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 ٥٥١ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 املوت الرشعي والطبي واألحكام الفقهية املرتتبة عليهام 

  بسم ا الرمحن الرحيم

                                         وجعــــل بيــــده أمــــر احمليــــا      ،                                                      احلمــــد  الــــذي بنعمتــــه تــــتم الــــصاحلات    

ــات   ــات البينـــــ ــاىل يف اآليـــــ ــال تعـــــ ــات، فقـــــ ــوفَّى   {    :"                                                                       واملمـــــ ــه يتَـــــ    َّ  َ    َّ                اللَّـــــ

   َ  ِ   َ    ِ      ِ    َ     َّ ِ                                ي لَــــم تَمــــت فِـــــي منامِهــــا فَيمــــسِك الَّتِـــــي        ْ ُ     ِ     ِ    َّ ِ                األنْفُــــس حِــــني موتِهــــا والَّتِـــــ   

 َ َ    ِ       ٍ  َ   َ ِ        ُ ِ        ْ      َ   ِ                                               قَـــــضَى علَيهـــــا الْمـــــوت ويرسِـــــلُ األخـــــرى إِلَـــــى أَجـــــلٍ مـــــسمى إِن فِـــــي 

 ونتَفَكَّـــــرمٍ يـــــاتٍ لِقَـــــوآلي ذَلِــــك                        َّ َ َ   ٍ  َ ِ  ٍ      ِ َ .  {  ) وقــــال تعـــــاىل  )١                     : }  كَ الَّـــــذِيـــــارتَب             ِ َّ   َ    َ  

    ــدِير ــيءٍ قَــ ــلِّ شــ ــى كُــ ــو علَــ ــك وهــ ــدِهِ الْملْــ ــوت    )  ١ ( ِ   ِ َ  ٍ    ِّ ُ   َ        ْ  ْ   ِ ِ                                 بِيــ ــق الْمــ ــذِي خلَــ   َّ ِ      ْ    َ               الَّــ

      ــور ــز الْغَفُـــ ــو الْعزِيـــ ــا وهـــ ــسن عملًـــ ــم أَحـــ ــوكُم أَيكُـــ ــاة لِيبلُـــ   ) ٢ ( }   ُ َ ْ     ِ  ْ        ً       َ   ُ  َ   ُ  ُ   ِ      ْ                                                 والْحيـــ

ــق وحبيــــب احلــــق الــــذي قــــال         ــصالة والــــسالم علــــى أشــــرف اخللــ                                                                                           والــ

ــه   ــاىل يف حقــ ــون     {     :"                       ا تعــ ــم ميتُــ ــت وإِنَّهــ ــك ميــ ــم    )   ٣٠ ( ِ َّ   ُ      َّ ِ                          إِنَّــ ــم إِنَّكُــ  ُ  ُ َّ ِ            ثُــ

مــو ــصِمون                يـــــــ ــم تَخْتَـــــــ ــد ربكُـــــــ ــةِ عِنـــــــ ــال  )٣ ( }  )   ٣١ (   ْ ِ    ِ َ ْ َ   ُ      ِ  ِ                                           الْقِيامـــــــ                 وقـــــــ

ــاىل ــإِ   { :           تعـــــ ــوت إِال بِـــــ ــنفْسٍ أَن تَمـــــ ــان لِـــــ ــا كَـــــ ــا      َ   َ  ٍ ْ  ِ    َ      ِ   ِ ِ                                      ومـــــ ــهِ كِتَابـــــ  ْ ِ    َّ ِ  ِ َ                   ذْنِ اللَّـــــ

ــؤجال ــني      )٤ ( }          مــــ ــل حــــ ــه يف كــــ ــارك عليــــ ــلم وبــــ ــلي وســــ ــهم صــــ                                                                                   اللــــ

                                                 

 )٤٢(اآلية ، سورة الزمر–) (١

 )٢-١(اآلية ، سورة امللك–) (٢

 )٣١-٣٠( سورة  الزمر،اآليتان –) (٣

: يعـــــين تعـــــاىل ذكـــــره بـــــذلك : قـــــال الطـــــربي) ١٤٥( اآليـــــة ، ســـــورة  آل عمـــــران–) (٤

د وال غــــريه مــــن خلــــق ا إال بعــــد بلــــوغ أجلــــه الــــذي جعلــــه         ومــــا ميــــوت حممــــ  

ــه،       ــه ا لـــ ــذي كتبـــ ــل الـــ ــن األجـــ ــك مـــ ــغ ذلـــ ــإذا بلـــ ــه، فـــ ــه وبقائـــ ــة حلياتـــ ا غايـــ

ــوت    ــاملوت، فحينئــــذ ميــ ــه بــ ــد      . وأذن لــ ــد كائــ ــوت بكيــ ــن ميــ ــك، فلــ ــل ذلــ ــا قبــ فأمــ

ــال ــة حمتــــ ــان  ."وال حبيلــــ ــامع البيــــ ــسري الطــــــربي(جــــ ــد  ) تفــــ حتقيــــــق محــــــد حممــــ

 - هـــــــــــــــ  ١٤٢٠، األوىل: سة الرســــــــــــــالة،الطبعة  مؤســــــــــــــ : شاكر،الناشــــــــــــــر  

 )٢٦٠ / ٧ (-. م٢٠٠٠
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ــار     ،   وآن ــحابته األطهـــ ــن صـــ ــهم عـــ ــى اللـــ ــان ومكان،وأرضـــ ــل زمـــ                                                                                     ويف كـــ

   :                لفضل واإلميان،وبعد                    األخيار أهل السبق يف ا

ــات     ــا واملمــــ ــأمر احمليــــ ــه بــــ ــتص ذاتــــ ــاىل اخــــ ــإن ا تعــــ ــي  ،                                                                                    فــــ               فهو احملــــ

ــه يف العـــــسر واليـــــسر  ،           واملميـــــت ــأمر خلقـــ ــائم بـــ               ويف املنـــــشط  ، ،                                                             وهو القـــ

ــة واألحاديــــث     ــات القرآنيــ ــن اآليــ ــثري مــ ــى ذلــــك الكــ ــره، دلــــت علــ                                                                                             واملكــ

   .       النبوية

ــاىل    ــه تعـــ ــرآن الكـــــريم قولـــ ــن القـــ ــس    {  :                                                       فمـــ ــوفَّى األنْفُـــ   ِ        حِـــــني ُ ْ     َّ  َ    َّ                      اللَّـــــه يتَـــ

                                ومــــن الداللــــة علــــى أن     :                             يقــــول تعــــاىل ذكــــره    :"                  قــــال الطــــربي   }   ِ       موتِهــــا

ــت      ــه مييــ ــواه، أنــ ــا ســ ــلّ مــ ــصة دون كــ ــار خالــ ــد القهــ ــة  الواحــ                                     ّ                                                          اإللوهيــ

ــواه،     ــى ذلـــــك شـــــيء ســـ ــا يـــــشاء، وال يقـــــدر علـــ ــل مـــ                                                                                                وحييـــــي، ويفعـــ

   َّ       اللَّـــــه    :(                                 ُ                                                       فجعـــــل ذلـــــك خـــــربا نبـــــههم بـــــه علـــــى عظـــــيم قُدرتـــــه، فقـــــال

  حِــــــني فَّى األنْفُــــــستَــــــوي                      ِ   ُ ْ     َّ  َ    ــــــاتِهوم           ِ     (      ،فيقبــــــضها عنــــــد فنــــــاء أجلــــــها                                                   

ــا     ــا، كمــ ــضا الــــيت مل متــــت يف منامهــ ــوفى أيــ ــا، ويتــ ــدة حياهتــ                                                                                              وانقــــضاء مــ

        ذكـــر    )  َ    ْ      َ    َ َ   ِ َّ    ِ                      فَيمـــسِك الَّتِـــي قَـــضَى علَيهـــا الْمـــوت       (                                 الـــيت ماتـــت عنـــد مماهتـــا   

ــاء     ــا شـــ ــارف مـــ ــام، فيتعـــ ــي يف املنـــ ــوات تلتقـــ ــاء واألمـــ                                                                                             أن أرواح األحيـــ

ــا ا  ــإذا أراد مجيعهــــ ــها، فــــ ــسك ا                                               ا منــــ ــسادها أمــــ ــوع إىل أجــــ                                             لرجــــ

                                                                                          أرواح األمــــــوات عنــــــده وحبــــــسها، وأرســــــل أرواح األحيــــــاء حتــــــى      

                                                                                          ترجــــــع إىل أجــــــسادها إىل أجــــــل مــــــسمى وذلــــــك إىل انقــــــضاء مــــــدة  

   )١    ." (     حياهتا

                                                 

 ) ٢٩٨ / ٢١ (-) تفسري الطربي( جامع البيان –) (١
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ــال   ــة قــ ــن حذيفــ ــنيب    :                            وعــ ــام الــ ــلم -                  قــ ــه و ســ ــلى ا عليــ ــدعا -                              صــ            فــ

         هـــــذا     : "                                                فـــــأقبلوا إليـــــه فجلـــــسوا فقـــــال  ،             هلمـــــوا إيل   :                       النـــــاس فقـــــال 

ــو ــلم           رســــ ــه و ســــ ــلى ا عليــــ ــل صــــ ــاملني جربيــــ               نفــــــث يف -                                                                  ل رب العــــ

ــا       ــأ عليهــ ــا وإن أبطــ ــستكمل رزقهــ ــى تــ ــس حتــ ــوت نفــ ــه ال متــ ــي أنــ                                                                                             روعــ

ــرزق أن     ــتبطاء الــــ ــنكم اســــ ــب وال حيملــــ ــوا يف الطلــــ ــاتقوا ا وأمجلــــ                                                                                            فــــ

                                                                                                                       تأخــــــــذوه مبعــــــــصية ا تعــــــــاىل فــــــــإن ا ال ينــــــــال مــــــــا عنــــــــده                     

   )١  "(          إال بطاعته 

                                                                    ور أهــــل العلــــم الــــشرعي  فهــــو  انتقــــال مــــن عــــامل                                أمــــا املــــوت مــــن منظــــ

ــبحانه       ــه ســ ــن عواملــ ــر مــ ــامل آخــ ــاىل إىل عــ ــبحانه وتعــ ــوامل ا ســ ــن عــ                                                                                             مــ

   .           ً وتعاىل أيضا ً 

ــربزخ   ــدنيا إىل دار الـــ ــن دار الـــ ــال مـــ ــول إىل   ،                                                       انتقـــ ــا للوصـــ ــاراً فيهـــ         ً                                 انتظـــ

   .           الدار اآلخرة

   .                                   انتقال من دار الفناء إىل دار البقاء 

   .        ر احلصاد                          انتقال من دار الزرع إىل دا

                                                 

ــع الفوائـــــــــــد       –) (١ ــع الزوائـــــــــــد ومنبـــــــــ ــي يف  جممـــــــــ ) ١٢٣ / ٤ (-رواه اهليثمـــــــــ

رواه البـــــزار وفيـــــه قدامـــــة بـــــن زائـــــدة بـــــن قدامـــــة ومل أجـــــد مـــــن  ):"٦٢٨٧(رقـــــم

 ."ترمجه وبقية رجاله ثقات
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ــدنيوي إىل دار الثــــــــواب      ــل الــــــ ــف والعمــــــ ــن دار التكليــــــ ــال مــــــ                                                                                                        انتقــــــ

ــروي   ــاب األخــ ــره     {  :                         والعقــ ــرا يــ ــالَ ذَرةٍ خيــ ــلْ مِثْقَــ ــن يعمــ ــن   *  َ          ٍ  َ  َ  َ ْ ِ  ْ                              فَمــ         ومــ

 هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي         ٍ  َ  َ  َ ْ ِ  ْ    { ) ١(   

    دار   :                            ً                               جعــــــل ســــــبحانه وتعــــــايل الــــــدور ثالثــــــاً    :"                                  يقــــــول ابــــــن القــــــيم 

                ً                          وجعـــــــل لكـــــــل أحكامـــــــاً     ،                      ودار القـــــــرار   ،  زخ                  ودار الـــــــرب  ،              الـــــــدنيا 

    ).٢    "  (      ختتص هبا
ــا   ــن هنـــ ــربزخ       :                    ومـــ ــدنيا إىل دار الـــ ــن دار الـــ ــد مـــ ــل العبـــ ــاملوت ينقـــ                                                                               فـــ

