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 مقدمة

الحمددد هلل حددد حمددد ح متددت ح متددن وعددن سددتطانن دعانددا  لدد  الخيددرح 

وأمرنددا بددنح وادددانا  ليددنح وح،نددا عتيددنح اانطتقددت اتاددراد والمماعددات وال دد و  

وقد رسم اهلل سبحانن لهدم الطريددح وبدين لهدم الحددح واتمم رامين الظفر بنح 

وأننل عتيهم ال تا  ليتومدوا أادداف اياتدن بمدا أ مدل بدن ال دراها وختمهدا بدنح 

وبالن مة المهداة التي اختاراا سبحانن ورضديها لهدم بمدا أعتندن مدن قولدن عدن 

ْسدَ َم اْلَيدْوَم َأْ َمْتدتل َل لدْم َديدَن لْم َوَأْتَمْمدتل َعَتدْي لْم نَ   ومل: ْ َمَتدي َوَرَضديتل َل لدمل اسَْ

،ْددمي َاددَلنَّ التَّددَن َ فلددور  َرَحدديم  ددددْ طلرَّ َاددي َمْخَمَصددةي َ يدددددَديًنددا َاَمددَن اضْ  َتَمدداَنفي َسَ  َر مل

 [ .3الماهدة: 

 لد  الختدد  اادة رسدوال أمينداح  -صت  اهلل عتيدن وسدتم  -وماء النبي

مبددادا اسسدد م وأصددولنح سددننن  مبتغددا رسددالة ربددنح حفيظددا عتيهددا داعيددا  لدد 

 وقواعد .

ا ددرب بددصلر صدددرنا وأنال عددن قتوبنددا الغفتددة. اصددتوات اهلل وسدد من 

متمددان ومطردان عتيدر يدا سديدنا يدا رسدول اهلل حادي  دل حدين وان حادي  دل 

 نمان وم ان.

 أما ب دححح                                               
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لتامددة قددد ااتمددت بحيدداة اسنسددان ح و ددان اددلن اددص  ال ددري ة ال امتددة ا
مقصددد حفددظ الددنفه مددن أاددم مقاصددداا ح اقددد أمرنددا اهلل ت ددال  بالحفدداظ عتدد  

تَدَداَوْوا َادَلنَّ »النفه ح و صلر رسول اهلل صدت  اهلل عتيدن وسدتم أمرندا بالتدداو  
 « . (1)اءي َواَحدي اْلَهَرمل التََّن َعنَّ َوَملَّ َلْم َيَضْا َداًء َ الَّ َوَضَا َلنل َدَواًءح َ ْيَر دَ 

وال صر الحديث ي هد حقاهد عتمية ااهتة وتطورات مصاتة خاصدة ادي ممدال 
الط  ح اص  التطورات  ن لم تت يف ما ال رع اسوف ت ون وباال عتد  ال دالم 
ح ومن عظمة اص  ال ري ة أنها لم تترر  بيرة وال صدغيرة  ال وتحدد،ت عنهدا ح 

تم ا ت ااها مدخخرا ص رادا القدران ال دريم مدن أ ،در وما نال انار حقاهد عتمية 
من ألف ورب ماهة عام ح وما نال انار من القضدايا واتمدور التدي لدم ت ت دف 

 ...ساعة ال تفند وال تنقص وال تنتهيب د ح وستظل اص  ال ري ة حت  قيام ال
ومددن أاددم المسدداهل المسددتحد،ة التددي ،ددار حولهددا المدددل طبيددا واقهيددا: 

ادي ضدوء الدرأ  الفقهدي المنضدبط الددما ي وت ييفدن ال درعي ح حقيقة الموت 
 بمينان ال رع اسس مي الح يم.

لددصا اتحددت اددص  ال ددري ة الغددراء بددا  االمتهدداد أمددام عتمدداء اسسدد م  
ليسدد وا السدد ي الح،يددث لبيددان اتح ددام ال ددرعية المترتبددة عتدد  اددص  النددوانلح 

ادص  المددلهماتح ويضد وا  ايقدموا لتب رية مم اء نورًا تستضيء بن اي دم 
 لها منهمًا يضبط اص  المستمداتح اتتومن ومهة الحد والصوا .

ندددوات عتميددةح  -لدراسددة تتددر المسددتمدات   -ولتغددرذ صاتددن أقيمددت 
ومماما اقهية عديدةح امتمدا ايهدا أادل االختصداص والخبدرة وال تدم والم رادة 

                                           

( وح دددم اتلبددداني : صدددحي  ح 4855حدددديث رقدددم ) 3/  4( روا  أبدددو داوود ادددي سدددننن  1
 ( وح م اتلباني : صحي 3438حديث رقم ) 1138/  5 وروا  ابن مامن اي سننن
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لتوقدوف عتد  أح امهدا من الفقهاء واتطباء الم اصرينح وبصلوا مهودًا طيبة  
 ال رعية.

 أهمية هذا املوضوع:
اي اتمدراذ المست صدية التدي يترتد  عتيهدا مدوت  بران أ،ر الرأ  الطبي  

اددي التخددريج الفقهددي لتمسددعلة موضددوع البحددثح ومددا يددرتبط بهددا مددن الدددماغ  
 أح ام  رعيةح وضوابط قانونية.

وضدوعح ومدن ،ددم طدرب ب دذ المسدتمدات الفقهيددة الم اصدرة والتدي تت تددد بالم
م راددة الح ددم ال ددرعي اددي م،ددل اددص  المسددتمدات التددي أصددبحت اددي ا ونددة 
اتخيرة حديث ال امدةح ااسسد م ال ي دارذ التقددم والتوسدا ال تمدي والم راديح 
 نمدددا يندددااي مدددا مدددن  دددعنن أن يمددده ب رامدددة ا دمدددي وحرمتدددنح  ن  دددان دون 

 الحامة أو الضرورة.

ضددوع مددن الناحيددة الطبيددة والقانونيددةح محاولددة ممددا مددا قيددل اددي اددصا المو  
وعرضددددن عتدددد  ال ددددرع  لبيددددان م،اليددددة اتح ددددام ال ددددرعية لتتطبيددددد ال متدددديح 

 وواق يتها.

 منهج البحث : 
سددعتبا اددي دراسددتي المددنهج االسددتقراهي االسددتنباطي مددن خدد ل قددراءة 
النصوص من القرءان والسنة وم راة اراء الفقهاء وأدلدتهم وبيدان الدرام  مدن 

 .اتح ام

 خطة البحث : 
 عت   النَّحو ا تي:  وتمهيد ومباحث ، ،ة اماء البحث اي مقدمن 

 الواردة اي البحث: ةالتمهيد اي الت ريف بال ناصر اتساسي
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  لموت الدماغ   :التوصيف الطبيالمبحث األول  •
 التخريج الفقهي لموت الدماغ:المبحث الثاني •
 غ تحت أجهزة اإلنعاشالمبحث الثالث:حكم الجناية على موتى الدما  •
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 التمهيد
 التعريف باملصطلحات الواردة يف البحث

 الدماغ( –)املوت  
 الداللة اللغوية واالصطالحية للموت: نأوال: بيا

المددوت عنددد أاددل التغددة: ضددد الحيدداة. وحرواددن: المدديم والددواو والتدداء: 
 .واو الس ون وعدم الحر ة ءال يأصل صحي  يدل عت  صاا  القوة من 

موت (: الميم والواو والتاءح أصل صحي  يدل عت  صاا  القوة مدن  )    
:" مدن أ دل مدن ادص  ال دمرة  -   -ال يءح وصلر لما رو  عن رسول اهلل 

  ( 2) (1".) الخبي،ة ا  يقربن مسمدناح الن  نتم البد ا تيها اعميتواا طبخا
 وماتت الري ح أ  س نتح قال أبو النمم:

  ( 3بحر  يلَ تَّلل بالسَّديَف َمَفانلدنل     َحتَّ  َيملوَت َ َمالل  للِّ َ تَدداَء)
 والم حظ: أن اص  الم اني  تها ت ود  ل  م ن  واحدح واو: ما يقابل الحياة.

 الفقهاء:املوت يف اصطالح 
 ( . 4اصط ب الفقهاء: او مفارقة الروب المسد) ايالموت 

                                           

بدا : نهدي مدن أ دل  حروا  مستم ادي صدحيحنح    تدا : المسدامد ومواضدا الصد ة - (1)
 .565رقم الحديث: ( 1/408)،ومًا أو بصً  أو  را،ًاح أو نحواماح 

  ح مادة: ) موت (.238ح ص2جحم مم مقاييه التغةح تحمد بن ااره  - (2)

ح مددادة: 105ح ص5ح مددادة: ) مددات (. وتدداج ال ددروهحج439اه الب  ددةح صأسدد - (3)
 )موت(.

ح مغندي (  94/  5 ح النوو  ) ح الممموع ( 224/  6 ) صحي  مستم ب رب النوو  ((4
 (68/  1 حال ربيني )المحتاج
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 (1. )"او صفة ومودية ختقت ضدًا لتحياةوعران ابن عابدين  بعنن :"
انقطددداع ت تدددد الدددروب بالبددددنح ومفارقتدددنح وحيتولدددة وعرادددن القرطبدددي  بعندددن :"

 (2بينهماح وانتقال من دار  ل  دار.)
 ( .3عما من  عنن أن ي ون حيا) وعراة البامورى بعنن: عدم الحياة

وت ريف ال يخ البامورى ي مل السقط ميتا قبل أن تد  الروب اين. وقدد ص در 
حقيقدددة المدددوت عندددد الفقهددداء أنهدددا تدددتختص ادددي  اددديالدددد تور ب دددر أبدددو نيدددد 

 ( .4أمرين)
 (5الحياة ) وقيل:عدم الحياة عما من  عنن 

 مفارقة الروب البدن. -1
تعضاء  تها عدن الدروبح بحيدث ال يبقد  مهدان وأن حقيقة المفارقة: خ ص ا

 من أمهنة البدن اين صفة حياتية. 

                                           

  . (3/77ابن عابدين)( رد المحتار عت  الدر المختار رب تنوير اتبصارح 1)

 ( 4ص)ح القرطبيأح ام الموت  وأمور ا خرةح لإلمام (  التص رة اي 2)

 (.1/74 ح البامور  ) حا ية البامور  ((3

اء هدددأمهدددنة اسن ددداق وحقيقدددة الواددداة بدددين الفق (225ص  ح الميناندددي ) اقدددن الندددوانل ((4
 -ادد 1407واتطباءح د. ب ر بن عبداهلل أبو نيددح ممتدة مممدا الفقدن اسسد ميح سدنة 

 .3مح ال دد1986

  (ح224/ ) تمدح  رب النوو  عت  صحي  مس ( 113 /2)الخر ي عت  ختيل انظر:– (5)
ح  34(ص)ح الدروب البدن القديم (94 /1) روذ الطال  عت  أسدن  المطالد  لصنصدار 

نقل اتعضاء من الح  أو موت  المخ محرم  رًعا لفضيتة اتستاص الد تور عبد الرحمن 
ربيددا أول  13حددوث اسسدد مية ال،الددث ع ددرال دددوى بحددث مقدددم  لدد  مددختمر مممددا الب

 .م2009ماره  10 -اد1430



 
  

 

                                                                                            موت الدماغ بين الوصف الطبي والتخريج الفقهي   
 االنصارىيوسف أحمد عبداهلل د/                                                                            

395 

 الموت من الناحية القانونية او: 
 التحظة التي يتوقف المرء ايها عن الحياة. 

 (  1التحظة التي يتحول ايها المسم  ل  م،ة. )
 ومن خ ل ماسبدح أرى أن الموت ادو انتهداء الحيداةح وان ددامها النفصدال   

 الروب عن المسدح وما ينتج عن صلر من حدوث تغيرات اين تخ د صلر. 
 عالمات املوت عند األطباء :

وأمدددا ع مدددات المدددوت عندددد اتطبددداء: امنهدددا ع مدددات أساسدددية وأخدددرى       
 (.2استداللية)

أما ع مات الموت اتساسية: اهي توقف النفه والقت  والدورة الدمويدة      
 وا  ال  مات الممينة والفارقة بين الحياة والموت.توقفا ال رم ة اينح 

وقد يتوقف القت  والنفه بسب   مراء عمتية مراحية أما الدورة الدمويدة      
 ا  تتوقف وال لمدة ،وانح ا  ي ون اي اص  الحالة موتا.

وأمددا ال  مددات االسددتداللية لتمددوت: اهددي التددي يسددتدل بهددا عتدد  توقددف       
 لدموية توقفا ال رم ة اين. وتتتخص ايما يتي:القت  والدورة ا

 ارتخاء ال ض ت وعدم استمابة الم،ة ت  تنبين حس ح وبرون حدقة ال ين.

                                           

د  201أعضدداء مسددم اسنسددان ضددمن الت امددل القددانونيح أحمددد عبدالددداهمح )ص:  - (1)
202). 

(حالطبيد  21( انظر :الدستور المرعي اي الطد  ال درعيح د.  بدراايم با دا حسدنح )ص(2
طدد  ال ددرعيح د. نيدداد درويددقح (ح ال190أدبددن واقهددنح د. نايددر أحمددد السددباعي )ص:

 (.100م) ص1977
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وادد  نرقددة ناتمددة عددن توقددف الدددورة الدمويددة  –الرميددة  –مددا ي ددرف بالنرقددة 
 وخاصة ا  اتمناء ال تيا من الم،ة.

 اديالمفندين ،دم ينت در عض ت الفر اتسفل و  ايالتيبه. وعادة ما يبدأ  -ج
 اترمل. ايالومن وال ند والصدر والصراعين والمصع وأخيرا 

 اديالت فن. واو تحتل أنسمة المسدم بواسدطة مي روبدات الدت فن وخاصدة  -د
ساعة ( من الوااة ويتعخر عن  24المو الحار ب د مرور ) اياتح اء ويبدأ 

 المو البارد. ايصلر 
 االصطالحية للدماغ:ثانيًا:بيان الداللة اللغوية و
 الدماغ اي التغة او:أم الرأه

دمغ: }ايدمغدن:: ي سدر ح وأصدتن ضدر  الددماغ وادو قال أبو حيدان اتندلسدي:"
 (  1مقتل. )

 (  2)وص ر النبيد  أن المخ والدماغ بم ن  واحد.
 مكونات الدماغ:

المددخ: واددو م ددون مددن نصددفينح وي ددد مر ددن التف يددرح والددصا رةح  .1
 واسحساه.

 : ويقا أسفل المخح ويحااظ عت  توانن المسم.المخيخ .2
 

                                           

(  تدا  اتلفداظ البدن السد يت 126تحفة اتري  بما اي القدران مدن الغريد  )ص:   - (1)
 . (24)ص:  لس د  حبي  القاموه الفقهي .(70)ص: 

 .(337 /7) حلتنبيد  تاج ال روه  - (2)
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مدددصع الددددماغ: نسددديج  دددب يح ويدددتح م ادددي المرا دددن ال صدددبيةح  .3
 (1والمهان التفسيح والقت . )

( 2وموت الدماغ او : توقف المخ عن ال مل تمامًا ما عدم قابتيتدن لتحيداة.)
 (3) أو او ت طل مميا وظاهف الدمداغح بما اين مصع الدماغ ت طد ً  داهدما.

وقددد صددار ادددصا الت ريددف مقبددوال اددي اتوسددداط الطبيددة وضابطدددا لتحديددد مددوت  
الدددماغ وصددددرت بدددن قددرارات مدددن عددددد مدددن التمدددان الطبيدددةح ومنددن المنظمدددة 
اسس مية لت توم الطبية التي عرات موت الدماغ بعنن: التوقف ال امل الص  ال 

 (4صع الدماغ.)رم ة ايدن ل ل وظاهف الدماغ بعمم نح بما اي صلر م
وانا تمدر اس ارة  لد  أن اتدرة االحتضدارح أو السد رات عندد اتطبداءح ادي    

الفترة التي قد ال تقل عن أربا دقاهدح ب د توقف القت ح والتدنفه عدن ال مدلح 

                                           

(ح وح دددم 147التصدددرف القدددانوني ادددي اتعضددداء الب دددريةح د. مندددصر الفضدددلح ) ص ( 1)
( ومددوت 454االنتفدداع باتعضدداء الب ددرية والحيوانيددةح  مددال الدددين مم ددن ب ددرو) ص 

(ح و الددماغ الب در ح د. 91 – 90القت  أو مدوت الددماغح د. محمدد عتدي البدارح ) ص
عيح د. محمد س يد عبال دالح (حومحاضرات اي الط  ال ر 10طارد  براايم حمد ) ص

 (.  29) ص

( ح الموسددوعة الطبيددة الفقهيددة 615القتد  وع قتددن بالحيدداة د أحمددد القاضددي )ص:  - (2)
موسددوعة مام ددة لصح ددام الفقهيددة اددي الصددحة والمددرذ والممارسددات الطبيددةح د. أحمددد 

 (.  880محمد  ن ان) ص

ممتدة مممدا الفقدن اسسد مي  (615القت  وع قتن بالحياة د أحمدد القاضدي )ص:  - (3)
 م1987ال دد ال،الث المنء ال،اني 

(ح الموت والحياة بين اتطباء والفقهاء د/ 272موت الدماغ د س د ال ويرخ ) ص  - (4)
 (. 577 /2( )د3عصام ال ربيني ضمن أبحاث ممتة ممما الفقن اسس مي عدد )
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ويفقد ايها ال دخص الحدهح والدوعيح واسدرارح  ال أن ب دذ أعضداهن ال تدنال 
صا أم دن  ن ا دهاح بتدواير المحديط الم هدم حيةح ومنها ما ي ون قابً  لت ملح  

 (1لها. )
ومن اتطباء من ي تمد عت  ما يسمونن بموت الدماغح واي حالدة دما يدة    

تب ددث عتدد  اليقددين عنددد اتطبدداء بانحدددار المددريذ  لدد  المددوتح مددا احتمددال 
 استمرار لدقات القت ح وحر ة اي النبذح اي مفهومهم اليقيني ال تمي. 

اغ اصا الص  ي تمد  اتطباء لتتدليل عت  حتول الموت أو دندو ح وموت الدم   
)أ  الس رات(ح ال ي تبر دليً  قاط دًا ادي نظدر ال دري ة اسسد مية عتد  حتدول 
ن  ان من  دعنها أن ت طدي  الموتح وصلر تن اص  الحالة ) موت الدماغ (ح وا 

ال تت دددى الطبيدد  يقينددًا تامددًا عتدد  أنهددا حالددة مددوتح وأنهددا مسددعلة وقددت قددد 
الدددقاهدح ويسدد ن القتدد  ب ددداا بيقددينح  ال أنهددا عنددد التحقددد نمددد أنهددا ليسددت 
نما اي ممرد طمعنينة تنب ث ادي الدنفه مدن  ،درة  يقينًا عتميًا عت  الموتح وا 

 التمار  الطبية المت ررةح والتي يسميها  ،ير من ال تماء باليقين التدريبي.
بدددار ادددصا الددددليل الطبدددي )مدددوت وقدددد  دددان رادددذ ال دددري ة اسسددد مية العت   

 الدماغ(ح دليً  يقينيًا عت  حتول الموت لسببين اما:
 ن أح ددام المددوت تترتدد  عتدد  وقوعددن الف تددي التددام المددانمح ال عتدد   .1

 توق اتنح أيًا  انت. 

