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أمنوذجا)
رأي الطبيب وأثره يف الفتوى (موت الدماغ
ً

()1

الدكتور /رائد بن محدان بن محيد احلازمي
األستاذ املساعد بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،بكلية اآلداب ،جامعة بيشة

امللخص:
موضوع البحث :يتناول البحث مفهوم رأي الطبيب ،ومدى أتثريه يف تنزيل احلكم الشرعي.

أمهي ل البح ث :تظهــر أةيــة البحــث يف لاجــة الفقيــل بي رأي الطبيــب يف الفتــوى ،وخاملــة يف النـوازل املتعلقــة ختصــاص
أهل الطب .وأيضا فيما يرتتب على رأي الطبيب من آاثر مهمة كـاألثر الـديي ،ليـث يصـدر اجملمـل الفقهـي أو العـار الشـرعي
بناء على رأي الطبيب لكما أو فتوى.
أهداف البحث :يهدف البحث بي استجالء رأي الطبيب ودوره يف فهم النازلة املستجدة من خـالل التمييـل بنازلـة ةبيـة
معاملرة وهي مسألة املوت الدماغي.
منهج البحث :املنهج االستقرائي التحليلي ،واملنهج املقارن.

أهم النتائج :اشتمل البحث علـى عـدد مـن النتـائج ،منهـا :أن رأي الطبيـب لـل أةيـة لةـة يف تنزيـل احلكـم الشـرعي أل ـل
تصوير للواقل ،وتصوير الواقل مهم جدا ملن يتصدى لإلفتاء لتخـر الفتـوى سـليمة مـن الشـط  ،ومنهـا :أن الشـريعة اإلسـالمية
أعطت الطب اهتماما كبريا ،ويتميل ذلك يف الرتام الفقهاء املتقدمني لتخصص الطب ،وبلالتهم عددا من املسـائل الفقهيـة ملـا
يقرره الطبيب املختص.
أه م التوا يات :اشــتمل البحــث علــى عــدد مــن التوملــيات ،منه ـا :ضــرورة اهتمــام اتامعــات واملعاهــد الشــرعية بتأهيــل
املفتــني املتخصصــني يف الن ـوازل الطبيــة املعاملــرة ،ومنهـا :ةــرم مــادة علميــة مقــررة يف الدراســات الشــرعية املعاملــرة تعــي ملســائل
والنوازل الطبية ظري املواد الشرعية األخرى.
( )1يتقدم البالث جبزيل الشكر والتقدير تامعة بيشة مميلة بعمادة البحث العلمي لدعمها ومتويلها هذا البحث.
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املقدمل

احلمــد ب رب العــاملني ،والصــالة والســالم علــى املبعــو رمحــة للعــاملني ،بينــا مــد وعلــى آل ـل وأملــحابل وأتباعــل بي يــوم
الدين ،وبعد:
فإ ـل مـن املعلـوم أ نــا يف عصـر تقـدم فيــل العلـم تقـدما سـريعا ،ومـن أبـرز العلـوم الــر سـايرت هـذا التقــدم :علـم الطـب ،وكــان
هــذا التقــدم ســببا لــوفرة النـوازل املعاملــرة ،لــأ أضــحى العــار الشــرعي مهمــا بلــط شــأوه ال يســتطيل االســتقالل يف النظــر دون أن
يرجل بي أهل االختصاص.
وهلــذا ــرى األةبــاء -وغــريهم -يســتدعون بي اجملــامل الفقهيــة والنــدوات العلميــة لفهــم النازلــة علــى وجههـا ،فيكــون احلكــم
الشرعي والفتوى أقرب ما يكون بي احلق والصواب.
والشــك أن االســتعا ة اهــل االختصــاص يف الفتــوى أمــر قــدة أقرتــل الش ـريعة اإلســالمية ،ويف هــذا البحــث ســنتحد عــن
رأي الطبيب ،ومدى أتثريه يف تبيني احلكم الشرعي.
وتربز أمهيل هذا البحث وأسباب اختياره يف األمور التالية:
 - 1لاجة الفقيل والقاضـي بي رأي الطبيـب يف جمـاإل اإلفتـاء والقضـاء ،وذلـك ألن بعطـاء احلكـم الشـرعي يتطلـب الفهـم
الــدقيق للنازل ـة ،والتصــور التــام هل ـا ،وذلــك ال يتــأتى بال بس ـالال أهــل االختصــاص ،وخاملــة يف املســائل املتعلقــة ختصاملــاهم،
فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره.
 - 2مــا يرتتــب علــى رأي الطبيــب مــن آاثر متنوعــة ومهمــة كــاألمر الــديي ليــث يصــدر اجملمــل الفقهــي أو العــار الشــرعي
بناء على رأي الطبيب لكما أو فتوى.
 - 3أن هــذا البحــث لــل ملــلة سفــذ الــنفن الــذي يعــد مــن أهــم املقاملــد الضــرورية الــر جــاءت مجيــل الش ـرائل افظــة
عليل.
 - 4بيان مرو ة الفقل اإلسالمي وسعتل ومشولل لكل زمان ومكان.

مشكلل البحث:

ميكن القول بن مشكلة البحث تكمن يف األسئلة التالية:
 - 1من هو الطبيب الذي يستعان بل يف الفتوى؟ وما هي الصفات الواجب توفرها فيل؟
 - 2ما أةية رأي الطبيب يف الفتوى؟
 - 3ما لكم االعتماد على رأي الطبيب يف الفتوى؟
 - 4ما هو املوت الدماغي؟ وما أسبابل؟ وما هي عالماتل؟
 - 5ما هو رأي الفقهاء املعاملرين يف لكم من مات دماغل دون قلبل؟
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 - 6ما هو أثر رأي الطبيب يف مسألة املوت الدماغي؟
وقد جاء هذا البحث ججميبا على هذه األسئلة على حنو جمفصل.

أهداف البحث:

يف ضوء موضوع البحث وتساؤالتل تتحدد أهداف البحث يف النقاط التالية:
 - 1التعريف لطبيب الذي لل أعظم األثر يف فهم النازلة.
 - 2معرفة الصفات الواجب توفرها يف الطبيب.
 - 3بيان أةية رأي الطبيب يف الفتوى.
 - 4بيضام لكم االعتماد على رأي الطبيب يف الفتوى.
 - 5التعريف ملوت الدماغي ،وذكر أسبابل وعالماتل.
 - 6دراسة وأتمليل رأي الفقهاء املعاملرين يف لكم من مات دماغل دون قلبل.
 - 7بيان أثر رأي الطبيب يف مسألة املوت الدماغي.

الدراسات السابقل:

ملا كان هذا املوضوع هبذه األةية ،فقـد تتبعـت مـا كتـب لولـل مـن أسـا  ،وقـد وقفـت علـى بعـض البحـو الـر تكلمـت
عن جوا ب من هذا املوضوع ،وهي:
 - 1قــول أهــل ايفــربة يف الفقــل اإلســالمي ،للبالـث :فـواز القايــدي ،وهــي رســالة ماجســتري مــن كليــة الشـريعة والدراســات
اإلســالمية كركــز الدراســات اإلســالمية جبامعــة أم القــرى ككــة املكرمــة عــام  1419ه .وقــد مجــل البالــث أق ـوال أهــل ايفــربة مــن
األب ـواب الفقهيــة املتنــاثرة بعــد الدراســة والتأملــيل للموضــوع ،بال أن هــذه الرســالة عامــة يف ايفــربة ر ــص الطبيــب والدراس ـة ،ور
تتطرق ملوضوع رأي الطبيب وأثره يف الفتوى.
 - 2وظيفــة ايفبــري يف الن ـوازل الفقهي ـة ،للبال ـث :أمحــد الضــوحي ،وهــو ســث مقــدم ملركــز التميــز البحيــي يف فقــل القضــا
املعاملرة جبامعة اإلمام مد بن سعود اإلسالمية لـر عـام  1431ه ،وقـد اهـتم البالـث تا ـب التأملـيلي للموضـوع مـل
اإلشـارة بي بعـض التطبيقـات الفقهيـة علـى سـبيل التمييـل ،بال أن هـذا البحـث عـام يف ايفـربة ر يسـل فيـل البالـث الضـوء علــى
الطبيب والصفات الواجب توفرها فيل .وكذلك ر يتطرق ملسألة أثر رأي الطبيب يف الفتوى.

منهج البحث:

سرت يف هذا البحث وفق املنهج التاإل:
 - 1املنهج االستقرائي التحليلي :وذلـك سـتقراء مـادة البحـث مـن املصـادر املعتمـدة ،ومـن لليلهـا بدراسـة مفـردات
البحث اسلوب علمي واضح.
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 - 2املنهج املقارن :وذلك ملقار ة بني أقوال الفقهاء املعاملرين يف مسألة موت الدماغ ،مل العناية إبيراد قـرارات اجملـامل
الفقهيــة وتوملــياها ،أتبــل ذلــك بــذكر األدلــة ،مــل بيــان وجــل الداللـة ،وذكــر مــا يــرد عليهــا مــن مناقشــات ،ومــا بــاب عنهــا بن
وجد ،وملوال للقول الراجح.
 - 3لرمل ــت علـ ـى مقابل ــة األةب ــاء االستش ــاريني واألخص ــائيني يف جرال ــة امل ــيف واألعص ــاب و ــاورهم يف مس ــألة م ــوت
الدماغ ،ومشاهدة عدد من لاالت املوت الدماغي يف ولدة العناية املركزة لتحقيق التصور الطيب للمسألة.
 - 4عزوت اآل ت القرآ ية بي السور مل ذكر أرقامها.
خرجــت األلاديــث الـواردة يف ثنــا البحـث ،فــإن كــان احلــديث يف الصــحيحني أو ألــدةا اكتفيــت بتخربــل منهمـا،
ّ -5
خرجتل من مصادر أخرى معتمدة ،مل بيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتل.
وبال ّ
 - 6االستةناء عن الرتمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف البحث ةلبا لالختصار.
 - 7لرملــت علــى التمييــل ألثــر رأي الطبيــب يف الفتــوى بنازلــة ةبيــة معاملــرة وهــي مســألة مــوت الــدماغ ألهنــا أبلــط يف
بيضام الفكرة وبيان األثر للقارئ املعاملر ،ويقاس عليها غريها من النوازل الطبية املعاملرة.
 - 8قمت كا يلزم من توثيق علمي للتعريفات واملسائل واألقوال الواردة يف ثنا البحث.
 - 9ذيّلت البحث بفهرس للمصادر واملراجل ،وآخر للموضوعات.

خطل البحث:

جاءت خطة هذا البحث يف مقدمة ،وفصلني ،وخامتة ،وتفصيلها كالتاإل:
املقدمل :وتشتمل على أةية املوضوع وأسباب اختياره ،ومشكلة البحث ،وأهدافل ،والدراسات السابقة ،ومـنهج البحـث،
وخطتل.
الفصل األول :رأي الطبيب وأثره يف الفتوى ،وفيل أربعة مبالث:
املبحث األول :التعريف اهم مفردات البحث .وفيل مطلبان:
املطلب األول :مفهوم رأي الطبيب.
املطلب الياين :مفهوم الفتوى.
املبحث الثاين :أةية رأي الطبيب.
املبحث الثالث :مشروعية االعتماد على رأي الطبيب.
املبحث الرابع :الصفات الواجب توفرها يف الطبيب.
الفصل الثاين :بيان أثر رأي الطبيب يف مسألة املوت الدماغي .وفيل ثالثة مبالث:
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املبحث األول :لقيقة املوت الدماغي .وفيل ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف املوت الدماغي.
املطلب الياين :أسباب املوت الدماغي.
املطلب اليالث :عالمات املوت الدماغي.
املبحث الثاين :احلكم الشرعي للموت الدماغي.
املبحث الثالث :بيان أثر رأي الطبيب يف مسألة املوت الدماغي .وفيل مطلبان:
املطلب األول :أثر رأي الطبيب يف مسألة املوت الدماغي.
املطلب الياين :أثر ايفالف يف مسألة املوت الدماغي.
ايفامتة :وتشتمل على أهم تائج البحث.
التومليات.
وهللا أسأل أن يتقبل هـذا العمـل بقبـول لسـن ،وأن بعلـل خالصـا لوجهـل الكـرة ،وأن ينفـل بـل ،ويبـار فيـل ،ب ـل وإل ذلـك
والقادر عليل ،ومللى هللا وسلم على عبده ورسولل مد ،وعلى آلل وملحبل أمجعني.
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وفيه أربعل مباحث:

الفصل األول
رأي الطبيب وأثره يف الفتوى

املبحث األول :التعريف أبهم مفردات البحث:

وفيل مطلبان:
املطلب األول :مفهوم رأي الطبيب:
لكــي يتــأتّى بيــان مفهــوم رأي الطبيـب ،البــد مــن الوقــوف عنــد معا يـل ،فــإن «املرجــل يف كــل شــيء بي الصــاحلني مــن أهــل
()2
ايفربة بل».
وسأتناول يف هذا املطلب بيان مفهوم رأي الطبيب كمركب بضايف بعد احلديث عن مفهوم الرأي ومفهوم الطبيب.
أوال :مفهوم الرأي:
ً
()3
الرأي يف اللغل :مصدر رأى الشيء يراه رأ  ،ومجعل :آراء.
ق ــال اب ــن ف ــارس « :الـ ـراء واهلم ــزة والي ــاء أمل ــل ي ــدل عل ــى ظ ــر وببص ــار بع ــني أو بص ــرية .ف ــالرأي :م ــا يـ ـراه اإل س ــان يف
()4
األمر».
ااطالحا :عجرف الرأي املطاللا بعدد من التعاريف ،منها ما يلي:
الرأي
ً
()5
التعريف األول :التفكر يف مبادئ األمور ،والنظر يف عواقبها ،وعلم ما تالول بليل من ايفطأ والصواب.
()6
التعريف الياين :ما يراه القلب بعد فك ٍر وأتمل وةلب ،ملعرفة وجل الصواب مما تتعار فيل األمارات.
()7
التعريف اليالث :استخرا ملواب العاقبة.
( )2ا ظر :الفتاوى الكربى ( .) 24 / 4
( )3ا ظر :الصحام (  ،) 2347 / 6لسان العرب ( .) 291 / 14
( )4معجم مقايين اللةة ( .) 472 / 2
( )5ا ظر :لوامل األ وار البهية ( .) 8 / 1
( )6ا ظر :بعالم املوقعني ( .) 53 / 1
( )7ا ظر :العدة يف أملول الفقل ( ،)184/1الواضح يف أملول الفقل (  ،) 205 / 1التوقيف على مهمات التعاريف
( ص .) 173
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والتعاريف السابقة متقاربة ،غري أن البعض ظر بي احلد واملاهية ،والبعض اآلخر ظر بي اليمرة والنتيجة.
اثنيًا :مفهوم الطبيب:
الطب يف اللغل :مصدر ةب يطب ةبـا .والطـب ميليـة الطـاء ،واقتصـر علـى الكسـر يف االسـتعمال ،والفـتح والضـم لةتـان
()8
يف الطب.
ـب وةبيـب ،أي :عــار لـاذق .وكــل لـاذق عنــد العــرب
والطبيـب يف األملـل :احلـاذق ألمــور العـارف هبـا ،يقـال :رجــل ةٌّـ ب
ةبيب ،ومنل قول الشاعر:
()10()9
بصري ادواء النساء ةبيب
فإن تسألوين لنساء فإ ي
()11
والطّب :عال اتسم والنفن ،يقال :ةبَّل ةبا :بذا داواه.
ـت ةبيبـا ولقـد ةٌّببـت .واملتٌّطٌّبّـب :الـذي يتعـاةى
والطَّبيب :العار لطب ،ومجل القلة :أةبَّة ،والكيرة :أةبَّاء .تقول :مـا كن
ٌّ
()12
ج
علم الطّب.
()13
والطبيبٌّ :م ْن لرفتل الطّب ،وهو الذي يجعاجل املرضى وحنوهم.
الط ب يف االا طال ٌّ :عـ َّـرف ابـن سـينا الطــب ا ـل « :علـم يتعـ ّـرف منـل ألـوال بــدن اإل سـان ،مـن جهــة مـا يصـح ويــزول
()14
عن الصحة ،ليحفذ الصحة لامللة ،ويسرتدها زائلة».
()15
وعرفتل املوسوعات العلمية ا ل :علم ،وفن يجعىن بدراسة األمرا  ،ومعاتتها ،والوقاية منها.
وأمــا تعريــف الطبيـب فقــد عــرف بتعريفــات متقاربــة املعــىن ،منهـا :أ ــل الــذي ينظــر بي البــدن وأخالةــل وأعضــائل ،لــيحفذ
()16
ملحتل بن كا ت موجودة ،ويعيدها بليل بن كا ت مفقودة.
( )8ا ظر :الصحام ( ،)170/ 1ات العروس (.)258 / 3
( )9هذا البيت لعلقمة الفحل .ا ظر :الشعر والشعراء ( .) 213 / 1
( )10ا ظر :هذيب اللةة (  ،) 207 / 13معجم مقايين اللةة (  ،) 407 / 3خمتار الصحام ( ص .) 188
( )11ا ظر :ا كم وا ي األعظم (  ،)134 / 9املصبام املنري (.) 368 / 2
( )12ا ظر :الصحام ( ،)170/ 1لسان العرب (.)553 / 1
( )13ا ظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (  ،)110/ 3املعجم الوسي ( .) 549 / 2
( )14القا ون يف الطب (.)13 / 1
( )15ا ظر :املوسوعة العربية العاملية (  ،) 514 / 15املوسوعة الطبية الفقهية ( ص .) 644
( )16ا ظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ( .) 87 / 2
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وقيـ ـل « :ه ــو ال ــذي يس ــعى يف تفري ــق م ــا يض ــر لب ــدن مجع ــل وعكسـ ـل ،ويف تنق ــيص م ــا يض ــر لب ــدن ز دت ــل أو
()17
عكسل».
()18
وعرفل معجم املصطلحات الطبية ا ل « :املتخصص يف تشخيص األمرا وعالجها».
ّ
واملتتبـ ــل لتعـ ــاريف العلمـ ــاء مـ ــن الفقهـ ــاء وغـ ــريهم ملصـ ــطلح الطبيـ ــب بـ ــد أهنـ ــا متقاربـ ــة يف املعـ ــىن واملضـ ــمون ،وبن
اختلفــت ألفاظهــا وعباراهـا ،وكلهــا تــدل علــى أن املـراد لطبيــب هــو املعــاجل املــداوي ،فهــم متفقــون يف اتملــة علــى هــذا
املعــىن( .)19وبن كــان هن ــا مــن ر يعرفه ــا أملــال ظ ــرا لوضــوم املعــىن عن ــدهم مــن جه ـة ،أو لعــدم خروج ــل عــن املع ــىن
اللةوي من جهة أخرى.
و لنظــر بي هــذه التعريفــات -تعريــف الطــب والطبيــب -تبــني لنــا أن الةايــة مــن علــم الطــب وهدفــل هــو أن يكــون اإل ســان
()21
بكامل ملحتل ،سواء كان ذلك افظة على الصحة لال وجودها( ،)20أو لسعي يف ردها لال فقدها.
وأمــا تعريــف الطبيــب يف النظــام الســعودي ،فقــد صــت الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مزاولــة املهــن الصــحية ا ـل« :مــن يقــدم أو
يشــار يف تقــدة الرعايــة الصــحية املباشــرة للم ـريض ،س ـواء كــان ذلــك يف شــكل خدمــة تشخيصــية أو عالجيــة أو أتهيليــة ذات
()22
أتثري على احلالة الصحية».
ومن خالل ما سبق يتبني لنا أ ل ال فرق بـني املعـىن اللةـوي واالملـطاللي للطبيـب ،فمـن معـاين الطبيـب يف اللةـة احلـاذق،
واملداوي الذي يعاجل اتسم والنفن ،وهذا كلل داخل يف املعىن االملطاللي.
اثلثًا :مفهوم رأي الطبيب:
بعد بيان مفهوم الرأي ،ومفهوم الطبيب ،ميكن تعريف مفهوم رأي الطبيب كمركب بضايف ا ل:
بفصام العار لطب لةريه لتشخيص الطيب للمر .