ــه تعــــاىل    ــو أصــــدق املخــــربين يف قولــ   َّ      حتَّــــى   {   :                                                                           كمــــا أخــــرب احلــــق وهــ
 َ   َ   ِّ  ُ              لَعلِّــــــي أَعمــــــلُ    *  ِ َ    ِ       َ  َ     ْ       َ      ِ                                   إِذَا جــــــاء أَحــــــدهم الْمــــــوت قَــــــالَ رب ارجِعــــــونِ     

  َ     ِ ِ      ِ     ُ ِ  َ     ٌ  ِ َ    َّ ِ   َّ َ   ْ  َ ٌ                                       تَركْــــت كَلَّــــا إِنَّهــــا كَلِمــــةٌ هــــو قَائِلُهــــا ومِــــن ورائِهِــــم بــــرزَخٌ     ِ    ِ           صــــالِحا فِيمــــا
 ثُونعبمِ يوإِلَى ي   ُ     ِ     َ ِ  {  ) ٣.  (      

          وهــــذه     ..                                                                            مهلــــة ميكثــــون هبــــا حتــــى ينتقلــــوا إىل الــــدار اآلخــــرة         :    أي 
           احليــــاة    :                                                                                      املهلــــة الــــيت ميكــــث هبــــا اإلنــــسان حتــــى يــــوم البعــــث هــــى         

   .        الربزخية 
   ،                                      اعتنــــــوا مبوضــــــوع املــــــوت -             تعــــــاىل                بفــــــضل ا-                       ومعظــــــم هــــــؤالء 

ــته   ــوا بدارســــ ــه    ،                             واهتمــــ ــتعداد لــــ ــدوا يف االســــ ــا   ،                                          وجــــ ــل ملــــ                          والعمــــ
   )٤   . (     بعده 

                                                 

  .  ٨ ، ٧:  سورة الزلزلة اآليتان –) (١

 - ١٣٩٥،  بـــــــــــريوت- دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة ، الـــــــــــروح البـــــــــــن القـــــــــــيم–) (٢

 ٨ص .م١٩٧٥

 . ١٠٠ ،٩٩:  سورة املؤمنون –) (٣

ــالمي     –) (٤ ــر اإلســــ ــوت يف الفكــــ ــي   . د -املــــ ــد احلــــ ــصطفى عبــــ ــو مــــ أبــــ
 )٦ / ١ (.القاهرة،طبعة املكتبة األزهرية،الفرماوى، 
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                            ذهـــــب كـــــثري مـــــن -                       وكمـــــا سيتـــــضح –                                       أمــــا مـــــن املنظـــــور الطـــــيب  
ــزول      ــن نــ ــق عــ ــي دقيــ ــبري علمــ ــدماغ تعــ ــوت الــ ــاء إىل أن مــ                                                                                    األطبــ
                                                                                      املــــــوت بــــــصاحبه وأن مــــــا يــــــسمى بــــــاملوت الكلــــــي احلقيقــــــي  

ــن املــــوت  ــؤالء                             الخيتلــــف عــ ــإن هــ ــم فــ ــن ثــ                                                          الــــدماغي بــــشي، ومــ
ــه     ــوت  ونتائجــــ ــام املــــ ــق  أحكــــ ــرتددون يف تطبيــــ ــاء  اليــــ                                                                                     األطبــــ

   .                                            على من قد ثبت بالدليل  الطيب الصحيح موت دماغه
                                                                                    وحتـــى تـــتم الفائـــدة املرجـــوة مـــن هـــذا املوضـــوع  فقـــد قـــسمته         

   :        إىل مباحث
  

 حتديـــــد مفهـــــوم املـــــوت بـــــني الـــــدين والطـــــب       :               املبحـــــث األول                                                                    
   .        والقانون

  ــث ــاني           املبحـــ ــاء يف    :           الثـــ ــاء والفقهـــ ــني األطبـــ ــالف بـــ ــاس اخلـــ                                                           أســـ
                                                             التفرقــــة بــــني املــــوت الــــشرعي والطــــيب واآلثــــار  

                املرتتبة على ذلك
 عالمات املوت بني الشرع والطب :            املبحث الثالث                           
 موقــــــف جممــــــع الفقــــــه اإلســــــالمي والقــــــانون   :                        املبحــــــث الرابــــــع                                                              

                              االحتادي اإلماراتي من املوت الطيب
 
  
  
  
  
  



       
 

 ٥٥٦ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 املوت الرشعي والطبي واألحكام الفقهية املرتتبة عليهام 

  املبحث األول

  . املوت بني الدين والطب والقانونحتديد مفهوم

  
ــن جــــسده أمــــر         ــشخص وخــــروج الــــروح مــ ــد حلظــــة وفــــاة الــ                                                                                           إن حتديــ
                                                                                             اخــــتص ا بــــه نفــــسه، وال ميكــــن لإلنــــسان مهــــا وصــــل مــــن العلــــم،         

   .                                أن حيدد على وجه اليقني، حلظة الوفاة
ــن جــــسده أمــــر         ــشخص وخــــروج الــــروح مــ ــد حلظــــة وفــــاة الــ                                                                                           إن حتديــ

                                        ان مهــــا وصــــل مــــن العلــــم،                                                        اخــــتص ا بــــه نفــــسه، وال ميكــــن لإلنــــس    
   .                                أن حيدد على وجه اليقني، حلظة الوفاة

ــاىل  ــال تعـــــ ــا      : (                       قـــــ ــني موهتـــــ ــوفى األنفـــــــس حـــــ             وقـــــــال     )   ١   ) (                                                     ا يتـــــ
                                             متــــــــوت إال بــــــــإذن ا كتابــــــــا                                         ومــــــــا كــــــــان لــــــــنفس أن    : (              ســــــــبحانه

     )  ٢ ( )    مؤجال
ــرطيب  ــول القــــ ــه        : (                        يقــــ ــذي يف معلومــــ ــت الــــ ــو الوقــــ ــوت هــــ ــل املــــ                                                                          وأجــــ

  :                         وقــــــال ســــــبحانه    )  ٣   ) (                                                        ســــــبحانه، أن روح احلــــــي تفــــــارق جــــــسده   
َولكـــــــل أمـــــــة أجـــــــل فـــــــإذا جـــــــاء أجلهـــــــم ال يـــــــستأخرون  { ُ ٌ

ِ َِْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َُ َ ِ َ ٍ َّ ِّ ُ َ                                       َ ُ ٌ
ِ َِْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َُ َ ِ َ ٍ َّ ِّ ُ َ

َساعة وال يستـقدمون ًُ
ِ ْ َ ْ َ ََ َ                  َ ًُ
ِ ْ َ ْ َ ََ َ   {  ) ٤  (     

                                                 

 .٤٢:  مرسورة الز(١)

 .١٤٥:  سورة آل عمران(٢)

ــام القرآن (٣) ــامع ألحكــــ ــر    : حتقيــــــق ،اجلــــ ــراهيم أطفيش،الناشــــ ــي وإبــــ ــد الربدونــــ أمحــــ

 ١٩٦٤ -هــــــــــ ١٣٨٤ ،الثانيـــــــــة:  القاهرة،الطبعـــــــــة –دار الكتـــــــــب املـــــــــصرية : 

 .١٤٦، ص ٤ جم،

 .٣٤:سورة األعراف (٤)
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ــه ال     ــم ا انــــه ميــــوت احلــــي فيــ                                                                                                وأجــــل اإلنــــسان هــــو الوقــــت الــــذي يعلــ
                                                                                                حمالــــه، وهــــو وقــــت ال جيــــوز تــــأخري موتــــه عنــــه ال مــــن حيــــث إنــــه          

   )١ (                 ليس مقدورا تأخريه 
                                                                                               حتــــى يتــــضح لنــــا املعنــــى املــــراد الوصــــول إليــــه يــــتعني تعريــــف املــــوت    و

ــطالحية  ــة واالصــــــ ــة اللغويــــــ ــب   ،                                                   يف الداللــــــ ــك يف مطالــــــ                                          والقانونية وذلــــــ
   :    ثالثة

  املطلب األول

  داللة املوت يف اللغة واالصطالح الشرعي

    :         املوت لغة :   ً أوالً
                            يؤيــــده مــــا روي عــــن   ) ٢ ( ٠ ،                                   ذهــــاب القــــوة مــــن الــــشيء                          يطلــــق ويــــراد بــــه 

 رســـــول ا             -      - ":      مـــــن أكـــــل مـــــن هـــــذه الـــــشجرة اخلبيثـــــة فـــــال                                                                  
     )٣ (      ".                                                                                      يقــــربن مــــسجدنا، فــــإن كنــــتم البــــد آكليهــــا فأميتوهــــا طبخــــا       

ــال ــنت    :         ويقــ ــديث الفــ ــسنةً، ويف حــ ــةً حــ ــالن مِيتَــ ــات فــ ــ    : "        ً َ  ِ       ً                                         مــ ــات   َ فقَــ           د مــ

                                                 

ــة    (١) ــدامغاني طبعـــ ــز للـــ ــاب ا العزيـــ ــاظ كتـــ ــائر أللفـــ ــوه والنظـــ ــى  الوجـــ ــس األعلـــ الـــ

 ٢٢٠: ٢١٨، ص ٢ج.  هـ١٤١٦للشؤون اإلسالمية 

). مــــــوت : (معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة، ألمحــــــد بــــــن فــــــارس بــــــن زكريــــــا،، مــــــادة(٢)

ــارون، ط : حتقيــــــــق ــد الــــــــسالم هــــــ ــة احللــــــــيب وأوالده، مــــــــصر،  ٢عبــــــ ، مطبعــــــ

 ٢٣٨، ص٢م، ج١٩٧٢هــ ١٣٩٢

ــاب  (٣) ــحيحه،   كتـــــــ ــسلم يف صـــــــ ــصالة،   : رواه مـــــــ ــع الـــــــ ــساجد ومواضـــــــ   ١٧املـــــــ

ــا ــديث    : ببـــ ــم احلـــ ــا، رقـــ ــاً، أو حنومهـــ ــصال أو كراثـــ ــاً أو بـــ ــل ثومـــ ــن أكـــ ــي مـــ : هنـــ

ــدري    ٤٠٨،ص١، ج٥٦٥ ــعيد اخلـــــ ــي ســـــ ــن أبـــــ ــد  ،، عـــــ ــام أمحـــــ  ورواه اإلمـــــ

ــديث  ــم احلــــ ــسنده، رقــــ ــرة   ٣٣٧،ص١٥، ج٩٥٤٥: يف مــــ ــي هريــــ ــن أبــــ  ، عــــ
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  :    َ                    واملَـــــوات بـــــالفتح  .          املـــــوت  :      ُ                      واملُـــــوات، بالـــــضم )١ (   ."  ِ  َ ً    ِ ِ  ً           مِيتَـــــةً جاهِلِيـــــةً
   )٢ (   .            ما ال روح فيه

ــا   ــات احلــــــي موتــــ ــم الوســــــيط مــــ ــاء يف املعجــــ ــاة،   :                                                                       وجــــ ــه احليــــ                           فارقتــــ
                                    ماتــــــت الــــــريح، ســــــكنت،   :                                                       ومــــــات الــــــشيء مهــــــد وســــــكن، يقــــــال

     )  ٣  .(           والنار بردت
                         اني كلــــها تعــــود إىل                                                                          وباجلملــــة فــــإن كلمــــة املــــوت ومــــا يرادفهــــا  مــــن املعــــ

   .              ما يقابل احلياة  :               معنى واحد، وهو
  

ثانيا
ً
      
ً

املوت اصطالحا :
ً
            
ً

:   

  - :                                   عرف املتقدمون املوت بتعريفات عدة منها
                                                                                             انقطـــــاع تعلـــــق الـــــروح بالبـــــدن، ومفارقتـــــه، وحيلولـــــة بينـــــهما،         . ١

   )٤ ( .                     وانتقال من دار إىل دار
  )٥ (  .                       ً       هو صفة وجودية خلقت ضداً للحياة  . ٢

                                                 

ــة، ج (١) ــيم يف احلليــــ ــو نعــــ ــر   ٢٢٤، ص٣رواه أبــــ ــن عمــــ ــن ابــــ ــذا  ،، عــــ ــال هــــ  وقــــ

ــحيح  ــديث صـــ ــر./ حـــ ــ: انظـــ ــيم    حليـــ ــي نعـــ ــفياء، أبـــ ــات األصـــ ــاء وطبقـــ ة األوليـــ