                                           

ح 3مممدا الفقدن اسسد ميح ال ددد (  نهاية الحيداة اسنسدانيةح د. مختدار المهدد ح ممتدة1)
 . 564ح ص2مح ج1987اد د 1408



 
  

 

                                                                                            موت الدماغ بين الوصف الطبي والتخريج الفقهي   
 االنصارىيوسف أحمد عبداهلل د/                                                                            

399 

ن  اندددت يقينيدددةح اهدددي ال تمندددا مدددن  .2  ن ادددص  التوق دددات ال تميدددةح وا 
لحيداةح ادلن  دان ادصا لديه  م انية  فاء المريذح وعودتدن مدرة أخدرى  لد  ا

 (1)مستحيً  عقً ح امن با  أول  أال ي ون مستحيً   رعًا. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ( 128د  127( قضايا اقهية م اصرةح د. محمد س يد رمضان البوطيح) ص1)
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 املبحث األول 
  ملوت الدماغ   التوصيف الطبي

 وفيه مطالب أربعة:
 املطلب األول 

 نبذة تارخيية عن موت الدماغ
هاهيدا  دان اد  أول تنبين  ل  موضوع مدوت مدصع الددماغ باعتبدار  موتدا ن     
مح حين قبتت  حدى المحا م اتمري يدة ادي )واليدة  نتدا ي( النظدر 1952عام 

اي الدعوى الخاصة ب خص  ان قتبن ال ينال يندبذ ويدداا الددم مدن اتندفح 
اطبقت م يار موت مصع الدماغ  تية م يارا قانونيا لتموتح وعدلت عن م يار 

 ...1ية( توقف التنفه والنبذ )أ  القت  والدورة الدمو 
م اي ارنسدا عتد  يدد الطبيبدين الفرنسديين موالريدنح و ولدون. 1959 -

وسددميا اددص  المرحتددة مددا ب ددد اس مدداءح و ددان اددصا أول وصددف لمفهددوم مددوت 
 مصع الدماغ.

م المدرسة اتمري يةح وا  أول من وضا المواصفات ال تميدة 1968 -
ااراداد  والطبية الخاصة بتحديد موت الددماغح واد  لمندة ادادور اد  مام دة

 اتمري ية.
م اقترب مهندداه و دوا رمدراب أعصدا  ر بدعن حصدول تتدف 1971 -

داهم اي مصع الدماغ او الصى ي د ل نقطدة ال عدودةح وأن تخطديط  هرباهيدة 

                                           

 (439( بحث نهاية الحياة ح دمحمد ات قر )ص (1
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الدماغ ليه ضروريا لتت خيصح وبهصا ظهدر مفهدوم مدصع الددماغح وسدميت 
 (.1.) الم ايير التي اعتمدت بناء عت  صلر بم ايير منيسيونا

اد  امتمداع  –م اعتمد مفهوم موت مصع الدماغ ا  بريطانيا 1976 -
 وأطتقوا عت  الم ايير التي اقرواا بال ود البريطاني. –لمنة ال تيات الطبية 

م أصدر الرهيه اتمري ي ريمان أمر  بت  يل لمنة مدن  بدار 1981 -
اتطباء اي اختصاصات مختتفدة ومدن قدانونين مختصدين وال دهون القانونيدة 

  لدراسة موت الدماغح سدميت بالتمندة الرهاسديةح وضد ت ادص  التمندة الطبية
 (.2.)  طبيبا. 56م ايير وحدة لت خيص موت الدماغ وقا عتيها 

 .  حاالت املريض حتت جهاز اإلنعاش
 لتمريذ الموصول بمهان اسن اق ، ث حاالت:

وقف أن يموت موتًا تامًاح وصلر بتوقف القت  الص  ي قبن ت احلالة األوىل:
التنفه واقد الوعيح ،م موت اتعضاء بدأ بالمخ  ب د توقف القت  بدقاهد 
م دودة ح واصا او الموت الم روف لدى الناه ممي ًاح واي اص  الحالة ال 
حرج عت  الطبي  اي  يقاف مهان اسن اق لتحقد الوااةح  ص ال ااهدة من 

 (3مواصتة ال  ج الم ،ف .)

                                           

 (439( بحث نهاية الحياة ح دمحمد ات قر )ص (1

(حح دم االنتفداع 104 –103ر) صموت القت  أو موت الددماغح. محمدد عتدي البدا -(  (2
 .  197 196. والطبي  أدبنح واقهنح ص454باتعضاء الب رية والحيوانيةح ص

( مدن 537أمهنة اسن اق وحقيقة الوااة بين الفقهاء واتطباء د ب ر أبو نيدد )ص: - (3)
ممتة الممما الدورة ال،ال،ة ال دد ال،الدث المدنء ال،دانيح المدوت الددما ي د دعديج ) ص 
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المريذ لحالتها الطبي يةح من عودة التنفهح  عودة أمهنة :احلالة الثانية
وانتظام ضربات القت  ب د عمل اسس ااات الضروريةح بحيث يطمهن القاهم 
عتة ال  ج أن الخطر قد نال و ال يومد ما يستدعي االستمرار لبرء المصا  
أو دخولن اي طور النقااة واي اص  الحالة يتم راا أمهنة اسن اق أيضًا 

  (1ة ونوال الخطر.)لتحقد الس م
واي التي يتحقد ايها موت الدماغ بتتف مصع المخ   :احلالة الثالثة

وتوقفن عن قبول أ   صاء ما بقاء التنفه ونبضات القت  ل ون المريذ 
موصواًل بمهان اسن اقح اا لة تحرر الرهتين والت ديل الدمو  يقوم بن 

اناتنح وقد تدوم اص  المراقبون ايمر  الدم اي عرود المصا  ويفرن  ار 
الحالة ال هر وال هرين ح اهل يحد لتطبي  اي اص  الحالة ننع المهان 
ن ظل قتبن ينبذ ح أم ال يمون راا أمهنة  واعتبار المريذ ميتًا دما يًا وا 

 (2اسن اق عنن باعتبار  مريضًا يستحد ال  ج والرعاية؟ )
 مدى احلاجة إىل دقة تشخيص حالة موت الدماغ:

ص ددر ب ددذ البدداح،ين عدددة أسددبا  لبيددان الحامددة  لدد  ت ددخيص أمددراذ       
 موت  الدماغ مب را اي حال الح م بنح ومن صلر ما يتي:

                                                                                                   

( حقددود مددوت  مددصع المددخ حد/ أحمددد عبددد الحددي عددويه حمددختمر حقددود المرضدد  17
 (.9حالمنظمة اسس مية الطبية حال ويت ح)ص:

(ح الموت الدما ي د/ صدادد المندد )ص 537أمهنة اسن اق د ب ر أبو نيد )ص  - (1)
 (  12(ح موت الدماغ د/أحمد ال مر )ص 60

لحددي عددويه حمددختمر حقددود المرضدد  حقددود مددوت  مددصع المددخ حد/ أحمددد عبددد ا - (2)
 (.9م )ص:2017حالمنظمة اسس مية الطبية حال ويت ح
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 ااتمام اريد نقل اتعضاء باستخدام الميت باعتبار  متبرعا بععضاهن. -1
 الت اليف البااظة لتم حظة اي ال ناية المر نة. -2
نة لحالددة مددريذ اخددرح قددد الحامددة  لدد  السددرير اددي وحدددة ال نايددة المر دد -3

 ت ون ا مال اي  نقاص حالتن أ ،ر.
 التقتيل من الفترة المحننة لصقار . -4
اسحباط الصى يصدي  ال دامتين ادي وحددة ال نايدة المر دنة حدين يمبدرون  -5

 عت  تمريذ مسم  خص ميت.
 اسساءة  ل  المتوا . -6
س اف من مات قتبدن -7  راا أمهنة اسن اق عن المح وم عتيهم بالموت وا 

 دون دما ن.
ترتيدد  أوضدداع المسددتحقين لددإلرث واتخدداص بدداقي اسمددراءات اددي أح ددام  -8

 الموت.
 أهم العالمات الدالة على موت الدماغ

 وقد أممل ب ذ الباح،ين ال  مات الدالة عت  موت الدماغ ايما يت  :
اس ماء ال امل وعددم االسدتمابة تى مدخ،رات لتنبيدن المصدا  مهمدا  -1

  انت قوية
 ة التتقاهيةعدم الحر  -2
عتد  خد ف بدين المدداره [عدم التنفه لمددة ،د ث أو أربدا دقداهد  -3

 ب د  ب اد المنفسة. ]الطبية
عدددم ومددود أ  ن دداط  هربدداهي اددي رسددم المددخ ب ددد امددرار  بطريقددة  -4

 م ينة م رواة عند اتطباء.
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عددم ومدود أ  مدن اتا ددال المن  سدة مدن مددصع الددماغ الدالدة عتدد   -5
 :ن اط المهان ال صبي م،ل

 عدم حر ة حدقة ال ين لتضوء ال ديد. -
 ال يرمق المصا  ر م وضا قط ة من القطن عت  قرنية ال ين. -
 ال تتحرر مقتة ال ين ر م  دخال ماء بارد اي اتصن. -
 ال يقط  المصا  مبينن ر م الضغط عت  المبين باسبهام. -
عدم التح م أو ال حة عند لمه الحندر وبداطن الحتدد باسبهدام وعددم  -

 بة عض ت الحنمرة لتحرير أنبو  القصبة الهواهية.استما
 عدم ومود حر ة الدمية عند تحرير الرأه. -

ويمد   عددادة احدص وظدداهف الددماغ مددن اريدد أخددر ب دد مددرور عددة سدداعات 
عتدد  خدد ص ا ندددما يصددا  مددصع الدددماغ واددو المددتح م اددي مهددانى التددنفه 

ى ال محالددة  لدد  والقتدد  والدددورة الدمويددة اددلن توقددف مددصع الدددماغ وموتددن يددخد
 (1توقف القت  والدورة الدموية والتنفه ولو ب د حين. )

 أسباب املوت الدماغي
  ن أام أسبا  موت الدماغ تتختص اي ا تي.

  صابة الدماغ بسب  الحوادث. -1

                                           

( أسرار المدوت بدين ال تدم والددين :د . 439( بحث نهاية الحياة ح د/محمد ات قر )ص (1
(. نقددل اتعضدداء ونراعتهددا 1984مددخنه محمددود  ددانم ) الممتددة ال ربيددة عدددد مدداره 

( رخيددة  سدد مية لددب ذ الم دد  ت 24يتدديح ) صدراسددة طبيددة دينيددةح د. السدديد المم
الطبية الم اصرةح ،بدت  امدل تعمدال النددوة الطبيدةح الت ريدف الطبدي لتمدوتح د. عددنان 

 (.361خريبطح )ص
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 ننف داختي بالدماغ تختتف أسبابن. -2
 أورام الدماغ والتها  الدماغ وخراج الدماغ والسحايا. -3
 لموت الدماغ توقف القت  أو النفه الفماهي.من اتسبا  النادرة  -4
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 املطلب الثاني
 اختالف األطباء يف حقيقة موت الدماغ

 ن سدب  الخد ف بددين اتطبداء: يرمددا  لد  مددى تحقددد اليقدين اددي مدوت اددصا 
ال ددخص الددصى مددات مددصع دما ددن مددا عدددم توقددف القتدد  والددنفه حددال  ونددن 

 تحت أمهنة اسن اق.
 طباء:حتليل حمل النزاع عند األ

باالسددتقراء نمددد أن تقسدديم اتطبدداء تحددوال توقددف القتدد  والدددماغ ينقسددم  لدد  
 ، ،ة أحوال:
امتمداع مدوت  دل مدن المدخ وعضد ت القتد  ومدا ت دمتن مدن : احلال األول

دورة دموية وتنفسيةح  ن الموت يبدأ بتوقف القت ح والص  ي قبن ادورا توقدف 
اددي الدددقاهد  –بدددءا بددالمخ  –التددنفه واقدددان الددوعيح ،ددم تمددوت اتعضدداء 

 اتول .
 توقف القلب والتنفس دون املخ وجذعه:: احلال الثانية

وانا يم ن  س اف اصا ال خص بم ل مضدخة بديتدة تضدخ الددم وتسدير  عبدر 
الدورة الدموية ح أو بتدلير قتبنح أو بلعطاهن الصدمات ال هرباهية ما التنفه 

نما ي د من المرض .الصناع . وال ي ون صاح  اص  الحال ميتا و   ا 
 احلال الثالثة: تلف املخ وجذعه دون رجعة.

وي ددون القتدد  والتددنفه قدداب  لتت ددغيل عددن طريددد المنفسددة بددعمهنة اسن دداقح 
اهل ت ون اص  الحال موتا لإلنسدان ونهايدة لحياتدن ليسدتحد صداحبها  دهادة 

 وااة؟
 اختتف اتطباء اي صلر عت  ، ،ة اتمااات عت  النحو ا تي:



 
  

 

                                                                                            موت الدماغ بين الوصف الطبي والتخريج الفقهي   
 االنصارىيوسف أحمد عبداهلل د/                                                                            

408 

: يرى أن موت المخ عند اسنسان ي ند  وااتدن قط داح حتد  ولدو جتاه األولاال
 ان القت  والمهان التنفسي ي م ن تحدت أمهدنة اسن داقح ويسدتحد صداحبن 

  هادة وااة.
ل  اصا صا  أ ،ر اتطباء. وأام حممهم ما يتي:  وا 

أن عمل القت  ب د موت الدماغ مخقدت لفتدرة قصديرة دون أدند  أمدل  -1
طوي ح أو عدودة الحيداة  لد  المدخح حيدث ومدد اتطبداء أن  دل مدن  الستمرار 

أصي  بموت الدماغ انته  بن اتمر ما بصل  ل اسم انيات الطبيدة الحدي،دةح 
 لدد  توقددف قتبددن ب ددد نمددن قصير)سدداعات  لدد  أيددام( باسددت،ناء حدداالت قتيتددة 
يا أم ن المحااظة ايها عت  نبضات القت  لفترة ت د طويتدة نسدبياح أ  أسداب

 لدد  أ ددهرح و ددان صلددر مددا صدد وبات  بيددرةح افددي مرامددا لددصد  الطبددي ومددد 
( حالة موت دماغ ن رت اي ستة ع ر تقريرا بدين 1036باليه  ريستوار)

م(  دان مصديراا ممي دا توقدف القتد  عتد  الدر م مدن 1988-1968عامي)
االستمرار ادي ع مهدم وبقداههم عتد  أمهدنة اسن داقح بدل أادم مدن صلدرح لدم 

تد  الطبي وال حالة واحدة  خصدت ب د ل صدحي  عتد  أنهدا مدوت يسمل ا
 دما ي ،م عادت  ل  الحياة.

أن اصا الت ريدف المديدد لتمدوت) المدوت الددما ي ( ال ي ند  التختدي  -2
عن اعتبارات االحترام والت امل الوقدور المناسد  مدا مسدد الميدتح اد  نددان 

  نسانا يتنفه.
مددارات لتحيدداة الحقيقيددةح ومددا أن الميددت دما يددا ال تظهددر عتيددن أيددة أ -3

يحددددث ادددي ب دددذ الحددداالت المرضدددية مدددن: ادددت  ال يندددينح أو الحر دددةح أو 
االحتفاظ بدرمة الحرارةح ونحوااح اهصا ي ن  عدم موت المدخ  تيداح وال يمدون 

 ت خيص م،ل اص  الحاالت موتا دما يا.
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أن تحديد الوااة بمدوت الددماغ قدد سداد ال مدل بدن ادي م ظدم البتددان  -4
دمددة خدد ل ال قددود السددابقةح وحقيقددة المددوت واحدددة لإلنسددانح يمدد  أال المتق

تختتددف بدداخت ف البتدددان  تنددن وضدد ت ع مددات واضددحة لتوادداة الدما يددةح 
وأنها ت ادل وااة المسدح وأنن لدم يرمدا أحدد اسدتوا   دروط الت دخيص  لد  
ت الحياةح وقد  انت الدراسات واضحة اي مصداقية اصا المبدأح سواء الدراسا

عت  الحيوانات أو اسنسانح وأن النقد يم  أن يومدن ل دروط الت دخيص  صا 
 (.1)  ان ايها ختلح ليه لمبدأ الوااة الدما ية

يرى أن موت المخ او أ د خطرا عت  حياة اسنسانح ول نن : الثانياالجتاه 
 ليه موتا حقيقيا يرخص اي  صدار  هادة الوااة.

ل  اصا الصا  ب ذ اتطباءح منه م: الد تور صفوت حسن لطف ح والدد تور وا 
 رخوف محمود س م. وحمتهم ما يت :

 ن ات ددخاص الددصين تنطبددد عتدديهم م ددايير المددوت الدددما ي تظهددر  -1
عتيهم ع مات مختتفة لتحياةح ا يف تصدر ب عنهم  هادات وااةح اقد ،بدت 
اي مرا ن طبية عالمية مختتفة أن ما بين ع مات الحيداة التدي ظهدرت عتد  

 الء المرض  المح وم عتيهم بالموت دما يا ما يتي:اخ 
استمرار اتا ال المن  سة من س ال وقيءح بل ويحااظ ب ضهم عتد   -أ

 درمة حرارتن.
 الن اط ال صبي ال ضتيح واالرت ا ات ال ضتية. - 

                                           

( حقيقدة المدوت والحيداة ادي القدران واتح دام ال درعية ح د. توايدد الدواعيح مدن بحدوث  (1
 (.473ندوة الحياة االنسانية )ص
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االسددتمابة المن  سددة اددي الن دداط الدددمو  عتدد   دد ل ارتفدداع اددي م دددل  -ج
د  ادي حالدة االختندادح أو اسدتمابة النبذح واد  ضدغط الددم اسدتمابة لتتحد
 (.1لتم،ير المراحي خ ل حصد اتعضاء)

استمرار الحياة الخامتةح ايطول   ر  وأظاار ح ويهضم الط دام ويمتصدنح  -د
 و ير صلر.

 ن ت ريفدددات مدددوت الددددماغ تختتدددف عندددد  دددل مدددن: الواليدددات المتحددددة  -2
. بحيددث يم ددن أن ت ددد اتمري يددةح و نددداح والممت ددة المتحدددة)انمتترا(ح وارنسددا

الحالة "موت دماغ" اي بتد وليست  صلر اي بتدد اخدرح ولدصلر راضدت ب دذ 
 (..2الب د المتقدمة  اليابان والدنمارر ا رة الموت الدما ي  حقيقة لتوااة )

 ن المدل داهر بين اتطباء ب عن صدحة أحددث الوسداهل والطدرد الفنيدة  -3
روني لتدماغ الصى  ان يستخدم ادي لت خيص الموت الدما يح االرسم االل ت

أول اتمددر لت ددخيص مددوت الدددماغ ،بددت مددخخرا أنددن  يددر م هددم لت خيصددنح 
واختبار االختنداد الدصى  داع اسدتخدامن لت دخيص المدوت الددما ي يت درذ 
ا ن لمدل  ديد بصدد تطبيقاتنح سواء بالنسبة لمددة اسدتمرار االختندادح أو 

ة السدابقة عتد  ات سددةح اهدي تختتدف مستوى ،اني أ سيد ال ربونح أو المد
 من مر ن  ل  اخر.