( )17فتح الباري البن لجر (.)134/ 10
( )18معجم املصطلحات الطبية ( .) 63 / 2
( )19ا ظر على سبيل امليال :تفسري البةوي ( ،)46 /1بدائل الصنائل ( ،)48/7االستذكار ( ،)63 /8البيان والتحصيل
(  ،) 387 /16احلاوي الكبري (  ،) 35 / 9املةي (  ،) 401 / 5ا لى (  ،) 22 / 7الطب النبوي البن القيم ( ص  ،) 105 ، 9مقدمة ابن
خلدون (  ،) 650 /1املوسوعة الطبية الفقهية ( ص .) 651
( )20وهو ما يسمى اليوم لطب الوقائي.
( )21وهو ما يسمى اليوم لطب العالجي.
( )22املادة اليا ية رقم ( )4من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة املهن الصحية.
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شر التعريف:
(بفصــام) :هــذا اإلفصــام قــد يكــون للســان وهــو أداة التعبــري األملــلية ،وقــد يكــون لتقريــر الطــيب( ،)23أو اي فعــل مــن
األفعال املعربة عن رأي الطبيب.
(العـار لطــب) :أل ــل لــين كــل ةبيــب يالخـذ برأيـل ،بــل البــد أن يكــون عاملـا ولاذقـا لطـب ،وقــد تبــني ممــا ســبق أن املـراد
لطبيب هو العار لطب احلاذق بل.
وال يعي هذا أن غري احلاذق لطب ال يعد ةبيبا ،لكنل ال يعتمد رأيل كاعتمـاد رأي الطبيـب احلـاذق ،وال يعـول علـى رأيـل
يف الفتوى ويف بناء احلكم الشرعي عليل.
(لةريه) :ألن بفصام الطبيب قد يوجل بي املريض فسل ،أو بي أهلل ،أو بي جهات ةبية ،أو جهات رمسية.
()24
( لتشخيص الطيب للمر ) :املراد لتشخيص الطيب للمر « :الوملول بي معرفة ةبيعة املر املشكو منل ،والتفريق بينل وبني غريه».
والشــك أن التشــخيص الطــيب للمــر لــل أةيــة لةــة يف بعطــاء احلكــم الشــرعي أل ــل تصــوير للواقـل ،وتصــوير الواقــل مهــم
جدا للمفر لأ يعطي احلكم الشرعي الصحيح.
املطلب الثاين :مفهوم الفتوى:
ـت
الفتاوى والفتاوي ،يقال :أفتاه يف األمر ،بذا أ ل لل ،وتقـول :أفتي ج
الفتوى يف اللغل :اسم مصدر كعىن اإلفتاء ،واتملٌّ :
عربهــا لـل ،وأفتيتــل يف مســألتل ،بذا أجبتــل عنهـا ،وتقــول :اســتفتيت ،بذا ســألت عــن احلكـم ،وأفــأ الفقيــل يف
فــال رؤ رآهـا ،بذا ّ
()25
املسألة فتوى وفجتيا ،بذا َّبني لكمها.
طالحا :عجّرفــت الفتــوى املــطاللا بعــدة تعريفــات ،وكلهــا متمــل ل ـول تعريــف والــد تقريبـا وهــو أهن ـا :تبيــني
الفت وى اا ً
()26
احلكم الشرعي عن ٍ
دليل ملن سأل عنل.
وهذا التعريف يشمل السالال يف املسائل النازلة وغريها.
وهبذا يتبني أن املعىن االملطاللي للفتوى والفتيا ال خيتلف عن املعىن اللةوي هلا.
( )23التقرير الطيب :هو التقرير الذي حرره الطبيب بعد دراستل حلالة املريض دراسة وافية ،وتشخيص املر الذي يشكو منل ،أو بعد ا تهاء
فرتة العال  ،أو بعد اترالة.
ا ظر :املوسوعة الطبية الفقهية (ص .)214
( )24معجم املصطلحات الطبية (.)34 / 2
( )25ا ظر :معجم مقايين اللةة ( ،)474 / 4لسان العرب (.)147 / 15
( )26ا ظر :شرم خمتصر خليل للخرشي ( ،)109 / 3شرم منتهى اإلرادات ( ،)483 / 3ملفة الفتوى واملفر (ص .)4
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املبحث الثاين
أمهيل رأي الطبيب

ليــت الشـريعة اإلســالمية علــى لصــيل ومعرفــة كــل علــم فـل ،وعلــى تعلــم مــا ينفــل البشـرية مجعــاء ،ومــن هــذه العلــوم علــم
الطب ،فهو من العلوم املهمة والضرورية للحياة البشرية ،وبتعلمل تتحقق كيري من املصاحل العظيمة واملنافل اتليلة.
والشك أن تشخيص الطبيب ورأيل الطيب لل أةية كـربى أت مـن أةيـة عالقـة علـم الطـب لـنفن البشـرية ،وميكـن بيضـام
ذلك من خالل النقاط التالية:
أوال :أمهيته يف اجملتمع:
ً
الطبيــب هــو اإل ســان القــادر علــى تشــخيص األمـرا وعالجهــا كمــا ســبق ،وهــو القــادر -إبذن هللا -علــى التخفيــف مــن
أوجاع الناس وآالمهم بقدرتل على لديد املر ووضل العال املناسب لل ،فكا ـت االسـتعا ة ألةبـاء ،واالعتمـاد علـى آرائهـم
وأقواهلم الطبية أمر مهم للبشـرية مجعـاء ملـا تسـببل األمـرا هلـم مـن معـا ة وآالم معلهـم يف لالـة فسـية سـيئة ،بي جا ـب عـدم
قدرهم على القيام اعماهلم وواجباهم بصورة ملحيحة.
والنــاس يف خمتلــف األزمــان والعص ــور ت ـاجون بي وج ــود الطبيــب الــذي يق ــوم عل ــى معاتــة مرضــاهم ،والقيــام برع ــايتهم،
وأتمـني سـالمتهم اتســدية والنفسـية ،وال ميكــن جملتمـل أن يعــي سـاملا بــدون وجـود الطبيـب ،وخاملـة يف لــال ا تشـار األمـرا
الو ئية واملعدية الر تفتك ألمم والشعوب.
فالبد للمجتمل من وجود الطبيب واالستعا ة برأيل ،وتتفاوت احلاجة بليل بتفاوت الظروف واأللـوال ،وبذا ر تسـد لاجـة
اجملتمــل بي األةبــاء ،فــإن ليــاة النــاس وأروالهــم ســتكون مهــددة طــر األمـرا  ،ولفــذ الــنفن مــن املقاملــد الضــرورية الكــربى
الــر جــاءت الش ـريعة اإلســالمية سفظه ـا ،ولفظهــا بمنــا يكــون بصــيا تها مــن غوائــل امل ـر وأ ـواع الســقام ،فكــان علــم الطبيــب
خادما هلذا املقصد العظيم.
قال اإلمام العـز بـن عبـد السـالم -رمحـل هللا« :-فـإن الطـب كالشـرع وضـل تلـب مصـاحل السـالمة والعافيـة ،ولـدرء مفاسـد
املعاةــب واألســقام ...والــذي وضــل الشــرع هــو الــذي وضــل الط ـب ،فــإن كــل والــد منهمــا موضــوع تلــب مصــاحل العبــاد ودرء
()27
مفاسدهم».
وبذا كـان الطبيــب يســاهم يف لقيـق لفــذ الــنفن البشـرية ،والــر يشــكل لفظهـا مقصــدا مــن مقاملـد الشـريعة اإلســالمية،
فإ ــل أيض ـا يســاهم يف لفــذ وملــيا ة مقاملــد الش ـريعة األخــرى ،س ـواء أكــان ذلــك بصــورة مباشــرة كمــا يف لفــذ الــنفن والعقــل
والنسل ،أو بصورة غري مباشرة كما يف لفذ الدين واملال.
و ظــرا حلاجــة النــاس بي الطبيـب ،وأ ــل ممــا ال يســتةي عنــل مجاعــة مــن اتماعــات ،جنــد لــرص علمــاء اإلســالم علــى شــحذ
( )27قواعد األلكام (.)8 / 1
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اهلمم لتعلم الطب ،لـأ قـال اإلمـام الشـافعي -رمحـل هللا« :-ال أعلـم بعـد احلـالل واحلـرام أ بـل مـن الطـب ،بال أن أهـل الكتـاب
()28
قد غلبو عليل».
()29
وقال أيضا« :ملنفان ال غىن لناس عنهما ،العلماء ألد هنم ،واألةباء ألبداهنم».
فقــرن رمحــل هللا أةيــة األةبــاء ألبــدان النــاس ،اةيــة العلمــاء إلملــالم عقائــدهم ،جبــامل أن كــال منهمــا ممــا ال تســتةي عنــل
()30
البشرية.
وال عجب يف ـدب فقهـاء اإلسـالم بي تعلـم الطـب وتعليمـل وتطبيقـل ،وأ ـل يف املرتبـة التاليـة لعلـوم الشـريعة( ،)31فهـو العلـم
الذي جعل هللا فيل املصاحل الكيـرية ،واملنـافل اتليلـة ،فمـل مـا فيـل مـن تفـريج لكـر ت املرضـى ،و فيـف آلالمهـم ،فـإن فيـل منـافل
ومصــاحل ديني ـة ،ومنه ـا :اإلق ـرار بتوليــد هللا ســبحا ل وتعــاي ،ولقيــق رســالة االســتخالف وتعمــري األر علــى ضــوء مــنهج هللا
تعــاي ،وهــذا ال يتحقــق بال ان يكــون اإل ســان ســليما ملــحيحا ،والصــحة بمنــا لفــذ وتــدوم ،أو ملــب وتقــوم بصــناعة الط ـب،
()32
وبذلك كا ت ملناعة الطب أشرف الصنائل ،والعلم هبا من أقدم العلوم.
اثنيًا :أمهيته يف الفتوى:
االستعا ة ألةباء ،واالعتماد على آرائهـم وأقـواهلم يف املسـائل الطبيـة لـل أةيـة لةـة يف اإلفتـاء ،فـاملفر ال ميكنـل االسـتةناء
عـن رأي الطبيــب املخــتص يف األمــور املتعلقــة بفنـل أل ــل تصــوير للواقـل ،وتصــوير الواقــل مهـم جــدا للمفــر لــأ يصــل بي احلكــم
الشرعي الصحيح ،فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره.
يقول اإلمام ابن القيم -رمحل هللا« :-وال يتمكن املفر وال احلاكم من الفتوى واحلكم حلق بال بنوعني من الفهم:
ألدةا :فهم الواقل والفقل فيل ،واستنباط علم لقيقة ما وقل لقرائن واألمارات والعالمات ،لأ حي بل علما.
والنــوع اليــاين :فهــم الواجــب يف الواق ـل ،وهــو فهــم لكــم هللا الــذي لكــم بــل يف كتابــل أو علــى لســان رس ـولل  يف هــذا
الواق ـل ،يجطبــق ألــدةا علــى اآلخ ـر .فمــن بــذل جهــده واســتفرغ وســعل يف ذلــك ر يعــدم أج ـرين أو أجــرا ،فالعــار مــن يتوملــل
( )28قلل عنل اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء (  ،) 57 / 10والطب النبوي ( ص .) 228
( )29قلل عنل اإلمام الذهيب يف الطب النبوي (ص .)219
( )30ا ظر :التداوي واملسالولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية (ص .)89
( )31ا ظر :جامل بيان العلم وفضلل ( ،)789 ، 788 / 2املدخل البن احلا ( ،)140 / 4بلياء علوم الدين ( ،)21 ، 16 / 1روضة
الطالبني ( ،)223/10اآلداب الشرعية واملنح املرعية ( ،)350/2الطب من الكتاب والسنة للبةدادي
(ص  ،)187عيون األ باء يف ةبقات األةباء (ص  ،)7معار القربة يف ألكام احلسبة (ص .)166 ، 165
( )32ا ظر :أدب الطبيب ،بسحاق بن علي الرهاوي (ص  ،)141فقل القضا الطبية املعاملرة ،د .علي القرة داغي ود .علي ا مدي
(ص .)102
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()33