 .، دار الكتب العلمية، بريوت)ط.د(أمحد بن عبدا األصبهاني، 

: ( ، مـــــادة٢٣٨، ص٢معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، ألمحـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكريـــــا، ج  (٢)

 )موت

 ٨٩٠، ص ٢   املعجم الوسيط ج(٣)

ـــ      )٤( ــن أمحــــ ــد بـــــ ــام حممـــــ ــرة، لإلمـــــ ــور اآلخـــــ ــوتى وأمـــــ ــام املـــــ ــذكرة يف أحكـــــ د   التـــــ

، دار احلــــــــــديث، )ط.د(عــــــــــصام الــــــــــدين الــــــــــصبابطي، : القــــــــــرطيب،  تــــــــــح

 .٤ص. م ٢٠٠٢األزهر، 

ــر بــــن           )٥( ــد أمــــني عمــ ــرح تنــــوير األبــــصار، حملمــ ــار شــ ــدر املختــ ــى الــ ــار علــ  رد احملتــ

هــــــــ ـ               ١٤٢٣عابـــــــدين، طبعـــــــة خاصـــــــة، دار عـــــــامل املكاتـــــــب، الريـــــــاض، 

 .  ٧٧، ص٣م، ج٢٠٠٣
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  )١ (  .                  ً شأنه أن يكون حيا ً                      املوت عدم احلياة عما من   . ٣
ــدين    . ٤ ــن عابـــ ــول ابـــ ــد       : "                                يقـــ ــت ضـــ ــة خلقـــ ــفة وجوديـــ ــوت صـــ                                                     املـــ

                                                                                  احليــــاة، وقيــــل عدميــــة، وعالمتــــه اســــرتخاء قدميــــه، واعوجــــاج       
ــدغيه   ــساف صـــ ــره، واخنـــ ــصيتيه       ...                                     منخـــ ــدة خـــ ــد جلـــ                                      وأن متتـــ

  )٢   (  ."                   إلنشمار اخلصيتني باملوت
ــسالك    . ٥ ــة الــــ ــاء يف بلغــــ ــضاد      : "                                     جــــ ــة تــــ ــة وجوديــــ ــوت كيفيــــ                                                   واملــــ

  )٣   (  ."                        اجلسم عنهما وال جيتمعان فيه              احلياة فال يعري 
                                          أنـــــــه يـــــــستحب إغماضـــــــه إذا   :                                         وجـــــــاء يف حاشـــــــية العـــــــدوي  . ٦

                                         وال خيفــــي أن كـــــل حــــي ال بـــــد     "                       والنحـــــب النــــذر  "                  قــــضى حنبــــه   
ــه أي       ــضى حنبــ ــد قــ ــات، فقــ ــإذا مــ ــذر الزم، فــ ــه نــ ــوت، فكأنــ                                                                                      أن ميــ

                                             بالفعــــل جزمـــــا، ولـــــذلك أتـــــي                                               نــــذره، وحاصـــــلة أن املـــــراد مـــــات 
                                 مــــــات حتقــــــق املــــــوت                ومــــــن عال     ...                                        بــــــإذا املفيــــــدة للتحقيــــــق  
  )٤   (  ."                         انقطاع نفسه وانفراج شفتيه

                                               إن املـــــوت مفارقـــــة الـــــروح اجلـــــسد    :                                   وجـــــاء يف فقـــــه الـــــشافعية  . ٧
ــن     :          وقيـــــل ــا مـــ ــاة عمـــ ــل عـــــدم احليـــ ــاة وقيـــ                                                                                 عـــــرض يـــــضاف للحيـــ

                                                 

ــر   )١( ــدا لـــ ــالم، لعبـــ ــم الكـــ ــف يف علـــ ــي،     املواقـــ ــد اإلجيـــ ــن أمحـــ ــامل )ط.د(محن بـــ ، عـــ

ــن حممـــــــــد  . ١٤٠، ص)ت.د(الكتـــــــــب، بـــــــــريوت،   ــي بـــــــ ــات، لعلـــــــ والتعريفـــــــ

ــاني، ط ــريوت،   ١اجلرجـــــ ــة، بـــــ ــب العلميـــــ ـــ ـ                 ١٤٠٣، دار الكتـــــ م، ١٩٨٣هـــــ

 .  .٢٣٥ص

 . ٥٧٠ - ١حاشية ابن عابدين ج)   ٢(

حاشـــــية الـــــشيخ أمحـــــد بـــــن حممـــــد الـــــصاوي املـــــالكي علـــــى الـــــشرح الـــــصغري،    )  ٣(

 .١٩٣، ص ١ج،ر املعارف، القاهرة،، دا)ط.د(

ــي      )٤( ــد القريوانــ ــي زيــ ــن أبــ ــالة ابــ ــاني لرســ ــب الربــ ــة الطالــ ــى كفايــ ــدوي علــ ــية العــ حاشــ

 .٣٥٨، ص ١، دار الفكر، بريوت ج)ط.د(يف مذهب اإلمام مالك، 
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                                                                                      شـــــانه احليـــــاة، وهـــــذا هـــــو األحـــــسن لـــــدخول الـــــسقط وإخـــــراج  
                                                                                         اجلمـــــادات، ألن األول يـــــرد عليـــــه الـــــسقط الـــــذي مل تـــــنفخ فيـــــه       

ـــ  ــه يقـ ــه مل تــــدخل جــــسده                             الــــروح، ألنــ ــع أن روحــ ــه ميــــت مــ                                                              ال عليــ
ــال   ــى يقـــ ــه  "                     حتـــ ــه ال     "            فارقتـــ ــادات ألنـــ ــاني اجلمـــ ــى الثـــ ــرد علـــ                                                          ويـــ

                               والــــروح بـــاق ال يفنــــى،    .                                                             يقـــال عليهـــا ميتــــة مـــع قيــــام العـــرض هبـــا     
           ، فيـــــه  )١   ( )                                          ا يتـــــوفى األنفـــــس حـــــني موهتـــــا   : (                             وأمـــــا قولـــــه تعـــــاىل

  )٢ (                       تقدير أي حني موت أجسادها
                                 مفارقـــــــــة الـــــــــروح               واملـــــــــوت   : "                                           وجـــــــــاء يف مغـــــــــين احملتـــــــــاج  . ٨

                                                                           ويبـــــادر بغـــــسله إذا تـــــيقن موتـــــه بظهـــــور شـــــيء مـــــن     ...           للبـــــدن
     . )٣ ( "                                       أماراته كاسرتخاء قدم وميل أنف واخنساف صدغ

                    ً                                                                    وممــــا يزيــــد املعنــــى وضــــوحاً مــــا جــــاء يف الوجــــوه والنظــــائر تفــــسري  
     ): ٤ (                  املوت على مخسة أوجه 

ــورة       :     األول ــاىل يف ســـ ــال تعـــ ــا، قـــ ــل انتقاهلـــ ــة قبـــ ــال النطفـــ ــوت، حـــ                                                                                           املـــ
ــرة ــتُكُم    {  :           البقــ ــم يمِيــ ــاكُم ثُــ ــا فَأَحيــ ــتُم أَمواتًــ ــهِ وكُنــ ــرون بِاللَّــ  َ  ُ ُ  ِ    ُ   ُ    َ َ   ً    َ   ُ  ُ   ِ َّ   ِ     ُ ْ َ                                      كَيــــف تَكْفُــ

                                                 

 .٣٩/٤٢سورة الزمر )     ١(

حاشــــــية الــــــشيخ ســــــليمان البجريمــــــي، املــــــسماة بتحفــــــة احلبيــــــب علــــــى شــــــرح  )٢(

ـــ  ــب املعــ ــشربيين    اخلطيـــ ــد الـــ ــجاع، حملمـــ ــي شـــ ــاظ أبـــ ــل ألفـــ ــاع يف حـــ  ،روف باإلقنـــ

ــة مــــــصطفى احللــــــيب وأوالده، مــــــصر،    ــة األخــــــرية، مكتبــــ ـــ ـ              ١٣٧٠الطبعــــ هــــ

 .٢٣٥، ص ١م،ج١٩٥١

ــب        )٣( ــد اخلطيـــ ــن حممـــ ــد بـــ ــهاج، حملمـــ ــاني املنـــ ــاظ معـــ ــة ألفـــ ــاج إىل معرفـــ ــين احملتـــ مغـــ

ــشربيين، تـــــح  ، دار ١علـــــي حممـــــد معـــــوض و عـــــادل أمحـــــد عبـــــداجلواد، ط     : الـــ

 .٣٢٩/٣٣٢ ص ١ج. م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥تب العلمية، بريوت، الك

ــدامغاني ج  (٤) ــز للـــــ ــاب ا العزيـــــ ــائر أللفـــــــاظ كتـــــ ــوه والنظـــــ  ٢٢٠: ٢١٨، ص ٢الوجـــــ

. 



       
 

 ٥٦١ 
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    ــــونعجــــهِ تُرإِلَي ثُــــم يِــــيكُمحي ثُــــم                              ُ  ِ  َ ِ   ُ   ُ  ِ     ُ  {  ) يعــــين نطفــــا، وقــــال تعــــاىل يف      ) ١                                         
ــران  ــورة آل عمـــــ ـــــــن  {  :                             ســـــ ـــــــرزق م ـــــــن الحـــــــي وتـ ـــــــت م ْوتخـــــــرج المي ََ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َِّ ْ ِْ ِّ ُ ِ ْ                              ْ ََ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َِّ ْ ِْ ِّ ُ ِ ْ

ٍتشاء بغير حساب
َ

ِ ِ َْ ِ ُ َ َ               ٍ
َ

ِ ِ َْ ِ ُ َ    .                    يعين النسمة من النطفة  ) ٢ ( }َ
ــاني   ــوت :          الثــ ــاىل     :           املــ ــال تعــ ــضال، قــ ــت، الــ ــضاللة، وامليــ ــورة   :                                                      الــ            يف ســ

ِأومـــــن كــــــان ميتـــــا فأحيـيـنـــــاه وجعلنـــــا لــــــه نـــــورا يمـــــشي بــــــه  {  :             األنعـــــام  ِِ ْ َ َْ َ َ ًَ ُ ُ ًَ َ ُ َْ ََ َ َْ ْْ َ َ َ َ                                                ِ ِِ ْ َ َْ َ َ ًَ ُ ُ ًَ َ ُ َْ ََ َ َْ ْْ َ َ َ َ
َفــــــي النَّــــــاس كمــــــن مثـلــــــه فــــــي الظلمــــــات لــــــيس بخــــــارج منـهــــــا كــــــذلك  َِ َ َ ََ ْ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َ ِ
َ َُ ُُّ ِ ُِ َ َ ْ ِ                                             َّ      َ َِ َ َ ََ ْ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َ ِ
َ َُ ُُّ ِ ُِ َ َ ْ ِ

َزيـــــــن ُِّ    َ َ للكـــــــافرين مـــــــا كـــــــانوا يـعملـــــــونُِّ ُ َ َْ َ َُ َ ِ ِ َ ِْ                           َ ُ َ َْ َ َُ َ ِ ِ َ                            ضـــــــاال فهـــــــديناه،   :           يعـــــــين  ) ٣ ( }ِْ
ــاطر  ــورة فـــــ ــها ســـــ ـــــــاء وال األمـــــــوات إن  {  :                                      مثلـــــ ـــــــستوي األحي َّومـــــــا ي ِ ُ َ ُْ َْ َْ ََْ ََ ِ َ ْ َ َ                              َّ ِ ُ َ ُْ َْ َْ ََْ ََ ِ َ ْ َ َ

ـــــــور ـــــــت بمـــــــسمع مـــــــن فـــــــي القب ـــــــشاء ومـــــــا أن ـــــــسمع مـــــــن ي ِاللـــــــه ي ُ ْ ُْ ْ َِ
َ َ َ َ ُ ٍُ ِ ِ

ْ ُْ َ
ِ َ ْ ُ َ َ َّ                                             ِ ُ ْ ُْ ْ َِ

َ َ َ َ ُ ٍُ ِ ِ
ْ ُْ َ

ِ َ ْ ُ َ َ َّ {  
ــين  ) ٤ ( ــورة     :           يعـــــ ــاىل يف ســـــ ــال تعـــــ ــافر، وقـــــ ــؤمن والكـــــ ــل                                                                      املـــــ   :                النمـــــ

ْإنـــــــــك ال تـــــــــسمع المـــــــــوتى وال تـــــــــسمع الـــــــــصم الـــــــــدعاء إذا ولـــــــــوا  { ُ ْ َُّ
َ َ ََ ِ َِ َ ُّ َّ ُّ ِ ِ