أااد أن الموت  -أستاص التخدير بمام ة  مبردج -ايل- ن الد تور ديفد -4
الدما ي ال ي تد ادي مدوت الحيوانداتح ادعول  أن ي دون اسنسدان  دصلر  ص  ن 

                                           

 سابقة حنفه الصفحات.المراما ال(  (1

( حقيقدة المدوت والحيداة ادي القدران واتح دام ال درعية ح د. توايدد الدواعيح مدن بحدوث  (2
 (.473ندوة الحياة االنسانية )ص
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يقدرر  -الفدرع الرابدا -القسدم اتول -م1986"مرسوم الحيوان" الصادر عام 
لحيوان ي تبر حيا حت  يحدث توقف داهم لدورة الدم أو تدمير لدما دنح أن: "ا

 -عتدد  اتقددل -،ددم قددال الددد تور ايددل: "ألددم يحددن الوقددت  ددي نمددن  المرضدد 
 الحماية صاتها التي نصر عت  منحها لتحيوانح وأن نستخدم الم ايير

  صاتها القاضية بضرورة التوقدف الدداهم لتددورة الدمويدة أو تددمير الددماغ ل د
نقددرر أن المددوت قددد حدددث ا دد  قبددل  ن ن ددرع اددي عمتيددة  نالددة اتعضدداء 

 الحيوية.
تظهر االختبارات التي تمدرى لت  دف عدن وظداهف المدخ أنهدا ليسدت  -5

قط يددة الداللددةح وأنهددا ال ت ددمل  ددل وظدداهف المددخح وأنهددا  ن  ددمتت النهددا 
ت  ه ت طل المخ وليه موتنح وأن المدخ لديه أادم أعضداء المسدمح وحتد  

ن  ان قد ،بت موتنح الن موت المخ ال ي ن  موت ال خصح اموت المدنء  وا 
 (.1ال ي ن  موت ال ل)

اعتدددرذ ممهدددور اتطبددداء الم دددار ين ادددي النددددوة التدددي عقددددتها المنظمدددة 
 م عت  اص  الحمج بما يعتي:1996اسس مية لت توم الطبية عام 

ظهور ع مات الحياة عتد  ب دذ المرضد  الم دخص حدالتهم موتدا  -1
 يا يرما  ل  خطع اي الت خيصح وال يرما  لد  حقيقدة التسدتيم بدالموت دما

 الدما ي.
المميا متفد عت  تحقدد الواداة بدالموت الددما يح وال تومدد ادرود  -2

موارية اي م ايير الموت الددما ي بدين الواليدات المتحددة اتمري يدة والددول 
 اتوروبيةح وادعاء ومود اخت اات يرما  ل  أمرين:

                                           

 المراما السابقة.(  (1
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عتدد  المرامددا القديمددة التددي ال يم ددن تطبيقهددا اددي الوقددت االعتمدداد  -أ
 الحالي.

سوء اهم حقيقة اص  االخت ااتح اهي اخت اات اي الصيغح أو تبن   - 
 ..1ال روطح والمستويات اس تيني يةح واو ما يسم  ببروتو والت موت المخ
ار أما ادعاء عدم أخص اليابان والدا نمارر بالموت الدما ي ا  يرما  لد   ن د

نمددددا يرمددددا  لدددد  تقاليددددداا المورو،ددددةح  -اددددي اليابددددان -حقيقتددددن ال تميددددةح وا 
االيابانيون يرون الموت  عنا عاهتيا بحتاح وما صلر اقدد سدمتت اليابدان ادي 

مح أنهددا ستصدددر قددرارات قادمددة 1996مددختمر سددان ارانسيسدد و اددي نددوامبر 
لر سديحدث قريبا سيماد الصيغ القانونية المناسبة لمفهوم موت الدماغح و دص

 (.2اي الدانمارر قريبا)
 ن وساهل ت خيص المدوت الددما ي قدد تطدور مدداح ولدم ي دد عندار  -3

 مدل ب عنها.
م ي تمددد المددوت الدددما يح لتقريددر  1986 ن"مرسددوم الحيددوان" عددام  -4

أن:"الحيوان ي تبر حيا حت  يحدث توقف داهم لدورة الددمح أو تددمير دما دنح 
ظدداار مددن اعتددراذ الددد تور"ايل" أنددن اهددصا اعتددراف بددالموت الدددما ي. وال

 يهامم سرقة اتعضاء من اتحياء الفقراءح وليه ممن ماتوا دما يا".

                                           

( حقيقدة المدوت والحيداة ادي القدران واتح دام ال درعية ح د. توايدد الدواعيح مدن بحدوث  (1
 (.473ندوة الحياة االنسانية )ص

. ومدوت القتدد  أو 201 – 197(  الطبيد  أدبدن واقهدنح د. نايدر أحمدد السدباعيح ص (2
 .124موت الدماغ/محمد  عتي البار ص
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القول بعن اختبارات وظاهف المخ  ير قط ية وتدل عت  ت طل المدخ  -5
دون موتددنح وأن المددخ لدديه أاددم أعضدداء المسددمح ونحددو اددصاح قددول ظدداار 

المر ددنةح وي تمددد صدداحبن الفسددادح ويدددل عتدد  قتددة خبددرة صدداحبن اددي ال نايددة 
 عت  الصحف والمم ت دون البحوث ال تمية ومرام ها.

يرى أن لتموت مفهومين: مفهدوم طبد  ومفهدوم امتمداعيح  :االجتاه الثالث
 وال تصدر  هادة الوااة  ال طبقا لمفهوم االمتماعي.

ليددن صادد  الددد تور يوسددف ريددن  لددي وقريدد  مددن اددصا مددا ورد مددن توصدديات  وا 
 مية لت توم الطبيةح حيث انتهت:"  ل  أن اسنسان الدصى يصدل المنظمة اسس

 ل  مرحتة مستيقنة اي موت مدصع المدخ ي تبدر قدد اسدتدبر الحيداةح وأصدب  
 صالحا تن تمرى عتين ب ذ أح ام الموت".

 وحجة هذا االجتاه ما يلي:
 ن الحقيقة التي توصل  ليها التقدم الطبي اي مااية المدوت ترمدا  لد   -1

ح ا ان اصا مفهوما طبياح ال يمتدر الطبيد   ناء  سدوى  خبدار أادل موت المخ
 المريذح وام أصحا  ال عن اي التصرفح واقا لواق هم االمتماعي.

 ن الت دددخيص النهددداهي لحقيقدددة المدددوت يرمدددا  لددد  حقيقدددة الواقدددا  -2
 االمتماعي الصى ي تمل عت  موان  طبية وقانونية ودينية وأخ قية.
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 املطلب الثالث
 التي يبىن عليها تشخيص موت الدماغ األسس 

 ن الدراسات الطبية التي صدرت اي مسعلة موت الدماغح لتحديد ع ماتنح  
أو مواصفاتنح ن ع عنها مداره  ت ح  المدرسة اتمري ية ) التي حوت  ل 
من لمنة اارااردح ولمنة مينيسوتا (ح والمدرسة البريطانيةح وأوردت  ل منها 

 ات موت الدماغ.رأيها اي بيان ع م

 أوالً املدرسة األمريكية:
 جلنة هارفارد: 

 وض ت لمنة ااراارد ع مات ترااا دالة عت  موت الدماغح واي  ا تي:

اس ماء ال امدل التدامح وعددم االسدتمابة ت  مدخ،ر مدن المدخ،راتح مهمدا  .1
  انت المخ،راتح أوالتنبيهات قويةح ومخلمة. 

 ظ صلر لمدة ساعة عت  اتقل (.ان دام الحر ة التتقاهية ) يل ح .2
 ان دام النفه لمدة ، ث دقاهدح ب د  ب اد المنفسة.  .3
 ان دام ومود أ  ا ل من اتا ال المن  سة. .4
ان دام الن اط ال هرباهي اي رسم المخ ال هرباهي ) ال ي تبر اصا ال درط  .5

ضروريًاح بل من المم ن ت دخيص مدوت الددماغ مدن خد ل ال  مدات اتربدا 
 (. السابقة

 جلنة مينيسوتا: 
 انت مواصفات لمنة مينيسوتا  بيهة لمواصفات لمنة اارااردح  ال أنها    

 اختتفت عنها اي ب ذ التفاصيلح واي :
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أن ي ون السب  المخد   ل  موت الددماغ م تومدًا:) وااهددة ادصا ال درط  .1
تتم،ل اي التفريد بين توقدف الددماغ بسدب  حدادثح أدى  لد  ته ديمن بغيدر 

وبدددين أن ي دددون توقفدددن مخقتدددًاح نتيمدددة تنددداول ب دددذ المهددددهاتح أو رم دددةح 
 المنومات (. 

 ان دام أ  حر ة صاتية. .2
 ان دام التنفهح ولمدة أربا دقاهد ب د  ب اد المنفسة. .3
ان دام اتا ال المن  سة من منطقة مصع الدماغ ) واي صلر داللة عتد   .4

 موت مصع الدماغح بالتالي موت ال خص نفسن( .
أ  تغيدددر ادددي المواصدددفات السدددابقة خددد ل ا،نتدددي ع دددرة  عددددم ومدددود .5

 (1)ساعة.
 ثانيًا املدرسة الربيطانية: 

ب د اعتراف  لي من لمنة ال تيات المت ية البريطانيةح و تيات الط ح    
مح رأت أن مسعلة ا ت اف موت مصع 1976بمفهوم موت مصع الدماغ عام 

بي  عارف بت خيص الدماغح ليست باتمر الص  ح بل من المم ن ت  ط
سب  اقدان الوعيح واس ماءح عن طريد الفحوصات اس تيني يةح أن يتع د 
 من ومود الحياة اي مصع الدماغح أو ان دامها اينح واعتبرت بالنقاط التالية:

                                           

(  رخية  س مية لب ذ الم   ت الطبية الم اصدرةح ،بدت  امدل تعمدال النددوة الطبيدةح 1)
وم الطبيددةح الت ريددف الطبددي لتمددوتح د. عدددنان خددريبطح )دنط(ح المنظمددة اسسدد مية لت تدد

. وح دددددم االنتفددددداع باتعضددددداء الب دددددرية 361مح   ص2000ادددددد د 1420ال ويدددددتح 
 . 120 – 117. و موت القت  أو موت الدماغح ص455 – 454والحيوانيةح ص
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 ن اقدان مصع الدماغ وظاهفنح يم ن م راتن سريريًاح دون الحامة  لد   .1
حقددن  ددرايين الدددماغ اترب ددةح  التمددوء  لدد  مهددان رسددم المددخ ال هربدداهيح أو

 أوالمواد الم  ة.
 ن م راددة اقدددان مددصع الدددماغ لوظاهفددنح ي ددد أمددرًا داهمددًا ومخقتددًاح يرمددا  .2

  ل :
 ب دداد اتسددبا  المخديددة  لدد  توقددف وظدداهف مددصع الدددماغ توقفددًا مخقتددًاح  ▪

  ال قاقير المنومةح ونقص ات سمينح والتسمم بغان أول أ سيد ال ربون. 
اد  واضد  سصدابة الددماغ  صدابة مميتدًةح ويم دن التع دد ومود سب  مد ▪

 (1)من صلر بوساهل الفحص المطتوبةح  ات  ة. 
 الشروط الواجب توافرها قبل تشخيص موت الدماغ: 

 أن ي ون المصا  اي  يبوبة عميقة. .1
أن ي ون سب  الغيبوبة ال ميقة حدوث تتف اي بنية الدماغح ناتج عدن  .2

 ح أو حدوث ننيف اي المخ. صابة الرأه  صابة  ديدة 
أن تمضددي سددت سدداعات عتدد  اتقددل مددن دخددول المصددا  اددي الغيبوبددة  .3

 ال ميقة.
عدم محاولة المصا  أدن  محاولة لتتنفه التتقداهيح بدل بممدرد  يقداف  .4

 (2)المنفسة يتوقف التنفه نهاهيًا. 
 

                                           

 . 124 – 122(  موت القت  أو موت الدماغح ص1)

ن ح دار اتمددي1(  نقددل اتعضدداء ونراعتهددا دراسددة طبيددة دينيددةح د. السدديد المميتدديح ط2)
 . 24مح ص1998اد د 1419لتطباعة والن رح مصرح 
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 خطوات تشخيص موت الدماغ: 
  واي:انار ، ث خطوات أساسية لت خيص موت الدماغح أال   
 تواار ال روط السابقةح واي: .1
 ومود  خص مغم  عتينح  ير قادر عت  التنفهح  ال بالمنفسة. -أ
ومددود ت ددخيص لسددب  اس مدداءح يوضدد  ومددود أ   صددابة اددي مددصع  - 

 الدماغ ال يم ن م المتهاح أو ومود أ  مرذ.
 ان دام ومود أ  سب  من أسبا  اس ماء المخقتح والناتمة عن:  .2
المنومدة التدي تخخدص ب ميدات  بيدرة أحياندًا ادي ب دذ  ال حولح وال قداقير -أ

 عمتيات االنتحار.  
انخفاذ  ديد اي درمة حرارة المسمح  ما لو اقد  خص اي المنداطد  - 

 ال،تمية الباردة. 
 حاالت اس ماء الناتمة عن نيادة الس ر اي الدمح أو نقصانن. -ت
 حاالت الف ل ال تو . -ث
د الصددماءح نتيمددة االنديدداد حدداالت اس مدداء الناتمددة عددن  صددابات الغددد -ج

ال ددديد اددي ب ددذ اساددرانات الهرمونيددةح أو النقصددان ال ددديد ايهدداح  الغدددة 
 الدرقيةح وال ظريةح والنخامية. 

 اضطرا  ال هارل ) ال وارد (.   -ب
 الفحوصات السريرية التي تخ د: .3
 ان دام ومود اتا ال المن  سة من مصع الدماغ. -أ

 (1)ح ولمدة ع ر دقاهد. ان دام التنفه ب د  يقاف المنفسة -ب

                                           

. ومدوت القتد  أو مدوت الدماغ/محمدد  عتدي 201 – 197(  الطبيد  أدبدن واقهدنح ص1)
 . 124البار ص
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 املبحث الثاني
 التخريج الفقهي ملوت الدماغ

  وفيه مطالب ثالثة
 املطلب األول

 املستعصية  ضاألمراحكم التداوي من 
التداو  قد وقف منن الستف موقفين مختتفين الواض  والرام        

والم هور أن التداو  وام   تما  انت الحياة وال ضو م رضا  ل  الخطر. 
 وأنن مر   اين  صا  ان دون اصا المستوى من الحدة.

الموقف ال،اني او ما ص ر  الغنالي أن ب ذ الستف ر   عن الدواء       
 (1وصلر لغرذ من ات راذ الستة التي اي راه تن  حياء عتوم الدين . )

أما اتمراذ المست صية  التي تستوم   أن ي ون  المريذ تحت        
ن التداو  منها ي ون وامبا ح صلر أنن ال تختتف حالة عناية خاصة  ال

اسن اق عن أية حالة من الحاالت االضطرار التي تقت  حت  ح م التحريم 
  ل  الومو  حفاظا عت  الحياة.

 
                                                                                                   

رورية لتتفدداع ت الختويددةح واددي: وال هددارل: اددي ال ناصددر ال يمياهيددة ال عضددويةح الضدد
وندددداتح و ميددددة قتيتددددة مددددن البوتاسدددديومح المغنيسدددديومح الفوسددددفاتح السددددتفاتح البي رب)

الصددوديومح وال تددورح و السدديوم (./ انظددر: أسدده الفينيولوميددا الطبيددةح د. عمددرو حيدددر 
عبدالددداهمح د. طددارد الموسدد ح عبدالحميددد أحمدددح د. اددراه وميددنح د. طالدد  ال ددامح د. 

 .  9ح ص1مح ج1991اد د 1412ح 1محمد المغربيح ط

 أن ترر التداو  قد يحمد اي ب ذ اتحدوال  بيان با (286 /4 حياء عتوم الدين )  – (1)
 .ال يناقذ ا ل رسول اهلل صت  اهلل عتين وستم..و 
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 والقياه: وبستدل عت  اصا الح م بعدلة من القران  ال ريم والسنة النبوية ح

َل َل لْم َما َحرََّم َعَتْي لْم َ ال َما وَ أوال: من القران ال ريم: قولن ت ال  : َقْد َاصَّ
 ( .1)اْضطلَرْرتلْم  َ َلْيَن 

 وجه الداللة من اآلية:
أن ما أضطر المرء  لين  ير محرم  عتين من المع ل والم ر  اعسقط اهلل 
سبحانن تحريم ما اصل تحريمن عند الضرورة  لين حا  يحرم عتين حينهص حبل 

هص  فاءح قال الطبر  اي بيان  م ن  ا ية اي تفسير :" ما او ح ل ولنا حين
يمن  م من أ ل ما صب  بديني الص  ارتضيتنح وقد اّصتت ل م الح ل من 

رَِّمْت َعَتْي لمل اْلَمْيَتةل َوالدَّمل 1الحرام ايما تط مونح وبينتن ل م بقولي: ) ( :"حل
 َبَن" ح  ل  قولن: "َاَمَن اْضطلرَّ َاي َمْخَمَصةي َوَلْحمل اْلَخننيَر َوَما ألَالَّ َلَغْيَر التَّنَ 

( " َتَماَنفي سْ،مي (  ح ا  لبه عتي م اي حرام صلر من ح لنح اتتمن وا 2َ ْيَر مل
( وقال ابن  ،ير:" وقد اصل ل م ما 3من أ ل ح لن حصرًا من مواق ة حرامن. )

ررتم  لين أ  حرم عتي م أ  قد بين ل م ما حرم عتي م ووضحنح..ال ما اضط
 (4 ال اي حال االضطرارح النن يباب ل م ما ومدتم.." )

                                           

 (119سورة البقرة حمن ا ية ) – (1)

 (.3سورة الماهدة من ا ية)– (2)

 (.69: 12تفسير الطبر  )ماما البيان( ت  ا ر ) – (3)

 (. 289: 3تفسير ابن  ،ير ) ط ال تمية ( )  – (4)
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( حوقولن 1)َوال تلْتقلوا َبَعْيَدي لْم َ َل  التَّْهتلَ َة ومنن قولن ت ال :" وقولن ت ال :
 (2.)َوال َتْقتلتلوا َأْنفلَس لْم َ نَّ التََّن  اَن َب لْم َرَحيمًا  ت ال  :

 :وجه الداللة من اآليتني
دلت ااتان ا يتان عت  أن  التدوا  بهص  المواد ماهن  رعًا مت  أمر بها  
ال  ان االمتناع عن التدوا  بها  طبي  عدل ،قة أمينحصادد حاصد بالط  حوا 
عند الضرورة  القاء بالنفه  ل  الهت ة  حوقد حرم اهلل ت ال  صلر ح واصا ما 