كعرفة الواقل والتفقل فيل بي معرفة لكم هللا ورسولل .»
ب نا يف عصر تقدم فيـل العلـم تقـدما سـريعا ،ومـن أبـرز العلـوم الـر سـايرت هـذا التقـدم علـم الطـب ،فهـو يف تقـدم وتطـور
مستمر ،وكان هذا التقدم والتطور سببا لوجود مسائل فقهية جديـدة ،لتـا مـن املفـر الـذي يتحـرى احلـق والصـواب يف الفتـوى
أن يس ــتعني ألةبــاء يف املس ــائل املبنيــة علــى الوق ــائل الطبيــة وأن خ ــذ ب ـرأيهم ،فه ــم لنس ــبة بي املف ــر كــالعني ال ــر ي ــرى هب ــا،
والسرا الذي يستضيء بل ،ومأ أةل املفر ذلك فإن فتواه قد يعرتيها ايفلل والنقص ،ويكون ضرره أكير من فعل.
ومــن هنــا الــرتم الفقهــاء علــم الطـب ،وألــالوا مجلــة مــن مســائل الفقــل اإلســالمي ملــا يقــرره الطبيــب املخــتص ،وبن ـوا احلكــم
الشرعي على قولل ،وتلك املسائل بمعها ألد أمرين:
األمر األول :ما كان يتعلق ملر أو األعذار املبيحة لبعض الرخص والتيسري يف العبادة.
األم ر الث اين :مــا كــان يتعلــق ملنازعــات الــر تنشــأ مــن دعــاوى لهــا جســم اإل ســان ،سـواء أكــان النـزاع يف أمــر الســالمة
()34
والبقاء على الفطرة أو يف عدمها ،أو كان من قبيل ادعاء العيوب ،أو حنو ذلك.
ولتوضيح ذلك ذكر بعض املسائل والفتـاوى االجتهاديـة الـر تناوهلـا فقهـاء املـذاهب الفقهيـة -رمحهـم هللا -يف مصـنفاهم،
والر يجعتمد فيها على رأي الطبيب ،ومن تلك املسائل ما يلي:
 - 1قال اإلمام عالء الدين الكاساين -عنـد لدييـل عـن مسـألة املرجـل يف بثبـات العيـب « :-وبن كـان ال يقـف عليـل بال
األةبــاء والبيــاةرة ،فييبــت لقولــل تعــاي ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النح ـل ،]43 :وهــم يف هــذا البــاب مــن
()35
أهل الذكر فيسألون».
 - 2وقال اإلمام ابن فرلـون« :ويجرجـل بي أهـل الطـب واملعرفـة تـرام يف معرفـة ةـول اتجـرم وعمقـل وعرضـل ،وهـم الـذين
()36
يتولون القصاص فيشقون يف رأس اتاين أو يف بد ل ميل ذلك ،وال َّ
يتوي ذلك اجملي عليل».
 - 3وقال اإلمـام العمـراين « :وبن أٌّشـكل شـيءم مـن األمـرا  :هـل هـو خمـوف أو غـري خمـوف؟ جرجـل فيـل بي أهـل الصـنعة
()37
من أهل الطب ،كما يجرجل فيما أشكل من الشرع بي أهل الفقل».
 - 4وقــال اإلمــام ابــن قدامــة -عنــد لدييــل عــن مســألة اتنايــة علــى العــني« :-وبذا زعــم أهــل الطــب َّ
أن بصــره يقــل بذا

( )33بعالم املوقعني (.)69 / 1
( )34ا ظر :فقل الطبيب وأدبل ،د .عبد هللا اتبوري (ص .)48
( )35بدائل الصنائل (.)278 / 5
( )36تبصرة احلكام (.) 84 / 2
( )37البيان (.)190/ 8
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()38

بعدت املسافة ،ويكير بذا قربت ،وأمكن هذا يف املذارعة ،عمل عليل».
وبــذكر هــذه النمــاذ يتبــني لنــا أن املــذاهب الفقهيــة متفقــة علــى أةيــة الرجــوع بي األةبــاء واالعتــداد بقــوهلم ،وأن بعطــاء
احلكم الشرعي الصحيح والفتوى الصحيحة يتوقف على رأيهم ممـا خيتصـون بـل ،ذلـك أن لكـل جـنن و ـوع أهـل خـربة هـم أعلـم
(.)39
بل من غريهم

املبحث الثالث
مشروعيل االعتماد على رأي الطبيب
ثبتت مشروعية االعتماد على رأي الطبيب واالستعا ة بل يف الفتوى ادلة من الكتاب والسنة واملعقول:
أوال :من الكتاب:
ً

 - 1قولل تعاي ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النحل ،43 :األ بياء.]7 :
وجه الداللل:
أن هللا سـبحا ل وتعـاي أمـر بسـالال أهــل الـذكر ،واملـراد اهـل الــذكر :أهـل العلـم( ،)40والطبيـب هــو العـار لطـب ايفبـري بـل،
()41
فيدخل يف عموم هذه اآلية.
فاآليــة عامــة يف األمــر لسـالال عنــد عــدم العلـم ،وهــي كــذلك عامــة تشــمل كــل خماةــب مــن املفتــني وغــريهم ،واألةبــاء هــم
أهل العلم وايفربة يف جمال صصهم ،فريجل بليهم يف املسائل املتعلقة ختصاملهم.

 - 2قولل تعاي ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [النساء.]83 :
( )38املةي ( .)437 / 8وبيان ذلك -كما قال الفقهاء :-أن الرجل بذا كان يجبصر بي مائة ذراع .أراد أن يجبصر بي مائر ذراع ،التا
للمائة اليا ية بي ضعفي ما حتا للمائة األوي من البصر .فعلى هذا ،بذا أبصر لصحيحة بي مائتني ،وأبصر لعليلة بي
مائة ،علمنا أ ل قد قص ثليا بصر عينل ،فيجب لل ثليا ديتها .ا ظر :كفاية النبيل ( ،)129/16الشرم الكبري على املقنل
(.)537 / 25
( )39ا ظر :احلاوي الكبري (.)201 / 16
( )40ا ظر :مفاتيح الةيب ( ،)211 / 2تفسري القرآن العظيم ( ،)334 / 5تفسري أيب السعود ( .)116 / 5
( )41ا ظر :املبسوط للسرخسي ( ،)110 / 13بدائل الصنائل (  ،) 278 / 5تيسري الكرة الرمحن (ص .)519
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وجه الداللل:
أن هللا ســبحا ل وتعــاي أمــر لرجــوع بي أهــل العلــم وايفــربة والبصــرية يف األمــور اهلامــة( ،)42واألةبــاء مــن أهــل العلــم وايفــربة
والبصرية يف فنهم ،فريجل بليهم ،ويالخذ برأيهم.

 - 3قولل تعاي ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [فاةر.]14 :
وجه الداللل:
أن اآليــة ر ــص ألــدا يفطــاب( ،)43فهــي تــدل علــى أ ــل ال خيــرب سقيقــة األشــياء وكنــل األمــور ،ميــل مــن هــو عــار خبــري
هبا( ،)44واألةباء ومن يف لكمهم من أهل ايفربة يف هبم ،فيشرع االعتماد على رأيهم يف بيان احلكم الشرعي.

 - 4قولل تعاي ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [البقرة.]233 :
وجه الداللل:
أن هللا سبحا ل وتعاي فـى اإل عـن األبـوين يف فطـام الولـد قبـل متـام احلـولني بذا اتفقـا علـى ذلـك ،وشـاوروا أهـل العلـم بـل
()45
لأ خيربوا أن الفطام يف ذلك الوقت ال يضر لولد.
ومن املعلوم أن أهل العلم هبذه املسألة هم األةباء ،فيشرع الرجوع بليهم ،والعمل بقوهلم.
اثنيًا :من السنل:
 - 1لــديث أ ــن بــن مالــك رض ــي هللا عنــل يف قصــة العجــر يني الــذين قتل ـوا راعــي ببــل الصــدقة ،واســتاقوا اإلب ـل ،وفي ـل:
()47
«وعنده شباب من األ صار قريب من عشرين ،فأرسلهم بليهم ،وبعث معهم قائفا( )46يقتص أثرهم».
وجه الداللل:
( )42ا ظر :ألكام القرآن للجصاص ( ،)182،183/3فتح القدير للشوكاين ( ،)567/1فتح البيان يف مقاملد القرآن
(.)187 / 3
( )43ا ظر :مفاتيح الةيب (  ،) 229 / 26البحر ا ي يف التفسري ( .) 23 / 9
( )44ا ظر :تفسري القرآن العظيم (  ،) 541 / 6فتح القدير للشوكاين (  ،) 394 / 4روم املعاين ( .) 355 / 11
( )45ا ظر :تفسري السمعاين (  ،) 237 / 1تفسري البةوي ( .) 277 / 1
( )46القائف :اسم فاعل من قاف يقوف قيافة ،وهو الذي يتتبل اآلاثر ويعرف شبل الرجل اخيل وأبيل ،واتمل :القافة.
ا ظر :مشارق األ وار ( ،)192 / 2النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،)121 / 4شرم النووي على مسلم (.)157 / 11
( )47أخرجل مسلم يف كتاب القسامة وا اربني والقصاص والد ت ،ب لكم ا اربني واملرتدين ،ملحيح مسلم ( )1298 / 3برقم [ .]1671
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دل احلديث على مشروعية الرجوع بي أهل ايفربة ،فقد أرسل النيب  من لديل خربةم يف تتبـل األثـر ملعرفـة وجهـة العجـر يني،
والشك أن رأي الطبيب وخربتل أعظم وأرفل شأ من خربة القائف.
 - 2لديث أيب محيد السـاعدي رضــي هللا عنـل قـال :غـزو مـل النـيب  غـزوة تبـو  ،فلمـا جـاء وادي القـرى بذا امـرأة يف
()48
مل ـوا»  ،وخــرص رســول هللا  عشــرة أوس ـق ،فقــال هل ـا « :أ ْ
لديقــة هل ـا (،ف49ق)ــال النــيب  ألملحابـ ـل« :اٌّ ْخ جر ج
ٌّلصــي ٌّمــا ٌّخيْـ جـر ج
مْنها.» ...
وجه الداللل:
دل احلــديث علــى مشــروعية الرجــوع بي أهــل ايفــربة ،ليــث خــرص النــيب  النخــل بنفس ـل ،وأمــر بعــض أملــحابل ب ـل ،وال
يت ــأتّى ايف ــرص بال مم ــن ل ــل خ ــربة ومعرف ــة ب ــذلك( ،)50والطبي ــب م ــن أه ــل العل ــم وايف ــربة يف فنـ ـل ،فيش ــرع االس ــتعا ة بـ ـل ،واألخ ــذ
بقولل.
 - 3ل ــديث عم ــرو ب ــن ش ــعيب ع ــن أبي ــل ع ــن ج ــده أن رس ــول هللا  ق ــالٌّ « :م ـ ْـن تٌّطٌّبَّـ ـب ،ور يـج ْعلٌّ ـ ْـم مْن ــلج ةـ ـب ،فه ــو
()51
ضام من».
ٌّ
وجه الداللل:
ب ور يكن لطب عاملا فإ ـل يكـون ضـامنا ،وكفهومـل علـى أن الطبيـب بذا كـان عاملـا
دل احلديث كنطوقل على أن من ةٌّبَّ ٌّ
()52
لطب وأخطأ فإ ل ال يضمن ،سواء ما كان يف النفن أو ما دوهنا.
()53
 - 4لديث جابر رضـي هللا عنل قال« :بعث النيب  بي أيب بن كعب ةبيبا ،فقطل منل عرقا ،كواه عليل».
الك ْرمة ٌّخيْرملها ٌّخ ْرملا :بذا ٌّلٌّزٌّر ما عليها من الرةب مترا ومن العنب زبيبا ،فهو من العمل
ص النخلة و ٌّ
( )48ايفرص  :لزر الشيء ،يقالٌّ :خٌّر ٌّ
لظن ألن احلزر بمنا هو تقدير بظن ال بلاةة.
ا ظر :املنتقى شرم املوةأ (  ،) 160 / 2شرم السنة للبةوي (  ،) 152 / 13النهاية يف غريب احلديث واألثر ( .) 22 / 2
( )49أخرجل البخاري يف كتاب الزكاة ،ب خرص اليمر ،ملحيح البخاري (  ) 125 / 2برقم [ .] 1481
( )50ا ظر :مناهج التحصيل و تائج لطائف التأويل ( ،)406 / 2قول أهل ايفربة للقايدي (ص .)24 ،23
( )51أخرجل أبو داود يف كتاب ال ّد ت ،ب فيمن تطبب بةري علم فأ ٌّْعنٌّت ،سنن أيب داود (  ) 643 / 6برقم [  ،] 4586والنسائي يف
كتاب القسامة ،ب تضمني املتطبب ،سنن النسائي الكربى (  ) 378 / 6برقم [  ،] 7039وابن ماجل يف كتاب الطب ،ب من تطبب
ور يجعلم منل ةب ،سنن ابن ماجل ( )1148 / 2برقم [  ،] 3466والدارقطي يف سننل (  ) 385 / 5برقم [ ،]4499واحلاكم يف املستدر
( )236/4برقم [ ]7484وقال « :هذا لديث ملحيح اإلسناد ور خيرجاه» ،ووافقل الذهيب يف تلخيص املستدر (.)236/4
( )52ا ظر :بعالم املوقعني (  ،)300/ 4الفتاوى املتعلقة لطب (ص .)171 ، 170
( )53أخرجل مسلم يف كتاب السالم ،ب لكل داء دواء واستحباب التداوي ،ملحيح مسلم ( )191 / 4برقم [ .] 2207
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وجه الداللل:
دل احلديث على مشروعية الرجوع بي الطبيب ،واالعتداد برأيل.
اثلثًا :من املعقول:
 - 1أن املفــر مهمــا أو مــن علــم غزيـر ،ومعرفــة واســعة ،فإ ــل ال يســتطيل أن يكــون عارفـا بكافــة العلــوم والفنــون ،الســيما
علــم الطـب ،فــال منــاص مــن الرجــوع بي أهــل االختصــاص وايفــربة يف املســائل الــر تتطلــب ذلــك لــيفهم املســألة أو النازلــة فهمـا
()54
دقيقا ،ويتصورها تصورا واضحا قبل بملدار احلكم الشرعي هلا.
 - 2أن البينة اسم عام لكل ما أ ن احلق وأظهره( ،)55فيدخل يف مفهومهـا قـول الطبيـب وشـهادتل ،وسـائر ايفـرباء يف كـل
(.)56
فن وملنعة
 - 3أن عدم اعتبار قول أهـل ايفـربة واالختصـاص يف الفتـوى سـيكون سـببا يف ضـياع كيـري مـن احلقـوق ،وسـببا يف بتـالف
()57
األ فن واألموال.

( )54ا ظر :وظيفة ايفبري يف النوازل الفقهية للضوحي (ص  ،)440دور ايفبري يف الدعوى اتزائية للسحيمي (ص .)33
( )55ا ظر :الطرق احلكمية ( ،)25 / 1تبصرة احلكام ( ،)240 / 1معني احلكام (ص .)68
( )56ا ظر :قول ايفبري ولجيتل ،د .عد ن عزايزة (ص .)14
( )57ا ظر :املصدر السابق (ص .)15
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املبحث الرابع
الصفات الواجب توفرها يف الطبيب