ْ ُْ َ ُْ َ َّ                                               ْ ُ ْ َُّ
َ َ ََ ِ َِ َ ُّ َّ ُّ ِ ِ

ْ ُْ َ ُْ َ َّ

َمدبرين ِ ِ ْ ُ       َ ِ ِ ْ    .                               يعين الكفار، مثلها يف سورة األنعام  ) ٥ (  } ُ
  

                                                                                 امليــــت يعــــين قلــــة النبــــات يف األرض، قــــال تعــــاىل يف ســــورة         :           الثالــــث 
ــراف ــى إذا أ   : (              األعــــــ ــد                    حتــــــ ــقناه لبلــــــ ــاال ســــــ ــحابا ثقــــــ ــت ســــــ                                                                     قلــــــ

ــت ــها يف       ، )٦ ( )        ميـــ ــة، مثلـــ ــي ميتـــ ــات فهـــ ــا نبـــ ــيس فيهـــ ــين األرض لـــ                                                                                    يعـــ
ــس       ــورة يــ ــاىل يف ســ ــال تعــ ــاطر وقــ ــورة فــ ــسمى ســ ــة وتــ ــورة املالئكــ   :                                                                                          ســ

                                                 

 ٢٨: سورة  البقرة(١)

 ٢٧: سورة آل عمران(٢)

 ١٢٢: سورة األنعام (٣)

 ٢٢: سورة  فاطر(٤)

 ٨٠: سورة النمل (٥)

 ٥٧: سورة األعراف(٦)



       
 

 ٥٦٢ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 املوت الرشعي والطبي واألحكام الفقهية املرتتبة عليهام 

  )             أحييناهــــا   : (                                     الــــيت لــــيس عليهــــا نبــــات    )١   ) (                                وآيــــة هلــــم األرض امليتــــة   (
   .       بالنبات

                                                                         ذهــــــاب الــــــروح عقوبــــــة مــــــن غــــــري أن تــــــستويف        :             املــــــوت :              الرابــــــع
ــاىل    ــال تعــــ ــال قــــ ــرائي -                                          األرزاق اآلجــــ ــين إســــ ــسبعني                          يف بــــ     يف - )٢ (              ل للــــ

ــرة  ــورة البقــ ــم        : (                    ســ ــوا ثــ ــم ا موتــ ــال هلــ ــوت فقــ ــذر املــ ــوف حــ ــم ألــ                                                                           وهــ
   )٣    ). (      أحياهم

                                                                  ذهـــــاب الـــــروح باآلجـــــال، وهـــــو املـــــوت الـــــذي ال    :            املـــــوت :          اخلـــــامس  
ــر    ــورة الزمــ ــاىل يف ســ ــال تعــ ــدنيا، قــ ــاحبه إىل الــ ــود صــ ــت    : (                                                                          يعــ ــك ميــ                 إنــ

  ) ٥   ) (                                        كـــــل نفـــــس ذائقـــــة املـــــوت      : (                    وقـــــال تعـــــاىل   ) ٤   ) (                     وإهنـــــم ميتـــــون 
   .   كثري    وحنو 

ــرازي  ــول الــــ ــاىل    :                          ويقــــ ــه تعــــ ــسري قولــــ ــوت    :                                     يف تفــــ ــق الْمــــ ــذِى خلَــــ   َّ ِ      ْ    َ                     الَّــــ
    ــور ــز الْغَفُـــ ــو الْعزِيـــ ــال وهـــ ــسن عمـــ ــم أَحـــ ــوكُم أَيكُـــ ــواة َ لِيبلُـــ   ) ٦  "(   ُ َ ْ     ِ  ْ              َ   ُ  َ   ُ  ُ   ِ  َ      ْ                                               والْحيـــ

                                                                                احليــــاة هــــي الــــصفة الــــيت يكــــون املوصــــوف هبــــا حبيــــث يــــصح    :          قــــالوا  "
                           عبــــارة عــــن عــــدم                                                                       أن يعلــــم ويقــــدر واختلفــــوا يف املــــوت فقــــال قــــوم إنــــه

                                                                                                هـــــذه الـــــصفة وقـــــال أصـــــحابنا إنـــــه صـــــفة وجوديـــــة مـــــضادة للحيـــــاة 
ــدم     ــوت والعــ ــق الْمــ ــذِى خلَــ ــال الَّــ ــاىل قــ ــه تعــ ــى قــــوهلم بأنــ ــوا علــ                                  َّ ِ      ْ    َ                                                    واحتجــ
ــن      ــناده عـــ ــيب بإســـ ــق وروى الكلـــ ــو التحقيـــ ــذا هـــ ــاً هـــ ــون خملوقـــ             ً                                                                                  ال يكـــ

                                                 

 ٣٣: سورة يس(١)

 .   أي السبعني رجال الذين اختارهم موسى عليه السالم(٢)

 ١٩: سورة البقرة(٣)

 ٣٠: سورة الزمر(٤)

 ١٨٥:آل عمران سورة  (٥)

 )٢(اآلية رقم،   سورة امللك(٦)

 



       
 

 ٥٦٣ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 املوت الرشعي والطبي واألحكام الفقهية املرتتبة عليهام 

ــر     ــورة كــــبش أملــــح ال ميــ                                                                                          ابــــن عبــــاس أن ا تعــــاىل خلــــق املــــوت يف صــ
                                                                 ئحتـــــه شـــــيء إال مـــــات وخلـــــق احليـــــاة يف صـــــورة                         بـــــشيء وال جيـــــد را

                                                                                                فــــــارس يلقــــــاه فــــــوق احلمــــــار ودون البغــــــل ال متــــــر بــــــشيء وال جيــــــد 
ــوالً     ــون مقـــ ــد وأن يكـــ ــذا ال بـــ ــم أن هـــ ــي واعلـــ ــيء إال حيـــ ــها شـــ                                                 ً                                            رحيتـــ

ــصوير   ــل والتـــ ــبيل التمثيـــ ــى ســـ ــال      ..."                                                علـــ ــم قـــ ــاة     :"                  ثـــ ــم أن احليـــ                          أعلـــ
ــي     ــدنيا وهــــ ــد يف الــــ ــنعم أحــــ ــا مل يتــــ ــنعم ولوالهــــ ــل يف الــــ                                                                                                    هــــــي األصــــ

ــدائم             األصــــــل ــواب الــــ ــا مل يثبــــــت الثــــ ــرة ولوالهــــ ــم اآلخــــ      ً                                                                                      أيــــــضاً يف نعــــ
ــال فيــــه يف مواضــــع مــــن          ــى مــــا شــــرحنا احلــ ــوت أيــــضاً نعمــــة علــ           ً                                                                                       واملــ
ــال       ــف وحــ ــال التكليــ ــني حــ ــل بــ ــو الفاصــ ــف ال وهــ ــاب وكيــ ــذا الكتــ                                                                                           هــ

ــسالم      ــصالة والــ ــه الــ ــال عليــ ــه قــ ــذا الوجــ ــن هــ ــة مــ ــو نعمــ ــازاة وهــ   (                                                                                                اــ
   )٢  )(١   ) (                            أكثروا من ذكر هازم   اللذات 

                                                                               ا مــــن هــــذه النــــصوص أن املــــوت هــــو مفارقــــة الــــروح للبــــدن                 يتــــضح لنــــ
                                                                                       حبيــــث تتوقــــف مجيـــــع أعــــضاء جــــسم اإلنـــــسان عــــن أداء الوظـــــائف      

   .                    املنوطة هبا توقفا تاما

                                                 

ــد  (١) ــع الزوائــــ ــي يف جممــــ ــال اهليثمــــ ــسنه  :      قــــ ــذي وحــــ ــه والرتمــــ ــن ماجــــ  ،رواه ابــــ

يف صـــــــحيحه  ورواه الطربانـــــــي يف األوســـــــط بإســـــــناد حـــــــسن وابـــــــن حبـــــــان      

فإنــــــه مــــــا ذكـــــــره أحــــــد يف ضــــــيق إال وســــــعه وال ذكـــــــره يف      ) حــــــسن  ( وزاد 

ــه    ــيقها عليـــــ ــعة إال ضـــــ ــب والرتهيـــــــب    ."ســـــ ــحيح الرتغيـــــ ) ١٦٣ / ٣ (-صـــــ

 .حسن صحيح:وقال )٣٣٣٣(رقم 

 بـــــريوت -مفـــــاتيح الغيـــــب ـ طبـــــع دار الكتـــــب العلميـــــة            :     تفـــــسري الـــــرازي (٢)

 )٤٨/  ٣٠  (،األوىل:  م،الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -

   

 



       
 

 ٥٦٤ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 املوت الرشعي والطبي واألحكام الفقهية املرتتبة عليهام 

                                                                                                  أو هــــــو التوقــــــف الــــــذاتي جلميــــــع مظــــــاهر احليــــــاة وأجهــــــزة اجلــــــسم  
ــا،       ــسم حيـــ ــن اجلـــ ــزء مـــ ــا دام جـــ ــوت مـــ ــول مبـــ ــه ال قـــ ــضائه، وأنـــ                                                                                                   وأعـــ

ــا   ــد موتــ ــط ال يعــ ــخ فقــ ــدع املــ ــه    .                                                       فتوقــــف جــ ــبين عليــ ــذي تــ ــاملوت الــ                                      فــ
                                                                                          األحكــــام الــــشرعية مــــن إرث وقــــصاص وديــــة وانتــــهاء العقــــود وغــــري       

   .                                           ذلك من األحكام ال يتحقق إال مبفارقة الروح للجسد
                                                                                               وهبــــــذه املفارقــــــة تتوقــــــف مجيــــــع أجهــــــزة اجلــــــسم وتنتــــــهي مظــــــاهر 

   .                                      احلياة من نفس ونبض، ومتاسك عضالت، وغري ذلك
ــرو    ــن خــ ــد مــ ــال بــ ــال، فــ ــوت فعــ ــق املــ ــى يتحقــ ــل                                                                      وحتــ ــن كــ ــروح مــ                            ج الــ

ــذا       ــد هـــ ــط، ال يعـــ ــسد فقـــ ــض اجلـــ ــن بعـــ ــت مـــ ــو خرجـــ ــسد، فلـــ                                                                                             اجلـــ
   .                                  الشخص ميتا وتثبت له كل حقوق األحياء

                                                                   املــــوت كمـــــا هــــو معــــروف لــــدى العامــــة هـــــو       :                               وعليــــه ميكــــن القــــول    
ــال       ــسان واليقــ ــزل  باإلنــ ــوت ال ينــ ــسد أي أن املــ ــن اجلــ ــروح مــ ــروج الــ                                                                                           خــ

   .                                             عنه إنه قد مات إال بعد أن تفارق الروح اجلسد كله
                                                                                      ذا مـــا أكدتـــه الكـــثري مـــن الدراســـات يف جمـــال التفرقـــة بـــني مـــوت              وهـــ

                                            ومن اعتــــــربت هــــــذه الدراســــــات أن  ،                                             الــــــدماغ بــــــني الطــــــب واإلســــــالم
ــد     ــوت إال بعــــ ــام ملــــ ــه أحكــــ ــري عليــــ ــاً وال جتــــ ــرب ميتــــ ــضر اليعتــــ                 ً                                                                                 احملتــــ

   )١  .(                  كفارقة الروح للجسد
                كمــــا أنــــه  ،                                                                           ويف هــــذا اــــال ميكــــن اســــتبدال كلمــــة الــــروح بكلمــــة احلياة 

                                                                             ذلــــك مــــن خــــالل تتبــــع الظــــواهر الــــيت مــــن شــــأهنا أن                          ميكــــن معرفــــة  
                                                                 كالـــــشأن يف بدايـــــة احليـــــاة  أو بدايـــــة ســـــريان   ،                              تعقـــــب ذلـــــك  الـــــشأن

                                                                     ومبا أن آثـــــار بدايـــــة احليـــــاة يف اجلـــــنني التظهـــــر إال      ،                       الـــــروح يف اجلـــــسد 
ــى ذلك   ــة علـــ ــار الدالـــ ــور اآلثـــ ــة    ،                                                بظهـــ ــة هنايـــ ــال يف معرفـــ ــذلك احلـــ                                               فكـــ

   .            احلياة باملوت 

                                                 

 ١٣٦ص،ندى الدقر/موت الدماغ بني الطب واإلسالم د: انظر- (١)
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  املطلب الثاني

