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 ب سم هللا الرحمن الرحي م 
 
 

 المقدمة 
 

رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد عليه أفضل الصالة   احلمدهلل      
 - : بعدوأمت التسليم، أما 

 

مبسألة حقيقة املوت الدماغي، وقد قمت ببحث   ارتباطاً وثيقاً   فإن هذا البحث ملسألة مهمة مرتبطة      
 الزواج يف إهناء الزواجاملوت الدماغي وأثره نوان )هذه املسألة تتمة لبحث مشرتك بيين وبني زمالئي، بع

  .( وذلك لتتم الفائدة ويكتمل ما قُرر علينا يف مادة فقه النوازلووجوب العدة وقسمة الرتكة

 وقد قسمت حبثي إىل مقدمة وثالثة مباحث:      

 املبحث األول: التعريف ابملصطلحات.      

 . استخدام أجهزة اإلنعاشحكم  املبحث الثاين:      

 .حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املتوىف دماغياً املبحث الثالث:       

 

، وبعدها بفهرس املوضوعات، سائاًل املصادر اليت استقيت منها حبثياملراجع و بذكر    البحثوختمت        
 ري يف الدنيا واآلخرة. اخلاملوىل عز وجل أن يزيدان علماً وأن ويوفقنا ملا فيه 
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 المبحث األول

 التعريف بالمصطلحات 
 

 إن هذا البحث مكون من املصطلحات التالية:      

 احلكم:أوالً:       

ما يثبت جرباً، أو هو عبارة عن قطع احلاكم املخاصمة وحسمه، واحلكم الشرعي: هو احلكم هو       
 .(1) خطاب هللا تعاىل املتعلُق أبفعال املكلفني ابالقتضاء والتخيري

 

 اثنياً: الرفع:      

 الطبية  األجهزة، واملراد يف حبثنا اإلزالة واإلبعاد، أي إزالة وإبعاد  (2)الرفع ضد الوضع ونقيض اخلفض      
مرادف للرفع يف  مصطلح م بعض الباحثني مصطلح النزع، فهو خد  ت  ، ومبعىن الرفع اسعن املتوىف دماغياً 

 .(3)هذه املسألة

 

 اثلثاً: أجهزة اإلنعاش:       

 وهذا املصطلح مركب من جزئني:       

 .(4)على األداة، وهو ما يؤدي عمالً معيناً  قهو ما ُُيتاج إليه، ويطل األجهزة: مجع جهاز  .1

 
 .82-81التعريفات الفقهية  (1)
 .8/129لسان العرب  (2)
 .327يُنظر: موت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية السعودية  (3)
 .329املصدر السابق يُنظر:  (4)
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وهو ، من نعش الشيء نعشاً أهنضه وأقامه، يقال: نعش اإلنسان تداركه من هلكةاإلنعاش:  .2
عند األطباء املعاجلة املكثفة اليت يقوم هبا الفريق الطيب، إلنقاذ أعضاء جسد املريض حىت تقوم 

 .(1) د الوصول إىل تفاعل منسجم بينهابوظائفها، أو لتعويض بعض األعضاء املعطلة بقص
هي األجهزة اليت يضعها األطباء على املريض لإلبقاء على حياته، ويُراد أبجهزة اإلنعاش يف املسألة:        

أمهها: جهاز  ، وتلك األجهزة متعددة (2)وإعادة أعضائه املتعطلة إىل حالتها الطبيعية واحملافظة عليها
 .وغريهاالتغذية،  أجهزةو  ،ومنظم ضرابت القلبفان القلب، ومزيل رجالتنفس الصناعي، 

  

 
، وحكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املتوىف 329، وموت الدماغ 2/934يُنظر: لسان العرب، مادة نعش، واملعجم الوسيط  (1)

 .5دراسة فقهية -دماغياً 
 .330يُنظر: موت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية السعودية  (2)
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 المبحث الثان 

 حكم استخدام أجهزة اإلنعاش 
 

 املطلب األول: تصوير املسألة: 

إذا أصيب شخص مبرض أو تعرض حلادث خطري، وأصبح يف حالة حرجة حسب تقرير األطباء،       
استخدام أجهزة اإلنعاش الطبية؛ لإلبقاء على حياته، فما حكم و وكان ال بد من وضعه حتت العناية املركزة  

 .(1)هبا؟إسعافه و ، هذه األجهزةاستخدام 

 

 : إلنقاذ املريض  اإلنعاشحكم استخدام أجهزة املطلب الثاين: 

اإلنعاش يف هذه احلالة، واجب على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط  أبجهزةإن إسعاف املريض       
اإلمث عن الباقني، وإن مل يقم به أحد أمث اجلميع؛ ذلك أن اإلنعاش يف هذه احلالة أشبه ما يكون إبنقاذ 