ظرا ألةية رأي الطبيب لنسبة للمجتمل ،ويف بعطاء احلكم الشـرعي والفتـوى الصـحيحة لنسـبة للمفـر كمـا سـبق بيا ـل
يف املبحث الياين ،فإن هنا ملفات البد من توافرها يف الطبيب ،ومن أهم هذه الصفات ما يلي:
أوال :العلم مبهنته.
ً
يشرتط يف الطبيب الذي يعتمـد عليـل ويسـتعان بـل أن يكـون عاملـا وذا معرفـة وخـربة ولـذق يف صصـل الـذي خيـرب بـل(،)58
بذ لو ر يكن ذا علم ومعرفة بتخصصل ألدى جهلل بي اإلفساد ال اإلملالم ،وبي الباةل ال بي احلق.
ويف عصر احلاضر استقر العرف على سبة كل ةبيب بي صصـل الـدقيق ،فيقـال ةبيـب ةـي ،وةبيـب قلـب ،وةبيـب
ميف وأعصاب ،وهكـذا ،فاالسـتعا ة اميـال هـالالء مـن أملـحاب التخصـص الـدقيق يف املسـائل املتعلقـة بتخصصـاهم هـو املتعـني،
()59
وال يجكتفى برأي الطبيب العام ميال مل وجود هالالء.
قال شييف اإلسالم ابـن تيميـة رمحـل هللا« :بـب الرجـوع بي قـول أوثـق الطبيبـني والقـائفني واملقـومني ،فكـذلك يف قـول أوثـق
()60
اجملتهدين يف القبلة أل ّهنا أمور جزئية وال يشق تعيني األقوى منها».
اثنيًا :الصدق والواقعيل.
بــب علــى الطبيــب أن يك ــون ملــادقا يف تعاملــل م ــل مرضــاه أثنــاء قيام ــل بعمل ـل ،فتك ــون أقوال ــل وأفعالــل مطابقــة للحقيق ــة
والواقـل ،ملــادقا يف بخبــاره سقيقــة املــر  ،مــدركا لعواقــب الكــذب وخمالفــة الواقعــة الطبي ـة ،وخاملــة بذا كــان ســيرتتب علــى ذلــك
()61
لكما شرعيا.
اثلثًا :األمانل.
ينبةــي علــى الطبيــب أن يكــون أمين ـا ومســالوال عــن كــل مــا يرتتــب علــى عملــل مــن آاثر ،س ـواء كــان أثنــاء العمــل أو بعــده،
وذلك الرتباةل املباشر لنفن البشرية ،بذ لفذ فن املريض ومنل اإلضرار هبا من األما ت ،فال بوز أن يقصر يف رعايتها.
ومــن األما ــة ا افظــة علــى أس ـرار املرضــى ومــا يطلــل عليــل الطبيــب مــن عــوراهم ،فــال بــوز للطبيــب بفشــاء خفــا املرضــى
وأسرارهم ،بال حلاجة مشروعة كاألمور الر تتدخل فيها اتهات الرمسية للمصلحة العامة.
( )58ا ظر :العناية شرم اهلداية ( ،)350/2شرم خمتصر خليل للخرشي ( ،)200/1التعليقة للقاضي لسني ( ،)433/1اإل صاف
(.)210/2
( )59ا ظر :وظيفة ايفبري (ص  ،)421شهادة أهل ايفربة وألكامها (ص .)95
( )60شرم العمدة (ص .)569
( )61ا ظر :األلكام الطبية املتعلقة لنساء (ص .)46
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قــال اإلمــام ابــن احلــا -رمحــل هللا« :-وينبةــي أن يكــون الطبيــب أمينـا علــى أسـرار املرضـى ،فــال يطلــل ألــدا علــى مــا ذكــره
()62
املريض بذ ب ل ر ذن لل يف اةالع غريه على ذلك».
وق ــد ج ــاء يف ق ـرار جمم ــل الفق ــل اإلس ــالمي ال ــدوإل املنعق ــد يف دورة مـ ـالمتره الي ــامن ب ــربو ي دار الس ــالم م ــن  7 - 1ــرم
 1414ه ،مــا « :يتأكــد واجــب لفــذ الســر علــى مــن يعمــل يف املهــن الــر يعــود اإلفشــاء فيهــا علــى أملــل املهنــة يفل ـل،
كن بي هالالء ذوو احلاجة بي ض النصح وتقدة العون ،فيجفضون بليهم بكـل مـا يسـاعد علـى لسـن أداء
كاملهن الطبية ،بذ ير ج
()63
هذه املهام احليوية ،ومنها أسرار ال يكشفها املرء لةريهم لأ األقربني بليل».
ابعا :الدقل واإلتقان.
رً
علم الطب من العلوم الدقيقة الر بب على من ميارسل أن يلتـزم الدقـة واإلتقـان يف فحـص املـريض وتشخيصـل ،و صـيص
الوقت الكايف لذلك ،سيث يكـون عملـل دقيقـا ال عجالـة وال خطـأ فيـل ،وخاملـة بذا كـان سـيرتتب علـى ذلـك أثـرا يف الفتـوى أو
القضاء.
خامسا :التوثيق العلمي.
ً
ينبةــي علــى الطبيــب توثيــق معلوماتــل وبيا تــل مــن مراجــل علميــة معتمــدة ،وعــدم االكتفــاء برأيــل الطــيب دون مســتند علمـي،
فالطبيــب لــني حــرر كتابــة تشــخيص املــر ولالــة امل ـريض الصــحية ،عليــل أن حــرص علــى توثيــق هــذه املعلومــات والتأكــد مــن
ملحتها ،خاملة بذا ةجلب منل ذلك من جهات رمسية.
سادسا :اإلملام ابألحكام الشرعيل والقضائيل.
ً
ينبةــي علــى الطبيــب أن يتــوفر لــل احلــد األد مــن الدرايــة واملعرفــة أللك ـام الشــرعية املتعلقــة كجــال صصــل ألن هــذه
املعرفة لميـل ولمـي مرضـاه مـن الوقـوع يف ظـور .فـال بـوز للطبيـب مـيال أن يقـدم علـى جرالـة فيهـا ضـرر علـى جسـم املـريض
مربر كاستئصال اللوزتني وةا يف لالة سليمة .وال بوز للطبيب أيضا أن يصف للمريض دواء فيل مـادة َّرمـة،
ولين إلجرائها ّ
()64
كدهن ايفنزير ،أو مادة مسكرة ،أو غري ذلك مل وجود البديل من األدوية املبالة.
وعلى الطبيب أيضا أن يكون علـى اةـالع ومعرفـة أللكـام القضـائية لـأ يسـتطيل فهـم الةايـة الـر يتوخاهـا الفقيـل مـن
()65
بسناد مهمة ما بليل ،ويستطيل ملياغة تائج ايفربة بشكل مي ّكن املفر أو القاضي من االستفادة منل.

( )62املدخل البن احلا ( .)135 / 4وا ظر :بعالم املوقعني ( ،)197 / 4الفروع البن مفلح (.)304 / 3
( )63جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)15 / 3 / 8قرار رقم.)79( :
( )64ا ظر :التداوي واملسالولية الطبية (ص .)194
( )65ا ظر :شهادة أهل ايفربة وألكامها (ص  ،)97املسالولية املد ية يف ضوء الفقل والقضاء (ص .)1449
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الفصل الثاين
بيان أثر رأي الطبيب يف مسألل املوت الدماغي

وفيه ثالثل مباحث:
املبحث األول :حقيقل املوت الدماغي:

وفيل ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف املوت الدماغي:
قبل الشروع يف احلقيقة الطبية ملوت الدماغ ،حسن بنا التعريف ملوت يف اللةة واالملطالم ،و لدماغ ومكو تل ،على النحو اآل :
أوال :التعريف ابملوت:
ً
()66
املوت عند أهل اللغل :ضد احلياة.
ق ــال اب ــن ف ــارس الـ ـرازي« :امل ــيم والـ ـواو والت ــاء أمل ــل مل ــحيح ي ــدل عل ــى ذه ــاب الق ــوة م ــن الش ــيء ،من ــل امل ــوت خ ــالف
()67
احلياة».
()68
ااطالحا :عجرف بعدة تعريفات ،والذي عليل أكير الفقهاء والباليني املعاملرين هو :مفارقة الروم البدن مفارقة يقينية.
واملوت
ً
اثنيًا :التعريف ابلدماغ:
الدماغ :هو اتهاز العصيب املركزي داخل اتمجمة ،والذي يتكون من األقسام األساسية التالية:
 - 1املـ ـيف :وه ــو أك ــرب ج ــزء يف ال ــدماغ ،ويش ــكل ( )% 90تقريبـ ـا م ــن ال ــدماغ ،وفي ــل مراك ــز احلـ ـن ،واحلرك ــة اإلراديـ ـة،
والذاكرة ،والوعي ،والتفكري.
 - 2املخــييف :وهــو جــزء ملــةري دائــري الشــكل يف مــالخرة الــدماغ ،ووظيفتــل لفــذ قــوة تـوازن اتسـم ،والســيطرة عليهـا ،فــال
يسق أثناء املشي ،وال يهتز ،وال يرمف.
( )66ا ظر :ا كم وا ي األعظم ( ،)543 / 9لسان العرب (.)90 / 2
( )67معجم مقايين اللةة (.)283 / 5
( )68ا ظر :البحر ا ي ( ،)343 / 1املسالك يف شرم موةأ مالك ( ،)448 / 1ةرم التيريب ( ،)307 / 3لاشية ابن عابدين
( ،)189 / 2بلةة السالك ( ،)542 / 1اجملموع ( ،)105 / 5كشاف القناع ( ،)405 / 5فقل النوازل للدكتور بكر أبو زيد (،)225 / 1
هناية احلياة اإل سا ية للدكتور مد عيم سني ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)636 / 2 / 3موت الدماغ للدكتور عبد هللا الطريقي (ص
 ،)13ألكام قل أعضاء اإل سان للدكتور يوسف األمحد (.)205 / 1
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 - 3جذع الدماغ :وهو أةها ملوضوع موت الدماغ ،ويتألف من األلياف النخاعية الواقعة بني املـيف واملخـييف ،وفيـل املراكـز
األساســية للحيــاة ،ميــل مراكــز التــنفن ،والــتحكم يف القلــب والــدورة الدموي ـة ،ومراكــز تنشــي احلركــة وتيبيطه ـا ،والســيطرة علــى
()69
الذاكرة والسلو .
اثلثًا :تعريف املوت الدماغي:
اختلف أهل االختصاص الطيب يف لديد لقيقة موت الدماغ على رأيني:
الرأي األول :أن موت الدماغ هو تلف دائم يف الدماغ ،يالدي بي توقف دائم تميل وظائفل ،كـا يف ذلـك جـذع الـدماغ.
وهذا هو تعريف املدرسة األمريكية ،وبل أخذت وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية.
الرأي الثاين :أن موت الدماغ هو توقف وظائف جذع الدماغ فق  ،توقفا هنائيا ال رجعة فيل .وهذا هو تعريف املدرسة الربيطا ية.
وياللذ مـن خـالل التعـريفني السـابقني أن املدرسـة الربيطا يـة تـرى أن املـوت الـدماغي ييبـت بتلـف جـذع الـدماغ ،رغـم أن
بعض خال الدماغ قد تكون ليّة آ ذا بال أهنا يف ةريقهـا بي املـوت سـريعا .ـالف املدرسـة األمريكيـة فإهنـا ال لكـم ملـوت
()70
الدماغي يف هذه احلالة ألهنا تشرتط التوقف الكامل تميل خال الدماغ.
املطلب الثاني :أسباب املوت الدماغي:
هنا عدة أسباب ملوت الدماغ ،ومن أهم تلك األسباب ما يلي:
 - 1بملا ت الرأس الشديدة ،وهو ما حـد تيجـة لـواد الطـرق بشـكل أساسـي ،أو لـواد العمـل ،أو سـقوط مـن
مكان مرتفل ،ومتيل هذه احلواد ( )% 50من لاالت موت الدماغ.
 - 2لصــول ــزف داخلــي يف الــدماغ ،وهــو مــا حــد تيجــة ا فجــار ألــد الشـرايني أو غــري ذلــك ،وهــذا مييــل ()% 30
من لاالت موت الدماغ.
 - 3جمموعــة م ــن األم ـرا مي ـل :أورام الــدماغ ،الته ــاب ال ــدماغ والس ــحا  ،وخ ـرا الــدماغ .متي ــل ه ــذه اجملموع ــة ل ـواإل
( )% 20من لاالت موت الدماغ.
 - 4توق ـ ـ ــف القل ـ ـ ــب أو الت ـ ـ ــنفن الفج ـ ـ ــائي ،أو توق ـ ـ ــف الرتوي ـ ـ ــة الدموي ـ ـ ــة لل ـ ـ ــدماغ ،ويعت ـ ـ ــرب م ـ ـ ــن األس ـ ـ ــباب الن ـ ـ ــادرة مل ـ ـ ــوت
()71
الدماغ.
( )69ا ظر :أجهزة اإل عاش للدكتور مد البار ،جملة جممل الفقل اإلسالمي (  ،) 404 / 2 / 2موت الدماغ لندى الدقر ( ص .) 43 ،42
( )70ا ظر :املوقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء (ص  ،)34األلك ام الشرعية يف ضوء املستجدات الطبية والبيولوجية
(ص .)248
( )71ا ظر :الطبيب أدبل وفقهل (ص  ،)199 ، 198املوت اإلكلينيكي واملوت الشرعي للدكتور مد البار ،جملة اجململ الفقهي اإلسالمي
(ع  12ص .)162 ،161
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املطلب الثالث :عالمات املوت الدماغي:
منــذ ظهــور الســماعة الطبيــة تركــز اال تبــاه علــى دقــات القلــب كعالمــة مالكــدة يف اســتمرار احليــاة تتوقــف بتوقفهـا ،فالبــد مــن
توقف القلب والـدورة الدمويـة والتـنفن لـأ حكـم كـوت الشـخص ،وهـذا هـو تعريـف املـوت عنـد األةبـاء قـدميا يف مجيـل قـوا ني
العار كلها ،وال يزال هذا التعريف سار للكيري من الوفيات الر لد سنو .
وبســبب تقــدم الطــب وتطــوره يف وســائل التخــدير واإل عــاش القلــيب والرئ ـوي ،فــإن هــذا التعريــف ال ينطبــق علــى عــدد مــن
الوفيــات ،بذ أملــبح مــن املمكــن بيقــاف القلــب يف غرفــة اإل عــاش لعــدة ســاعات يف عمليــات القلــب املفتــوم ،وكــان أول مــن بّــل
علــى أن املــوت لــين توقــف القلـب ،بــل هــو مــوت الــدماغ املدرســة الفر ســية عــام  1959م ،وأمستــل (مرللــة مــا بعــد اإلغمــاء)،
ومـن هنــا بــدأت تظهــر املــدارس الطبيــة املتعــددة الــر قامــت بدراســة موضــوع مــوت الــدماغ ،ولديــد لقيقت ـل ،والعالمــات الدالــة
عليل ،لأ أملبح موت الدماغ أساسا يف تشخيص املوت يف معظم دول العار.
وميكن بمجال ما ذكره األةباء يف العالمات الدالة على موت الدماغ فيما يلي:
 - 1الةيبوبة العميقة ،وعدم االستجابة ألي مالثرات مهما كا ت قوية.
 - 2عدم احلركة التلقائية خالل فرتة مراقبة ملدة ساعة.
 - 3توقف التنفن ملدة ثال أو أربل دقائق بعد ببعاد جهاز التنفن.
 - 4عدم وجود أي أفعال منعكسة يف منطقة جذع الدماغ.
 - 5عدم وجود أي شاط كهر ئي يف رسم امليف الكهر ئي.
()72
 - 6توقف الدورة الدموية للدماغ.

( )72ا ظر :املوقف الفقهي واألخالقي من قضية زرع األعضاء (ص  ،)37 - 35هناية احلياة اإل سا ية للدكتور خمتار املهدي ،جملة جممل
الفقل اإلسالمي ( ،)568 / 2 / 3موت الدماغ املأزق واحلل (ص  ،) 38تعريف املوت للدكتور فيصل شاهني (ص  ،)299 - 297املوت
واحلياة بني األةباء والفقهاء للدكتور الشربيي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي (.)581 ، 580 / 2 /3
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املبحث الثاين
احلكم الشرعي للموت الدماغي

حترير حمل النزاع:
أوال :اتفق الفقهاء واألةباء على أن اإل سان يعد ميتا بذا توقف التنفن والقلب بعد موت الدماغ ،وهذا هو لقيقة املوت التام.
ً
اثنيً ا :اتفــق الفقهــاء واألةبــاء أيض ـا علــى أن لــاالت الةيبوبــة املالقتــة والطويلــة والســكتة الدماغيــة ال تعتــرب مــوات ،ولــو بقــي
()73
اإل سان يف الةيبوبة ما بقي.
اثلثً ا :اختلفـوا يف احلكــم كــوت اإل ســان كجــرد مــوت دماغــل بذا جشــخص وفــق الشــروط الطبيـة ،هــل يعــد مــوات ترتتــب عليــل
األلكام املرتتبة على املوت ،أو ال يعد موات لأ يتم توقف القلب والتنفن؟ اماهان لألةباء(:)74
االجتاه األول :أن املوت الـدماغي هـو هنايـة احليـاة اإل سـا ية ،وهـذا قـول أكيـر األةبـاء ،وبـل ملـدر قـرار املنظمـة اإلسـالمية
للعلوم الطبية يف دوة التعريف الطيب للموت.
االجت اه الث اين :أن املـوت الـدماغي لـين هنايـة احليـاة اإل ســا ية ،وهـذا قـول لـبعض األةبـاء ،مـنهم :الـدكتور ملـفوت لســن
لطفي ،والدكتور رؤوف مود سالم.
وتبعا هلذين االماهني اختلف الفقهاء املعاملرون يف هذه املسألة على قولني:
القول األول:
أن موت دماغ الشخص ال يعترب موات لقيقيا ،بل البد من توقف القلب والتنفن لأ حكم كوت اإل سان.
وهـ ـ ـ ــذا القـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ــو ق ـ ـ ـ ـرار هيئـ ـ ـ ــة كبـ ـ ـ ــار العلمـ ـ ـ ــاء يف اململكـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــعودية( ،)75وق ـ ـ ـ ـرار اجملمـ ـ ـ ــل الفقهـ ـ ـ ــي اإلسـ ـ ـ ــالمي
الت ـ ـ ـ ــابل لرابط ـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ــار اإلس ـ ـ ـ ــالمي( ،)76وب ـ ـ ـ ــل أفت ـ ـ ـ ــت تن ـ ـ ـ ــة الفت ـ ـ ـ ــوى ب ـ ـ ـ ــوزارة األوق ـ ـ ـ ــاف الكويتي ـ ـ ـ ــة( ،)77وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ــل مج ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن
()78
العلماء والباليني.
مد النادي