  لناحية الطبية  والقانونيةاملوت من ا

  
   :                      املوت من الناحية الطبية :   ً أوالً

                                                                                             مـــــن األمهيـــــة مبكـــــان حتديـــــد اللحظـــــة الـــــيت يعتـــــرب عنـــــدها اإلنـــــسان 
                                                                                                  ميتــــا، باعتبــــار أن هـــــذه اللحظــــة هـــــي الــــيت يتحـــــدد فيهــــا التـــــدخل      
ــذه     ــل العـــــضو قبـــــل هـــ ــن امليـــــت إىل احلـــــي ألن نقـــ                                                                                                 لنقـــــل األعـــــضاء مـــ

ــب     ــد، إذا ترتـــ ــل عمـــ ــة قتـــ ــرب جرميـــ ــة يعتـــ ــاة                                                                       اللحظـــ ــك وفـــ ــى ذلـــ                                 علـــ
   .                                      الشخص، أو جرمية جرح أفضت إىل عاهة مستدمية

ــل إال      ــال ميثــ ــاة، فــ ــوادث الوفــ ــد حــ ــال بعــ ــذه األفعــ ــن هــ ــع مــ ــا يقــ ــا مــ                                                                                                      أمــ
   .                      انتهاكا حلرمة امليت فحسب

   :                          إن لعلماء الطب يف ذلك اجتاهني
  

                                                                        ويـــــرى أصـــــحابه حتديـــــد مـــــوت الـــــشخص بـــــالتوقف       :               االجتـــــاه األول
ــرئتني، واجلهــــاز ا  ــا                                                 النــــهائي للقلــــب والــ ــل توقفــــا تامــ   .                                                لتنفــــسي عــــن العمــ

                                                                                           حيـــــث يرتتـــــب علـــــى هـــــذا التوقـــــف حرمـــــان املـــــخ وســـــائر أعـــــضاء 
                                                                                           اجلـــسم مـــن ســـريان الـــدم إليهـــا، وحيـــدد الـــبعض مراحـــل املـــوت علـــى          

   :           النحو التايل
ــة   ــوال العاديـــ ــاملوت اإلكلينيكـــــي، يف      :                            يف األحـــ ــا يـــــسمى بـــ                                                               حيـــــدث مـــ

   .                                           مرحلة أوىل حيث يتوقف القلب والرئتان عن العمل
ــة ــف                 ويف مرحلــ ــن توقــ ــائق مــ ــضع دقــ ــد بــ ــخ بعــ ــا املــ ــوت خاليــ ــة متــ                                                                                    ثانيــ

   .                           دخول الدم احململ باألكسجني للمخ
                                                                                            وبعـــــد حـــــدوث هـــــاتني املـــــرحلتني تظـــــل خاليـــــا اجلـــــسم حيـــــة ملـــــدة   

                                                 ويف هنايتـــــها متــــــوت هــــــذه اخلاليــــــا،    .                                           ختتلـــــف مــــــن عــــــضو إىل آخــــــر 
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ــة       ــة الثالثـــ ــل املرحلـــ ــو ميثـــ ــوي وهـــ ــاملوت اخللـــ ــسمى بـــ ــا يـــ ــدث مـــ                                                                                                    فيحـــ
   )١  .(     للموت

ــا  ــاه الثـــ ــو     :  ني                     االجتـــ ــوت هـــ ــديث للمـــ ــار احلـــ ــحابه أن املعيـــ ــرى أصـــ                                                                         ويـــ
                                                                                        مــــوت املــــخ وقــــد اختلــــف أصــــحاب هــــذا االجتــــاه حــــول مفهــــوم مــــوت 

   )٢ (   املخ
                                                                                            ويــــرى الــــبعض اآلخــــر أن املقــــصود مبــــوت املــــخ، مــــوت كــــل املــــخ يف         

  .                                                 حني يرى البعض أن املقصود هو موت الوظائف العليا للمخ
              اإلنــــسان أن                                                                              ويــــرى الــــداعون إىل األخــــذ بــــه أنــــه يكفــــي إلعــــالن وفــــاة   

ــهات،      ــتقبال املنبــــ ــل يف اســــ ــو يتمثــــ ــسان، وهــــ ــزه كإنــــ ــا مييــــ ــد مــــ                                                                                                       يفقــــ
   )٣   ( .                واإلحساس والتمييز

   ):                                              رئـــــيس نقابــــــة األطبـــــاء مبــــــصر   (                                               ويقـــــول الــــــدكتور محـــــدي الــــــسيد  
ــع         ــن جتمــ ــارة عــ ــو عبــ ــخ وهــ ــن املــ ــفل مــ ــزء األســ ــو اجلــ ــخ هــ ــذع املــ                                                                                                  جــ

                                                 

ــر  – (١) ــاه ينظــــ ــذا االجتــــ ــل هــــ ــث   :يف جممــــ ــين يف البحــــ ــشرعي ودوره الفــــ ــب الــــ  الطــــ

ــشاوي،     ــد املنـــــ ــد احلميـــــ ــة، عبـــــ ــن اجلرميـــــ ــامعي،  )ط.د(عـــــ ــر اجلـــــ ، دار الفكـــــ

ــة،  ــب د.  ١٠م، ص١٩٩٣األزاريطــــــــ ــب  .  الطبيــــــــ ــليمان، الطــــــــ ــد ســــــــ حممــــــــ

ــشرعي ص  ــ٨١الــــــ ــاهرة   ومــــــ ــدها، القــــــ ــشرعي، د ،م١٩٥٩ا بعــــــ ــب الــــــ .  الطــــــ

 ،م١٩٩٢ طبعـــــــة نقابـــــــة احملـــــــامني    ١٥٠، ١٤٧ ص ١صـــــــالح الـــــــدين مكـــــــارم ج  

ــال الطبيـــــــــة، د  ــام الـــــــــشرعية لألعمـــــــ أمحـــــــــد شـــــــــرف الـــــــــدين ص  . األحكـــــــ

١٥٨/١٥٩. 

صــــــفوت حــــــسن لطفــــــي، دراســــــة علميــــــة حــــــول  .  انظــــــر تفــــــصيل ذلــــــك د– (٢)

ــة لنـــــدوة املنظمـــــة اإلســـــالمي   ــوم الطبيـــــة بالكويـــــت يف  أهـــــم األحبـــــاث املقدمـــ ة للعلـــ

 ٣التعريف الطيب للموت ص :  م حتت عنوان ١٩٩٦ديسمرب 

مدحيـــــــة فـــــــؤاد .  الطـــــــب الـــــــشرعي ومـــــــسرح اجلرميـــــــة والبحـــــــث اجلنـــــــائي، د )٣(

 .  ١٥، ص)ت.د(، دار ناصيف، )ط.د(اخلضري، 
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ــخ تنـــزل علـــى          ــيت تنـــزل مـــن املـ ــدا كـــل األعـــصاب الـ ــسجة هامـــة جـ                                                                                            ألنـ
   .                   وتتوزع على األعصاب             النخاع الشوكي

ــا علــــى ذلــــك   ــي معقبــ ــفوت حــــسن لطفــ ــدكتور صــ ــول الــ ــن    : "                                                                             ويقــ          ولكــ
                                                                                           هـــذا التعريـــف يواجـــه معارضـــة كـــبرية، ألنـــه حيكـــم بـــاملوت علـــى كـــل          

ــضرية الدائمــــــة      ــة اخلــــ ــة، املــــــسماة باحلالــــ ــى الغيبوبــــ   ، P.V.S                                                                                    مرضــــ
    : "                    ، ثـــــم يقـــــول "                                                                     واألمـــــراض العقليـــــة، ومـــــرض غيـــــاب القـــــشرة املخيـــــة

                                                             بعـــــض األطبـــــاء العـــــرب يؤيـــــدون األخـــــذ                                           ومـــــن اجلـــــدير بالـــــذكر أن   
ــالبون     ــه ويطــ ــه ويتحمــــسون لــ ــعة لــ ــة الواســ ــم املعارضــ ــوم رغــ                                                                                               هبــــذا املفهــ
ــت     ــة الكويــ ــشمري جبامعــ ــهيل الــ ــدكتور ســ ــل الــ ــستقبل مثــ ــل للمــ ــه كحــ                                                                                             بــ

                                      املـــأزق واحلـــل إنـــه يـــرى أن       "                مـــوت املـــخ   "                                       الـــذي يقـــول يف حبثـــه بعنـــوان     
ــوعي     ــدان الـــ ــار فقـــ ــيكون يف اعتبـــ ــسفية ســـ ــضلة الفلـــ ــذه املعـــ ــل هـــ                                                                                              حـــ
                                                                                               وبـــــصورة هنائيــــــة هــــــو املــــــوت احلقيقــــــي ويف هــــــذا اإلطــــــار ســــــيعترب  
ــوات      ــداد األمــــ ــاغ يف عــــ ــدون دمــــ ــودون بــــ ــاتيون واملولــــ ــى النبــــ                                                                                                 املرضــــ

   )١    ." (                      بالرغم من حياة أبداهنم 
  :                          حتقيق القول يف هذه التعاريف 

                                                                                               يف تقــــــديري أن االجتــــــاه األول يتفــــــق مــــــع مفهــــــوم املــــــوت يف الــــــشريعة  
                                          سليم، ألن القلــــــب هــــــو مبثابــــــة                                                     اإلســــــالمية،ومع  املنطــــــق والعقــــــل الــــــ

ــل        ــن العمـــ ــف عـــ ــإذا توقـــ ــسم، فـــ ــزة اجلـــ ــع أجهـــ ــرك جلميـــ ــور احملـــ                                                                                                    املوتـــ
   .        وا أعلم  .                                           توقفت كل أجهزة اجلسم املرتبطة به مبا فيها املخ

                                                 

صــــــفوت حــــــسن لطفــــــي، دراســــــة علميــــــة حــــــول  .  انظــــــر تفــــــصيل ذلــــــك د– (١)

ــة لنـــــد  ــوم الطبيـــــة بالكويـــــت يف  أهـــــم األحبـــــاث املقدمـــ وة املنظمـــــة اإلســـــالمية للعلـــ

 ٣التعريف الطيب للموت ص :  حتت عنوان ١٩٩٦ديسمرب 
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                                                                                                  وباســـــتقراء التعـــــاريف الـــــيت ذكرهـــــا مجـــــع مـــــن األطبـــــاء يتــــــبني أن        
ــا        ــار مبــ ــد اهنــ ــف قــ ــخ تعريــ ــا املــ ــوت خاليــ ــو مــ ــه هــ ــوت بأنــ ــف املــ                                                                                                    تعريــ

ــ ــه مستــ ــاة                    أعلنــ ــادة رمــــق احليــ ــه يف إعــ ــو مــــن جناحــ ــة طوكيــ                                                                         شفى جامعــ
   .                                        إىل مخ رجل، كان قد توقف عن العمل عدة أشهر

ــيت كانــــت        ــة بالدراســــة الــ ــدم أن األحبــــاث املعنيــ ــضاف إىل مــــا تقــ                                                                                               يــ
ــال،     ــى االحتمــ ــري يقــــيين، فبقــ ــراً غــ ــوت أمــ ــل مــــن املــ                           ً                                                               هتــــدف إىل أن جتعــ
ــن،     ــوت يف أي زمــــ ــسان ميــــ ــن أن اإلنــــ ــان مــــ ــه األزمــــ ــا أكدتــــ ــو مــــ                                                                                                   وهــــ

ــود     و ــم اجلهـــ ــع املـــــوت، رغـــ ــة منـــ ــى إمكانيـــ ــور علـــ ــتم العثـــ ــر، ومل يـــ                                                                                                    عمـــ
   )١ (  .        املبذولة

   :                         املوت من الناحية القانوينة

    :                             املوت من الناحية القانونية هو
    .                                    اللحظة اليت يتوقف املرء فيها عن احلياة  . ١
  )٢ (  .                                  اللحظة اليت يتحول فيها اجلسم إىل جثة  . ٢

ــهاء احل   ــو انتـــــ ــوت هـــــ ــبق، أرى أن املـــــ ــالل ماســـــ ــن خـــــ ــاة،                                                                                          ومـــــ             يـــــ
ــن      ــك مــ ــن ذلــ ــتج عــ ــا ينــ ــسد، ومــ ــن اجلــ ــروح عــ ــصال الــ ــدامها النفــ                                                                                                وانعــ