( َأنَّنل َقاَل َلمَّا َبَ َ،نل  اْلَ اَص )( ايما روا  َعْن َعْمَرو ْبنَ  دل عتين قولن )
(ح َعاَم َصاَت السََّ َسَلح َقاَل: اْحَتَتْمتل َاي َلْيَتةي َباَرَدةي َ َديَدَة اْلَبْرَدح النََّبيُّ )

ْبَ ح  َاَعْ َفْقتل َ َن اْ َتَسْتتل َأْن َأْاَتَرح َاَتَيمَّْمتل ،لمَّ َصتَّْيتل َبَعْصَحاَبي َصَ َة الصُّ
و َصتَّْيَت »(ح َصَ ْرتل َصَلَر َلنلح َاَقاَل َقاَل: َاَتمَّا َقَدْمَنا َعَت  َرسلوَل التََّن ) َيا َعْمرل

نل    : َيا َرسلوَل التََّنح َ نِّي اْحَتَتْمتل َاي َلْيَتةي َباَرَدةي « َبَعْصَحاَبَر َوَأْنَت مل َقاَل: قلْتتل
ْ َتَسْتتل َأْن َأْاَتَرح َاَصَ ْرتل َقْوَل التََّن َعنَّ َوَملَّ َوال َ َديَدَة اْلَبْرَدح َاَعْ َفْقتل َ َن ا

ح َاَضَحَر َرسلولل التََّن  َتْقتلتلوا َأْنفلَس لْم َ نَّ التََّن  اَن َب لْم َرَحيمًا َاَتَيمَّْمتل ،لمَّ َصتَّْيتل
(( ".َوَلْم َيقلْل َ ْيًها )3) 

 أدلة اصا الح م من القياه:

                                           

 (195رة البقرة حمن ا ية )سو  – (1)

 (.4سورة النساء  حمن ا ية  ) – (2)

 /1روا  أبددو داود اددي سددننن ح تددا  الطهددارة ح بددا   صا خدداف المندد  البددرد أيتدديمم ) – (3)
 (. 334( وصححن اتلباني. صحي  وض يف سنن أبي داود )رقم"334(  رقم)92
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 ارع قدد أباب لتمضطر تناول المحرم : الميتة  والدم ونحواما ح ن ال       
رَِّمْت َعَتْي لمل اْلَمْيَتةل َوالدَّمل َوَلْحمل اْلَخْنَنيَر َوما ألَالَّ   ص قال سبحانن وت ال : حل

ْنَخَنَقةل َواْلَمْوقلوَصةل َواْلملَتَردَِّيةل َوالنََّطيَحةل َوما  َأَ َل السَّبلال َ الَّ َما َلَغْيَر التََّن َبَن َواْلمل
ْ،مي  َ  ..... َاَمَن اْضطلرَّ َاي َمْخَمَصةي َ ْيَر ملَتماَنفي َسَ َص َّْيتلْم َوما صلَبَ  َعَت  النُّصل

( ايباب لن التدوا  بالمواد المخدرة حتن حال  1)َاَلنَّ التََّن َ فلور  َرَحيم  
ولم يوحد مباب  يم ن أن  التداو  بها حال ضرورة  ليهاح ن تقررت دواء لن

 يقوم مقامها اي التداو  بن من المرذ.

قال ابن  ،ير:" وقولن امن اضطر اي مخمصة  ير متمانف س،م الن      
اهلل  فور رحيم أ  امن احتاج  ل  تناول  يء من اص  المحرمات التي 
ن ص راا اهلل ت ال  لضرورة ألمعتن  ل  صلرح اتن تناولنح واهلل  فور رحيم ل

تنن ت ال  ي تم حامة عبد  المضطر وااتقار   ل  صلرح ايتماون عننح ويغفر 
(ح واي المسند وصحي  ابن حبان عن ابن عمر مراوعا قال: قال رسول 2لن)

«  ن اهلل يح  أن تخت  رخصتن  ما ي ر  أن تخت  م صيتن( »اهلل )
تحيان واو (حولهصا قال الفقهاء: قد ي ون تناول الميتة وامبا اي ب ذ ا3)

                                           

 (. 3سورة الماهدة من ا ية) – (1)

 (.25: 3 ،ير  )تفسير ابن   – (2)

( حوروا  ابددن حبددان اددي 5866( رقددم)273: 5أخرمددن اسمددام أحمددد اددي مسددند   )  – (3)
(  وقال: "روا  162: 3( قال الهي،مي اي ممما النواهد) 354( رقم)69: 2صحيحن  )

سناد  حسن".  أحمدح ورمالن رمال الصحي ح والبنار والطبراني ح اي اتوسطح وا 
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ما  صا خاف عت  نفسن ولم يمد  يرااح وقد ي ون مندوباح وقد ي ون مباحا 
 (1بحس  اتحوال . )

 مدى عموم هذا احلكم :
اصا الح م ليه عت  عمومن حبل ترد عتين قيود اقهية يتوقف عت  توااراا 
الح م بم روعية استخدام المواد المخدرة اي ال متيات المراحية 

 (2اص  القيود ايما  يتي: ) و يرااحوتتم،ل

أن يقرر التداو  بهص  المواد او بالددواء الم دتمل عتيهدا طبيد  عددل  -1
 ددددابن حمددددر  –حامددددين صددددادد حدددداصد بالطدددد  عددددارف بددددنحوب ذ الفقهدددداء 

ي ددترط قددول طبيبددين عدلين:بعنددن الينفدا اددي اددصا المددرذ  ال اددصا  -الهيتمدي
ادصا الددواء اعتمدادًا  الدواء حأو أن ي رف المدريذ أندن الينفدا مدا مرضدن  ال

عتد  تمربدة سدابقة مدا ادصا المددرذ حدل عتيدن  قدول الدسدوقي ادي حا دديتن 
ب عن مت  ي رع التيمم:" بدعن يخداف المدريذ حددوث مدرذ اخدر مدن ننلدة 
وحم  أو نحو  واستند ادي خوادن  لد  سدب   تمربدة ادي نفسدن أو ادي  يدر  

                                           

 (.25: 3تفسير ابن  ،ير )  – (1)

( 5/305اي مممل اص  القيدود  انظدر: رد المحتدار عتد  الددر المختدار البدن عابدد )– (2)
(النوامدر عدن اقتدراف ال بداهر البدن 2/286( الممموع لتندوو )1/149حا ية الدسوقي)

(مدددداما ال تددددوم والح ددددم البددددن رمدددد  1/501(  دددداف القندددداع لتبهددددوتي)1/220حمددددر)
( حح م التداو  بالمحرمدات حد:عبدد 1/84ل ربي)( أح ام القران البن ا398الحنبتي)ص:

 ( وما ب داا.144م ح)ص:1993 -ه1414الفتاب محمود  دريه حالطب ة اتول  ح
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رة عتد  اسدت مال و ان موااقا لن اي المناج أو خبدر عدارف بالطد  ل ددم القدد
 (1الماء." )

أن ال ي ون ،مة دواء مبداب يقدوم مقدام الددواء المتخدص مدن ادص المدواد  -2
اي التداو  بن من المرذ حولم ي ن است مال مادة مباحة اي  حداث التنويم  
لتمريذ حأو قطا داهرة اسحسداه  بداتلم أ،نداء  مدراء المراحدة لدن أو ب دداا 

 ت السابقة. ير المادة المتخصة من المر با
أن ي ون الدواء المتخدص مدن ادص  المدواد ضدروريا لتمريذحبحيدث  صا  -3

 لم يتناولن اتر أو أصي  بضرر بيَّن.
أن ي دون الغالدد  ادي اسددت مال الددواء او المخدددر أو المسد ن المتخددص  -4

 منها الس مة.
أن يقتصر المريذ عت  تناول المقدار الص  تداا بدن حدال الضدرورة  -5

  ل  است مالن. أو الحامة التي دعت
أن ال ي ون اصا المريذ طالبًا  رًا اي تناولن الدواء المتخدص مدن ادص المدوادح 

 (2)وال متماونًا حدًا من حدود اهلل ت ال . 

                                           

 (.  149 /1ال رب ال بير لت يخ الدردير وحا ية الدسوقي ) – (1)

 المرما السابد.– (2)
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 نياملطلب الثا
 عالمات املوت عند الفقهاء 

 وردت ع مات لتموت اي القران ال ريم منها:
َندْت َ ال َصدْيَحًة َواَحدَدًة َ ْن َ االخمودح وس ون الحر ةح  ما قال ت ال : -1

افدي قولدن: )َخاَمددلوَن( اسدت ارة تصدريحية تب يدة ادي  (1)َاَلَصا الْم َخاَمددلوَن 
الخمددود بم ندد  البددرودةح والسدد ون  وصلددر تن الددروب لفنعهددا عنددد الصدديحة 
تندددداا  لددد  البددداطن دا دددة واحددددةح ،دددم تنحصدددرح اتنطفددد  الحدددرارة الغرينيدددة 

 (2)النحصاراا. 
" :"َواْلَتفَّدَت السَّدادل َبالسَّدادَ  تعضاءح والتفااهداح  مدا قدال ت دال التواء ا -2

: أ  بم ندد  التددوت سدداقا ح اتصددقت  حدددااما َواْلَتفَّددَت "ح اقولددن:" 29القيامددة:
 (3)باتخرىح واي صلر  ناية عن  دة الموت. 
 ( : 4أما ع ماتن عند الفقهاء النها تتختص اي)

                                           

  29يه:  سورة– (1)

( وانظددر: الن ددت 3  12/2م،ددانيح) روب الم دداني اددي تفسددير القددران ال ظدديم والسددبا ال (2)
( تفسدير البحدر المحديطح 5/15وال يدون تفسدير المداورد ح عتدي بدن محمدد المداورد ح )

 (. 7/332محمد بن يوسف ال هير بعبي حّيان اتندلسي)

 /3(  تفسدددير النسدددفيح المسدددّم  بمددددارر التننيدددل وحقددداهد التعويدددلح عبدددد اهلل النسدددفي)3)
اما بدين اندي الروايدة والدرايدة مدن عتدم التفسديرح محمدد ( وانظر: ات  القدير الم1900

 .(. 5/424بن عتي ال و انيح )

( ح  37/  1( ح مختصدددر ختيدددل ح ختيدددل )  189 /1(انظدددر حا دددية ابدددن عابددددين )  (4
 ( .1/326( ح الروذ المربا ح البهوتي )  89/  2روضة الطالبين ح النوو  ) 
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تموت ع ماتح وأمارات يل رف من خ لها أما الفقهاء اقد ص روا أن ل   
 حصولنح وتتر ال  مات اي: 

استرخاء اتطراف  اليددين والقددمين اد  تنتصدبانح واعومداج اتندفح  .1
  (3)ح والحنابتة.(2)ح وال اا ية (1)ومي ننح واصا عند الحنفية 

  (5)ح وال اا ية. (4)انخساف الصد ينح واصا عند الحنفية  .2
 (7)ح والحنابتة. (6)والخصيةح واصا عند الحنفية  امتداد متدة الومن .3

                                           

( حومممدددا 2/103أبدددي ب دددر المر ينددداني ) (  الهدايدددة  دددرب بدايدددة المبتددددى ل تدددي بدددن1)
 (.1/178اتنهرح )

(  السدددددراج الواددددداج وادددددو  دددددرب ال ددددديخ الغمدددددراو  عتددددد  مدددددتن المنهددددداج لتندددددوو ح 2)
(حومغني المحتاج  ل  م راة ألفاظ م اني المنهاجح لمحمد بن محمدد الخطيد  102)ص

 (.2/7ال ربينيح )

(ح و  دداف 5/258ال ،يمددينح ) (  ال ددرب الممتددا عتدد  ناد المسددتقناح محمددد بددن صددال 3)
 (. 2/84القناع عن متن اسقناعح لمنصور بن يونه البهوتيح)

(ح ومممددا اتنهددرح 204ح/3(  البنايددة اددي  ددرب الهدايددةح محمددود بددن أحمددد ال يندديح )4)
(1/178.) 

 (. 2/7(ح ومغني المحتاج)2/235اد( )1221(  حا ية ال يخ ستيمان البميرمي) 5)

ة المسدماة بالفتداوى ال الم يريدة ادي مدصا  اسمدام اتعظدم أبدي حنيفدة (  الفتاوى الهندي6)
(ح 2/103(ح والهدايدة)2/189(ح ورد المحتدارح )1/157الن مانح لت  مة ال يخ نظدام)

 (.3/204والبنايةح )

 (.2/84لتبهوتي ) ح (    اف القناع7)
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انقطددداع الدددنفهح وانفدددراج ال دددفتينح و دددخوص البصدددرح وادددصا عندددد  .4
  (1)المال ية. 

ح (3)ح والحنابتددة (2)انفصال ال فين عن الصراعينح واصا عند ال اا يددة  .5
 .  (4)والنيديدة 

عنددد  ااتدراد الننددينح و ااتدراج المفاصدلح وتغيددر راهحدة المسددح وادصا .6
  (5)ال اا ية. 

  (6) يبوبة سواد ال ينين اي البالغينح واصا عند الحنابتة.  .7
 ما صا  ب ذ الفقهاء  ل  أامية التيقن مدن ظهدور مدا يفيدد الواداة مدن    

 اص  ال  مات عت  ال خص  له  يدان واو حيح ومن صلر:

                                           

(ح 1/359لقيرواندي )(  حا ية ال دو  عت   فاية الطال  الرّباني لرسالة ابن أبدي نيدد ا1)
 (.  173وال،مر الداني اي تقري  الم اني  رب رسالة ابن أبي نيد القيروانيح)ص

 (.2/110(  حا ية  عانة الطالبين ل ،مان بن محمد الدمياطي )2)

(ح والدروذ المربدا  درب 3/367( المغنيح لمواد الدين عبداهلل بن أحمدد بدن قدامدةح )3)
 (.1/174ناد المستقناح لتبهوتي)

دددار المددداما لمدددصاا  عتمددداء اتمصدددارح أحمدددد بدددن يحيددد  بدددن المرتضددد ح 4) (  البحدددر النَّخَّ
(3/88.) 

( روضددة 5/125(ح والمممددوعح لتنددوو )1/282(  اتمح محمددد بددن  دريدده ال دداا يح )5)
(ح وحا دددية بميرمدددي عتددد  الخطيدددد ح 98 /2الطدددالبين وعمددددة المفتدددينح النددددوو ح   )

(2/235  .) 

 (. 2/84بهوتي )(    اف القناعحلت6)
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ن مددات امددعة  المصدد ودح أو خاهفددًا مددن  - يددص ر صدداح  المغنددي: )وا 
ح انتظددر بددن اددص  ال  مددات حتدد  يتدديقن  حددر ح أو سددباح أو تددردى مددن مبددلي
 (1)موتن(. 

صا  ان الميت مص وقًاح أو ميتًا  مًاح أو محمدواًل عتيدن  - واي اتم: ) وا 
عددصا ح ...ح اسددتخني بدانددنح وت واددد حتدد  يسددتيقن موتددن... ولددو يومددًاح أو 

  (2)يومينح أو ، ،ةح ما لم يبن بن الموت (. 
اعمددا  صا مددات مصدد وقًاح أو  ريقددًاح أو حريقددًاح أو  واددي المممددوع: ) -

ح أو تردى من مبلح أواي بهرح امدات الندن ال يبدادر  خاف من حر ح أو سباي
بن حت  يتحقد موتنح ايترر اليومح واليومينح وال، ،ةح حت  يخ د  اسداد ح 

 (3)له  ي ون مغم  عتينح أو انطبد حتقنح أو  ت  المرار عتين(.
 
 
 
 
 
 

                                           

 (. 3/367(  المغنيحالبن قدامة )1)

 (.282 /1(  اتمحلت اا ي )2)

 (. 5/125(  الممموعح لتنوو )3)
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 الثالث املطلب 
 التكييف الفقهي ملوت الدماغ

اختتف ال تماء الم اصرون اي مسعلة موت الدماغح واعتبار ال خص ميتًا  
 عت  أساسن أم الح امنهم من أمان صلرح ومنهم من من نح عت  أقوال ، ،ة:

: عدددم اعتبددار ال ددخص ميتددًا بممددرد مددوت دما ددنح وبهددصا قددال القووول األول
(ح وال يددخ محمدد 1ن مدنهم: د. ب در أبدو نيددد )مما من ال تماءح والم اصري

(حوال دديخ مدداد 3(ح ود. محمددد سدد يد رمضددان البوطدددي)2المختددار السدد مي)
 (5(حواتوى ونارة اتوقاف ال ويتية. )4الحد عتي )

 بحجة: 
راناوا ِمرْ   قوله تعالى: -أ َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالررَِّقيِم ََ

َيةا ِإَلى اْلَكْهِف فَرَقالاوا رَبرََّنا آتَِنا ِمْ  َلداْنَك آيَاتَِنا َعَجًبا*  َرْحَمًة ِإْذ َأَوى اْلِفترْ

                                           

ح مخسسددة 1(  اقددن النددوانل: قضددايا اقهيددة م اصددرةح د. ب ددر بددن عبددداهلل أبددو نيدددح ط1)
 . 233ح ص1مح ج2001اد د 1422الرسالةح بيروتح 

د مختددار السدد ميح ،بددت  امددل تعمددال ندددوة الحيدداة (  متدد  تنتهددي الحيدداةح ال دديخ محمدد2)
اسنسددانية بدددايتها ونهايتهددا اددي المفهددوم اسسدد ميح )د.ط(ح المنظمددة اسسدد مية لت تددوم 

 . 453مح ص1985اد د 1405الطبيةح ال ويتح 

 . 127(  قضايا اقهية م اصرةح ص3)

 . 249(  الفقن اسس مي مرونتن وتطور ح ص4)

د. عمدددر سدددتيمان ات دددقرح ممتدددة مممدددا الفقدددن اسسددد ميح سدددنة:  (  نهايدددة الحيددداةح5)
 .665ح ص2ح ج3مح ال دد:1987اد د 1408
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َوَايِّْ  َلَنا َمْن َأْمَرَنا َرَ ًدا* َاَضَرْبَنا َعَت  اَصاَنَهْم َاي اْلَ ْهَف َسَنيَن َعدَدًدا * ،لدمَّ 
 . 12 – 9ال هف:َب،لوا َأَمًدا َبَ ْ،َناالْم َلَنْ َتَم َأ ُّ اْلَحْنَبْيَن َأْحَص  َلَما لَ 

 وومن الداللة من ا يات ال ريمة: 
ح اممددرد اقددد اسحسدداه أ  أيقظندداام بَ ْ،َندداالْم " أن م ندد  قولددن ت ددال : " ▪

 (1)وال  ورح ال يم ن أن ي ون دليً   اايًا لتح م عت  ال خص بالموت. 
ةح ومدا أن أال ال هف استغرقوا مدة ، ،ماهدة عدامح وادم عتد  ادص  الحالد ▪

ن طالدت  صلر لم ي ونوا أموتًاح ا  ي ني اقد ا دمي لتوعي مدة مدن النمدان وا 
أنددن قدددد مدداتح وادددصا دليددل اخدددر عتدد  عددددم الح ددم بدددالموت عتدد  مدددن مدددات 

  (2)دما ن.
 نوقش هنا الدليل بما يلي:

أوال:  نن مبن  عت  أن موت الدماغ  نما او نوال ال  ور واسحساه واصا لم 
نما او ت طل مر ن اتوامر الحياتية لإلنسان بما ال يبق   يقل بن أحد قطح وا 

بن حياة ب د راا أمهنة اسن اقح الن اتطباء ممم ون عت  أنن ال أمل اي 
 عادة حياة من ،بت ت خيص موت دما ن العتبار ارتباط أسبا  الحياة اينح 

 (.3أال ترى أنن  صا اصتت تتر اتمهنة يتوقف التنفه بدون رم ة)

                                           

 ( 346(  أح ام المراحة الطبية وا ،ار المترتبة عتيهاحال نقيطي )ص1)

(  سددددرقة اتعضدددداء بالمراحددددة الطبيددددة وأح ددددام القصدددداص المترتبددددة عتيهددددا اددددي الفقددددن 2)
ادد د 1426ح دار طيبة الخضراءح م ة الم رمدةح 1مح طاسس ميح د. محمد يسر   برااي

 . 203مح ص2005

 (439( بحث نهاية الحياة ح د/محمد ات قر )ص (3
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ا: اصا خارج عن محل النناع  تن ما حصل تصحا  ال هف او نوم ،اني
طبي ي وليه اين  يء من اس ماء وال من الموتح واو  رامة لهخالء 

 الفتية.