( )73ا ظر :ألكام اترالة الطبية للشنقيطي (ص  ،)345موت الدماغ للطريقي (ص  ،)34موت الدماغ
(ص .)229
( )74ا ظر :موت القلب للدكتور مد البار (ص  ،)106 ، 105املوت الدماغي للدكتور دعيج املطريي (ص .)194 - 189
( )75ا ظر :قرار رقم ( )181يف  1417 / 4 / 12ه.
( )76ا ظر :قرارات اجململ الفقهي اإلسالمي (ص  ،)214قرار قم (.)2
( )77ا ظر :جمموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحو الشرعية الكويتية (.)321 / 2
( )78منهم :الدكتور مد سعيد البوةي ،والشييف بدر املتوإل عبد الباس  ،والدكتور توفيق الواعي ،والدكتور عقيل بن أمحد العقيلي ،والشييف
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القول الثاين:
أن موت دماغ الشخص يعترب موات لقيقيا ،وال يشرتط توقف القلب والتنفن لأ حكم كوت اإل سان.
()80
وهذا القول هو قرار جممل الفقل اإلسالمي التابل ملنظمة املالمتر اإلسالمي( ،)79وقال بل بعض العلماء والباليني.
سبب اخلالف:
يرجــل ســبب ايفــالف يف هــذه املســألة بي مــدى لقــق اليقــني يف مــوت هــذا الشــخص الــذي مــات جــذع دماغــل مــل عــدم
توقف القلب والنفن وهو ما يزال لت أجهزة اإل عاش.
فأملحاب القول األول يقولون :ب ل ال يتحقق اليقني لأ تجنزع عنل أجهزة اإل عاش ويتوقف قلبل و فسل متاما.
وأملــحاب القــول اليــاين يقولــون :بن اليقــني جمتحقــق كــوت جــذع الــدماغ ألن األةبــاء قــرروا أن مــوت جــذع الــدماغ يعــي
()81
موت الشخص موات يقينيا ال رجعة فيل.
أدلل أاحاب القول األول:
استدل القائلون بعدم اعتبار موت الدماغ ولده موات لقيقيا كا يلي:
أوال :من الكتاب:
ً

قولل تعاي عن أملحاب الكهف ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [الكهف.]12 :

مد خمتار السالمي ،والشييف عبد القادر بن مد العماري ،والدكتور مد املختار الشنقيطي ،والدكتور عبد هللا بن مد الطريقي ،وغريهم.
ا ظر :قضا فقهية معاملرة للبوةي (ص  ،)127هناية احلياة اإل سا ية للشييف بدر املتوإل ،جملة جممل الفقل اإلسالمي
( ،)682 / 2 / 3لقيقة املوت واحلياة للدكتور توفيق الواعي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)710 / 2 / 3لكم قل األعضاء للدكتور
عقيل العقيلي (ص  ،)154مأ تنتهي احلياة ؟ للشييف السالمي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)687 / 2 / 3هناية احلياة اإل سا ية للشييف
العماري ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)720 / 2 / 3ألكام اترالة الطبية للشنقيطي (ص  ،)352موت الدماغ للطريقي (ص .)49
( )79ا ظر :جملة جممل الفقل اإلسالمي ( .) 809 / 2 / 3
( )80منهم :الدكتور مد عيم سني ،والدكتور مد سليمان األشقر ،والدكتور أمحد شرف الدين ،والدكتور مد علي البار.
ا ظر :أسا فقهية للدكتور مد عيم سني (ص  ،)42هناية احلياة للدكتور مد األشقر ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( /3
 ،) 671/2األلكام الشرعية للدكتور أمحد شرف الدين (ص  ،)177 ، 176موت القلب للدكتور البار (ص .)102
( )81ا ظر :موت الدماغ للطريقي (ص .)36
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وجه الداللل:

أن قولل سبحا ل وتعاي ﴿ :ﮨ﴾ أي أيقظنـاهم ألن أجسـامهم كا ـت ليـة وفيهـا احليـاة ور تفقـدها ،ويف هـذا دليـل
واضح على أن جمرد فقد اإللساس والشعور ال يعترب ولده دليال كافيا للحكم كـوت اإل سـان ،واحلكـم علـى امليـت دماغيـا ا ـل
()82
مات مبي على فقده اإللساس والشعور ،وهذا ولده ال يعترب كافيا للحكم ملوت كما دلت عليل اآلية الكرمية.
املناقشل:
وق هذا الدليل من وجهني:
الوجه األول :أن هذا الدليل خار عن ل النزاع ألن ما لصـل ألملـحاب الكهـف هـو كرامـة هلـالالء الفتيـة ،ولـين فيـل
شيء من اإلغماء وال من املوت.
الوجه الثاين :أن هذا الدليل مبي على أن موت الدماغ بمنا هو زوال الشعور واإللساس ،وهذا ر يقـل بـل ألـد ،وبمنـا هـو
تعط ـ ــل مراك ـ ــز األوام ـ ــر احلياتي ـ ــة لإل س ـ ــان ك ـ ــا ال أم ـ ــل يف بع ـ ــادة لي ـ ــاة م ـ ــن ثب ـ ــت تش ـ ــخيص م ـ ــوت دماغ ـ ــل كم ـ ــا ق ـ ــرر ذل ـ ــك
()83
األةباء.
اثنيًا :القواعد الفقهيل:
()84
 - 1قاعدة( :اليقني ال يزول لشك).
وج ه االس تدالل ا :أن اليقــني هــو بقــاء ليــاة امل ـريض ألن قلبــل ينــبض وـٌّ ٌّف ٌّســل يــرتدد ،والشــك يف موتــل ألن دماغــل
()85
ميت ،فوجب علينا اعتبار اليقني املوجب للحكم سياتل ،لأ جند يقينا ميلل يوجب علينا احلكم كوتل.
()86
 - 2قاعدة( :األملل بقاء ما كان على ما كان).
وجه االستدالل ا :أن األملل هو لياة املريض ،فيبقى األمر على هذا األملل لأ ييبت خالف ذلك.

()87

( )82ا ظر :لقيقة املوت واحلياة للدكتور توفيق الواعي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)705 / 2 / 3ألكام اترالة الطبية للشنقيطي
(ص .)347
( )83ا ظر :موت الدماغ للطريقي (ص  ،)38املوت الدماغي للدكتور دعيج املطريي (ص .)199
( )84ا ظر :األشباه والنظائر البن جنيم (ص  ،)56األشباه والنظائر للسيوةي (ص .)50
( )85ا ظر :هناية احلياة اإل سا ية للشييف بدر املتوإل (ص  ،)448فقل النوازل للدكتور بكر أبو زيد ( ،)232 /1ألكام اترالة الطبية
للشنقيطي (ص .)347
( )86ا ظر :األشباه والنظائر البن جنيم (ص  ،)57األشباه والنظائر للسيوةي (ص .)51
( )87ا ظر :لقيقة املوت واحلياة للدكتور توفيق الواعي (ص  ،)478فقل النوازل للدكتور بكر أبو زيد ( ،)232 / 1موت الدماغ للطريقي
(ص .)39
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اثلثًا :املعقول:
 - 1أن لفــذ الــنفن مقصــد مــن مقاملــد الشـريعة اإلســالمية ،والشــك أن احلكــم عتبــار املـريض يف هــذه احلالــة ليـا فيــل
()88
افظة على النفن ،وهذا يتفق مل املقصد العظيم للشريعة اإلسالمية ،والعكن لعكن.
املناقشل:
ميكن مناقشة هذا الدليل ان لفذ النفن معترب يف األ فن احلية دون امليتة ،وهذا ميت عند من قال كوتل.
 - 2أن الفقهــاء -رمحهــم هللا -قــد التــاةوا يف أمــر الوفــاة واحلكــم هبــا التياة ـا كبــريا ،فنص ـوا علــى أ ــل بذا شــك يف مــوت
الشخص ،فإ ل ينتظر لأ يجتيقن موتل.
قــال اإلمــام ابــن قدامــة -رمحــل هللا « :-وبن اشــتبل أمــر امليــت اجعتــرب بظهــور أمــارات املــوت مــن اســرتخاء رجلي ـل ،وا فصــال
كفي ـل ،وميــل أ ف ـل ،وامتــداد جلــدة وجه ـل ،واخنســاف ملــدغيل ،وبن مــات فجــأة كاملصــعوق ،أو خائف ـا مــن لـ ٍ
ـرب أو ســبل ،أو
()89
تردى من جبل ،ا تظر بل هذه العالمات لأ يجتيقن موتل».
ولالــة مــوت الـدماغ تعــد مــن لــاالت الشــك يف املــوت ألن امليــت دماغيـا ال يـزال قلبــل ينــبض و فســل يــرتدد آليـا ،ولينئــذ
()90
بب اال تظار لأ يتيقن موتل بتوقف القلب والتنفن لكلية.
أدلل أاحاب القول الثاين:
استدل القائلون ان موت الدماغ موات لقيقيا كا يلي:
أوال :من الكتاب:
ً

قولل تعاي ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النحل.]43 :
وجه الداللل:
أن األةباء هـم أهـل الـذكر والعلـم يف هـذا الفـن ،وهـم مالمتنـون يف هـذا اجملـال ،وقـد قـالوا ان مـوت الـدماغ مـوت لإل سـان،
( )88ا ظر :لقيقة املوت واحلياة للدكتور توفيق الواعي (ص  ،)477فقل النوازل للدكتور بكر أبو زيد ( ،)232 / 1ألكام اترالة الطبية
للشنقيطي (ص .)348
( )89املةي ( .)162 / 2وا ظر :لاشية ابن عابدين ( ،)193 / 2شرم ايفرشي على خليل ( ،)123 / 2اجملموع
( .) 110 ، 109 / 5
( )90ا ظر :لقيقة املوت واحلياة للدكتور توفيق الواعي (ص  ،)476 ، 475ألكام اترالة الطبية للشنقيطي
(ص .)350 ، 349
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فيجب الرجوع بي قوهلم(.)91
املناقشل:
()92
وق ان األةباء خمتلفون على رأيني ،فال يكون قول بعضهم لجة على اآلخر.
اثنيًا :من القواعد الفقهيل:
()93
قاعدة( :احلياة غري املستقرة كالعدم).
وجه االستدالل ا :أن امليت دماغيا لياتل غري مستقرة فهي كالعدم ،ويعد يف لكم األموات.
مناقشل:
ميكن مناقشتل ا ل ما دام فيل لياة فهو على األملل وهو احلياة ،وال ينبةي أن ينتقل عن هذا األملل بال بيقني.
اثلثًا :من املعقول:
 - 1أن العلمــاء -رمحهــم هللا -قــرروا أن عجــز األعضــاء عــن خدمــة الــروم واال فعــال هلــا دليــل علــى مفارقــة الــروم البــدن،
وهـذا متحقـق يف مـوت الـدماغ ،فـإن األعضـاء ال تسـتجيب لتصـرفات الـروم ،واحلركـة املوجـودة يف بعـض األليـان بمنـا هـي لركـة
()94
اضطرارية ال عالقة هلا لروم.
املناقشل:
()95
وق ان وجود احلركة االضطرارية و بض القلب ولركة الرئتني كاف يف بثبات احلياة وببطال هذا الدليل.
 - 2أن املولـ ــود بذا ر يصـ ــري ال يجعـ ــد لي ـ ـا ،ولـ ــو تـ ــنفن أو ل أو لـ ــر  ،فـ ــإذا ر تكـ ــن احلركـ ــة براديـ ــة كالص ـ ـراي
والرضــاع فإهنــا ال تعتــرب أمــارة ليــاة ،وكــذلك امليــت دماغي ـا ال حكــم لــل حليــاة ألن لركتــل بفعــل األجهــزة آليــة وليســت
()96
برادية.
( )91ا ظر :مأ تنتهي احلياة؟ للشييف السالمي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)506 ، 484 / 1 / 2موت الدماغ للطريقي
(ص .)42
( )92ا ظر :ألكام قل أعضاء اإل سان لألمحد (.) 309 / 1
( )93ا ظر :القواعد للمقري ( .) 482 / 2
( )94ا ظر :هناية احلياة اإل سا ية للدكتور مد عيم سني ،جملة جممل الفقل اإلسالمي (  ،) 654 - 640 / 2 / 3ألكام اترالة الطبية
للشنقيطي (ص .)352 - 350
( )95ا ظر :ألكام قل أعضاء اإل سان لألمحد ( .) 299 ، 298 / 1
( )96ا ظر :مأ تنتهي احلياة للشييف السالمي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( .) 685 / 2 / 3
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املناقشل:
ــوق ان املســألة خمتلــف فيه ـا ،فــأكير أهــل العل ـم يــذهبون بي أن احليــاة تيبــت يف املولــود بتحركــل أو تنفســل( .)97بن
املول ــود مش ــكو يف لياتـ ـل ،وه ــذا ــالف م ــن م ــات دماغ ــل فاألمل ــل لياتـ ـل ،فيبق ــى األم ــر عل ــى ه ــذا األمل ــل ل ــأ يتحق ــق
موتل(.)98
 - 3أن الفقهاء -رمحهم هللا -ر يعتربوا لركة املذبوم دالـة علـى احليـاة ،كمـا يف مسـألة التتـابل يف قتـل العمـد ،فلـو اعتـدى
جمرم على شخص وتركل يف لالة خطرية ،أتـى جمـرم آخـر وأجهـز علـى اجملـي عليـل ،فالقصـاص علـى األول دون اليـاين أل ّـل ال
()99
يتوهم بقاؤه ،ولركتل لركة املذبوم ،فال اعتبار هلا ،وهذا متحقق فيمن مات دماغل ،فإن لركتل ميل لركة املذبوم.
املناقشل:
وق ان هذا االستدالل مبي على اعتبار امليت دماغيا سال مـن وملـل بي لركـة املـذبوم ،وهـذا غـري مسـلم ألن امليـت
دماغي ـ ـ ـ ـا ليات ـ ـ ــل مس ـ ـ ــتقرة ،ور يص ـ ـ ــل بي لرك ـ ـ ــة امل ـ ـ ــذبوم ،ف ـ ـ ــإن قلب ـ ـ ــل ودورت ـ ـ ــل الدموي ـ ـ ــة وس ـ ـ ــائر أعض ـ ـ ــائل ال ت ـ ـ ـ ـزال ت ـ ـ ــالدي
()100
وظائفها.
 - 4أن الــروم مرتبطــة لــدماغ وجــودا وعــدما ،فــإذا كــان الــدماغ ســليما كــان اإل ســان ليـا ،وبذا تلــف الــدماغ فــارق الــروم
()101
البدن.
املناقشل:
ميكـن مناقشـتل ان مـا قالــل األةبـاء يف هـذا اتا ــب بمنـا هـو بقــدر مـبلةهم مـن العلــم ،وأمـا مفارقـة الــروم للبـدن فـأمر غيــيب،
لجب هللا معرفتل عن عباده ،فال ينبةي بدخالل لت البحث اي ملورة من الصور.
الرتجيح:
الـراجح -وهللا أعلــم -هــو القــول األول القائــل بعــدم اعتبــار مــوت الــدماغ ولــده مــوات لقيقيـا ،بــل البــد مــن اال تظــار لــأ
تتوقف مجيل أجهزة اتسد عن أداء وظائفها متاما ،وذلك ملا يلي:
أوال :قوة أدلتهم وسالمة أكيرها من املناقشة.
ً
( )97ا ظر :بدائل الصنائل ( ،)302 / 1احلاوي الكبري ( ،)172 / 8كشاف القناع ( .)463 / 4
( )98ا ظر :موت الدماغ للطريقي (ص .)42
( )99ا ظر :هناية احلياة للدكتور مد األشقر ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)670 ، 669 / 2 / 3أسا فقهية للدكتور مد سني
(ص  ،)34ألكام اترالة الطبية للشنقيطي (ص .)352
( )100ا ظر :ألكام قل أعضاء اإل سان لألمحد (.)303 / 1
( )101ا ظر :هناية احلياة للدكتور مد سني ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)654 - 636 / 2 / 3تعريف املوت للدكتور فيصل شاهني
(ص .)300
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اثنيًا :مناقشة أدلة القول الياين.
اثلثً ا :أن املــوت التــام ال يكــون بال بعــد زوال كــل مظهــر مــن مظــاهر احليــاة مــن تــنفن و ــبض وغــري ذلـك ،وامليــت دماغيـا
بعض أجزائل لية فال حكم كوتل لأ تزول احلياة عن مجيل أعضائل.
ولــأ األةبــاء الــذين يــذهبون بي أن مــوت الــدماغ هــو هنايــة احليــاة اإل ســا ية يقـ ّـرون بوجــود احليــاة يف بعــض أج ـزاء امليــت
دماغيا ،فكيف حكم كوتل وفيل مظهر من مظاهر احلياة؟!
يقول الـدكتور مـد البـار« :والشـيء امليـري للجـدل هـو وجـود بعـض الذبـذ ت ايففيفـة الـر تـدل علـى وجـود خـال ليـة يف الـدماغ
()102
فوق مستوى جذع الدماغ ...ويرى بعض األةباء لرجا يف ميل هذه احلالة ،ولذا يقرتلون القيام بقياس الدورة الدموية يف الدماغ».
ابع ا :أن تــائج تشــخيص املــوت الــدماغي ليســت قطعيــة يقينيـة ،بــل هــي مبنيــة علــى الظــن أو غلبــة الظـن ،وثبــوت الوفــاة
رً
يشــرتط فيــل اليقــني ،و صــوص الفقهــاء يف اشـرتاط هــذا اليقــني كيــرية ،منهـا :قــول اإلمــام النــووي -رمحــل هللا« :-فــإن جشــك ان ال
()103
يكون بل علة ،والتمل أن يكون بل سكتة ،أو ظهرت عليل أمارات فزع أو غريه ،أخر بي اليقني بتةري الرائحة أو غريه».
وعليل يبقى امليت دماغيا ليا لأ حصل اليقني كوتل.
ومما ياليد أن تائج تشخيص املوت الدماغي ليست قطعية يقينية ما يلي:
 - 1يقــول الــدكتور مــد عــيم ســني -وهــو ممــن يــرى أن املــوت الـدماغي هــو هنايــة احليــاة اإل ســا ية« :-ال ســتطيل أن
دعي أن تلك النتيجة يف لديد هنايـة احليـاة اإل سـا ية قطعيـة يقينيـة ال تقبـل بثبـات خالفهـا ،وبمنـا هـي تيجـة مبناهـا علـى غلبـة
الظـن ألن مقـدماها وبن كا ـت بعضـها قطعيـا ،لكــن بعضـها ظـي ذلـك أن لديـد العجـز الكامــل النهـائي للمـيف كـا وملـل بليــل
العلم احلديث قد يدخلل بعض الشك ،فإن امليف كما تبني مما سـبق ذكـره عضـو مـن أعضـاء اتسـم وبن كـان رئيسـها ،ولـين هـو
الروم بعينها ،ور يقم دليـل شـرعي وال علمـي علـى للـول الـروم فيـل دون غـريه ،وتعطلـل يكـون تيجـة أمـرا معينـة ،وكـل مـر
وجد أو سيوجد ،اكتشف عالجل أو ر يكتشـف فيـل قابليـة الشـفاء ...وقـد يـوم يتقـدم فيـل العلـم أضـعافا مضـاعفة عمـا هـو
()104
عليل اآلن ،ويكتشف أن العالمات الر يقررها أةباء اليوم ملوت امليف هنائيا ليست قطعية».
 - 2ويقــول الطبيــب أمحــد شــوقي بب ـراهيم« :مــا هــي عالمــات مــوت املــيف؟ لــين لــدينا مــن العلــم يف ذلــك بال رســم املــيف
الكهر ئـ ـ ـي ،وه ـ ــو قطع ـ ــي يف بع ـ ــض احل ـ ــاالت ،وال يك ـ ــون ك ـ ــذلك يف بع ـ ــض احل ـ ــاالت ،كح ـ ــاالت التس ـ ــمم ألدوي ـ ــة املنوم ـ ــة
()105
ميال».
( )102موت القلب أو موت الدماغ (ص .)122 ،121
( )103روضة الطالبني ( .)98 / 2وا ظر :لاشية ابن عابدين ( ،)193 / 2شرم الزرقاين على خمتصر خليل ( ،)169 / 2شرم منتهى
اإلرادات (.)343 / 1
( )104هناية احلياة اإل سا ية ،جملة جممل الفقل اإلسالمي (.)654 / 2 / 3
( )105هناية احلياة البشرية ،جملة جممل الفقل اإلسالمي (.)603 ،602 / 2 / 3
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 - 3أن األةباء القائلني ان املـوت الـدماغي هـو هنايـة احليـاة اإل سـا ية يقـرون بوجـود أخطـاء يف تشـخيص مـوت الـدماغ،
ليــث ثب ــت لواق ــل والتجرب ــة أن األةب ــاء املتخصصــني لكم ـوا ك ــوت ال ــدماغ يف بع ــض احل ــاالت ،كت ــب هللا هل ــا احلي ــاة بع ــد
()106
ذلك.
خامسا :أن القول ان املوت الدماغي هو هناية احلياة اإل سا ية قد يفتح الباب كصراعيل ستقطاع األعضـاء مـن األليـاء
ً
علــى أهنــم أم ـوات ،وهــم يف احلقيقــة قــد ال يكو ــون قــد مــاتوا لفع ـل ،خاملــة وأن مــوتى الــدماغ يشــكلون أفضــل مصــدر للتــربع
ألعضاء ،بل بهنم املصدر الوليد لبعض هذه األعضاء ميل القلب.
وقــد أورد الشــييف بكــر أبــو زيــد خــربا عــن ملــحيفة الشــرق األوسـ بعن ـوان :لقيقــة خطــرية يكشــفها خ ـرباء بريطــا يون بهنــم
()107
يستأمللون القلوب واألكباد من األلياء.
فمن ب سد الذرائل ،وقفل ب الفتنة ،ومنل قتل األلياء ،واألخذ أللوط ،فإن املريض يبقى ليا لأ حصـل اليقـني
بوفاتل.
سادسا :أن تشـخيص امليـت دماغيـا حتـا بي فريـق ةـيب ،وفحـص دقيـق ،وهـذا ال يتـوفر يف كيـري مـن املستشـفيات ،ففـتح
ً
الباب للقول كوت من مات دماغل سيالدي بي مفسدة عظيمة ،فينبةي قفلـل ملـيا ة لـألروام الـر يعتـرب لفظهـا مقصـدا ضـرور
()108
من مقاملد الشريعة اإلسالمية.