    .                        حدوث تغريات فيه تؤكد ذلك
  

  

  

                                                 

، نقـــــــال ًعــــــــن اإلســـــــالم يتحــــــــدى،   ٤٧١  العقيـــــــدة اإلســـــــالمية ومذاهبــــــــها، ص  )١(

ظفـــــر اإلســـــالم خـــــان، تقـــــديم، عبدالـــــصبور  : مـــــدخل إىل علـــــم اإلميـــــان، ترمجـــــة 

 .٧٤م، ص١٩٧٣ة، ، املختار اإلسالمي، القاهر٣شاهني، ط

ــدائم،      )٢( ــد عبدالـــــ ــانوني، أمحـــــ ــل القـــــ ــمن التعامـــــ ــسان ضـــــ ــسم اإلنـــــ ــضاء جـــــ  أعـــــ

  .٢٠٢ ـ ٢٠١م، ص١٩٩٩، منشورات احلليب، بريوت، )ط.د(
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  املبحث الثاني

أساس اخلالف بني األطباء والفقهاء يف التفرقة بني املوت 

  الشرعي والطبي واآلثار املرتتبة على ذلك

   :           وفيه مطلبان
  املطلب األول

  ذلك يف كيان اإلنسان؟بيان مىت تبدأ احلياة ومىت تنتهي  و

   :                           لإلجابة عن هذا التساؤل أقول 
                                                                                                  ينظــــر علمــــاء الــــشريعة إىل اللحظــــة الــــيت تــــسري فيهــــا  الــــروح الــــيت         
ــور      ــسان يف طــــ ــان اإلنــــ ــاىل  إىل كيــــ ــرار ا تعــــ ــن أســــ ــر مــــ ــي ســــ                                                                                                  هــــ

   .                                                    تكوينه األول دون اهتمام بظواهر احلياة وآثارها وتنوعاهتا
                         راء ظــــاهرة احليــــاة                                                                          أمــــا علمــــاء الطــــب فــــال يتعــــاملون  علميــــا مبــــا و      

ــول        ــا يف جمهــ ــوض هبــ ــة  لتخــ ــة حتليليــ ــك أداة علميــ ــا ال متلــ ــا ألهنــ                                                                                            وآثارهــ
ــا        ــا عمـــ ــاة  حبثـــ ــاهر احليـــ ــا مظـــ ــف عليهـــ ــيت تتوقـــ ــادة الـــ ــا وراء املـــ                                                                                                       مـــ

   )     الروح (                      يسميه القرآن الكريم بـ
                                                                                                   وملــــا قيــــل هلــــم مــــا احليــــاة مل يتيــــسر هلــــم معرفتــــها بــــالظواهر  املتميــــزة 

ــان     ــسد إذ كـــ ــى اجلـــ ــدوا علـــ ــيت تبـــ ــثهم                                                           الـــ ــوع حبـــ ــو موضـــ ــسد هـــ                                            اجلـــ
ــسد     ــا اجلـــ ــز هبـــ ــيت يتميـــ ــواهر الـــ ــصاصهم  والظـــ ــم واختـــ ــور علمهـــ                                                                                             وحمـــ
                                                                                                      كــــــثرية  منــــــها احلركــــــة والنمــــــو والتكــــــاثر والتنظــــــيم الباعــــــث علــــــى  

   .                 التناسق بني األجزاء
ــالمية يف        ــشريعة  اإلســ ــل الــ ــني أهــ ــهم وبــ ــالف بينــ ــشأ اخلــ ــا نــ ــن هنــ                                                                                             ومــ

   )١   . (  سد                                              امليقات  الدقيق  الذي تبدأ فيه احلياة سارية يف اجل
ــرور     ــد مــ ــدأ يف اجلــــسد بعــ ــاة تبــ ــرورا أن احليــ ــشريعة فقــ ــاء الــ ــا علمــ                                                                                               أمــ
ــاة     ــا قــــصدوا باحليــ ــل وإمنــ ــن بــــدء احلمــ ــا مــ ــة وعــــشرين يومــ ــة وأربعــ                                                                                                  مائــ

                                                 

 ١٢٧حممد سعيد البوطي،ص /بداية احلياة وهنايتها،د:  ينظر–) (١
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ــول      ــى قـــ ــذا علـــ ــدوا يف هـــ ــروح واعتمـــ ــو الـــ ــها وهـــ ــصدرها وأساســـ                                                                                             مـــ
                          إن أحـــــدكم جيمـــــع يف     : (          ونـــــصه –                                  صـــــلى ا عليـــــه وســـــلم   –          الـــــنيب 

                                          ة مثـــل ذلـــك ثـــم يكـــون مـــضغة                                                              بطـــن أمـــه أربعـــني يومـــا ثـــم يكـــون علقـــ      
ــب         ــه اكتـ ــال لـ ــات ويقـ ــأربع كلمـ ــؤمر بـ ــا فيـ ــث ا ملكـ ــم يبعـ ــك ثـ ــل ذلـ                                                                                                 مثـ
ــه    ــنفخ فيــــــ ــم يــــــ ــعيد ثــــــ ــه وشــــــــقي أم ســــــ ــه وأجلــــــ                                                                                                             عملــــــــه ورزقــــــ

   )١    .."(     الروح
ــة        ــة خاصـــ ــى درايـــ ــذا علـــ ــى هـــ ــرارهم علـــ ــدوا يف قـــ ــم مل يعتمـــ                                                                                                أي فهـــ
ــم وال        ــبيل  هلــ ــاء إذ ال ســ ــن األطبــ ــه  عــ ــزوا بــ ــي متيــ ــشاف علمــ                                                                                           أو اكتــ

ــاء  إىل ــرب                    لألطبـــ ــت واخلـــ ــنص الثابـــ ــى الـــ ــدوا علـــ ــا اعتمـــ ــك  وإمنـــ                                                                                 ذلـــ
ــيت      ــات الــــ ــة الغيبــــ ــد ملعرفــــ ــهج الوحيــــ ــو املنــــ ــئ وهــــ ــصحيح  املنبــــ                                                                                                      الــــ

   .                                            السبيل للحواس إىل إدراكها يف ميزان اإلسالم وحكمه 
                                                                                            وهـــــذا هـــــو الـــــسبب الـــــذي حـــــدا بعلمـــــاء الـــــشريعة اإلســـــالمية  إىل   
                                                                                               أن اليقفـــــوا  عنـــــد الظـــــواهر احلياتيـــــة  الـــــيت وقـــــف عنـــــدها األطبـــــاء 

                                                                                                     والـــــيت تـــــسبق كمـــــال األشـــــهر  األربعـــــة مـــــن عمـــــر اجلـــــنني كـــــالنمو         
ــروح     ــن الــــ ــستقال عــــ ــيء مــــ ــي شــــ ــب  إذ هــــ ــبض القلــــ ــة  ونــــ                                                                                                 واحلركــــ

   )٢    . .(                               كيف وإن الروح مل تنفخ يف اجلنني بعد ،       وآثارها
ــات      ــون الدراســ ــن يتبعــ ــاكلتهم   ممــ ــى شــ ــن علــ ــاء ومــ ــر األطبــ ــا أكثــ                                                                                               وأمــ

            هلـــــــا                                                                                         الطبيــــــة البيولوجيـــــــة  فريجحــــــون أن الـــــــروح  الــــــيت ال تفـــــــسري   

                                                 

ــق       –) (١ ــاب خبــــ ــق بــــ ــدء اخللــــ ــاب  بــــ ــن كتــــ ــحيحه مــــ ــاري يف صــــ ــه البخــــ  أخرجــــ

ــح ال  ـــ تـــــ ــا املالئكةـــــ ــم ) ١١٧٤ / ٣ (-بغـــــ ه  ومـــــــسلم يف صـــــــحيح ) ٣٠٣٦(رقـــــ

ــه      ــن أمـــ ــي يف بطـــ ــق اآلدمـــ ــة خلـــ ــاب كيفيـــ ــاب القـــــدر بـــ ــن كتـــ ــم ) ٤٤ / ٨(مـــ رقـــ

)٦٨٩٣ (  
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 ٥٧١ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 املوت الرشعي والطبي واألحكام الفقهية املرتتبة عليهام 

ــاة    ــاهر احليــــ ــامن وراء مظــــ ــول والكــــ ــا الــــــسر  اهــــ                                                                                                عنــــــدهم  إال أهنــــ
                                                                                                تــــسري يف حمــــصول الــــرحم  منــــذ بــــدء العلــــوق أو بعــــد أيــــام يــــسرية          
ــفي       ــول ا صــــ ــالم رســــ ــل كــــ ــرورة تأويــــ ــى ضــــ ــون علــــ ــه  ويلحــــ                                                                                                  منــــ

   .                                         احلديث الصحيح السابق مبا يتفق وتصوراهتم  هذه
                                                                                                       وغايــــــة مــــــا يــــــستدلون بــــــه علــــــى تــــــصورهم هــــــذا  ثبــــــوت احليــــــاة 

                                                                                                   اجلرمثويـــــة  أو النباتيـــــة يف املــــــادة املنويـــــة  منــــــذ أوىل مراحـــــل احلمــــــل      
                                                                                               مـــع عـــدم رغبتـــهم يف التفريـــق  بـــني هـــذه احليـــاة الـــيت يؤكـــدوهنا  والـــيت          

اليشك  فيها وبني نفخ الروح الذي حدث عنه رسول ا                                             .   
                                                                                                   والــــذي جــــزم بــــه كــــثري مــــن أهــــل العلــــم  أن هــــذا الــــربط  بــــني احليــــاة  

                                                              ى منــــذ  أوائـــــل احلمــــل  بــــدون خــــالف وبـــــني                                      اجلرثوميــــة الــــيت  تتجلــــ   
ــى         ــبين علـ ــي مـ ــري علمـ ــط غـ ــيئا ربـ ــها شـ ــن حقيقتـ ــم مـ ــيت ال يعلـ ــروح الـ                                                                                              الـ

   .                     الظن والتخييل والوهم 
ــارفهم    ــة  ملعــــ ــومهم الطبيعيــــ ــذين خيــــــضعون  علــــ ــن الثابــــــت أن الــــ                                                                                                 ومــــ

ــدبر     ــل متــــ ــيت تتجلــــــى لكــــ ــة  الــــ ــدركون  هــــــذه احلقيقــــ                                                                                                    اإلســــــالمية يــــ
                                ب خلـــــــــق اإلنـــــــــسان                                                             وهـــــــــذا يؤكـــــــــده مـــــــــا ورد يف كتـــــــــا ،        ويؤيدوهنا

                                                                                                للــــدكتور حممـــــد البــــار أن مظـــــاهر التخلــــق ودالئـــــل احلركــــة  اإلراديـــــة      
                                                                                                  إمنــــا  تتكامــــل وتتجلــــى  يف الــــشهر الرابـــــع  مــــن عمــــر اجلــــنني  وهـــــو        

   )١  .(                                       األمر  املتفق مع ما اخرب به الصادق املصدوق 

                                                 

 -هـ ١٤٢١ - بريوت   - طبعة دار الكتب العلمية      ،حممد على البار  / خلق اإلنسان د   - (١)
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  املطلب الثاني

  األثر املرتتب على هذه األحكام

ــصرون   ــاء يــ ــر األطبــ ــى أن أكثــ ــاء علــ ــاة يف                                                      بنــ ــوم احليــ ــصر مفهــ ــى حــ                                           علــ
         ومـــن  ،                                                                                         الظـــواهر  الـــيت غايـــة مـــا وصـــلوا إليـــه  مـــن فهـــم حلقيقـــة احليـــاة        

                                           ً                                                     ثــــم فهــــم يــــصرون علــــى أن هــــذه الظــــواهر تتجلــــى تباعــــاً منــــذ أول         
                                                                                                    احلمــــــل فــــــإن املــــــؤمنني  منــــــهم أي الــــــذين يأخــــــذون بعــــــني االعتبــــــار   
ــاض        ــة اإلجهــــ ــق وحرمــــ ــري حــــ ــسانية بغــــ ــنفس اإلنــــ ــل الــــ ــة قتــــ                                                                                                   حرمــــ

ــ ــي واالجتمـــ ــع                          العالجـــ ــدأ مـــ ــة يبـــ ــذه احلرمـــ ــم هـــ ــرون  أن حكـــ                                                                     اعي ويـــ
                                                                                             أوىل مراحـــــل احلمـــــل  إذ أن احليـــــاة تكــــــون موجـــــودة آنـــــذاك وميكــــــن      
                                                                                                  أن يـــــتم رصـــــد  ظواهرهـــــا مـــــع بدايـــــة احلمـــــل  فـــــاملعنى العـــــدواني        