 ض.فوس على أداء الفرائغريق أو من وقع حتت اهلدم؛ حيث يقدم إنقاذ الن

وحيث إن املريض املشرف على اهلالك نظري اجلائع والظمآن يف البيداء فإن إسعافه يعد أمراً واجباً       
متحتماً، ونفس املسلم معصومة وحفظها واجب، واالستخفاف ابألرواح يُعد جرمية، وترك اإلنقاذ مع 

 .(2) القدرة عليه يُعد ضرابً من ضروب القتل

  

 
 .10دراسة فقهية -عن املتوىف دماغياً يُنظر: حكم رفع أجهزة اإلنعاش  (1)
 .11يُنظر: املصدر السابق  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ~5  ~ 
 

 المبحث الثالث 

 
 
 دماغيا

 
 حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن المتوف

 

إن اخلالف بني الفقهاء املعاصرين يف هذه املسألة مبين على خالفهم يف اعتبار املوت الدماغي مواتً       
 حقيقياً من عدمه، وعلى ذلك ينحصر اخلالف يف مسألتنا على قولني:

  اإلنعاش  أجهزة رفع جبواز قالوا حقيقياً؛ مواتً  موته  يعترب دماغياً  املتوىف أبن القائلون القول األول:      
  الفقهاء  مجهور قول وهذا املركبة، األجهزة بفعل آلياً  يعمالن يزاالن ال والرئة القلب كان  وإن حىت عنه،

  الفقهي   واجملمع  اإلسالمي،  الفقه  كمجمع  العلمية،  اجلهات   من  عدداً   قرارات   به  صدر   حيث  ،(1)املعاصرين
 .(2)اجلهات  من وغريمها اإلسالمي،

 أجهزة  رفع  جواز  بعدم  قالوا  حقيقياً،  مواتً   موته  يعترب  ال  دماغياً   املتوىف  أبن  القائلون  وهم  :الثاين  القول      
  والدكتور   زيد،  أبو  بكر  الدكتور  منهم  الباحثني،  من  عدداً   القول  هذا  إىل  وذهب  دماغياً،  امليت  عن  اإلنعاش

 .(3)وغريهم األشقر سليمان حممد

 

 

 

 

 
 .332يُنظر: موت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية السعودية  (1)
بشأن أجهزة اإلنعاش، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  86/7/3( 5هـ، قرار رقم )1407الدورة الثالثة، صفر، عام  (2)

هــ، القرار الثاين بشأن حصول الوفاة ورفع أجهزة اإلنعاش يف 1408/2/24 -، والدورة العاشرة 809الثالث، اجلزء الثاين 
، جملة البحوث اإلسالمية، 6619، ورقم 15964، والفتوى رقم 216جسم اإلنسان، جملة قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي 

اإلنسانية بداايهتا وهناايهتا يف املفهوم اإلسالمي املنعقدة بتاريخ  ، وقرارات ندوة احلياة103، صفحة 58العدد 
 .678هـ، 1405/4/24

 .333يُنظر: موت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية السعودية  (3)
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 أدلة القائلني ابلقول األول:      

 أجزاء كل   من املنبعث املعىن ذلك  احلياة وإمنا أجهزة، من  تنبعث  اليت ليست احلقيقية  احلياة أن .1
له، فحركة املتوىف دماغيًا حركة ال   قتالً  عنه اإلنعاش أجهزة فصل يعد فال هذا، ثبت وإذا البدن

 .(1) إرادية كحركة املذبوح
 النزع حلالة إطالة عليه اإلنعاش أجهزة إبقاء ويف حياته، من امليؤوس  حكم يف دماغياً  امليت أن .2

 .(2)منه، فيحكم مبوته بغلبة الظن فائدة ال مبا واالحتضار
 أن ميكن وال بيقني، إال يكون ال األجهزة حتت دماغياً  املتوىف اإلنسان إبقاء عدم أن: نوقش
 .(3) معصوم مسلم روح إزهاق إىل طريقاً  الظن غلبة تكون

 أجهزة  استمرار يف  منتف   وهذا ظنًا راجحاً، أو يقيناً، به الشفاء كان  إذا مشروع التداوي أن .3
 .(4)ذلك  من له فائدة وال شفائه، يف أمل ال إذ دماغياً، امليت على اإلنعاش

 

 أدلة القائلني ابلقول الثاين:       

 ابلشك. يزول ال اليقني قاعدة على وبناءً  احلياة، هو األصل أن .1
 . (5)املفقود مبوت  كاحلكم  به؛ معمول وهو  الظن  بغلبة حكم مبوته احلكم أبن نوقش:

 عليها بقائه  بوجوب  فيحكم  عالجه، وسائل من دماغياً  امليت على اإلنعاش  أجهزة استمرار أن .2
 .املوت  من له إنقاذاً  ألن فيها