( )106ا ظر :موت القلب للدكتور البار (ص  ،) 157 - 153لكم اال تزاع لعضو من مولود لي للدكتور بكر أبو زيد ،جملة جممل الفقل
اإلسالمي (.)1943 / 3 / 6
( )107ا ظر :فقل النوازل للدكتور بكر أبو زيد (.)235 / 1
( )108ا ظر :ألكام اترالة الطبية للشنقيطي (ص  ،)354 ،353معيار لقق الوفاة للدكتور علي أمحد (ص .)99
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املبحث الثالث
بيان أثر رأي الطبيب يف مسألل املوت الدماغي

وفيل مطلبان:
املطلب األول :أثر رأي الطبيب يف مسألل املوت الدماغي:
كمــا هــو واضــح ممــا ســبق أن األةبــاء قــد اختلف ـوا يف مســألة املــوت الــدماغي علــى رأيــني ،و ظــرا بي أن تشــخيص املــوت
والعالمات الدالة عليل كان على الدوام أمرا ةبيـا ،يبـي كقتضـاه الفقهـاء ألكـامهم الشـرعية ،فقـد اختلـف الفقهـاء املعاملـرون يف
هذه املسألة بناء على اختالف األةباء هلذه احلالة املرضية على النحو اآل :
* االعتماد على الرأي األول (املوت الدماغي هناية للحياة اإل سا ية).
ومييلل قرار جممل الفقل اإلسالمي التابل ملنظمة املالمتر اإلسالمي ،ليث جاء يف القرار مـا صـل« :يعتـرب شـرعا أن الشـخص
قد مات وترتتب مجيل األلكام املقررة شرعا للوفاة عند ذلك بذا تبينت فيل بلدى العالمتني التاليتني:
 - 1بذا توقف قلبل وتنفسل توقفا اتما ولكم األةباء ان هذا التوقف ال رجعة فيل.
 - 2بذا تعطلت مجيل وظائف دماغل تعطـال هنائيـا ،ولكـم األةبـاء االختصاملـيون ايفـرباء ان هـذا التعطـل ال رجعـة فيـل،
وأخذ دماغل يف التحلل.
ويف هــذه احلالــة يســوغ رفــل أجهــزة اإل عــاش املركبــة علــى الشــخص وبن كــان بعــض األعضــاء ،كالقلــب مــيال ،ال يـزال يعمــل
()109
آليا بفعل األجهزة املركبة».
فنرى هنا أن هذا القرار اعتمد أساسا على الرأي الطيب القائل ان املوت الدماغي هو هناية احلياة اإل سا ية.
* االعتماد على الرأي الياين (املوت الدماغي ال يجعد هناية للحياة اإل سا ية).
ومييلــل عــدد مــن القـرارات ،منهـا :قـرار اجملمــل الفقهــي اإلســالمي التــابل لرابطــة العــار اإلســالمي ،ليــث جــاء فيــل مــا صـل:
«املريض الذي جركبت على جسمل أجهزة اإل عاش ،بوز رفعهـا بذا تعطلـت مجيـل وظـائف دماغـل تعطـال هنائيـا ،وقـررت تنـة مـن
ثالثة أةباء اختصامليني خرباء أن التعطل ال رجعـة فيـل ،وبن كـان القلـب والتـنفن ال يـزاالن يعمـالن آليـا بفعـل األجهـزة املركبـة.
()110
لكن ال جحكم كوتل شرعا بال بذا توقف التنفن والقلب توقفا اتما بعد رفل هذه األجهزة».
فمن الواضح هنا أن القرار قد بجي على الرأي الطيب القائل ان املوت الدماغي ال يجعد هنايـة للحيـاة اإل سـا ية لـأ يتوقـف
جهاز التنفن والقلب عن أداء وظائفهما.
( )109جملة جممل الفقل اإلسالمي ( .) 809 / 2 / 3
( )110قرارات اجململ الفقهي اإلسالمي (ص  ،)214قرار رقم (.)2
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وبذلك يتجلى لنا األثر الواضح لرأي الطبيب ،واختالف احلكم الشرعي بناء عليل.
املطلب الثاين :أثر اخلالف يف مسألل املوت الدماغي:
تتضح أةية ايفالف يف هذه املسـألة مـن خـالل الوقـوف علـى اآلاثر املرتتبـة علـى املـوت ،وهـي كيـرية ومتعـددة ،ومـن أةهـا
ما يلي:
 - 1اإلسراع يف مهيز امليت لتةسيل ،والتكفني ،والصالة عليل ،ودفنل ،وتعزية أهلل.
 - 2تسديد ديون امليت من الرتكة ،ورد األما ت بي أملحاهبا.
 - 3خرو مال امليت من ملكل بي ملك غريه من ورثة وموملى هلم.
 - 4سقوط النفقات الر كا ت واجبة عليل لال لياتل.
 - 5ا فساي بعض العقود الر أبرمها امليت ،كالقرا والوكالة.
 - 6ارتفاع النكام ،وبدء العدة المرأتل ،وللول مالخر الصداق املعلق ملوت.
 - 7ثب ــوت امل ـريا م ــن املت ــو دماغي ـا أو ل ـل ،بذ يش ــرتط يف اإلر أن يك ــون ال ـوار لي ـا يف الوق ــت ال ــذي م ــات في ــل
املور .
 - 8وجوب القصاص أو الدية لسب وعية اتناية.
 - 9رفل أجهزة اإل عاش عن امليت.
()111
 - 10قل أعضاء املتو دماغيا.
مــن هنــا يتبــني لنــا أثــر ايفــالف يف هــذه املســألة ،فــإن مــن يقــول ان املــوت الــدماغي مــوت قطعـي ،فــإن اآلاثر املرتتبــة علــى
املوت يبـدأ تطبيقهـا كجـرد بعـالن األةبـاء كـوت دمـاغ شـخص مـا ،ومـن يقـول ا ـل لـين مـوات قطعيـا ،فإ ـل ال تطبـق عليـل اآلاثر
املرتتبة على املوت لأ يتم رفل أجهزة اإل عاش عنل.

( )111ا ظر :مأ تنتهي احلياة؟ للشييف السالمي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)717 ، 716 /2/3هناية احلياة للدكتور مد األشقر ،جملة
جممل الفقل اإلسالمي ( ،)663 / 2 / 3لكم قل األعضاء للدكتور العقيلي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ( ،)157 ، 156 / 2 / 3موت
القلب للبار (ص .)82 ،81
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اخلامتل

احلمد ب الذي بنعمتل تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خامت املرسلني ،وعلى آلل وملحبل أمجعني ،وبعد:
يف ختام هذا البحث أذكر أبرز النتائج والتومليات الر تومللت بليها من خاللل ،وهي على النحو التاإل:
أوال :النتائج:
ً
 - 1املراد برأي الطبيب كمركب بضايف :بفصام العار لطب لةريه لتشخيص الطيب للمر .
 - 2رأي الطبيــب لــل أةيــة كــربى يف اجملتمـل ،فهــو يســاهم يف لقيــق لفــذ الــنفن البشـرية ،والــر يشــكل لفظهــا مقصــدا
من مقاملد الشريعة اإلسالمية.
 - 3رأي الطبيــب لــل أةيــة لةــة يف تبيــني احلكــم الشــرعي أل ــل تصــوير للواق ـل ،وتصــوير الواقــل مهــم جــدا ملــن يتصــدى
لإلفتاء لتخر الفتوى سليمة وملحيحة.
 - 4احلاجــة بي االســتعا ة ألةبــاء يف املســائل املبنيــة علــى الوقــائل الطبيــة قائمــة يف الفتــوى الفرديــة واتماعيــة علــى لــد
سواء ،وهلذا رى األةباء يستدعون بي اجملامل الفقهية والندوات العلمية لفهم النازلة على وجهها.
 - 5أن الش ـريعة اإلســالمية أعطيــت الطــب اهتمام ـا كبــريا ،ويتميــل ذلــك يف ال ـرتام الفقهــاء املتقــدمني لتخصــص الط ـب،
وبلالتهم عددا من املسائل الفقهية ملا يقرره الطبيب املختص.
 - 6مشروعية االعتماد على رأي الطبيب واالستعا ة بل يف الفتوى.
 - 7هنــا ملــفات البــد مــن توافرهــا يف الطبيــب الــذي يعتمــد عليــل ويســتعان بــل ومــن أهــم هــذه الصــفات :العلــم كهنت ـل،
والصدق ،والواقعية ،واألما ة ،واليقة واإلتقان ،واإلملام أللكام الشرعية والقضائية املتعلقة كجال صصل.
 - 8اتفــق الفقهــاء واألةبــاء علــى أن اإل ســان يع ـد ميتـا بذا توقــف التــنفن والقلــب بعــد مــوت الــدماغ ،وهــذا هــو لقيقــة
املوت التام.
 - 9اتفق الفقهاء واألةبـاء علـى أن لـاالت الةيبوبـة املالقتـة والطويلـة والسـكتة الدماغيـة ال تعتـرب مـوات ،ولـو بقـي اإل سـان
يف الةيبوبة ما بقي.
 - 10اختلف الفقهاء املعاملرون يف احلكم كوت اإل سان كجرد موت دماغل بذا شخص وفـق الشـروط الطبيـة ،هـل يعـد
مــوات ترتتــب عليــل األلكــام املرتتبــة علــى املــوت ،أو ال يعــد مــوات لــأ مت توقــف القلــب والتــنفن؟ علــى ق ـولني ،أرجحهمــا القــول
الياين ،وقد ذكرت أسباب الرتجيح هلذا القول يف مكا ل من البحث.
 - 11مســألة امل ــوت ال ــدماغي يتجل ـى فيه ــا األث ــر الواضــح ل ـرأي الطبي ــب يف الفت ــوى ،فم ــن األةب ــاء مــن ي ــرى أن امل ــوت
الدماغي هو هناية احلياة اإل سا ية ،وعليل حكم ملوت ،وترتتب عليل مجيل األلكام املرتتبة على املوت.
مــن األةبــاء مــن ال يــرى أن املــوت الــدماغي هــو هنايــة احليــاة اإل ســا ية ،وعليــل فــال حكــم املفــر ملــوت ،وال ترتتــب عليــل
األلكام املرتتبة على املوت.
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اثنيًا :التوايات:
 - 1يوملي البالث بخوا ل الباليني وةالب العلم الهتمام ملسائل الطبية املعاملرة ،وسرب أغوارها دراسة وأتملـيال ملـا
يف ذلك من أثر كبري يف تبيني احلكم الشرعي والفتوى الصحيحة.
 - 2ضرورة اهتمام اتامعات واملعاهد الشرعية بتأهيل املفتني املتخصصني يف النوازل الطبية املعاملرة.
 - 3ةرم مادة علمية مقررة يف الدراسات الشرعية املعاملرة تعي ملسائل والنوازل الطبية ظري املواد الشرعية األخرى.
 - 4السعي يف بقامة املالمترات والندوات العلمية الر ممل الفقهـاء ألةبـاء للنظـر يف النـوازل الطبيـة ألةيـة تصـور الفقيـل
للواقعة الطبية وكافة أبعادها على لقيقتها.
من بل من بمتام هذا البحث ،وأسألل سبحا ل أن بعـل عملـي هـذا خالصـا لوجهـل
ويف اخلتام :فإين أمحد هللا تعاي على ما َّ
الكرة ،وأن يةفر إل ما فيل زلل أو خطأ أو تقصري.
ومللى هللا وسلم على بينا مد ،وعلى آلل وملحبل أمجعني.
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Doctor's opinion and its effect on Fatwa:
The death of brain stem as a case study
Dr. Raed Hamdan Hameed Alhazmi
Assistant Professor at Department of Shari'ah and Islamic Studies , College of Arts, University of Bisha
Abstract
Research Topic:
The research studies the doctor's opinion and its effect on explaining the legitimate verdicts.
Significance of the Study:
The significance of study is shown in need of the jurist to the doctor's opinion on fatwa especially the
calamities related to medical specialists. The Significance of study is also shown in the significant
consequences of the doctor's opinion such as the religious impact, where the jurisprudential community
or legitimate scholar issues a verdict or fatwa based on the doctor's opinion.
Research Objectives
The research aims at clarifying the doctor's opinion and his role in understanding the emerging
calamity, and showing the effect of his/her opinion on the judging that the death of the brain
stem.
Research Methodology
The researcher is going to use inductive analytical method and comparative method.
Conclusion
The study concludes that the doctor's opinion has a very important significance because it
describes the reality, as the description of the reality is very important for those who reject the
fatwa. The doctor's opinion also helps getting a good and an acceptable fatwa. It also finds that
Islamic Law gave medicine a very important role. It is seen in respecting in the ancient jurists to
medicine and refereeing many jurisprudential issues to the doctor's opinion decision.
Recommendations
The study recommends that the law universities and institutes should qualify jurists who are
specialized in modern medical calamity. It also recommends that there should be a course on the
medical calamity issues in law studies syllabus.
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د .رائد بن محدان بن محيد احلازمي