ــل        ــقاط احلمـــ ــصاحب إلســـ ــببه مـــ ــريم  وســـ ــاس التحـــ ــو أســـ ــذي هـــ                                                                                            الـــ
   .           منذ بدايته 

            يعتـــــدون                                 ً                                                     أمــــا علمــــاء الـــــشريعة  اإلســــالمية فنظــــراً علـــــى أهنــــم إمنــــا       
ــراً إىل أن       ــسد ونظـــ ــروح يف اجلـــ ــسريان الـــ ــرة لـــ ــون مثـــ ــيت تكـــ ــاة الـــ                                              ً                                                    باحليـــ

                                                                                        الــــصادق املــــصداق عليــــه الــــسالم  قــــد أخــــرب يف احلــــديث الــــصحيح         
                                                                                              أن الـــروح تـــنفخ يف اجلـــنني بعـــد مائـــة وعـــشرين يومـــا  مـــن بـــدء احلمـــل          
ــن     ــريم  مـــ ــرآن الكـــ ــي القـــ ــن هنـــ ــق  عـــ ــم  املنبثـــ ــرورا أن احلكـــ ــد قـــ                                                                                                    فقـــ

ــسانية    ــروح اإلنــ ــاق الــ ــنني                                       إزهــ ــقاط اجلــ ــة إســ ــضي حبرمــ ــق يقــ ــي حــ                                                        بغــ
ــة أشــــهر علــــى          ــد مــــرور أربعــ ــريان الــــروح فيــــه  أي بعــ ــداء مــــن ســ                                                                                                     بــ

   )١   . (     احلمل 
ــقاط حمـــــصول    ــو حرمـــــة  إســـ ــور الفقهـــــاء هـــ                                                                                               لكـــــن الـــــذي عليـــــه مجهـــ

ــق   ــل التخلــــ ــن أوىل مراحــــ ــداء مــــ ــرحم بــــ ــامل األوىل   ،                                                              الــــ ــور املعــــ                                 أي ظهــــ
ــساني  ــشكل اإلنـــ ــرحم    ،                        للـــ ــصول الـــ ــسمي حمـــ ــدما يـــ ــضغة (                                                 وذلك عنـــ   )          مـــ
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                           ومنها مـــــا روي عـــــن   ،                                                   لألحاديـــــث الـــــواردة يف هـــــذه املوضـــــوع             وذلـــــك 
ــه    ــي ا عنـــــ ــرة رضـــــ ــي هريـــــ ــدامها    :                                                    أبـــــ ــت إحـــــ ــرأتني رمـــــ                                            أن امـــــ

      ــلى ا ــنيب صـــ ــه الـــ ــضى فيـــ ــها فقـــ ــت جنينـــ ــر فطرحـــ ــرى حبجـــ                                                                                          األخـــ
   )١    .."(                             عليه و سلم بغرة عبد أو وليدة 

ــو      ــاء  هــ ــور الفقهــ ــرره مجهــ ــا قــ ــى مــ ــديث علــ ــن احلــ ــة مــ ــه الداللــ                                                                                                 ووجــ
ــا بعــــد نفــــخ                            أن رســــول ا مل يقيــــد ــنني  مبرحلــــة مــ ــة إســــقاط اجلــ                                                                   حرمــ

ــى       ــدوان  علـــ ــق العـــ ــة مطلـــ ــم احلرمـــ ــاط حكـــ ــل منـــ ــل جعـــ ــروح  بـــ                                                                                                  الـــ
     .                           ً اجلنني بوصف كونه يسمى جنيناً 

  
                                                                                             يــــضاف إىل مــــا تقــــدم أن مــــن يطــــالع جــــسد احملتــــضر ومــــا يتبعــــه مــــن   
                                                                                           مفارقـــــة الـــــروح للبـــــدن يالحـــــظ وجـــــود ظـــــاهرتني أساســـــيتني  يـــــدور  

                                      ا ســــــكون  النــــــبض ووقــــــوف         ومهــــــ ،                                            عليهمــــــا الــــــدليل الــــــشرعي للموت
               ً                                                                               حركـــــة القلـــــب متامـــــاً،مع وجـــــوب أخـــــذ احليطـــــة واحلـــــذر  إذ قـــــد        

   )٢  .(                              تقرتن  هبذين الظاهرتني أدلة أخرى 
  

ــن الــــشافعي   ــأة تــــرك      :"                                                            يقــــول اإلمــــام النــــووي نقــــال عــ                                   فــــان مــــات فجــ
                                               فجــــأة أي بغتــــة مــــن غــــري مــــرض       )         قولــــه   ..   }                              حتــــى يتــــيقن موتــــه   

                        واألصـــــحاب للمـــــوت                        وذكـــــر الـــــشافعي    :"                 ثـــــم قـــــال  .                       وال نـــــزع وحنـــــوه 
ــه    ــل أنفـــ ــدماه وينفـــــصل زنـــــداه ومييـــ                                                                                            عالمـــــات  وهـــــي أن تـــــسرتخي قـــ

                                                 

 ٥ (-  أخرجـــــه البخــــــاري يف صــــــحيحه مــــــن كتــــــاب املرضــــــى  بــــــاب الكهانــــــة   (١)

 ) ٥٤٢٧(رقم)٢١٧٢/ 
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                      وأن ينخـــــــــــسف   :                        زاد األصـــــــــــحاب                                                   ومتتـــــــــــد جلـــــــــــدة وجهـــــــــــه   
   )١ (  ."     قدماه

   :            والسؤال اآلن 
                                                                                           هـــل ينطبـــق مـــوت الـــدماغ علـــى املـــوت الكلـــي املعهـــود الـــذي يـــصاب          

                                                                      ومن ثــــــم هـــــل ترتتــــــب عليــــــه اآلثــــــار الــــــشرعية   ،                              بـــــه اجلــــــسد  كلــــــه 
           للموت ؟                  والقانونية املعروفة

ــول  ــة أقـــ ــدماغ      :                        ولإلجابـــ ــوت الـــ ــاء إىل أن مـــ ــن األطبـــ ــثري مـــ ــب كـــ                                                                     ذهـــ
ــسمى      ــا يـــ ــصاحبه وأن مـــ ــوت بـــ ــزول املـــ ــن نـــ ــق عـــ ــي دقيـــ ــبري علمـــ                                                                                                 تعـــ
                                                                                             بـــــاملوت الكلـــــي احلقيقـــــي الخيتلـــــف عـــــن املـــــوت الـــــدماغي بـــــشي،        
                                                                                                ومــــــن ثــــــم فــــــإن هــــــؤالء األطبــــــاء  اليــــــرتددون يف تطبيــــــق  أحكــــــام  

ــيب     ــدليل  الطـــ ــت بالـــ ــد ثبـــ ــن قـــ ــى مـــ ــه علـــ ــوت  ونتائجـــ ــصحيح                                                                                      املـــ               الـــ
   .         موت دماغه

  

                                                 

ر ، دا)ط.د( امــــــوع شــــــرح املهــــــذب، حميــــــي الــــــدين بــــــن شــــــرف النــــــووي،   – (١)

ــن أمحـــــد   ٥/١٢١ ،الفكـــــر، بـــــريوت ــدين عبـــــدا بـــ ــق الـــ ــوه يف املغـــــين، ملوفـــ ،وحنـــ

عبــــدا بــــن عبداحملــــسن الرتكــــي وعبــــدالفتاح حممــــد احللــــو،       : بــــن قدامــــة، تــــح  

 ) ٢/٤٥٧(م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، هجر للطباعة، ١ط
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  املبحث الثالث

  عالمات املوت بني الشرع والطب

   :          وفيه مطبان
  املطلب األول

  عالمات املوت يف نظر الشرع

                                                                                        قبــــل البــــدء يف ذكــــر هــــذه العالمــــات أو اإلشــــارة إىل مــــا يعــــرف        
                                                                اليت وردت يف كــــــثري مــــــن اآليــــــات القرآنيــــــة،مثل     ،                       بــــــسكرة املــــــوت 
       C     D       E :                                 قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل  :"                               قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل

  L  K J  I  H  GF                    -:   وقولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــاىل .  ١٩ ،                                                     :  
¤     ¥     §¦       ̈    ©     ª       

  :                    الواقعــــــــــة  @?>     :                               ،قولــــــــــه تعــــــــــاىل .  ٩٣  :                 األنعــــــــــام
   :    منها ،                                وهي يف جمملها تدل على أكثر من معنى .  ٨٣

                                                                            شـــــدته، وغمرتـــــه، وكربتـــــه، ملتبـــــسة بـــــاحلق الـــــذي ال        . ١
  )١ ( .                  شك فيه وال باطل معه

  ،                                                                                  غلبتــــــه علــــــى فهــــــم اإلنــــــسان، كالــــــسكرة مــــــن النــــــوم   . ٢
  )٢ (  .         أوالشراب

                                                                                   هـــــي مـــــستعارة مـــــن احلالـــــة الـــــيت تعـــــرض بـــــني املـــــرء         . ٣
  )٣ ( .                                    وعقله، وأهنا لشدهتا تستوجب إزهاق الروح

                                                 

الكـــــشاف عــــــن حقــــــائق التنزيــــــل وعيــــــون األقاويـــــل يف وجــــــوه التأويــــــل، حممــــــود بــــــن     )١(

     .   ٢١٠، ص٤، ج)ت.د(، دار املعرفة، بريوت، )ط.د (عمر الزخمشري،

 .  ٤١٧، ص١١ جامع البيان عن تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي،، ج )٢(

روح املعـــــاني يف تفـــــسري القـــــرآن العظـــــيم والـــــسبع املثـــــاني، الـــــسيد حممـــــود األلوســـــي           )٣(

 .١٨٢، ص٢٦، ج)ت.د(، مكتبة إمدادية، باكستان، )ط.د(البغدادي، 
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ــا         ــو  مــ ــها وهــ ــداً منــ ــر واحــ ــثرية أذكــ ــي كــ ــة فهــ ــث النبويــ ــا األحاديــ                                        ً                                                             أمــ
   ورد عـــــن رســـــول ا                           -    -      أنـــــه كانـــــت بـــــني يديـــــه علبـــــة فيهــــــا                                                                 

ــو      ــه، ويقــ ــا وجهــ ــسح هبــ ــاء، فيمــ ــده يف املــ ــدخل يــ ــل يــ ــاء، فجعــ     : "  ل                                                                                       مــ
  )١ ( . "                            ال إله إال ا، إن للموت سكرات 

ــب   ــوت يف الطــ ــكرات املــ ــا ســ ــن     :                                       أمــ ــل عــ ــد ال تقــ ــيت قــ ــرتة الــ ــي الفــ                                                        فهــ
                                                                                                  أربـــــع دقـــــائق، بعـــــد توقـــــف القلـــــب، والتـــــنفس عـــــن العمـــــل، ويفقـــــد  
                                                                                      فيهـــــا الـــــشخص احلـــــس، والـــــوعي، واإلدراك، إال أن بعـــــض أعـــــضائه     

ــها،        ــن إنعاشــ ــل، إذا أمكــ ــابال للعمــ ــون قــ ــا يكــ ــها مــ ــة، ومنــ ــزال حيــ                                                                                                   ال تــ
  )٢ (  .                    بتوفري احمليط املالئم هلا

ــان املقــــــصود بــــــسكرات املــــــوت                                                                                                      وبعــــــد هــــــذا العــــــرض املــــــوجز لبيــــ
   :      ،وأمهها .                          اذكر عالماته يف الشرع اإلسالمي

                     حيـــــث هتـــــبط   ،                                     اخنفـــــاض حـــــرارة البـــــدن    ،                      بـــــرودة اجلـــــسم    . ١
     .                         درجة مئوية واحدة يف الساعة

   .                 بسبب نقص مائها  ،           ص وزن اجلثة   نق  . ٢
             وهذا هـــــو  ،                                 وعـــــدم تأثرمهـــــا بالـــــضوء ،                                 اتـــــساع حـــــدقيت العيـــــنني   . ٣

ــه    ــديث الـــــشريف الـــــذي يرويـــ ــوراد يف احلـــ                                                                                  شـــــخوص البـــــصر الـــ
                      قـــــال رســـــول ا  :                                                             أبـــــو هريـــــرة رضـــــى ا عنـــــه حيـــــث يقـــــول  