 األجهزة  هذه  بقاء  أن  قرروا  وقد  االختصاص،  أهل  إىل  ذلك   يف  املرجع   ألن  التسليم،  بعدم :  نوقش
 .(6)إنقاذه يف هلا أثر ال دماغياً  امليت على

 
 .14دراسة فقهية -، وحكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املتوىف دماغياً 333يُنظر: موت الدماغ  (1)
 .334وت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية السعودية يُنظر: م (2)
 .15دراسة فقهية -يُنظر: حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املتوىف دماغياً  (3)
 .334موت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية السعودية  (4)
 .16فقهية  دراسة -يُنظر: حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املتوىف دماغياً  (5)
 .334يُنظر: موت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية السعودية  (6)
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 إنفاذ من الرفع؛ قبل  امليت أحكام إبجراء يقوموا  مل  عن  األجهزة رفع  وجبواز مبوته قالوا من أن .3
 .(1)ذلك  وغري زوجته، وإحداد تركته، وقسمة دينه، وقضاء وصيته،

 ابلوعي،  تتعلق  اليت  الوظائف  من  الكثري  إليه  وينسب  خاصة  مكانة  القلب  يعطي  الكرمي  القرآن  أن .4
 .(2)قلبه يف احلياة استمرار من الرغم على ميتاً  دماغه مات  من نعترب فكيف والبصرية، واإلدراك

 

 : املسألة يف الراجح القول      

 دماغياً،  املتوىف  عن  اإلنعاش  أجهزة  رفع  وازجب  القائل  الذي يظهر وهللا أعلم هو رجحان القول األول،      
  عن  النهي لألدلة الواردة يف وذلك  ؛(الدماغ موت )  حبثه يف الشويرخ سعد  الدكتور ما ذهب إليهوهو 

 لكون وكذلك  طائلة، ألموال صرف دماغياً  امليت على اإلنعاش أجهزة إبقاء يف إن حيث املال؛ إضاعة
 هو ملن حرمان فيه دماغياً  امليت على واستخدامها العدد قليلة املستشفيات  يف املوجودة اإلنعاش أجهزة

 امليت أن إىل دماغه مات  ممن احلاالت  مئات  على أجريت اليت الطبية الدراسات  إىل واستناداً  منه،  أوىل
 .(3)األجهزة عمل استمرار مع حىت قلبه، سيتوقف دماغياً 

 واحملافظة   اهلالك، أو  من  املصاب   إنقاذ  هو   اإلنعاش  أجهزة  استخدام  من   الغرض   أن  الدكتور  عللقد  و       
 بغريها،   تستبدل أن ميكن  ال ماتت  إذا الدماغ خالاي  ألن دماغياً، امليت يف منتف   وكالمهما حياته، على

 عالجية.   وسائل من اسُتخدمت مهما أخرى مرة حتيا أو تتجدد، أو

 أجهزة  عمل  واستمرار  دفنه،  تعجيل  امليت  وإكرام  اإلنسان،  موت  على  عالمة  يعد  الدماغ  موت   وألن      
 امليت   جتهيز  بتعجيل  األمر  من  السنة  يف  ثبت  ملا  خمالف  وهذا  أسابيع  أو  أايماً   جثته  بقاء  إىل  يؤدي  اإلنعاش

 .(4)ودفنه

 هذا وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد...

 
 .16دراسة فقهية -يُنظر: حكم رفع أجهزة اإلنعاش عن املتوىف دماغياً  (1)
 .17يُنظر: املصدر السابق  (2)
 .336-335السعودية يُنظر: موت الدماغ، د. سعد الشويرخ، جملة اجلمعية الفقهية  (3)
 .336يُنظر: املصدر السابق  (4)
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 المراجع والمصادر 
 

 القدمية  للطبعة صف  إعادة) العلمية الكتب دار الربكيت، اجملددي اإلحسان عميم حممد الفقهية، التعريفات  .1
 . م2003 -  هـ1424 األوىل،: الطبعة ،(م1986 -  هـ1407 ابكستان يف

  اإلفريقى  الرويفعى األنصاري منظور  ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن  مكرم بن حممد العرب، لسان .2
 . هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بريوت، -  صادر دار ،(هـ711: املتوىف)

 حممد/  القادر عبد  حامد /  الزايت  أمحد/  مصطفى إبراهيم) ابلقاهرة،  العربية اللغة جممع الوسيط، املعجم .3
 . الدعوة  دار ،(النجار

-1432  عشر،  احلادي  العدد  السعودية،  الفقهية  اجلمعية  جملة  الشويرخ،  عبد العزيز  بن  سعد.  د  الدماغ،  موت .4
 .هـ1433

 . احلبالين حممد فرحان بن  سعود للدكتور فقهية، دراسة- دماغياً  املتوىف عن  اإلنعاش أجهزة  رفع حكم .5
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