 قاعدة : " اليقين ال ينول بال ر " .  -ب
االيقين: حياة المريذح وال ر: اي الح دم عتد  ال دخص بدالموت نتيمدًة    

ين بحياتددنح حتدد  يددرد يقددين م،تددنح يومدد  لمددوت دما ددنح اومدد  اعتبددار اليقدد
 (1)الح م بموتن. 

ونوقق اصا: بعن اليقين او ما ،بت عتميا بعن مدن ماتدت دما دن لدم ي دد لدن 
 (.2أمل اي بقاء الحياة)

 قاعدة : " اتصل بقاء ما  ان عت  ما  ان ". -ج
ااتصددل حيدداة ال ددخصح وال ي دددل عنهددا  ال بيقددينح أو حتدد  يقددوم الدددليل    

 (3)انح ايبطل اتصلح أ  يبطل الح م بحياتنح ويح م بموتن. عت  خ 

 ونوقش هذا: بما ورد في مناقشة قاعدة اليقي .

                                           

(  ات با  والنظاهر اي قواعد واروع اقن ال داا يةح مد ل الددين عبددالرحمن السديوطيح 1)
 (. 79( و رب القواعد الفقهيةحمصطف  أحمد النرقاح ) ص50)ص

 (.40غ )لتطريقي )ص( موت الدما (2

.( وات دددددددبا  والنظددددددداهر البدددددددن نمددددددديم 51(  ات دددددددبا  والنظددددددداهرح لتسددددددديوطيح )ص3)
(حاقددددن النددددوانل: دراسددددة تعصدددديتية تطبيقيددددةح د. محمددددد بددددن حسددددين 62الحنفددددي)ص:
 (. 4/120المينانيح)
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ص ر  الفقهاء اي  تدبهم عدن أمدارات المدوتح )  مدا ص درت سدابقًا ادي  ما -د
ع مات الموت عند الفقهاء (ح وبينوا أنن مت  وقا ال ر اي مدوت  دخصح 

 (1)تظار  ل  التيقن من موتن. وم  عتينا حينهصي التحر ح واالن
وندوقق اددصا: بددعن مددا ص در  الفقهدداء مددن ع مددات لتمدوت ليسددت توقيفيددة مددا 

 (.2)ظنيتهاح وي ط  اهلل تال  ل عصر من ال تم ما يسير حياتهم
اتفد عت  اعتبار المريذ حيًَّا قبل موت دما نح ايح م بحياتنح مدا لدم  -ه

 ددد مددوت دما ددنح يح ددم بحياتددن يددرد مددا يغيددر اددصا اتصددلح وي ددون م تبددرًاح وب
أيضدددًاح ل ددددم ومدددود دليدددل قط دددي عتددد  انتهددداء حياتدددنح االمسدددد ال نال يقبدددل 
الغددصاءح ويخددرج الفضدد تح ولددم يتغيددر لددون المسدددح ولددم تظهددر عتيددن أمددارات 
المددوت اهددو حددي  صًا باالستصددحا ح واالستصددحا  م تبددر  ددرعًا مددا لددم يقددم 

 (3)الدليل عت  خ ان. 
ال تفدداء بددالموت الدددما ي لتح ددم عتدد  ال ددخص بددالموت االثوواني:  قووولال 

ال امل الحقيقيح وبهصا قال مماعة من ال تماء الم اصرين حمنهم: د. محمدد 

                                           

(حالمغندديح 5/125( والمممددوعح )1/282(. واتمح )3/9(  بدايددة الممتهدددح ابددن ر ددد )1)
(3/367  .) 

 (.322( اقن النوانل )ص 2

(  سددددرقة اتعضدددداء بالمراحددددة الطبيددددة وأح ددددام القصدددداص المترتبددددة عتيهددددا اددددي الفقددددن 3)
 (203اسس ميح )ص

 . 348وانظر: أح ام المراحة الطبية وا ،ار المترتبة عتيهاح ص
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ح وبددن صدددر قددرار مممددا الفقددن (2)ح ود. أحمددد  ددرف الدددين (1)ن دديم ياسددين 
 مح والص  ورد اين ما يتي:  1986اسس ميح اي مختمر  ال،الثح ب ّمان عام 

 ددرعًا أن ال ددخص قددد مدداتح وتترتدد  مميددا اتح ددام المقددررة  ددرعًا " ي تبددر 
 لتوااة عند صلرح  صا تبينت اين  حدى ال  متين التاليتين: 

 صا توقددف قتبددنح وتنفسددن توقفددًا تامددًاح وح ددم اتطبدداء بددعن اددصا التوقددف ال  -
 رم ة اين.

 صا ت طتددددت مميددددا وظدددداهف دما ددددن ت طدددديً  نهاهيددددًاح وح ددددم اتطبدددداء  -
يون الخبددراء بددعن اددصا الت طيددل ال رم ددة ايددنح وأخددص دما ددن اددي االختصاصدد
 (3)التحتل ". 

 وقد احتج أصحا  اصا القول با تي:
أن الفقهاء لم يومبدوا القصداص عتد  مدن أمهدن عتد   دخص  اندت  -أ

حر تددن اضددطرارية بف ددل مدداني سددابد )  مددا لددو اعتدددى ممددرم عتدد   ددخصح 
نما  وتر ن اي حالة خطيرةح ،م أت  ممرم اخر وأمهن عت  الممني عتين (ح وا 

                                           

(  نهاية الحياة اسنسانية اي ضوء امتهادات ال تمداء المسدتمين والم طيدات الطبيدةح د. 1)
مح 1987ادد د 1408ح سدنة: 3يم محمد ياسينح ممتة ممما الفقن اسس ميح ال دد:ن 
 . 654ح ص2ج

(  اتح ددام ال ددرعية لصعمددال الطبيددةح د. أحمددد  ددرف الدددينح )د.ط(ح م تبددة د. اتحددي 2)
 . 176مح ص1983اد د 1403الدرينيح 

اسسدد ميح (  قددرارات وتوصدديات مممددا الفقددن اسسدد مي المنب،ددد مددن منظمددة المددختمر 3)
(ح والفتوى ال رعية باعتبار المتوا  دما ًا قد مداتح الممتدة الطبيدة السد وديةح 76)ص

(ح وح دم االنتفداع باتعضداء الب درية والحيوانيدةح 10اددح )ص1409ح سنة: 64ال دد: 
 (. 202(ح والطبي  أدبن واقهنح )ص464)ص 
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أومبوا القصاص عت  ال دخص الدص  أوصدل الممندي عتيدن  لد  تتدر الحر دة 
االضددطراريةح ومددن مهددة أخددرى ح مددوا بالقصدداص عتدد  الددص  يمنددي عتدد  
 خص أبتغن المرذ  ل  تتر الحر ة االضطرارية ال المنايدةح وادصا ي ندي أن 

عخص ح مهداح ال يح دم عتد  الحر ة االضطرارية التي ينبغي لموت الدماغ أن ي
صاحبها بالموت اي مميدا اتحدوالح لقدول النر  دي الدص  اعتمدد  د. محمدد 
ن دديم ياسددين: " الحيدداة المسددتقرة اددي أن ت ددون الددروب اددي المسدددح وم هددا 

 (1)الحر ة االختيارية دون االضطرارية ". 

                                           

ح ممتددة ال ددري ة والدراسددات (  بدايددة الحيدداة اسنسددانية ونهايتهدداح د. محمددد ن دديم ياسددين1)
. وانظددر:ح م االنتفدداع باتعضدداء 175مح ص1985اددد د 1406ح 4اسسدد ميةح ال دددد 

 (. 465 – 464الب رية والحيوانيةحد. مال الدين مم ن ب رو )ص: 

و  م النر  ي ادي: المن،دور ادي القواعددح لبددر الددين محمدد بدن بهدادر النر  دي  نصدن:"  
رة وعدديق المددصبوب.. أعتددم أن اددص  ال، ،ددة تقددا اددي عبدداراتهم الحيدداة المسددتقرة والمسددتم

ويحتاج  ل  الفدرد بينهدا اعمدا المسدتمرة اهدي الباقيدة  لد  انقضداء اتمدل أمدا بمدوت أو 
قتل خ اا لتم تنلة اي ال،اني  والحياة المستقرة اي أن ت دوت الدروب ادي المسدد وم هدا 

أخددرج الددصه  ح ددوتها وأبانهددا حر تهددا الحر ددة االختياريددة دون االضددطرارية ح ال دداة  صا 
حر ة اضطرارية ح ا  تحل  صا صبحتح  مدا لدو  دان  نسدانا ال يمد  القصداص بقتتدن ادي 
ن عضددها الددصه  اقددور بطنهددا ولددم ينفصددل  ر ددها احياتهددا مسددتقرة  تن  اددص  الحالددة وا 
تدن حر تها االختيارية مومودةح ولهصا لو ط ن  نسان وقطا بموتن ب د سداعة او يدوم وقت

 نسان اي اص  الحالدة ومد  القصداص  تن حياتدن مسدتقرة وحر تدن االختياريدة مومدودة 
حولهددصا أمضددوا وصددية أميددر المددخمنين عمددر بددن الخطددا  رضددي اهلل عنددن بخدد ف مددا  صا 
أبيندددت الح دددوة تن ممدددار  الدددنفه قدددد صابدددت وصدددارت الحر دددة اضدددطرارية وقدددد ت دددون 

يارية وي ط  اسنسدان ايهدا ح دم اتمدوات.."  الحواه ستيمة والحياة مستقرة والحر ة اخت
         . 
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يترت  عت  موت الدماغح عمدن الددماغ عدن االسدتمابة سرادة الدروبح  - 
ت مدر سداهر أعضداء البدددن  عدن خدمدة الدروب واالنف دال لهدا ب مددن ح مدن ،دم 

 (1)وبصلر تنتهي الحياةح ويح م عت  ال خص بالموت. 
 القول الثالث: يرى أن للموت مستويني:

ي ون بموت الدماغح واصا يرت  عت  صاحبن ب ذ أح دام  :املستوى األول
 الموت.

اتمهددنة الرهيسددة ي ددون بمددوت الدددماغ وتوقددف سدداهر  :املسووتوى الثوواني
بالمسدددح واددصا يترتدد  عتدد  صدداحبن بقيددة أح ددام المددوت مددن دانددن وتنفيدددص 

 وصايا  وتوريث مالن.
 ل  اصا االتما  ال،الدث صابدت المنظمدة اسسد مية لت تدوم الطبيدة ادي نددوتها 

مح  مدددا صاددد  الدددد تور محمدددد سدددتيمان 1996مح والتاسددد ة 1985ال،انيدددة 
 :(2)ح واخرون واستدلوا بما يت ات قرح والد تور يوسف القرضاوى

 المما بين أدلة القولين السابقين. -1
 ن المسم الب رى يحتوى عت  مستويات مت ددة مدن الحيداة: اهندار  -2

الحياة الختويةح والحياة المنينيةح والحيداة المسدتقرةح والحيداة  يدر المسدتقرةح 

                                           

. وسدرقة اتعضداء بالمراحدة 350(  أح ام المراحة الطبيدة وا ،دار المترتبدة عتيهداح ص1)
 . 205الطبية وأح ام القصاص المترتبة عتيها اي الفقن اسس ميح ص

د. يوسدددف ( الفتددداوى الم اصدددرةح 439( بحدددث نهايدددة الحيددداة ح د/محمدددد ات دددقر )ص (2
 – 282ح ص3مح ج2003ادد د 1424القرضاو ح )د.ط(ح الم تد  اسسد ميح بيدروتح 

283. 
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ا دصلر المدوت ي دون عتد  نفده تتدر المسدتوياتح وي دون ل دل مسدتوى منهدا 
 .(1)أح امن الخاصة

 -واقدا لضدوابطن الطبيدة الدقيقدة–ونوقق اصا: بعن الموت الدما ي  -3
موت نهاهي ال رم ة اينح وما يحدث من تدنفه وحر دة الددورة الدمويدة م دن 
ليه دلي  عت  الحياة  تن اصا التنفه وتتر الحر ة  نما ادي بتدع،ير أمهدنة 

تددر اتمهددنة سدد ن المسددد اسن دداقح ولدديه بتتقاهيددة المسددمح اددلصا مددا را ددت ت
تمامدددا. اددد  ومدددن لتقسددديم المدددوت  لددد  مسدددتويين   ص ال واسدددطة بدددين النفدددي 

 واس،بات.
 والقول المختار:

والصى يظهر لي أن اعتماد ح م الموت بالموت الدما ي بضوابطن الطبيدة    
الدقيقددة اددو اتقددر  والمختددار  تن أاددل االختصدداص قددرروا صلددرح ادددالموت 

تمرا ن الحيوية الواق ة اي مدصع الددماغح ادلصا ماتدت ادص  الدما   او موت ل
المنطقددة اددلن اسنسددان ي ددد ميتددا  تن تنفسددن بواسددطة ا لددة مهمددا اسددتمر ال 
قيمة لنح وال ي ط  الحيداة لإلنسدانح و دصلر اسدتمرار الندبذ مدن القتد ح بدل 
غ وتداد الدم اي ال رايين واتوردة ال ي د ع مة عت  الحياة طالما أن الددما

قددد توقفددت حياتددن توقفددا تامددا ال رم ددة ايددن. أمددا بالنسددبة لتفقهدداء القدداهتين 
ب دمدددنح امدددل مدددا يسدددتندون عتيدددن اليقدددين والمدددوت الددددما ي عنددددام ظنددديح 
والحقيقددة أن ال  مددات الظدداارة لتمددوت لدددى الفقهدداء ظنيددةح ليسددت بيقينيددةح 
بخدد ف مدددا لددددى اتطبدداء مدددن وسددداهل ت خيصدددية أ ،ددر دقدددة مدددن ال  مدددات 
الظنيةح بدليل ما ورد ص ر  اي ب ذ  ت  الفقهاء من دان أحياء عتد  أنهدم 

                                           

 (.439( بحث نهاية الحياة ح د/ محمد ات قر )ص (1
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أمواتح بنداء عتد  تتدر ال  مدات الظداارة. يقدول ابدن عابددين ادي حا ديتهما 
نصن: ) ن أ ،ر الصين يموتون بالس تة يدانون وام أحياء  تنن ي سر  درار 

ا  لدد  ظهددور المددوت الحقيقددي  ال عتدد  أااضددل اتطبدداء ايت ددين التددعخير ايهدد
 (1اليقين بنحو التغير  مداد".)

بددل أصددب  الطدد  أ ،ددر دقددة اددي تحديددد المددوتح واددو مددا يقددرر  الفقهدداء حتدد  
 (.2القاهتين منهم ب د الموت الدما ي)

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 (. 193 /2( الدر المختار وحا ية ابن عابدين )رد المحتار( ) (1

 (.322( اقن النوانل )ص (2
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 املبحث الثالث
 حكم اجلناية على موتى الدماغ حتت أجهزة اإلنعاش

او  عادة الوظاهف الحيوية اي  عودة الن اط ب د الفتورح أو او: اإلنعاش
 (1المسم لت مل من مديدح ب د أن توقفتح أو  انت عت  و ر التوقف. )

 ن الح م وح مها من الناحية ال رعية  او الموانحوالقول بالموان مبني عت  
ال رعي لصعمال الطبية الحدي،ةح ايما لم يرد بن نص  رعي يم ن البحث 

عت  حفظ الدينح والنفهح وال قلح  مبنيةالعن ح من اي ضوء أاداف ال رع 
وال رذح والمالح وخاصة مقصد ال ارع من تحقيد قاعدة تحصيل أعت  

 (2المصتحتين ودرء أعظم المفسدتين. )

 ولبحث اص  المسعلة يم ن تقسيم اصا المبحث  ل  مطتبين :

 املطلب األول
 التعصيل الفقهي لحالة  المريذ تحت أمهنة اسن اق

ام تبن  عت  حالة ال خص المومود تحت أمهنة اسن اق انار أح    
الصناعيح من حيث الموتح والحياةح ومنهم من أطتد عت  اص  الفترة بد " 
الفترة المتحيرة " ومن الفقهاء القدام  من أطتد عتيها بد " حالة حر ة 

                                           

 . 123الموسوعة الطبية الفقهيةح ص  (1)

. 83ح ص1واعددددد اتح ددددام اددددي مصددددال  اتنددددامح عّنالدددددين بددددن عبدالسدددد م جنظر:قا ( 2)
المسددخولية القانونيددة لتطبيدد  دراسددة اددي اتح ددام ال امددة لسياسددات القددوانين المقارنددة 

  . 247واتمااات القضاءح د. باب ر  يخح ص
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ح اتترت  عت  اصا المريذ مميا أح ام (2)ح و" منفوص المقاتل"(1)المصبوب "
 .اء اتحي

نص الفقهاء عت  حاالت متنوعة اي مساهل المنايةح وأعطوا أح امًا  ما    
مختتفة لتقاتل اي  لي منها بحس  الحالةح أما بالنسبة لتحاالت التي تنطبد 

 عت  المريذ تحت أمهنة اسن اق الصناعي اي  ا تي:

 (3)من قطا عنقنح وبقي من الروب قتيلح واين الروبح اقتتن اخر.  .1
 (4)هن  خص عت  منفوص المقاتل من  ير .  ن أم .2
من أنها  رمل  ل  حر دة مدصبوب: بدعن لدم يبدد  بصدارح ونطددح وحر دة  .3

 (5)اختيارح ،م من  اخر. 
 ن ا ددل أحددد ا ددً  ال تبقدد  الحيدداة م ددنح  قطددا ح ددوتنح أو مريهددنح أو  .4

  (6)ودمينح ،م ضر  عنقن اخر. 
                                           

دح حالددة حر ددة المددصبوب " :  أن ينتهددي ا دمددي  لدد  حالددة ال يبقدد  م هددا  بصددارح ونطدد(1)
وحر ددة اختياريددة./ انظددر:  فايددة اتخيددار اددي حددل  ايددة االختصددارح أبددو ب ددر بددن محمددد 

. وحا دددية ال ددديخ عبدالحميدددد ال ددرواني عتددد  تحفدددة المحتددداج 425ح ص2جحالحصددني
 .                                  320ح ص9ب رب المنهاج تحمد بن حمر الهي،ميح ج

الفوا دن الددواني  .حياتدنح وادو  ديبن بالميدت بالف دل.منفوص المقاتل " : مدن تسدتحيل    (2)
                                 594ح ص1تحمد بن  نيم بن سالم النفراو  عت  رسالة ابن أبي نيد القيروانيح ج

 . 189ح ص10رد المحتارح ج ( 3)

 . 7ح ص8جحعت  مختصر سيد  ختيل  الخر ي  رب  (4)

 . 226ح ص5نح محمد بن أحمد الخطي  جمغني المحتاجح ل مه الدي ( 5)

  . 450ح ص9ح جلتمرداو اسنصاف اي م راة الرام  من الخ ف  ( 6)
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 وللفقهاء في هذه المسائل األربع أقوال:
الح م عت  اتولح بالقتدلح أ  يقدتص مندنح وادو: الدص   :األولالقول  -

 حوالدص  أنفدص مقاتتدن  حقطا عند رملح وبقي من الحتقوم قتيلح واين الدروب 
والص  ا ل بغير  ا ً  ال تبق  م ن  حوالص  أنه  ال خص  ل  حر ة المصبوب 

صا مددا الحيدداةح والح ددم عتدد  مددن قددام بالف ددل ا خددرح أ  ال،دداني: بددالت نيرح وادد
 (4( ح والحنابتة. )3( ح وال اا ية )2( ح والمال ية )1نصَّ عتين: الحنفية )

ْ م الفقهاء عت  اتول بالقصاص  ان ناب ًاح من أن منايتن ال تبق  م ها  احل
َني عتين بف ل  حياةح وعت  ال،اني بالت نيرح من با  اعتداهن عت  ميتح مل

 اتول.
ال،دانيح وادو مدن أمهدن عتد  الح دم بالقصداص عتد   القول الثواني: -

منفوص المقاتل من  ير ح وقالوا يقتل ال،دانيح ويدخد  اتول  تن بف دل ال،داني 
 (5 عنن أمهن عت  الممني عتينح اقتتنح وقد نصَّ عتين المال ية.)