فهرس املصادر واملراجع
 - 1أسا فقهية يف قضا ةبية معاملرة ،د .مد عيم سني ،دار النفائن ،األردن ،ط 1421 ،3ه.
 - 2أجهزة اإل عاش ،د .مد علي البار ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ،الدورة اليا ية ،العدد الياين ،اتزء األول.
 - 3ألكام اترالة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها ،د .مد املختار الشنقيطي ،مكتبة الصحابة ،ط 1415 ،2ه.
 - 4األلكــام الشــرعية يف ضــوء املســتجدات الطبيــة والبيولوجيــة العص ـرية ،د .جهــاد مــد مح ـد ،دار املعرف ـة ،لبنــان ،ط،2
 2017م.
 - 5األلكـ ــام الشـ ــرعية لألعمـ ــال الطبي ـ ـة ،د .أمحـ ــد شـ ــرف الـ ــدين ،اجمللـ ــن الـ ــوةي لليقافـ ــة والفنـ ــون واآلداب ،الكوي ـ ـت،
1403ه.
 - 6األلكـ ـ ــام الطبيـ ـ ــة املتعلقـ ـ ــة لنسـ ـ ــاء يف الفقـ ـ ــل اإلسـ ـ ــالمي ،د .مـ ـ ــد خالـ ـ ــد منصـ ـ ــور ،دار النفـ ـ ــائن ،األردن ،ط،1
1419ه.
 - 7ألكـ ــام القـ ــرآن ،أمحـ ــد بـ ــن علـ ــي اتصـ ــاص (ت  370هـ ـ ـ) ،لقي ـ ـق :مـ ــد ملـ ــادق القمحـ ــاوي ،دار بليـ ــاء ال ـ ـرتا
العريب ،بريوت1405 ،ه.
 - 8ألك ـ ـ ــام ق ـ ـ ــل أعض ـ ـ ــاء اإل س ـ ـ ــان يف الفق ـ ـ ــل اإلس ـ ـ ــالمي ،د .يوس ـ ـ ــف األمحـ ـ ـ ـد ،دار كن ـ ـ ــوز بش ـ ـ ــبيليا ،ال ـ ـ ــر
1427ه.

 ،ط،1

 - 9بلياء علوم الدين ،مد بن مد الةزاإل (ت  505هـ) ،دار املعرفة ،بريوت.
 - 10اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،مد بن مفلح املقدسي (ت  763هـ) ،عار الكتب ،بريوت.
 - 11أدب الطبي ـب ،بس ــحاق ب ــن عل ــي الره ــاوي ،لقي ـق :د .كم ــال الس ــامرائي ،ود .داود س ــلمان ،دار الش ــالون اليقافي ــة
العامة ،بةداد ،ط1992 ،1م.
 - 12االســتذكار اتــامل ملــذاهب األمصــار وعلمــاء األقطــار ،يوســف بــن عبــد هللا بــن عبــد الــرب الق ـرةيب (ت  463هـ ـ)،
لقيق :سار مد عطا ،و مد علي معو  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1421 ،1ه.
 - 13األشباه والنظائر ،جالل الدين السيوةي (ت  911ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1411 ،1ه.
 - 14األشباه والنظائر ،زين العابدين بن ببراهيم بن جنيم (ت  970ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1419 ،1ه.
 - 15بعالم املوقعني عن رب العاملني ،مد بن أيب بكر ابـن قـيم اتوزيـة (ت751ه ـ) ،لقيـق :مـد عبـد السـالم ببـراهيم،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1411 ،1ه.
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 - 16اإل ص ــاف يف معرف ــة الـ ـراجح م ــن ايف ــالف ،عل ــي ب ــن س ــليمان امل ــرداوي (ت  885ه) ،دار بلي ــاء الـ ـرتا الع ــريب،
بريوت.
 - 17البحــر ا ــي يف التفســري ،مــد بــن يوســف الشــهري ايب ليــان (ت  745ه) ،لقي ـق :ملــدقي م ـد ،دار الفك ـر،
بريوت1420 ،ه.
 - 18سو دوة التعريف الطيب للموت ،املنعقـدة يف الكويـت يف الفـرتة مـا بـني  9 - 7شـعبان  1417ه ،املوافـق - 17
 19ديسمرب  1996م ،ةبل املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ،الكويت 1420 ،ه.
 - 19بدائل الصنائل يف ترتيب الشرائل ،عالء الـدين مسـعود الكاسـاين (ت  587ه) ،دار الكتـب العلميـة ،بـريوت ،ط،2
1406ه.
 - 20بلةة السالك ألقرب املسالك ،أمحد بن مد الشهري لصاوي (ت 1241ه) ،دار املعارف.
 - 21البي ــان يف م ــذهب اإلم ــام الش ــافعي ،حـ ـ بـ ـن أيب ايف ــري العمـ ـراين (ت  558ه) ،لقيـ ـق :م ــد قاس ــم ــووي ،دار
املنها  ،جدة ،ط1421 ،1ه.
 - 22البيــان والتحصــيل والشــرم والتوجيــل والتعليــل ملســائل املســتخرجة ،مــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرةيب (ت  520ه)،
لقيق :مد لجي وآخرين ،دار الةرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1408 ،2ه.
 - 23ات العروس من جواهر القاموس ،مد بن مد الزبيدي (ت  1205ه) ،دار اهلداية.
 - 24تبصــرة احلكــام يف أملــول األقضــية ومنــاهج األلكــام ،بب ـراهيم بــن علــي بــن فرلــون (ت  799ه) ،مكتبــة الكيــات
األزهرية ،ط 1406 ،1ه.
 - 25التــداوي واملســالولية الطبيــة يف الشـريعة اإلســالمية ،د .قــين بــن مــد آل الشــييف مبــار  ،دار الفــارايب ،دمشـق ،ط،3
1427ه.
 - 26تعريف املوت ،د .فيصل شاهني ،ضمن سو

دوة التعريف الطيب للموت.

 - 27التعليقة ،القاضي احلسني بـن مـد املـروذي (ت  462ه) ،لقيـق :علـي معـو  ،وعـادل عبـد املوجـود ،مكتبـة ـزار
الباز ،مكة املكرمة.
 - 28تفسـ ـ ــري البةـ ـ ــوي (معـ ـ ــار التنزيـ ـ ــل) ،احلسـ ـ ــني بـ ـ ــن مسـ ـ ــعود البةـ ـ ــوي (ت  516ه) ،لقي ـ ـ ـق :مـ ـ ــد عبـ ـ ــد هللا النمـ ـ ــر
وآخرين ،دار ةيبة ،الر  ،ط1417 ،4ه.
 - 29تفس ــري الس ــمعاين ،منص ــور ب ــن م ــد الس ــمعاين (ت  489ه) ،لقي ـق :س ــر ب ــن ببـ ـراهيم ،وغن ــيم ب ــن عب ــاس ،دار
الوةن ،الر  ،ط 1418 ،1ه.
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 - 30تفســري القــرآن العظــيم ،بمساعيــل بــن كيــري الدمشــقي (ت  774ه) ،لقيــق :ســامي مــد ســالمة ،دار ةيب ـة ،ط،2
 1420ه.
 - 31تلخيص املستدر  ،مد بن أمحد الذهيب (ت  748ه) ،مطبوع مل املستدر .
 - 32ه ــذيب اللةـ ـة ،م ــد ب ــن أمح ــد األزه ــري (ت  370ه) ،لقي ـق :م ــد ع ــو
بريوت ،ط2001 ،1م.

