع ما ميك
  دفنه؟".وتؤخر توقف بقية أعضاء اجلسم عن العمل أليم،  رتؤخ

 ت اللجنة مبا يلي: تفأوقد 

كثر من أيعيش  وانه ال ،أنه إذا قطع األطباء أبن هذا املصاب ال ميكن شفائه "
ة من عدة أيم مع وضع هذه األجهزة عليه، ووجد من هو أحوج هلذه األجهز 

 حوج. ب رفع هذه األجهزة عنه ووضعها لألهذا املصاب، فيج

ىن أمل دإذا كان هناك أ - وجواب   -أما إذا مل يكن هناك حاجة لرفعها عنه فتبقى 
 يف شفائه. 

إن شاء : للطبيب مرتوكا  أما إذا مل يكن هناك أدىن أمل يف شفائه فيكون األمر 
 ميتا   ميكن اعتبار هذا الشخص هذه األجهزة، أو صرفها عنه. والت أبقاه حت

. وعلى هذا ا  مبوت دماغه مىت كان جهاز تنفسه وجهازه الدموي فيه حياة ولو آلي
كالقلب والرئتني   - رئيسا  وال سيما إذا كان  -فال جيوز أخذ عضو من أعضائه 

 :ريه، أو لالحتفاظ هبا للطوارئ. كما أنه ال جترى عليه أحكام املوتغها لئإلعطا
ريث، واعتداد زوجته، وتنفيذ وصايه، إال بعد موته احلقيقي، وتعطيل كل من التو 

 أجهزته. 

 29/9/1984ت يف داعوهذا احلكم الذي أصدرته اللجنة على سبيل اجلزم،  .2
 فشككت فيه، فقد أصدرت الفتوى التالية وبناء على استفتاء مشابه: 

احلركة والتنفس حىت  ،ال حيكم ابملوت إال ابنقضاء مجيع عالمات احلياة"



مع بقاء  والنبض، فال حيكم ابملوت مبجرد توقف التنفس أو النبض أو موت املخ،
من  ئشأي عالمة من العالمات الظاهرة أو الباطنة اليت يستدل هبا على بقاء 

ل عن هذا األصل ابلشك، ألن دن األصل بقاء احلياة، فال يعاحلياة. وذلك أل
وهى ترى أن األمر  مبدئيا  نتهت إليه اللجنة اليقني ال يزال ابلشك. هذا ما ا

 . "يستحق مزيدا من البحث املشرتك بني األطباء والفقهاء

  

 

  

 اخلامتة

 : النتائجأهم 

 طبا   ميتا  الدماغ الذي حيتوى املراكز األساسية للحياة يعد صاحبه  جذعموت  .1
 ت الالزمة. كد من تشخيصه ابلوسائل احلديثة واألخذ ابالحتياطاأبعد الت وشرعا  

عند معظم الفقهاء وجرت عليه حبوث فقهية  مقبوال  مفهوم املوت الدماغي أصبح  .2
 . مرفوضا  بني معارض وموافق بعد أن كان 

حقيقة املوت، ومبا أنه أصبح يف الوقت احلاضر من  ددعدم وجود نص شرعي حي .3
ه يف اختصاص األطباء وقد قرروا العمل به، فإنه على الفقهاء االلتزام مبقتضا
 األحكام الشرعية. وهلذا ال يرتك تشخيص املوت للفقهاء وال لعامة الناس. 

 التوصيات:

وضع قوانني وتشريعات تعتمد العمل ابملوت الدماغي، ال سيما وأن املوت  .1
من الدول  كثريا  عن أن   فضال  الدماغي انتشر بكثرة نتيجة احلوادث املرورية، 



 لة الكويت. دو مبا فيها  اإلسالمية تفتقد ملثل تلك القوانني

وضع ضوابط وشروط حمددة وواضحة ودقيقة يف تشخيص املوت الدماغي جتمع  .2
للحياة، وميكن االستعانة ببيان املنظمة  حتوطا  املدارس الطبية العاملية املختلفة، 

 . 1996مية للعلوم الطبية يف عام اإلسال

رفع أجهزة العناية الفائقة، دراسة اآلاثر الفقهية املرتتبة على املوت الدماغي من  .3
ك تلوات بعد استخراج شهادة وفاة الختاذ مثالجة األ وإيداعهونقل األعضاء، 

املوت كالتجهيز للدفن  أحكاماإلجراءات وغريها مما ورد يف الفقه اإلسالمي من 
 والصالة عليه، وحلول ديونه، وتوريث أمواله، واعتداد الزوجة. 

  

 



 مراجع البحث ومصادره

 واملصادر ابللغة العربية:  ال : أهم املراجعأو 

وة الطبية نداألفكار القدمية واحلديثة حول حتديد املوت د/ حسن حسن علي/ ال .1
 التعريف الطيب للموت. 

حتديد/ املفهوم احلديث ملوت الدماغ د/ صفوت حسن لطفي مقدم يف الندوة  .2
 الطبية التعريف الطيب للموت. 

التعريف الطيب  ندوةت د/ رؤوف حممود سالم/ التعريف العلمي الطيب للمو  .3
 للموت. 

وة الطبية التعريف ندتعريف املوت د/ فيصل عبد الرحيم شاهني، حبث مقدم يف ال .4
 الطيب للموت. 

احلياة  ندوةحقيقة املوت واحلياة يف القران واألحكام الشرعية د/ توفق الواعي.  .5
 اإلنسانية بدايتها 

 القاضي. ندوة احلياة اإلنسانية بدايتها.  دأمحالقلب وعالقته ابحلياة د/  .6

التعريف  ندوةواملوت الشرعي د/ حممد البار.  اإلكلينيكيما الفرق بني املوت  .7
 الطيب للموت. 

 وة احلياة اإلنسانية بدايتها. دمىت تنتهي احلياة د/ خمتار السالمي. ن .8

. د/ خمتار أعي مفهوم وفاة اإلنسان من الناحية العلمية ومقارنته ابملفهوم الشر  .9
املنعقد يف الكويت  وة الطبية التعريف الطيب للموتنداملهدي حبث مقدم يف ال

 . 1996ديسمرب 



املوت واحلياة بني األطباء والفقهاء د/ عصام الشمري حبث مقدم احلياة  .10
 . 1985يناير  ندوةاإلنسانية بدايتها وهنايتها يف 

د/ خمتار املهدي .تحفظات أموت الدماغ والتربع ابألعضاء تعريف وبعض ال .11
حبث مقدم يف ندوة السياسة الصحية األخالقيات والقيم اإلنسانية من منظور 

 إسالمي. 

التعريفات واملفاهيم د/ عدانن خريبط الندوة الطبية التعريف الطيب  الدماغموت  .12
 للموت. 

ة الطبية التعريف الطيب دو موت الدماغ املأزق واحلل د/ سهيل الشمرى الن .13
 موت. لل

 وة التعريف الطيب للموت. دحممد زهري القامسى. ن /موت الدماغ د .14

عصام الشربيىن، الندوة الطبية التعريف  /موت جذع املخ مراجعة ومناقشة د .15
 الطيب للموت. 

 د/ حممد شريف خمتار. ندوة السياسة الصحية. .أ الدماغت و م .16

حقوق  2 - 5وىل الطريقى ط أ أمحدد/ عبد هللا بن حممد بن أ.موت الدماغ  .17
 الطبع حمفوظة للمؤلف. 

 24اريخ ة احلياة اإلنسانية بدايتها وهنايتها يف املفهوم اإلسالمي املنعقدة بتدو ن .18
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