  القول الثالث:

                                           

 . 189ح ص10رد المحتارح ج  (1)

 . 7ح ص8 رب الخر يح ج  (2)

 .226ح ص5مغني المحتاجح ج ( 3)

. و دددرب منتهددد  اسراداتح 384ح ص9. والمغنددديح ج532ح ص5  ددداف القنددداعح ج  (4)
  . 19ح ص6ج

 . 8 – 7ح ص8 رب الخر يح ج  (5)
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الح م عت  اال،نين بالقتلح اتول وال،انيح ال ترا هما اي القتلح وقد نصَّ 
 (1.)عتين المال ية

وقياسًا عت  ما سبد يم ن القول بعن من من  عت  المريذ المومود    
 تحت أمهنة اسن اق الصناعيح ي نر وال يقتص منن.

 املطلب الثاني
  حكم إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي

باخت ف حاالتنحوقد ارد ال تماء بين ح م  يقاف أمهنة اسن اق  يختتف  
 ح ت ، ث:

تدددي ي دددود ايهدددا المدددريذ  لددد  حالتدددن الطبي يدددة ح ي دددون : الاحلالوووة األوىل
ال ددخص قددد اسددتفاد مددن تر يدد  أمهددنة اسن دداق عتيددنح وال ددخص اددي اددص  

 الحالة ي ون عت  صنفين:
ال ددخص الددص  ت ينددن اتمهددنة عتدد  اسددترداد وعيددنح وتنفسددنح ونبضددان  •

 قتبنح ويرما  ل  حالتن الطبي ية.
نفسددنح ونبضددان قتبددنح ال ددخص الددص  ت ينددن اتمهددنة عتدد  اسددترداد ت •

 (2)بالر م من استمرار  ونن اي  يبوبة. 
واددي الصددنف اتخيددر وقددا الخدد ف اددي وضددا أمهددنة اسن دداق عتيددنح عتدد  

 قولين:
                                           

. و درب 244ح ص6التاج وات تيدل لمحمدد بدن يوسدف ال بددر  ال دهير بدالمواد ح ج  (1)
  .8ح ص8الخر يح ج

  .43ح ص2المساهل الطبية المستمدة اي ضوء ال ري ة اسس ميةح ج ( 2)
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ن  ددان اددي : القووول األول يمدد  وضددا أمهددنة اسن دداق عتدد  المددريذح وا 
 (1 يبوبددةح وموبدددًا  فاهيدددًاح وبهددصا قدددال: ال ددديخ محمددد المختدددار السددد مي.)

ادصا مددن بدا  الحفدداظ عتد  حيدداة المدريذح والحفدداظ عتد  الحيدداة ن وحمتدن أ
 من مقاصد الضروريات الخمه.

ال يم  وضا أمهنة اسن اق الصناعي عت  المريذح بل : لقول الثانيا
ن اصا من وحمتن أ (2يوسف.) معبد القدييند   لين  واصا ما قال بن: ال يخ 

  مان است مال اص  با  موان التداو  بصفة عامةح وطالما مان التداو 
 اتمهنة لتحفاظ عت  حياة المريذح وند   ل  صلرح ولم يم . 

أما بالنسبة لراا اتمهنة اي اص  الحالة اهو راما  ل   ون المريذ اي 
ن  انت  حالة مستقرة واعيةح ا  تلنال عنن اتمهنة لتحفاظ عت  حياتنح وا 

ةح ا  مانا من  نالتها الحالة مستقرة  ير واعيةح بعن  ان المريذ اي  يبوب
 (3وال يتحمل الطبي  أدن  مسخولية.)

                                           

ن دداقح . واس 43ح ص2المسدداهل الطبيددة المسددتمدة اددي ضددوء ال ددري ة اسسدد ميةح ج  (1)
 .482ح ص1ح ج2ممتة ممما الفقن اسس ميح ال دد 

 .43ح ص2المساهل الطبية المستمدة اي ضوء ال ري ة اسس ميةح ج  (2)

. واسن دداقح 43ح ص2المسدداهل الطبيددة المسددتمدة اددي ضددوء ال ددري ة اسسدد ميةح ج  (3)
 . 482ح ص1ح ج2ممتة ممما الفقن اسس ميح ال دد 
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التددي تمددوت ايهددا أمهددنة اسنسددان نهاهيددًاح مددن القتدد ح : احلالووة الثانيووة
   (1والدماغح ايتفد اتطباء عت  موان راا اتمهنة عنن  لتحقد الوااة. )

التي تظهر ايها أمارات موت الدماغح اتوضا اتمهدنة عتد  : احلالة الثالثة
المريذح  ما ص رت سابقًاح اي مل  ل  من قتبدنح وتنفسدنح عمد  صدناعيًاح ال 
طبي يددًاح ادديح م الطبيدد  براددا اتمهددنة عنددنح تن اددي االسددتمرار اددي وضدد ها 

 عتين أضرار عدة منها:

ال دددح ومحاطدة   ن  رف ال ناية المر نة اي  ااة المست فيات محدودة -
ب نايددة متواصددتة اددي  ددل ،انيددةح حتدد  تتحسددن حالددة المددريذح اوضددا اددص  
اتمهنة عتد  مدن تتدف دما دن نهاهيدًاح ي دون مدن بدا  الحمدن لهدص  اتمهدنة 
 التي بلم انها أن ت ون سببًا اي  نقاص حياة مرض  اخرينح بلصن اهلل ت ال .

انددت عتدد  عدداتد ت دداليف  ددرف ال نايددة المر ددنة بااظددة مدددًا سددواء    -
الدولةح أو ال خص نفسنح ااتاضل  نفاد اص  اتموال عت  مدا ايدن منف دةح 

 أول  من  نفاقها عت  ما ال مدوى منن.
اندياد االم أقار  المريذح وصويدنح لدرخيتهم لدن عتد  ادص  الحدالح وادو  -

   (2) الم،ة الهامدة. 

                                           

قيقددة الوادداة بددين الفقهدداء واتطبدداءح د. ب ددر بددن عبددداهلل أبددو نيدددح أمهددنة اسن دداق وح  (1)
. واسن دداقح ممتددة مممددا الفقددن 537ح ص2ح ج3ممتددة مممددا الفقددن اسسدد ميح ال دددد

  . 483ح ص1ح ج2اسس ميح ال دد

مسددخولية الطبيدد  المناهيددة اددي ال ددري ة اسسدد ميةح أسددامة  بددراايم عتددي التايددنح ح   (2)
والحياة ادي القدران واتح دام ال درعيةح د. توايدد الدواعيح ممتدة  حقيقة الموتح171ص

 . 715ح ص2ح ج3ال دد حم1986اد  1407ممما الفقن اسس ميح سنة 
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ن مددات  مددا تددم التدددليل عتدد  مددوان راددا أمهددنة اسن دداق الصددناعي عمدد   
دما نح بقرار ممما الفقن اسس مي السابد الص ر اي دورتن ال،ال،ةح ب ّمانح 

 (  1ب عن راا أمهنة اسن اق. )
 وقد ا تلرط لموان  نالة أمهنة اسن اق الصناعي  رطين:

أال ي ددون انددار أدندد  أمددل اددي  ددفاء المددريذح وال ي دديق أ ،ددر مددن عدددة  .1
او أحوج منن لهص  اتمهنةح اتراا أيامح ما وضا اتمهنة عتينح وومود من 

عننح وتوضا عت  اتحوجح أما  ن  ان  ير ميخوه مننح ا  ترادا اتمهدنة 
 عننح حت  يصل  ل  حد اليعهح أو يترق   ل  الس مة.

توار الدداعي لفصدل اتمهدنةح وصلدر بدعن  اندت نفقدات تتدر اتمهدنة تتدتهم  .2
ج لغيدر  مدن المرضد ح الرصيد الماليح مما ي ود بالضدرر عتد  مسدتوى ال د 

   (2) ما او الحال اي الدول الفقيرة. 
وعتددد  ادددصا  صا قدددام الطبيددد  بتر يددد  أمهدددنة اسن ددداق الصدددناعي عتددد     

ال  ان متسببًا اي موتنح موتًا  المريذح اتيه لن  نالتها قبل موت دما نح وا 
 حقيقددًا ال رم ددة ايددنح وال يقبددل عددصر الطبيدد   ن ت ددَصر بعنددن اضددطر  لدد   نالددة
أمهنة اسن داق عدن المدريذح الحتيداج مرضد  اخدرين لهداح وصلدر تن مبددأ 
التساو  بين الناه م صومي الدم يمنا التضحية بحياة  نسان تمل  نسدان 

                                           

ح دار 1الموقف الفقهي واتخ قي من قضدية نرع االعضداءح د. محمدد عتدي البدارح ط ( 1)
اسسد ميح . وقرارات وتوصيات ممما الفقدن 39مح ص1994اد د 1414القتمح دم دح 

  . 76ص

قدددرارات المممدددا الفقهدددي اسسددد مي لرابطدددة ال دددالم اسسددد ميح م دددة الم رمدددةح انظدددر: ( 2)
ح 1ح ج2. واسن اقح ممتة ممما الفقن اسس ميح ال ددد214مح ص2002اد د 1422

 .  234ح ص1ج حقضايا اقهية م اصرة: . واقن النوانل483ص
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ال  -القصاصح أوالدية  -اخرح  ص الضرر ال ينال بم،تن.  ما أن وضا مناء 
ل عتد  يختتف اين  نسان عدن اخدرح سدواء  دان ادي المقددارح أو الندوع. ويدد

 (2()1صلر ما ماء اي الحديث ال ريف: " المخمنون تت ااع دماخام".)
وأرى أن مسعلة راا أمهدنة اسن داق الصدناعي عدن المدريذح و يرادا مدن   

المسدداهل الطبيددة الحدي،ددةح التددي تحتدداج  لدد  ومددود أاددل االختصدداص لتح ددم 
  ايهدداح االطبيدد  قددد يمددد نفسددن حدداهرًا أمددام المددريذ الميددخوه منددنح والددص

أصب   الم،ة الهامدةح التي قد ال تومد أدن  ااهدة من  بقاء اتمهنة عتيهاح 
ايراددا عنهددا اتمهددنةح وبالتددالي يح ددم عتيددن بددالموتح أم يبقددي تتددر اتمهددنةح 
بالر م من اقدان اتمل اي حياتنح واحتياج  ير  ممن يرم   فاخ  لم،ل اصا 

اتخدداص القددرارح والبددد  المهددانح ام،ددل اددص  الحدداالت يصدد   عتدد  الطبيدد  ايهددا
حينها من صدور قرار من ممموعة من اتطباء المختصينح يبد   دً  مدنهم 
 ومهة نظر ح بما ي ود بالخيرح والمنف ة عت  المريذح واتسرةح والممتما. 

 

                                           

بدددا : سددقوط القدددود مدددن  14 – 13مةح  تدددا : القسددا  45(روا  النسدداهي ادددي سددنننح 1)
وروا  الدددارقطني ح  ح عددن عتددي 18ح ص8ح ج4746المسددتم لت دداارح رقددم الحددديث: 

ح عددن 150ح ص4ح ج3249اددي سددنننح  تددا : الحدددود والددديات و يددر ح رقددم الحددديث: 
وص ر  النيت ي ادي نصد  الرايدةح  تدا : المنايداتح بدا : مدا حرضي اهلل عنها   –عاه ة 

ح وقدددال ادددي  ح عدددن عتدددي  334ح ص4ح ج7731ح رقدددم الحدددديث: يومددد  القصددداص
   التنقي : سند  صحي . 

نظريدددة ح.29ح ص6. بدايدددة الممتهددددح ج152ح ص5 دددرب منتهددد  اسراداتح جانظر:  (2)
الضمان أو أح ام المسخولية المدنية والمناهية اي الفقن اسس ميح د. وابة النحيتيح ح 

  .160ح عتي الخفيفح صالضمان اي الفقن اسس ميح. 302ص
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 الثالثاملطلب 
 ما عليه الفتوى يف شأن موتى الدماغ

بشووأن  7/1986/ 3د( 5أوالً: قوورار سلووس سمووه الفقووه اإلسووالمى:القرار رقووم)
 )أجهزة اإلنعاش(

 ن ممتدده مممددا الفقددن اسسدد مي المن قددد اددي دورة مددختمر  ال،الددث ب مددان 
ه المواادد 1407صدفر  13 لد   8عاصمة الممت دة اتردنيدة الها دمية مدن 

مح ب د تداولن اي ساهر النواحي التي أ،يدرت حدول 1986أ توبر  16 ل   11
لددد   دددرب مسدددتفيذ مدددن اتطبددداء موضدددوع )أمهدددنة اسن ددداق( واسدددتماعن  

 المختصين.
قرر ما يت : ي تبر  درعا أن ال دخص قدد مداتح وتترتد  عتيدن مميدا اتح دام 

 المقررة  رعا لتوااة عن صلرح  صا تبينت اين  حدى ال  متين التاليتين:
إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم األطباء بأن هذا التوقرف   رجعرة  -1
 فيه.
وظرررررررائف دما ررررررره تعطررررررر  نهائيرررررررا، وحكرررررررم األطبررررررراء  إذا تعطلرررررررت جميرررررررع -2

 التحلل. فيا ختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل   رجعة فيه، وأخذ دما ه 
رران  بررة علررى الشررخ ، وإذاَ  وفررى هررذه الحالررة يسرروغ رفررع أجهررزة اإلنعرراش المَر
برة، صردر  القلب مث    يزال يعمل آليا بفعل األجهزة المَر  فريبعض األعضاءَ 

 .1996عمان أَتوبر  -األردن–
ثانيووًا:قرار اللجنووة الدالمووة للبحوووة العلميووة واإلفتوواء باململكووة العربيووة 

 ه30/6/1409( بتاريخ 12086السعودية.فتوى رقم )
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اقد اطت ت التمنة الداهمة لتبحدوث ال تميدة واساتداء عتد  مدا ورد  لد  سدماحة 
ة الغربيدةح عدن الرهيه ال ام من مدير ارع ال دخون الدينيدة بالمنطقدة ال دمالي

 طريد
مدددير  دارة ال ددخون الدينيددة لتقددوات المسددتحة  لدد  التمنددة مددن  دارة البحددوث 

ه. وقدد سدعل سدخاال ادصا 28/3/1409( وتاريخ 1508ال تمية واساتاء رقم )
نصددن:"ورد  لينددا  ددرب ضددابط التوعيددة اسسدد مية بمست ددف  القددوات المسددتحة 

ه. المبنددد  عتددد  خطدددا  13/3/1409بالمنطقدددة ال دددمالية الغربيدددة بتددداريخ 
رهيه اتطباء بمست ف  القوات المسدتحة بالمنطقدة ال دمالية الغربيدة المدخرخ 

ه. والدددصى يطتددد  ايدددن اتدددوى حدددول عددددم تنفيدددص  مدددراءات 12/3/1409ادددي 
اسن ددداق ادددي النقددداط التدددي ورد ص رادددا ادددي دليدددل سياسدددة ال مدددل واسمدددراءات 

ونددنح أو اتددوى بمددوان اددص  المراقددةح نعمددل مددن اضدديتت م التقددرر باتخدداص مددا تر 
النقاط من عدمهاح وا   ارناح ليتم عت  ضوء صلر ال مل بمومبن اي مست دف  

 القوات المستحة بالمنطقة ال مالية الغربية. اصا واهلل يحفظ م.
 اصا والحاالت التي وردت اي دليل سياسة ال مل واسمراءات اي التالية:

 أوال:  صا وصل المريذ متوا .
ان متدف المددريذ مختومدا ب  مددة عددم  مددراءات اسن داقح وبندداء ،انيدا:  صا  دد

 عت  راذ المريذ أو و يتن اي حالة عدم ص حية المريذ لإلن اق.
،ال،ددا:  صا قددرر ، ،ددة أطبدداء أن مددن  يددر المناسدد   ن دداق المددريذح عندددما 
ي ددون مددن الواضدد  أنددن ي ددان  مددن مددرذ مسددت ص  يددر قابددل لت دد جح وأن 

 الموت محقد.
 صا  ان المريذ اي حالة عمن أ يدد عقتيدا أو مسدميا أو  تيهمداح واد   راب ا:

 حالة خمول صان  ما مرذ منمنح م،ل الس تة الدما ية المسببة لت منح أو
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مرذ السرطان اي مرحتة متقدمةح أو مرذ القت  والدرهتين المدنمن ال دديدح 
 أو أمراذ الهنال وت رار توقف القت  والرهتين.

ى المريذ دليل عت  اسصابة بتتدف ادي الددماغ مسدت ص خامسا:  صا ومد لد
 عت  ال  جح عق  ت رضن لتوقف القت  والرهتين تول مرة.