مرعـ ـب ،دار بلي ــاء الـ ـرتا الع ــريب،

 - 33التوقيــف عل ــى مهم ــات التع ــاريف ،مــد ب ــن عب ــد ال ــرؤوف املنــاوي (ت  1031ه) ،ع ــار الكت ـب ،الق ــاهرة ،ط،1
1410ه.
 - 34جامل بيان العلم وفضلل ،يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القـرةيب (ت  463ه) ،لقيـق أيب األشـبال الـزهريي ،دار
ابن اتوزي ،الدمام ،ط1414 ،1ه.
 - 35احلاوي الكبري يف فقل مذهب اإلمام الشافعي ،علي بن مد املاوردي (ت  450ه) ،لقيق :علـي معـو  ،وعـادل
عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1ه.
 - 36لقيقــة املــوت واحليــاة يف القــرآن واأللكــام الشــرعية ،د .توفيــق ال ـواعي ،جملــة جممــل الفقــل اإلســالمي ،الــدورة اليالي ـة،
العدد اليالث ،اتزء الياين.
 - 37لكم اال تزاع لعضو مولود لي عدة الدماغ ،د .بكر أبو زيد ،جملـة جممـل الفقـل اإلسـالمي ،الـدورة السادسـة ،العـدد
السادس ،اتزء اليالث.
 - 38لكم قل األعضاء يف الفقل اإلسالمي ،د .عقيل العقيلي ،مكتبة الصحابة ،ط1412 ،1ه.
 - 39رد ا ت ـ ــار عل ـ ــى ال ـ ــدر املخت ـ ــار ،م ـ ــد أم ـ ــني الش ـ ــهري ب ـ ــن عاب ـ ــدين (ت  1255ه) ،دار الفك ـ ـر ،ب ـ ــريوت ،ط،2
1412ه.
 - 40روم املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبل املياين ،مود بن عبـد هللا األلوسـي (ت  1270ه) ،لقيـق :علـي عبـد
الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1ه.
 - 41روضـة الطـالبني وعمـدة املفتــني ،حـ بـن شــرف النـووي (ت  676ه) ،لقيـق :زهــري الشـاوي  ،املكتـب اإلســالمي،
بريوت ،ط1412 ،3ه.
 - 42سنن ابن ماجل ،مد بن يزيد القزويي (ت  275ه) ،لقيق :مد فالاد عبد الباقي ،دار بلياء الكتب العربية.
 - 43ســنن أيب داود ،ســليمان بــن األشــعث السجســتاين (ت  275ه) ،لقي ـق :مــد يــي الــدين عبــد احلمي ـد ،املكتبــة
العصرية ،بريوت.
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 - 44س ــنن ال ــدارقطي ،عل ــي ب ــن عم ــر ال ــدارقطي (ت  385ه) ،لقيـ ـق :ش ــعيب األر ــالوط وآخـ ـرين ،مالسس ــة الرس ــالة،
بريوت ،ط 1424 ،1ه.
 - 45س ــنن النس ــائي الك ــربى ،أمح ــد ب ــن ش ــعيب النس ــائي (ت  303ه) ،لقيـ ـق :عب ــد الةف ــار س ــليمان البن ــداري ،س ــيد
كسروي لسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1ه.
 - 46ســري أعــالم الن ــبالء ،م ــد بــن أمحــد ال ــذهيب (ت  748ه) ،لقــق إبش ـراف :ش ــعيب األر ــالوط ،مالسســة الرس ــالة،
بريوت ،ط1405 ،3ه.
 - 47شــرم الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل ،عبــد البــاقي بــن يوســف الزرقــاين (ت  1099ه) ،دار الكتــب العلمي ـة ،بــريوت،
ط1422 ،1ه.
 - 48ش ــرم الس ــنة ،احلس ــني ب ــن مس ــعود البة ــوي (ت  516ه) ،لقيـ ـق :ش ــعيب األر ــالوط ،وزه ــري الش ــاوي  ،املكت ــب
اإلسالمي ،بريوت ،ط1403 ،2ه.
 - 49شرم العمدة ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية (ت  728ه) ،من أول كتـاب الصـالة بي آخـر كتـاب آداب املشـي بي
الصالة ،لقيق :خالد املشيقح ،دار العاملمة ،الر  ،ط1418 ،1ه.
 - 50الشــرم الكبــري ،عبــد الــرمحن بــن مــد ب ـن قدامــة (ت 682ه ـ) ،لقي ـق :عبــد هللا الرتكــي ،وعبــد الفتــام احلل ـو ،دار
هجر ،القاهرة ،ط1415 ،1ه.
 - 51شــرم النــووي علــى ملــحيح مســلم ،حـ بــن شــرف النــووي (ت  676ه) ،دار بليــاء الـرتا العــريب ،بــريوت ،ط،2
1392ه.
 - 52شرم خمتصر خليل ،مد عبد هللا ايفرشي (ت  1101ه) ،دار الفكر ،بريوت.
 - 53شرم منتهى اإلرادات ،منصور بن يو ن البهو (ت  1051ه) ،عار الكتب ،ط1414 ،1ه.
 - 54الشعر والشعراء ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة (ت  276ه) ،دار احلديث ،القاهرة1423 ،ه.
 - 55شهادة أهل ايفربة وألكامها ،د .أمين لتمل ،دار احلامد ،عمان ،ط2008 ،1م.
 - 56الصحام ،بمساعيل بن محاد اتـوهري (ت  393ه) ،لقيـق :أمحـد عبـد الةفـور عطـار ،دار العلـم للماليـني ،بـريوت،
ط1407 ،4ه.
 - 57ملـ ــحيح البخـ ــاري ،مـ ــد بـ ــن بمساعيـ ــل البخـ ــاري (ت  256ه) ،لقي ـ ـق :مـ ــد زه ـ ــري ،دار ةـ ــوق النجـ ــاة ،ط،1
1422ه.
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 - 58ملحيح مسلم ،مسلم بن احلجا القشريي (ت  261ه) ،لقيق :مد فالاد عبد الباقي ،دار بليـاء الـرتا العـريب،
بريوت.
 - 59ملـفة الفتـوى واملفــر واملسـتفر ،أمحـد بــن محـدان احلـراين احلنبلــي (ت  695ه) ،لقيـق :مـد ملــر الـدين األلبــاين،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1397 ،3ه.
 - 60الطب النبوي ،مد بن أيب بكر ابن قيم اتوزية (ت  751ه) ،دار اهلالل ،بريوت.
 - 61الطــب النبــوي ،مــد بــن أمحــد الــذهيب (ت  748ه) ،لقي ـق :أمحــد رفعــت البــدراوي ،دار بليــاء العلــوم ،بــريوت،
ط1410 ،3ه.
 - 62الطــب مــن الكتــاب والســنة ،موفــق الــدين عبــد اللطيــف البةــدادي (ت  629ه) ،لقيـق :عبــد املعطــي قلعجـي ،دار
املعرفة ،بريوت ،ط1414 ،3ه.
 - 63الطبيـ ــب أدبـ ــل وفقه ـ ـل ،د .زهـ ــري السـ ــباعي ،ود .مـ ــد البـ ــار ،دار القل ـ ـم ،دمش ـ ـق ،والـ ــدار الشـ ــامية ،بـ ــريوت ،ط،1
1413ه.
 - 64ة ـ ــرم التيري ـ ــب يف ش ـ ــرم التقري ـ ــب ،عب ـ ــد ال ـ ــرليم ب ـ ــن احلس ـ ــني العراق ـ ــي (ت  806ه) ،دار بلي ـ ــاء ال ـ ـرتا الع ـ ــريب،
بريوت.
 - 65الطرق احلكمية ،مد بن أيب بكر ابن قيم اتوزية (ت  751ه) ،مكتبة دار البيان.
 - 66العدة يف أملول الفقل ،للقاضي أيب يعلى احلنبلي (ت  458ه) ،لقيق :د .أمحد سري املباركي ،ط1410 ،2ه.
 - 67العناية شرم اهلداية ،مد بن مد البابر (ت  786ه) ،دار الفكر ،بريوت1397 ،ه.
 - 68عيون األ باء يف ةبقات األةباء ،أمحد بن القاسم ايفزرجي (ت  668ه) ،لقيق :زار رضا ،مكتبة احلياة ،بريوت.
 - 69الفت ـ ـ ــاوى الك ـ ـ ــربى ،أمح ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد احلل ـ ـ ــيم ب ـ ـ ــن تيمي ـ ـ ــة (ت  728ه) ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ـ ـة ،ب ـ ـ ــريوت ،ط،1
1408ه.
 - 70الفتــاوى املتعلقــة لطــب وألكــام املرض ـى ،مــن فتــاوى الشــييف مــد بــن بب ـراهيم والشــييف عبــد العزيــز بــن ز واللجنــة
الدائمــة للبحــو العلميــة واإلفتــاء وهيئــة كبــار العلمــاء ،بشـراف :ملــاحل بــن فــوزان الفــوزان ،ةبــل و شــر بدارة البحــو
العلمية واإلفتاء ،الر  ،ط1435 ،3ه.
 - 71فتح الباري بشرم ملحيح البخـاري ،ابـن لجـر العسـقالين (ت  852ه) ،لقيـق ـب الـدين ايفطيـب ،دار املعرفـة،
بريوت1379 ،ه.
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 - 72ف ـ ـ ــتح البي ـ ـ ــان يف مقامل ـ ـ ــد الق ـ ـ ــرآن ،م ـ ـ ــد مل ـ ـ ــديق لس ـ ـ ــن خ ـ ـ ــان (ت  1307ه) ،املكتب ـ ـ ــة العصـ ـ ـ ـرية ،ب ـ ـ ــريوت،
1412ه.
 - 73فــتح القــدير ،مــد بــن علــي الشــوكاين (ت  1250ه) ،دار ابــن كيــري ،دمش ـق ،دار الكلــم الطي ـب ،بــريوت ،ط،1
1414ه.
 - 74الفروع ،مد بن مفلح املقدسي (ت  763ه) ،لقيق :عبد هللا الرتكي ،مالسسة الرسالة ،ط1424 ،1ه.
 - 75فقل الطبيب وأدبـل يف املنظـور اإلسـالمي ،د.عبـد هللا اتبـوري ،جملـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الشـرعية واإل سـا ية ،اجمللـد
 ،3العدد 1427 ،1ه.
 - 76فق ـ ـ ــل القض ـ ـ ــا الطبي ـ ـ ــة املعامل ـ ـ ــرة ،د .عل ـ ـ ــي الق ـ ـ ــرة داغـ ـ ـ ـي ،ود .عل ـ ـ ــي ا م ـ ـ ــدي ،دار البش ـ ـ ــائر اإلس ـ ـ ــالمية ،ط،2
1427ه.
 - 77فقل النوازل ،بكر عبد هللا أبو زيد ،مالسسة الرسالة ،بريوت ،ط1422 ،1ه.
 - 78فيض القدير شرم اتامل الصةري ،زين الدين عبد الرؤوف املناوي (ت  1021ه) ،املكتبة التجاريـة الكـربى ،مصـر،
ط1356 ،1ه.
 - 79القـ ـ ـ ــا ون يف الط ـ ـ ـ ـب ،احلسـ ـ ـ ــني بـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــد هللا بـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــينا (ت  428ه) ،دار الكتـ ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ـ ـة ،بـ ـ ـ ــريوت ،ط،1
1420ه.
 - 80قرارات اجململ الفقهـي اإلسـالمي ككـة املكرمـة للـدورات مـن األوي بي السـابعة عشـرة ،مطـابل رابطـة العـار اإلسـالمي
ككة.
 - 81قضا فقهية معاملرة ،د .مد سعيد البوةي ،مكتبة الفارايب ،دمشق ،ط1413 ، 4ه.
 - 82القواع ـد ،مــد ب ــن مــد املقــري (ت  758ه) ،لقي ـق :أمحــد بــن محي ـد ،معهــد البح ــو العلمي ــة وبليــاء ال ـرتا
اإلسالمي جبامعة أم القرى.
 - 83قواعـ ــد األلكـ ــام يف مصـ ــاحل األ م ،العـ ــز بـ ــن عبـ ــد السـ ــالم السـ ــلمي (ت  660ه) ،مراجع ـ ـة :ةـ ــل عبـ ــد الـ ــرؤوف
سعد ،مكتبة الكليات ،القاهرة1414 ،ه.
 - 84قول ايفبري ولجيتل يف بثبات العيب املوجب لفسيف عقد النكام ،د .عد ن عزايزة ،سـث منشـور ضـمن سـو ـدوة
القضــاء الشــرعي يف العصــر احلاضــر الواقــل واآلمــال ،واملنعقــدة بكليــة الش ـريعة والدراســات اإلســالمية جبامعــة الشــارقة
إلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 2006 / 4 / 13 - 11م.
 - 85قـ ـ ـ ـ ــول أهـ ـ ـ ـ ــل ايفـ ـ ـ ـ ــربة يف الفقـ ـ ـ ـ ــل اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي ،ف ـ ـ ـ ـ ـواز القايـ ـ ـ ـ ــدي ،رسـ ـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ـ ــتري ،جامعـ ـ ـ ـ ــة أم القـ ـ ـ ـ ــرى ،مكـ ـ ـ ـ ــة
املكرمة 1418 ،هـ 1419 -ه.
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 - 86كشاف القناع على منت اإلقناع ،منصور بن يو ن البهو (ت 1051ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 - 87كفايــة النبيــل يف شــرم التنبي ـل ،جنــم الــدين ابــن الرفعــة (ت710ه ــ) ،لقي ــق :جمــدي ســلوم ،دار الكت ــب العلمي ـة،
بريوت2009 ،م.
 - 88لسان العرب ،مد بن مكرم بن منظور املصري (ت  711ه) ،دار ملادر ،بريوت ،ط1414 ،3ه.
 - 89لوامل األ وار البهية وسواةل األسـرار األثريـة لشـرم الـدرة املضـية ،مـد بـن أمحـد السـفاريي احلنبلـي (ت  1188ه)،
مالسسة ايفافقني ،دمشق ،ط1402 ،2ه.
 - 90مأ تنتهي احلياة؟ مد املختار السالمي ،جملة جممل الفقل اإلسالمي ،الدورة اليالية ،العدد اليالث ،اتزء الياين.
 - 91جملة جممل الفقل اإلسالمي التابل ملنظمة املالمتر اإلسالمي جبدة ،الدورة اليامنة ،العدد اليامن ،اتزء اليالث.
 - 92جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بـن تيميـة (ت  728ه) ،مجـل وترتيـب :عبـد الـرمحن بـن مـد بـن قاسـم ،جممـل
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة1416 ،ه.
 - 93اجملموع شرم املهذب ،ح بن شرف النووي (ت  676ه) ،دار الفكر ،بريوت.
 - 94جمموعـ ــة الفتـ ــاوى الشـ ــرعية الصـ ــادرة عـ ــن قطـ ــاع اإلفتـ ــاء والبحـ ــو الشـ ــرعية لكوي ـ ـت ،وزارة األوقـ ــاف والشـ ــالون
اإلسالمية ،بدارة اإلفتاء ،ط1417 ،1ه.
 - 95ا ك ــم وا ــي األعظ ـم ،عل ــي ب ــن بمساعي ــل بـ ـن س ــيده (ت  458ه) ،لقي ـق :عب ــد احلمي ــد هن ــداوي ،دار الكت ــب
العلمية ،بريوت ،ط1421 ،1ه.
 - 96ا لى ،علي بن أمحد بن لزم (ت  456ه) ،دار الفكر ،بريوت.
 - 97خمتار الصحام ،مد بن أيب بكر الرازي ،لقيق :يوسف الشييف ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط1420 ، 5ه.
 - 98املدخل ،مد بن مد املالكي الشهري بن احلا (ت 737ه) ،دار الرتا .
 - 99املســالك يف شــرم موةــأ مالـك ،القاضــي مــد بــن عبــد هللا بــن العــريب (ت  543ه) ،دار الةــرب اإلســالمي ،ط،1
1428ه.
 - 100املســتدر علــى الصــحيحني ،مــد بــن عبــد هللا احلــاكم (ت  405ه) ،لقي ـق :مصــطفى عبــد القــادر عط ـا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1411 ،ه.
 - 101املســالولية املد يــة يف ض ــوء الفقــل والقضــاء ،عــز الــدين الد مل ــوري وعبــد احلميــد الش ـواريب ،املطبوع ــات اتامعيــة
اإلسكندرية ،ط1996 ،5م.
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 - 102مشـ ـ ــارق األ ـ ـ ـوار علـ ـ ــى ملـ ـ ــحام اآلاثر ،عيـ ـ ــا
الرتا .

بـ ـ ــن موسـ ـ ــى اليحصـ ـ ــيب (ت  544ه) ،املكتبـ ـ ــة العتيقـ ـ ــة ودار

 - 103املصبام املنري يف غريب الشرم الكبري ،أمحد بن مد الفيومي (ت  770ه) ،املكتبة العلمية ،بريوت.
 - 104معار القربة يف ةلب احلسبة ،مد بن مد بن األخوة القرشي (ت  729ه) ،دار الفنون ،كمربد .
 - 105معجم املصطلحات الطبية ،جممل اللةة العربية ،مجهورية مصر العربية.
 - 106املعجــم الوســي  ،بب ـراهيم مصــطفى ،أمحــد الــز ت ،لامــد عبــد القــادر ،مــد النجــار ،دار الــدعوة ،لقي ـق :جممــل
اللةة العربية.
 - 107معجم مقايين اللةة ،أمحد بن فارس الرازي (ت  395ه) ،لقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر1399 ،ه.
 - 108معيار لقق الوفاة ،د .علي مد أمحد ،دار الفكر اتامعي ،اإلسكندرية ،ط2007 ،1م.
 - 109مع ــني احلك ــام فيم ــا ي ــرتدد ب ــني ايفص ــمني م ــن األلك ــام ،عل ــي ب ــن خلي ــل الطرابلس ــي (ت  844ه) ،دار الفك ـر،
بريوت.
 - 110املةي ،عبد هللا بن قدامة املقدسي (ت  620ه) ،مكتبة القاهرة1388 ،ه.
 - 111مفـ ـ ـ ــاتيح الةي ـ ـ ـ ـب ،فخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدين م ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـرازي (ت  606ه) ،دار بلي ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـرتا الع ـ ـ ـ ــريب ،ب ـ ـ ـ ــريوت ،ط،3
1420ه.
 - 112مقدمـ ــة اتريـ ــيف ابـ ــن خلـ ــدون ،عبـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن مـ ــد بـ ــن خلـ ــدون (ت  808ه) ،لقي ـ ـق :خليـ ــل شـ ــحادة ،دار
الفكر ،بريوت ،ط1408 ،2ه.
 - 113منــاهج التحصــيل و تــائج لطــائف التأويــل يف شــرم املدو ــة ولــل مشــكالها ،علــي بــن ســعيد الرجراجـي ،عنايـة :أيب
الفضل الدمياةي ،دار ابن لزم ،ط1428 ،1ه.
 - 114املنتقى شرم املوةا ،أبو الوليد سليمان الباجي (ت  494ه) ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط1332 ،1ه.
 - 115امل ــوت اإلكلينيك ــي وامل ــوت الش ــرعي ،د .م ــد عل ــي الب ــار ،جمل ــة اجملم ــل الفقهـ ـي اإلس ــالمي الت ــابل لرابط ــة الع ــار
اإلسالمي ككة املكرمة ،العدد الياين عشر.
 - 116موت الدماغ ،د.عبد هللا بن مد الطريقي ،ط1426 ،1ه.
 - 117موت الدماغ املأزق واحلل ،د .سهيل الشمري ،ضمن سو

دوة التعريف الطيب للموت.

 - 118موت الدماغ بني الطب واإلسالم ،دى مد الدقر ،دار الفكر املعاملر ،بريوت ،ط1424 ،2ه.
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 - 119م ــوت ال ــدماغ وموق ــف الفق ــل اإلس ــالمي من ـ ـل ،م ــد بب ـ ـراهيم الن ــادي ،دار الفك ــر ات ــامعي ،اإلس ــكندرية ،ط،1
2010م.
 - 120املوت الدماغي وتكييفـل الشـرعي ،د .دعـيج املطـريي ،جملـة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية ،الكويـت ،العـدد اليـامن
والستون1428 ،ه.
 - 121موت القلب أو موت الدماغ ،د .مد علي البار ،الدار السعودية للنشر والتوزيل ،جدة ،ط1406 ،1ه.
 - 122املــوت واحليــاة بــني األةبــاء والفقهــاء ،د .عصــام الــدين الشـربيي ،جملــة جممــل الفقــل اإلســالمي ،الــدورة الياليـة ،العــدد
اليالث ،اتزء الياين.
 - 123املوسوعة الطبية الفقهية ،د .أمحد مد كنعان ،دار النفائن ،بريوت ،ط1420 ،1ه.
 - 124املوس ــوعة العربي ــة العاملي ـ ـة ،جمموع ــة م ــن العلم ــاء والب ــاليني ،مالسس ــة أعم ــال املالسس ــة العربي ــة العاملي ـ ـة ،ال ــر
ط1419 ،2ه.

،

 - 125املوقــف الفقهــي واألخالقــي مــن قضــية زرع األعضــاء ،د .مــد عل ــي البــار ،دار القلــم ،دمش ـق ،والــدار الش ــامية،
بريوت ،ط1414 ،1ه.
 - 126هنايـة احليــاة اإل ســا ية ،د .مـد ســليمان األشــقر ،جملــة جممـل الفقــل اإلســالمي ،الــدورة الياليـة ،العــدد اليالـث ،اتــزء
الياين.
 - 127هناي ـ ــة احليـ ـ ــاة اإل سـ ـ ــا ية ،د .خمت ـ ــار املهـ ـ ــدي ،جملـ ـ ــة جممـ ـ ــل الفق ـ ــل اإلسـ ـ ــالمي ،الـ ـ ــدورة اليالي ـ ــة ،العـ ـ ــدد اليال ـ ـ ـث ،اتـ ـ ــزء
الياين.
 - 128هناية احلياة اإل سا ية ،عبد القـادر مـد العمـاري ،جملـة جممـل الفقـل اإلسـالمي ،الـدورة الياليـة ،العـدد اليالـث ،اتـزء
الياين.
 - 129هنايــة احليــاة اإل ســا ية يف ضــوء اجتهــادات العلمــاء املســلمني واملعطيــات الطبي ـة ،د .مــد عــيم ســني ،جملــة جممــل
الفقل اإلسالمي ،الدورة اليالية ،العدد اليالث ،اتزء الياين.
 - 130هناية احلياة اإل سا ية يف ظر اإلسالم ،بدر املتوإل عبد الباس  ،جملـة جممـل الفقـل اإلسـالمي ،الـدورة الياليـة ،العـدد
اليالث ،اتزء الياين.
 - 131هنايــة احليــاة البش ـرية ،د .أمحــد ش ــوقي بب ـراهيم ،جملــة جممــل الفقــل اإلس ــالمي ،الــدورة اليالي ـة ،الع ــدد اليالــث ،اتــزء
الياين.
 - 132النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املبار بن مد ابن األثري اتـزري (ت  606ه) ،لقيـق :ةـاهر الـزاوي ،و مـود
الطنالي ،املكتبة العلمية ،بريوت1399 ،ه.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3062 -3019مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
رأي الطبيب وأثره يف الفتوى "موت الدماغ أمنوذجا"

 - 133الواضـح يف أملـول الفقـل ،أليب الوفـاء علـي بـن عقيـل (ت  513ه) ،لقيـق :د .عبـد هللا الرتكـي ،مالسسـة الرســالة،
بريوت ،ط1420 ،1ه.
 - 134وظيفــة ايفبــري يف الن ـوازل الفقهي ـة ،د .أمحــد بــن عبــد هللا الضــوحي ،مركــز التميــز البحيــي يف فقــل القضــا املعاملــرة،
جامعة اإلمام مد بن سعود اإلسالمية ،الر 1431 ،ه.