سادسا:  صا  ان  ن اق القتد  والدرهتين  يدر ممدد و يدر م هدم لوضدا م دينح 
حسدد  رأى اتطبدداء الحاضددرينح اددلن رأى المددريذ الددصاتي ال يهددمح واتطبدداء 

والددرهتينح وال يحددد لددصوى المددريذ طتدد  اددصا  متنمددون بددلمراء  ن دداق القتدد 
 النوع من ال  ج  صا  ان  ير ممد.
 وب د دراسة التمنة أمابت بما يت :

أوال:  صا وصل المريذ  ل  المست ف  واو متوا  ا  حامة الست مال مهان 
 اسن اق.

،انيا:  صا  انت حالة المريذ  ير صالحة لإلن اق بتقرير ، ،ة مدن اتطبداء 
 الست مال مهان اسن اق. -أيضا–صصين ال،قاتح ا  حامة المتخ

،ال،ا:  صا  ان مرذ المريذ مست صيا  ير قابل لت د جح وأن المدوت محقدد 
ب ددهادة ، ،ددة مددن اتطبدداء المختصددين ال،قدداتح ادد  حامددة السددت مال مهددان 

 اسن اق.
حالدة خمدول صاندي مدا مدرذ  اديراب ا:  صا  ان المدريذ ادي حالدة عمدن أو 

نح أو مددرذ السددرطان اددي مرحتددة متقدمددةح أو مددرذ القتدد  أو الددرهتين مددنم
المنمنح ما ت رار توقف القت  والدرهتينح وقدرر ، ،دة مدن اتطبداء المختصدين 

 ال،قات صلرح ا  حامة الست مال مهان اسن اق.
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خامسا:  صا ومد لدى المريذ دليل عت  اسصابة بتتدف ادي الددماغ مسدت ص 
 -أيضدا– ،ة من اتطباء المختصين ال،قاتح ا  حامدن عت  ال  جح بتقرير ،

 صلر. ايالست مال مهان اسن اق ل دم الفاهدة 
سادسا:  صا  ان  ن اق القت  والرهتين  يدر ممددح و يدر م هدم لوضدا م دينح 
حسدد  رأى ، ،ددة مددن اتطبدداء المختصددين ال،قدداتح ادد  حامددة السددت مال االت 

ء المدددريذ ادددي وضدددا االت اسن ددداق أو اسن دداقح وال يتتفدددت  لددد  رأى أوليدددا
 را هاح ل ون صلر ليه من اختصاصهم.

 ثالثا: اختيار المنظمة اإلس مية:
اختارت المنظمة اسس مية لت توم الطبية اي ندوتها ال،انية )الحياة اسنسانية( 

 م.1996م. والتاس ة )الت ريف الطب  لتموت( سنة 1985سنة 
اق عن الميت دما يا دون وموبنح مدا اتخدص القول بموان  يقاف أمهنة اسن 

وقدد مداء اد  –اي االعتبار أن المنظمة اعتمدت الموت الدما ي موتا حقيقيا 
 م. ما يت :1985توصيات ندوة )الحياة اسنسانية( سنة 

أوال: رأت الندوة أنن اي أ ،ر اتحوال عندما يقدا المدوت اد  تقدوم صد وبة اد  
عتيددن الندداه مددن أمدداراتح أو اعتمددادا عتدد  م راتددن  اسددتنادا  لدد  مددا ت ددرف 

ال  ددف الطبدد  الظدداار  الددصى يسددتبين  يددا  ال  مددات التددي تميددن الحدد  مددن 
 الميت.

واددد  عدددادة ت دددون تحدددت –،انيدددا: تبدددين لتنددددوة أن اندددار حددداالت قتيتدددة ال ددددد 
م حظددة طبيددة  ددامتة ودقيقددة ادد  المست ددفيات والمرا ددن الطبيددة المتخصصددة 

ت تس  أاميتها الخاصدة مدن ومدود الحامدة الماسدة –نة ووحدات ال ناية المر 
 ل  ت دخيص الواداة ايهداح ولدو بقيدت اد  المسدم ع مدات ت دارف النداه مدن 
قددديم عتدد  أنهددا مددن ع مددات الحيدداةح سددواء أ انددت اددص  ال  مددات تتقاهيددة ادد  
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ب دددذ أعضددداء المسدددم أم  اندددت أ،دددرا مدددن ا،دددار أمهدددنة اسن ددداق الموصدددولة 
 بالمسم.

تدارسدت النددوة مدا ورد اد   تد  التدراث الفقهدي مدن اتمدارات التد  ،ال،ا: وقدد 
تدل عت  الموتح واتض  لها أنن اي  يبة نص  رعي يحدد الموت تم،ل اص  
االمتهددادات مددا تددواار انددصالر مددن م راددة طبيددة. ونظددرا تن ت ددخيص المددوت 
وال  مددات الدالددة عتيددن  ددان عتدد  الدددوام أمددرا طبيددا يبندد  بمقتضددا  الفقهدداء 
أح امهم ال رعيةح اقد عرذ اتطبداء اد  النددوة الدرأ  الطبد  الم اصدر ايمدا 

 يختص بحدوث الموت.
 رابعا: وضح للندوة بعد ما عرضه األطباء:

أن الم تمد عتين عندام اي ت خيص موت اسنسانح ادو خمدود منطقدة المدخ 
المنوطددة بهددا الوظدداهف الحياتيددة اتساسدديةح واددو مددا ي بددر عنددن بمددوت مددصع 

 .المخ
 ن ت خيص موت مصع المخ لن  روطن الواضحة ب د استب اد حداالت ب ينهدا 
ن ادي وسدا اتطبداء  صددار ت دخيص مسدتقر يطمدعن  قد ت ون ايها  بهةح وا 

  لين بموت مصع المخ.
 ن أيا من اتعضاء أو الوظاهف الرهيسية اتخرى  القتد  والتدنفه قدد يتوقدف 

المرض  مادام مصع المخ حيا...  مخقتاح ول ن يم ن  س اان واستنقاد عدد من
نمدا ي دون المدريذ قدد  أما  ن  دان مدصع المدخ قدد مدات اد  أمدل ادي  نقداص  وا 
انتهت حياتنح ولو ظتت ا  أمهنة أخرى من المسم بقية من حر دة أو وظيفدة 

 اي ب   ر ب د موت مصع المخ صاهرة  ل  توقف وخمود تام.
 ددرذ مددن اتطبدداءح  لدد  أن خامسددا: اتمددن رأى الفقهدداء تعسيسددا عتدد  اددصا ال

اسنسددان الددصى يصددل  لدد  مرحتددة مسددتيقنة اددي مددوت مددصع المددخ ي تبددر قددد 
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–استدبر الحياةح وأصب  صالحا تن تمرى عتين ب ذ أح ام الموتح قياسديا 
عتد  مدا ورد اد  الفقدن خاصدا بالمصدا  الدصى وصدل  لد   -ما اارد م روف
 حر ة المصبوب.

ا  عتد  أندن  صا تحقدد مدوت مدصع المدخ سادسا: بناء عتد  مدا تقددم اتفدد الدر 
 بتقرير لمنة طبية مختصة مان حينهص  يقاف أمهنة اسن اق الصناعية.

،ددم أعددادت المنظمددة اددص  التوصددية اددي توصدديتها)بيانها( اددي ندددوة الت ريددف 
مح وأضاات اي صلدر البيدان ال دروط الوامد  1996الطب  لتموت اي ديسمبر 

 ع المخ.اتخاصاا لضمان س مة ت خيص موت مص
 صدرت فتوتان م  الوزارة: -رابعاً :فتوى وزارة األوقاف الكويتية

وقدددد ورد السدددخال  لددد  لمندددة الفتدددوى بدددونارة اتوقددداف ال ويتيدددة ادددي  -1
م. مددن 14/12/1981ه الموااددد 1402صددفر  18متسددتها المن قدددة اددي 

مدددره اددي  تيددة طدد  بمام ددة – ددل مددن الددد تور /رعددد عبددد الواددا   ددا ر 
أخصاهي الباطنية بمست ف   –ور /عبدالرحمن حمود السميط ال ويتح والد ت

 الصباب. و ان نصن: 
"اي حالة التع د من حصول المدوت الددما  ح الدصى تتوقدف ايدن  دل وظداهف 
الدددماغح ويتب ددن اددورا مددوت بقيددة أعضدداء المسددم لددوال ومددود أمهددنة  ن دداق 

 التنفه والقت  و يراما 
بضدد ة أيددام اقددط: اددل يمددون التددي تددخخر مددوت بقيددة أعضدداء المسددم ولددو ل

لتطبيدد  المسددتم ال مددلح وبعسددرع مددا يم ددنح سنهدداء اددص  الحالددة المصددطن ةح 
 والتي تخخر توقف بقية أعضاء المسم عن ال مل تيامح وتخخر دانن؟".

 وقد أاتت التمنة بما يت : 
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"أنن  صا قطا اتطباء بعن اصا المصدا  ال يم دن  دفاهنح وأندن ال ي ديق أ ،در 
م ما وضا اتمهنة عتينح وومد من او أحوج لهص  اتمهدنة مدن من عدة أيا

 اصا المصا ح ايم  راا اص  اتمهنة عنن ووض ها لصحوج.
 صا  دان أدند  أمدل  -وموبدا–أما  صا لم ي ن اندار حامدة لرا هدا عندن اتبقد  

 اي  فاهن.
أما  صا لم ي ن انار أدن  أمدل ادي  دفاهن اي دون اتمدر مترو دا لتطبيد :  ن 

أبقدددا  تحدددت ادددص  اتمهدددنةح أو صدددراها عندددن. وال يم دددن اعتبدددار ادددصا  ددداء 
ال خص ميتا بموت دما ن مت   ان مهان تنفسن ومهان  الدمو  ايدن حيداة 

وال سدديما  صا  ددان –ولددو اليددا وعتدد  اددصا ادد  يمددون أخددص عضددو مددن أعضدداهن 
 القت  والرهتين سعطاهها لغير ح أو ل حتفداظ بهدا لتطدوارا.  مدا أندن  -رهيسا

ال تمرى عتين أح ام الموت: من التوريثح واعتدداد نومتدنح وتنفيدص وصدايا ح 
  ال ب د موتن الحقيقيح وت طيل  ل أمهنتن.

واددصا الح ددم الددصى أصدددرتن التمنددة عتدد  سددبيل المددنمح عددادت اددي  -2
ا   ت اينح اقد أصدرت الفتوى التالية وبناء عتد  اسدتفتاء  29/9/1984

 م ابن:
نقضاء مميا ع مات الحيداةح حتد  الحر دة والتدنفه " ال يح م بالموت  ال با

والنبذح ا  يح م بالموت بممدرد توقدف التدنفه أو الندبذ أو مدوت المدخح 
ما بقاء أ  ع مة مدن ال  مدات الظداارة أو الباطندة التدي يسدتدل بهدا عتد  
بقدداء  دديء مددن الحيدداة. وصلددر تن اتصددل بقدداء الحيدداةح ادد  ي دددل عددن اددصا 

اليقين ال ينال بال در. ادصا مدا انتهدت  ليدن التمندة مبددهيا  اتصل بال رح تن
واددد  تدددرى أن اتمدددر يسدددتحد منيددددا مدددن البحدددث الم دددترر بدددين اتطبددداء 

 والفقهاء".
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 النتالج والتوصيات
 أوال أهم النتالج :

 ن ال ري ة اسس مية أمرت بالمحااظة عت  حياة اسنسدان ح لدصلر اقدد  .1
م صددوم بح ددم  نسددانيتن ح وبالتددالي يحددرم  أباحددت لددن التددداو  ح ادددم اسنسددان

 عت  اسنسان  لقاء نفسن اي التهت ن أو ت ريذ حياتن لتخطر . 
مددن الم ددروف أن اهلل ت ددال  اددو ال ددااي والطبيدد   نمددا اددو سددببا اددي  .2

ال دد ج ح لددصا يحدد  عتيددن أن يبددصل قصددارى مهددد  اددي المحااظددة عتدد  حيدداة 
ود قدرتن الب رية ح وتواير المريذ ح اوام  الطبي  حماية المريذ اي حد
 عوامل ال فاء لن خاصة اي أص   الحاالت .

عطداء ارصدة ادي  .3  ن ال ناية المر نة  نما اي وسيتة تستهدف ال د ج وا 
ال ددفاء واتمددل اددي الحيدداة قدددر اسم ددان ح واددي ليسددت وسدديتة لإلطالددة أو 

نما اي أمل أخير اي ال فاء .  ت صي  اسنسان وا 
حتددو  المرا ددن اتساسددية لتحيدداة ي ددد صدداحبن مددوت مددنع الدددماغ الددص  ي .4

ميتددددا طبددددا و ددددرعا ب ددددد التع ددددد مددددن ت خيصددددن بالوسدددداهل الحدي،ددددة واتخددددص 
 باالحتياطات ال نمة.

مفهوم المدوت الددما ي أصدب  مقبدوال عندد م ظدم الفقهداء ومدرت عتيدن  .5
 بحوث اقهية بين م ارذ وموااد ب د أن  ان مراوضا .

لموت ح وبما أنن أصب  اي الوقت عدم ومود نص  رعي يحدد حقيقة ا .6
الحاضددر مددن اختصدداص اتطبدداء وقددد قددرروا ال مددل بددن ح النددن عتدد  الفقهدداء 
االلتددنام بمقتضددا  اددي اتح ددام ال ددرعية ح ولهددصا ال يتددرر ت ددخيص المددوت 

 لتفقهاء وال ل امة الناه . 
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 ثانيا : التوصيات :
ة وأن وضددا قددوانين وت ددري ات ت تمددد ال مددل بددالموت الدددما ي ح خاصدد .1

الموت الدما ي انت ر ب ،رة نتيمة الحوادث المروريدة ح اضد  عدن أن  ،يدرا 
 من الدول اسس مية تفتقد لم،ل تتر القوانين .

وضددا ضددوابط و ددروط محددددة وواضددحة ودقيقددة اددي ت ددخيص المددوت  .2
الدما ي تمما المداره الطبية ال المية المختتفدة ح تحوطدا لتحيداة ح ويم دن 

 م .1996لمنظمة اسس مية لت توم الطبية اي عام االست انة ببيان ا
دراسددة ا ،ددار الفقهيددة المترتبددة عتدد  المددوت الدددما ي مددن راددا أمهددنة  .3

يداعددن ، مددات اتمددوات ب ددد اسددتخراج  ال نايددة الفاهقددة ح ونقددل اتعضدداء ح وا 
 هادة وااة التخاص تتر اسمدراءات و يرادا ممدا ورد ادي الفقدن اسسد مي مدن 

التمهين لتددددان والصدد ة عتيدددن ح وحتدددول ديوندددن ح وتوريدددث أح ددام المدددوت  ددد
 أموالن ح واعتداد النومة . 

 ن ددداء ايهدددات طبيدددة  دددرعية ح تقدددوم بلصددددار الفتددداوى والقدددول بالحدددل  .4
والحرمة أو الموان والبط ن ايما يصل  لين التقدم ال تمي اي الممدال الطبدي 

قهداء واتطبداء ح ح وت ون اص  الفتاوى م تر ة بين أال االختصداص مدن الف
وت ون الفتدوى ادي القضدايا المسدتحد،ة التدي ال ندص ايهدا ب درط أال تخدالف 

 اص  الفتوى نصوص ال ري ة . 
 قامة ندوات ومختمرات ت دالج القضدايا الطبيدة خاصدة المسدتحد،ة والتدي  .5

 لم ت ن مومودة من قبل .
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 املصادر واملراجه
 قه وعلومه ،واللغة(أوال: املصار الشرعية )التفسري واحلديث والف

أح ام القران :القاضدي محمدد بدن عبدد اهلل أبدو ب در بدن ال ربدي الم داار   .1
اددد( النا ددر: ات ددبا  والنظدداهر اددي قواعددد 543اال ددبيتي المددال ي )المتددوا : 

واددروع اقددن ال دداا يةح مدد ل الدددين عبدددالرحمن السدديوطيح الطب ددة اتخيددرةح 
 م.1959اد د 1378ح م تبة مصطف  البابي الحتبي وأوالد ح مصر

ادددح 538أسدداه الب  ددةح لمحمددود بددن محمددد النمخ ددر  المتددوا  سددنة:  .2
ت : عبدالرحيم محمودح )د.ط(ح )د.ت(.ات با  والنظداهر البدن نمديم الحنفديح 

 م.1983اد د 1403ح دار الف رح بيروتح 1ت : محمد مطيا الحااظح ط
 روتح )د.ت(.اتمح محمد بن  دريه ال اا يح )د.ط(ح دار الم راةح بي .3
البنايددة  ددرب الهدايددةحأبو محمددد محمددود بددن أحمددد الغيتدداب  الحنفدد  بدددر  .4

بيدددروتح  -ادددد(النا ر: دار ال تددد  ال تميدددة 855الددددين ال ينددد  )المتدددوا : 
 م. 2000 -اد  1420لبنانحالطب ة: اتول ح 

التاج وات تيدل لمحمدد بدن يوسدف ال بددر  ال دهير بدالمواد عتد  موااد   .5
صدر ختيدل لمحمدد بدن محمدد المغربدي الم دروف بالحّطدا ح المتيل ل رب مخت

 م1992اد د 1412ح دار الف رح 3ط
التص رة اي أح ام الموت  وأمور ا خرةح لإلمام محمد بن أحمد  القرطبديح  .6

 م.2002ت : عصام الدين الصبابطيح )د.ط(ح دار الحديثح اتنارح 
 م .1970-اد1395الروب البن القيم طد دار ال ت  ال تمية بيروت  .7
ح دار 1الروذ المربا  رب ناد المستقناح لمنصدور بدن يدونه البهدوح ط .8

 م.1996اد د 1417المخيدح الرياذح  
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الروضة البهية  رب التم ة الدم دقيةح لدنين الددين ال دامتيح تد : محمدد  .9
   نترح )د.ط(ح م تبة اية اهلل ال ظم ح )د.ت(.

ي بددن حمددر النوامددر عددن اقتددراف ال باهر:أحمددد بددن محمددد بددن عتدد  .10
 -اد 1407اد( النا ر: دار الف رحالطب ة: اتول ح 974الهيتمي )المتوا : 

 م.1987
السددراج الوادداج واددو  ددرب ال دديخ الغمددراو  عتدد  مددتن المنهدداج واددو  .11

ر اي اروع ال اا ية لتنوو ح )د.ط(ح دار  منهاج الطالبين اي مختصر المحرَّ
 ال ت  ال تميةح بيروتح )د.ت(.

ح 1ناد المسدتقناح محمدد بدن صدال  ال ،يمددينح طال درب الممتدا عتد   .12
 اد.1423دار ابن المون ح الدمامح 

الصحابح تاج التغة وصدحاب ال ربيدةح سسدماعيل بدن حمداد المدوار   .13
اددددح تددد : أحمدددد عبددددالغفور عطددداح )د.ط(ح دار ال تدددا  393المتدددوا  سدددنة: 

 ال ربيح مصرح )د.ت(.
يددة اددي مددصا  اسمددام الفتدداوى الهنديددة المسددماة بالفتدداوى ال الم ير   .14

ح دار  حيدداء التددراث 4اتعظددم أبددي حنيفددة الن مددانح لت  مددة ال دديخ نظددامح ط
 ال ربيح بيروتح )د.ت(.

الفوا دن الددواني تحمددد بدن  نديم بددن سدالم النفدراو  عتدد  رسدالة ابددن  .15
أبي نيد القيروانديح )د.ط(ح مطب دة مصدطف  محمدد ح مصدرح  اسنصداف ادي 

مدصا  اسمدام المبمدل أحمدد بدن حنبدلح ل تدي  م راة الرام  من الخ ف عت 
ح دار  حيددداء التدددراث 1بدددن سدددتيمان المدددرداو ح تددد : محمدددد حامدددد الفقددديح ط

 اد5م 1957اد د 1377ال ربيح بيروتح 
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المممدددوع  دددرب المهدددص  أبدددو ن ريدددا محيدددي الددددين يحيددد  بدددن  دددرف  .16
 اد( النا ر: دار الف ر676النوو  )المتوا : 

ال دددل عددن ال دددل  لدد  رسددول اهلل المسددند الصددحي  المختصددر بنقددل  .17
صددت  اهلل عتيددن وسددتم مسددتم بددن الحمدداج أبددو الحسددن الق ددير  النيسددابور  

النا ددر: دار  حيدداء -اددد( المحقددد: محمددد اددخاد عبددد البدداقي 261)المتددوا : 
 بيروت –التراث ال ربي 

المغنيح لموادد الددين عبدداهلل بدن أحمدد بدن قدامدةح تد : عبدداهلل بدن  .18
ادد 1407ح امر لتطباعدةح 1وعبدالفتاب محمد الحتوح ط عبدالمحسن التر ي

 م.1987د 
المن،ددور اددي القواعدددح لبدددر الدددين محمددد بددن بهددادر النر  دديح تدد :  .19

 م.1985اد د 1405ح دار ال ويت لتصحااةح 2تيسير ااهد أحمدح ط
ح دار 1الن ت وال يون تفسير الماورد ح عتي بن محمد الماورد ح ط .20

 م1992اد د 1412ال ت  ال تميةح بيروتح 
الهدايددة  ددرب بدايددة المبتدددى ل تددي بددن أبددي ب ددر المر يندداني واددي  .21

ادد د 1389ح دار الف درح بيدروتح 1مطبوعة ما ادت  القددير البدن الهمدامح ط
 م.1970

تفسددددير البحددددر المحدددديطح محمددددد بددددن يوسددددف ال ددددهير بددددعبي حّيددددان  .22
 م.1983اد د 1403ح دار الف رح بيروتح 2اتندلسيح ط

 ظديم )ابدن  ،يدر( أبدو الفدداء  سدماعيل بدن عمدر بدن تفسير القدران ال .23
اددد( المحقدددد: محمدددد 774 ،يددر القر دددي البصدددر  ،ددم الدم دددقي )المتدددوا : 

حسدددين  دددمه الدينحالنا دددر: دار ال تددد  ال تميدددةح من دددورات محمدددد عتدددي 
 اد. 1419 -بيروتحالطب ة: اتول   –بيضون 
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عبدداهلل بدن  تفسير النسفيح المسّم  بمدارر التننيل وحقاهد التعويلح .24
  ح )د.ت(حچأحمد بن محمود النسفيح )د.ط(ح قديمي  ت  خاننح  را

تندددوير المقالدددة ادددي حدددل ألفددداظ الرسدددالةح سبدددراايم بدددن ختيدددل التتددداهي  .25
المددال يح عتدد  الرسددالة لمحمددد بددن عبددداهلل  القيرواندديح تدد : محمددد عددايق 

 .1988اد د 1409ح 1عبدال الح ط
د الددرحمن بددن أحمددد بددن رمدد  مدداما ال تددوم والح ددم: أبددو الفددرج عبدد .26

 ه.1408بيروتحالطب ة اتول  ح  –الحنبتيحالنا ر : دار الم راة 
حا دية  عانددة الطددالبين ل ،مددان بددن محمدد الدددمياطي عتدد  حددل ألفدداظ  .27

ح دار 2ات  الم ين ل درب قدرة ال دين بمهمدات الددين ل بددال نين المتيبدار ح ط
 الف رح بيروتح )د.ت(.

ال بيددر: محمددد بددن أحمددد بددن عراددة حا ددية الدسددوقي عتدد  ال ددرب  .28
ادددد(حالنا ر: دار الف رحالطب دددة: بددددون 1230الدسدددوقي المدددال ي )المتدددوا : 

 طب ة وبدون تاريخ.
اد( المسماة بتحفدة الحبيد  1221حا ية ال يخ ستيمان البميرمي)  .29

عتدد   ددرب الخطيدد  الم ددروف باسقندداع اددي حددل ألفدداظ أبددي  ددماعح لمحمددد 
تخيرةح م تبة مصطف  الحتبدي وأوالد ح مصدرح اد(ح الطب ة ا977ال ربيني )

 م.1951اد د 1370
حا دددية ال ددديخ عبدالحميدددد ال دددرواني عتددد  تحفدددة المحتددداج ب دددرب  .30

المنهدداج تحمددد بددن حمددر الهي،مدديح )د.ط(ح م تبددة عبدددالرحمن بددن حددااظح 
 )د.ت(ح  

حا ددية ال دددو  عتددد   فايددة الطالددد  الرّبدداني لرسددالة ابدددن أبددي نيدددد  .31
 اسمام مالرح )د.ط(ح دار الف رح بيروتح )د.ت(. القيرواني اي مصا 
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رد المحتار عت  الدر المختار المخلف: ابن عابدينح محمدد أمدين بدن  .32
-اددد( 1252عمددر بددن عبددد ال نيددن عابدددين الدم ددقي الحنفددي )المتددوا : 

 م1992 -اد 1412الطب ة: ال،انيةح -بيروت -النا ر: دار الف ر
م والسبا الم،انيح السيد محمود روب الم اني اي تفسير القران ال ظي .33

مح )د.ط(ح م تبدددة 1854ادددد   1270اتلوسدددي البغدددداد  المتدددوا  سدددنة: 
  مداديةح با ستانح )د.ت(.

روضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين المخلددف: أبددو ن ريددا محيددي الدددين  .34
-ادددد( تحقيدددد: نايدددر ال ددداويق 676يحيدد  بدددن  دددرف الندددوو  )المتددوا : 
عمدددان الطب دددة: ال،ال،دددةح  -دم دددد -وتالنا دددر: الم تددد  اسسددد ميح بيدددر 

 م1991اد / 1412
سدنن ابددن مامددن البدن مامددة أبددو عبددد اهلل محمدد بددن ينيددد القنويندديح  .35

ادد( تحقيددد: محمددد ادخاد عبددد البدداقي 273ومامدة اسددم أبيدن ينيددد )المتددوا : 
 ايصل عيس  البابي الحتبي -النا ر: دار  حياء ال ت  ال ربية 

ن بن ات  ث بن  سحاد بن ب ير بن سنن أبي داود أبو داود ستيما .36
َمْستاني )المتوا :  ََ المحقدد: محمدد -اد( 275 داد بن عمرو اتند  الهِّ

 بيروت –النا ر: الم تبة ال صريةح صيدا -محيي الدين عبد الحميد 
سنن الدارقطنيحعتي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداد حالنا ر  .37

حتحقيددددد : السدددديد عبددددد اهلل م1966 – 1386بيددددروت ح  -: دار الم راددددة 
 اا م يماني المدني.

 ددرب النرقدداني عتدد  موطددع اسمددام مالددر  محمددد بددن عبددد البدداقي بددن  .38
يوسددف النرقدداني المصددر  اتناددر  تحقيددد: طددن عبددد الددرءوف سدد د النا ددر: 

 م2003 -اد 1424القاارة الطب ة: اتول ح  –م تبة ال،قااة الدينية 
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ح دار القتمح دم دح 2النرقاح ط  رب القواعد الفقهيةح مصطف  أحمد .39
 م.1989اد د 1409

 ددرب صددحي  مسددتم لإلمددام مسددتم بددن الحمدداج النيسددابور ح المتددوا   .40
 مح )د.ط(ح دار ال ت  ال تميةح بيروتح )د.ت(.875اد   261سنة:  

اددددد   1101 ددددرب محمددددد بددددن عبددددداهلل الخر دددديح المتددددوا  سددددنة:  .41
اددح 776سدنة:   ادد(ح المتدوا 776مح عت  مختصدر سديد  ختيدل ) 1690

 اد(ح )د.ط(ح دار الف رح بيروتح )د.ت(.1101محمد بن عبداهلل الخر ي )
 ددرب منتهدد  اسراداتح دقدداهد أولددي النهدد  ل ددرب المنتهدد ح لمنصددور  .42

ح مخسسدددة 1بدددن يدددونه البهدددوح تددد : عبدددداهلل بدددن عبدالمحسدددن التر ددديح ط
 مح2000اد د 1421الرسالةح 

بدن حبدان بدن أحمدد أبدو  صحي  ابن حبان بترتيد  ابدن بتبدان: محمدد .43
بيروتحالطب دة ال،انيدة ح  –حاتم التميمي البستيحالنا در : مخسسدة الرسدالة 

 م.1993 – 1414
صددددحي  وضدددد يف سددددنن أبددددي داود: محمددددد ناصددددر الدددددين اتلبدددداني  .44

مدن  -المماني  -اد(حبرنامج منظومة التحقيقات الحدي،ية 1420)المتوا : 
 والسنة باسس ندرية. نتاج مر ن نور اسس م تبحاث القران 

ات  القدير الماما بين اني الرواية والدراية من عتم التفسديرح محمدد  .45
 م.1997اد د 1418ح م تبة ال بي انح بيروتح 1بن عتي ال و انيح ط

قواعددد اتح ددام اددي مصددال  اتنددامح عنّالدددين بددن عبدالسدد م السددتميح  .46
 )د.ط(ح دار ال ت  ال تميةح بيروتح )د.ت(.
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عدن مدتن اسقنداعح لمنصدور بدن يدونه البهدوتيح تد :    اف القنداع .47
ادد د 1420ح دار  حيداء التدراث ال ربديح بيدروتح 1محمد عددنان درويدقح ط

 م.1999
 فاية اتخيار اي حل  اية االختصارح أبو ب در بدن محمدد الحصدنيح  .48
 ح دار  حياء  التراث اسس ميح قطرح )د.ت(4ط

فضدلح ممدال الددين ابدن لسان ال ر  لمحمد بن م رم بن عت ح أبو ال .49
 –النا ددر: دار صددادر -اددد( 711منظددور اتنصددار  اساريقدد  )المتددوا : -

 اد 1414 -الطب ة: ال،ال،ة -بيروت 
ممما النواهد ومنبا الفواهد:أبو الحسن نور الدين عتي بدن أبدي ب در  .50

ادددددد( حالمحقدددددد: حسدددددام الددددددين 807بدددددن سدددددتيمان الهي،مدددددي )المتدددددوا : 
 م. 1994ادح  1414دسيح القاارةحعام الن ر: القدسيحالنا ر: م تبة الق

مسددددند اسمددددام أحمددددد بددددن حنبددددل: أحمددددد بددددن حنبددددل أبددددو عبددددداهلل  .51
 القاارة. –ال يبانيحالنا ر : مخسسة قرطبة 

م مددم مقدداييه التغددةح تحمددد بددن ادداره بددن ن ريدداح تدد : عبدالسدد م  .52
 م.1972اد د 1392ح مطب ة الحتبي وأوالد ح مصرح 2اارونح ط

 ل  م راة م اني ألفاظ المنهاج ل مه الدينح محمدد  مغني المحتاج .53
النا دددر: دار -اددد( 977بددن أحمددد الخطيددد  ال ددربيني ال دداا ي )المتدددوا : 

 م1994 -اد 1415الطب ة: اتول ح -ال ت  ال تمية 
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 ثانيا:كتب الفقه العام  والبحوة الفقهية املعاصرة
ح 1 ددقرح طأبحدداث امتهاديددة اددي الفقددن الطبدديح د. محمددد سددتيمان ات .54

 م.2006اد د 1426دار النفاههح اتردنح 
أمهددنة اسن دداق وحقيقددة الوادداة بددين الفقهدداء واتطبدداءح د. ب ددر بددن  .55

 عبداهلل أبو نيدح ممتة ممما الفقن اسس مي.
أمهددنة اسن دداق وحقيقددة الوادداة بددين الفقهدداء واتطبدداءح د. ب ددر بددن  .56

مح 1986 -ادد 1407 عبداهلل أبو نيدح ممتة مممدا الفقدن اسسد ميح سدنة
 .3ال دد
أسددرار المددوت بددين ال تددم والدددين :د . مددخنه محمددود  ددانم ) الممتددة  .57

 (.1984ال ربية عدد ماره 
أعضدداء مسددم اسنسددان ضدددمن الت امددل القددانونيح أحمددد عبدالدددداهمح  .58

 م.1999)د.ط(ح من ورات الحتبيح بيروتح 
دار ح 1التصرف القانوني اي اتعضاء الب دريةح د. مندصر الفضدلح ط .59

 م.1990ال خون ال،قااية ال امةح بغدادح 
ح 2الدسددتور المرعددي اددي الطدد  ال ددرعيح د.  بددراايم با ددا حسددنح ط .60

 اد.1306المطب ة الطبية الدريةح مصرح 
الدددددماغ الب ددددر ح د. طددددارد  بددددراايم حمددددد ح )د.ط(ح دار المدددداحظ   .61

 م.1980لتن رح بغدادح 
دار الف رال ربديح الضمان اي الفقن اسس ميح عتي الخفيدفح )د.ط(ح  .62

 بيروتح )د.ت(
الطددد  ال دددرعيح د. نيددداد درويدددقح )د.ط(ح مطب دددة مام دددة دم ددددح  .63

 م.1977اد د 1397
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ح دار القتدمح 1الطبي  أدبن واقهنح د. ناير أحمدد السدباعي واخدرح ط .64
 م.1993اد د 1413دم دح 

الفتاوى الم اصرةح د. يوسدف القرضداو ح )د.ط(ح الم تد  اسسد ميح  .65
 م.2003د اد 1424بيروتح 

القتدددد  وع قتددددن بالحيدددداة د أحمددددد القاضددددي ح ممتددددة مممددددا الفقددددن  .66
 م .1987اسس مي ال دد ال،الث المنء ال،اني 

 ندوة الحياة االنسانية. –القت  وع قتن بالحياة د. أحمد القاضي  .67
 اد.1409ح سنة: 64الممتة الطبية الس وديةح ال دد:  .68
 ددام ال امددة لسياسددات المسددخولية القانونيددة لتطبيدد  دراسددة اددي اتح .69

ح دار وم تبدددة 1القدددوانين المقارندددة واتماادددات القضددداءح د. بددداب ر  ددديخح ط
 م2002الحامد لتن رح عّمانح 

المدددوت والحيددداة بدددين اتطبددداء والفقهددداء د/ عصدددام ال دددربيني ضدددمن  .70
 (3أبحاث ممتة ممما الفقن اسس مي عدد )

ة ادددي الموسدددوعة الطبيدددة الفقهيدددة موسدددوعة مام دددة لصح دددام الفقهيددد .71
ح دار 1الصدددحة والمدددرذ والممارسدددات الطبيدددةح د. أحمدددد محمدددد  ن دددانح ط

 م.2000اد د 1420النفاههح بيروتح 
بحددث اتا ددار القديمددة والحدي،ددة حددول تحديددد المددوت د حسددن حسددن  .72
 الت ريف الطبي لتموت . –الندوة الطبية  –عتي 
 –بحث تحديد المفهوم الحديث لموت الددماغ د صدفوت حسدن لطفدي  .73
 الت ريف الطبي لتموت . –ة الطبية الندو 
بحددث حقيقددة المددوت والحيدداة اددي القددران واتح ددام ال ددرعية د. توايددد  .74

 الواعيح من بحوث ندوة الحياة االنسانية.
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بدايدددة الحيددداة اسنسدددانية ونهايتهددداح د. محمدددد ن ددديم ياسدددينح ممتدددة  .75
 م.1985اد د 1406ح 4ال ري ة والدراسات اسس ميةح ال دد 

ع المخ حد/ أحمد عبد الحدي عدويه حمدختمر حقدود حقود موت  مص .76
 م.2016المرض  حالمنظمة اسس مية الطبية حال ويتح

حقيقدددة المدددوت والحيددداة ادددي القدددران واتح دددام ال دددرعية ح د. توايدددد  .77
 الواعيح من بحوث ندوة الحياة االنسانية.

حقيقدددة المدددوت والحيددداة ادددي القدددران واتح دددام ال دددرعيةح د. توايدددد  .78
 م1986اد  1407ممما الفقن اسس ميح سنة  الواعيح ممتة

حقيقدددة المدددوت والحيددداة ادددي القدددران واتح دددام ال دددرعيةح د. توايدددد  .79
 3مح ال دد1986اد  1407الواعيح ممتة ممما الفقن اسس ميح سنة 

ح ددم االنتفدداع باتعضدداء الب ددرية والحيوانيددةح  مددال الدددين مم دددن   .80
 م.2001اد د 1422ح دار الخيرح دم دح 1ب روح ط

ح دددم التدددداو  بالمحرمدددات حد:عبدددد الفتددداب محمدددود  دريددده حالطب دددة  .81
 م1993 -ه1414اتول  ح

رخية  س مية لب ذ الم   ت الطبية الم اصرةح ،بت  امدل تعمدال  .82
الندوة الطبيةح الت ريف الطبي لتموتح د. عدنان خريبطح المنظمة اسسد مية 

 م.2000اد د 1420لت توم الطبيةح ال ويتح 
عضاء بالمراحة الطبية وأح ام القصاص المترتبة عتيها ادي سرقة ات .83

ح دار طيبددة الخضددراءح م ددة 1الفقددن اسسدد ميح د. محمددد يسددر   بددراايمح ط
 م.2005اد د 1426الم رمةح 
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اقن النوانل لب ر بن عبد اهلل أبو نيد بن محمد بدن عبدد اهلل بدن ب در  .84
د( النا در : اد1429بن ع،مان بدن يحيد  بدن  يهد  بدن محمدد )المتدوا  : 

 م1996اد ح  1416 -الطب ة : اتول  -مخسسة الرسالة 
اقن النوانل: دراسة تعصيتية تطبيقيةح د. محمد بن حسدين المينانديح  .85
 م.2005اد د 1426ح دار ابن المون ح الدمامح 1ط

قدددرارات المممدددا الفقهدددي اسسددد مي لرابطدددة ال دددالم اسسددد ميح م دددة  .86
 م2002اد د 1422الم رمةح 

وتوصيات ممما الفقن اسس مي المنب،د من منظمدة المدختمر قرارات  .87
ح ونارة اتوقددددداف وال دددددخون 4اسسددددد ميح تنسددددديد عبدالسدددددتار أبو ددددددةح ط
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