                                           امل تــــــروا اإلنــــــسان إذا مــــــات        : ((                                      صــــــلى ا عليــــــه وســــــلم   
ــصره ؟   ــخص بـــ ــالوا    ))                       شـــ ــى   :            قـــ ــال   !!         بلـــ ــني    ((         قـــ ــذلك حـــ                    فـــ

                                                 

مــــــرض :   بــــــاب٧٨املغــــــازي، :  ـ كتــــــاب            ٦٧ رواه البخــــــاري يف صــــــحيحه،   )١(

، ١٦١٧  ١٦١٦، ص٤، ج٤١٨٤:    ووفاتــــــــــــه، رقــــــــــــم احلــــــــــــديثالـــــــــــنيب   

 .   عن عائشة رضي ا عنها

ــسانية، د  )  ٢( ــاة اإلنـــ ــة احليـــ ــالمي،      . هنايـــ ــه اإلســـ ــع الفقـــ ــة جممـــ ــدي، جملـــ ــار املهـــ خمتـــ

 . ٥٦٤، ص٢م، ج١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨، ٣العدد
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         دخـــــل     : "            قالـــــت ،                    عـــــن أم ســـــلمة   )  ١    )).(                              يتبـــــع بـــــصره نفـــــسه 
 ــول ا ــد شـــــــخص   -    -               رســـــ ــلمة، وقـــــ ــي ســـــ ــى أبـــــ                                                              علـــــ

              ُ                          إن الــــــروح إذا قُــــــبض تبعــــــه     : "                                             بــــــصره، فأغمــــــضه، ثــــــم قــــــال
   .                  وتفقدان بريقهما  ،                ثم تغور العينان    )٢ (   " .     البصر

   .        واحلسن  ،           مرونة اجللد   :             فقدان كل من   . ٤
ــب   . ٥ ــف القلــ ــك  .                   توقــ ــرف ذلــ ــدا  :                   ويعــ ــصم            بانعــ ــى معــ ــبض فــ                              م النــ

    ). ٣ (    اليد
ــف الــــنفس    . ٦    ،                                                رف ذلــــك بانعــــدام احلركــــات يف الــــصدر          ويعــــ :                    توقــ

                                                                         ومبكـــــن التأكـــــد مـــــن وقوفـــــه إذا وضـــــعنا ســـــطح        ،            والـــــبطن 
ــم    ــف والفـــــ ــام األنـــــ ــرآة أمـــــ ــة   ،                                                   مـــــ ــه طبقـــــ ــشكل عليـــــ                                            ومل تتـــــ

   )٣   . (        ضباضبية 
  

ــارات يعــــرف        ــوت عالمــــات، وأمــ ــد ذكــــروا أن للمــ ــا الفقهــــاء فقــ                                                                                                أمــ
    :          لعالمات هي                     من خالهلا حصوله، وتلك ا

                                                 

:  كتــــــــاب،رواه مــــــــسلم يف صــــــــحيحه، عــــــــن أم ســــــــلمة رضــــــــي ا عنــــــــها - (١)

يف إغمـــــــاض امليـــــــت والـــــــدعاء لـــــــه إذا حـــــــضر، رقـــــــم      :   بـــــــاب٤اجلنـــــــائز، 

 ٥٩، ص٢، ج٩٢٠: احلديث

ــها     )٢( ــي ا عنــــــ ــلمة رضــــــ ــن أم ســــــ ــحيحه، عــــــ ــسلم يف صــــــ ــاب، رواه مــــــ :  كتــــــ

يف إغمـــــــاض امليـــــــت والـــــــدعاء لـــــــه إذا حـــــــضر، رقـــــــم      :   بـــــــاب٤اجلنـــــــائز، 

:   كتــــــــــاب٦، ورواه ابــــــــــن ماجــــــــــة يف ســــــــــننه، ٥٩، ص٢ج، ٩٢٠: احلــــــــــديث

، ١٤٥٤: مـــــــا جـــــــاء يف تغمـــــــيض العـــــــني، رقـــــــم احلـــــــديث:   بـــــــاب٦اجلنـــــــائز، 

   ٢١١، ص٢ج

 .مؤنس حممود غامن البحث السابق .د- (٣)
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                                                                                   اســــــرتخاء األطــــــراف كاليــــــدين والقــــــدمني فــــــال تنتــــــصبان،        . ١
ــة   ــذا عنـــــــد احلنفيـــــ ــه، وهـــــ ــاج األنـــــــف، وميالنـــــ   ،  )١ (                                                                                 واعوجـــــ

     )٣ ( .          ، واحلنابلة )٢ (          والشافعية 
  ،  )٤ (                                                                                    اخنــــــــــساف الــــــــــصدغني، وهــــــــــذا عنــــــــــد احلنفيــــــــــة       . ٢

    )٥ ( .         والشافعية
  ،  )٦ (                                                                             امتـــــداد جلـــــدة الوجـــــه واخلـــــصية، وهـــــذا عنـــــد احلنفيـــــة   . ٣

  )٧ (  .         واحلنابلة
                                                                        ع الــــــنفس، وانفــــــراج الــــــشفتني، وشــــــخوص البــــــصر،                انقطــــــا  . ٤

    )٨ (  .                 وهذا عند املالكية

                                                 

ــة         )١( ــي مطبوعــ ــاني وهــ ــر املرغينــ ــي بكــ ــن أبــ ــي بــ ــدى لعلــ ــة املبتــ ــرح بدايــ ــة شــ اهلدايــ

ــام، ط  ــدير البــــــن اهلمــــ ــتح القــــ ـــ ـ              ١٣٨٩كــــــر، بــــــريوت، ، دار الف١مــــــع فــــ هــــ

 . ١٠٣، ص٢م، ج١٩٧٠

مغـــــين احملتـــــاج إىل معرفـــــة ألفـــــاظ معـــــاني املنـــــهاج، حملمـــــد بـــــن حممـــــد اخلطيـــــب     )٢(

 .٧، ص٢ج. الشربيين،

ــى زاد  )٣( ــع علــــ ــيمني، ط املــــــستقنع  الــــــشرح املمتــــ ــاحل العثــــ ــن صــــ ــد بــــ ، دار ١، حممــــ

  . ٢٥٨، ص٥هـ، ج١٤٢٣ابن اجلوزي، الدمام، 

ــود بـــــــن أمحـــــــد العـــــــيين، ط البنايـــــــة يف شـــــــرح اهل  )٤( ، دار الفكـــــــر، ١دايـــــــة، حممـــــ

 .  ٢٠٤، ص٣م، ج١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠بريوت، 

 .   ٢٣٥، ص٢ حاشية الشيخ سليمان البجريمي، ج )٥(

الفتــــــاوى اهلنديــــــة املــــــسماة بالفتــــــاوى العاملكرييــــــة يف مــــــذهب اإلمــــــام األعظــــــم    )٦(

ــاء الـــــــرتا٤أبـــــــي حنيفـــــــة النعمـــــــان، للعالمـــــــة الـــــــشيخ نظـــــــام، ط  ث ، دار إحيـــــ

 .  ١٥٧، ص١، ج)ت.د(العربي، بريوت، 

 . ٨٤، ص٢كشاف القناع، ج  )٧(

ــد       )٨( ــي زيــــ ــن أبــــ ــالة ابــــ ــاني لرســــ ــب الربــــ ــة الطالــــ ــى كفايــــ ــدوي علــــ ــية العــــ  حاشــــ

، دار الفكــــــــــر، بــــــــــريوت، )ط.د(القريوانــــــــــي يف مــــــــــذهب اإلمــــــــــام مالــــــــــك، 

 .   ٣٥٩، ص١، ج)ت.د(
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                                                                                     انفـــــصال الكفـــــني عـــــن الـــــذراعني، وهـــــذا عنـــــد الـــــشافعيـة         . ٥
      .     )٢ (            ، واحلنابلـة  )١ (

ــل، وتغــــري رائحــــة اجلــــسد،        . ٦ ــرتاق الزنــــدين، وافــــرتاج املفاصــ                                                                                 افــ
    )٣ (  .                  وهذا عند الشافعية

ــد      . ٧ ــذا عنـــــــ ــالغني، وهـــــــ ــنني يف البـــــــ ــواد العيـــــــ ــة ســـــــ                                                                                                 غيبوبـــــــ
    )٤ ( .    ابلة   احلن

ــد        ــا يفيــ ــور مــ ــن ظهــ ــيقن مــ ــة التــ ــاء إىل أمهيــ ــض الفقهــ ــب بعــ ــا ذهــ                                                                                                  كمــ
                                                                                            الوفــــاة مــــن هــــذه العالمــــات علــــى الــــشخص؛ لــــئال يــــدفن وهــــو حــــي،   

  :       ومن ذلك
ــاحب املغـــــــين  - ــذكر صـــــ ــصعوق،     : (                                    يـــــ ــأة كاملـــــ ــات فجـــــ                                             وإن مـــــ

ــاً مــــن حــــرب، أوســــبع، أو تــــردى مــــن جبــــلٍ، انتظــــر بــــه                ً                              ٍ                                                      أوخائفــ
   )٥ (   ).                           هذه العالمات حتى يتيقن موته

                    ً        ً    ً                                              وإذا كــــــــان امليــــــــت مــــــــصعوقاً، أوميتــــــــاً غمــــــــاً،         : (  م     ويف األ -
ــه عـــــــذاب،  ــتؤني بدفنـــــــه، وتعوهـــــــد    ...      ً                                 أوحممـــــــوالً عليـــــ                                             ، اســـــ

                                                 

ــى      )١( ــدمياطي علــ ــد الــ ــن حممــ ــان بــ ــالبني لعثمــ ــة الطــ ــية إعانــ ــتح  حاشــ ــاظ فــ ــل ألفــ  حــ

، دار ٢املعــــــني لــــــشرح قــــــرة العــــــني مبهمــــــات الــــــدين لعبــــــدالعزيز املليبــــــاري، ط        

 .١١٠، ص٢، ج)ت.د(الفكر، بريوت، 

عبــــــدا بــــــن :  املغـــــين، ملوفــــــق الـــــدين عبــــــدا بـــــن أمحــــــد بـــــن قدامــــــة، تـــــح     )٢(

، هجــــــــر للطباعــــــــة، ١عبداحملــــــــسن الرتكــــــــي وعبــــــــدالفتاح حممــــــــد احللــــــــو، ط 

 .  ٣٦٧، ص٣م، ج١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

ــد بـــــــــن إدريـــــــــس الـــــــــشافعي،    )٣( ، دار املعرفـــــــــة، بـــــــــريوت،  )ط.د(  األم، حممـــــــ

   .٢٨٢، ص١، ج)ت.د(

 . ٨٤، ص٢ كشاف القناع، ج )٤(

 . ٣٦٧، ص٣املغين، ج  )٥(
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        ً                                                 ولـــــو يومـــــاً، أو يـــــومني، أوثالثـــــة، مـــــا مل     ...                               حتـــــى يـــــستيقن موتـــــه
    )١ (   ).            ينب به املوت 

                   ً         ً                                         فأمـــــــــا إذا مـــــــــات مـــــــــصعوقاً، أوغريقـــــــــاً،        : (                  ويف امـــــــــوع -
ـــ     ــردى مـ ــبعٍ، أو تــ ــرب، أوســ ــن حــ ــاف مــ ــاً، أو خــ ــل،        ً                      ٍ                                           أوحريقــ            ن جبــ

ــيرتك       ــه، فــ ــق موتــ ــى يتحقــ ــه حتــ ــادر بــ ــه ال يبــ ــات فإنــ ــر، فمــ                                                                                             أويف بئــ
                                                                                           اليـــــوم، واليـــــومني، والثالثـــــة، حتـــــى خيـــــشى فـــــساده، لـــــئال يكـــــون   

  )٢ (  ).                                         مغمى عليه، أوانطبق حلقه، أوغلب املرار عليه
ــى - ــا         : (            ويف احمللــ ــة، مــ ــاً وليلــ ــو يومــ ــدفن، ولــ ــأخري الــ ــستحب تــ                           ً                                           يــ

                     أن يغمــــى عليــــه                                                                  مل خيــــف علــــى امليــــت التغــــيري، الســــيما مــــن توقــــع  
 .(   ) ٣(    

  .                                           وكل هذه عالمات تتوافر يف كل من يذوق طعم املوت 

                                                 

 .٢٨٢، ص١  األم، ج)١(

 . ١٢٥، ص٥اموع، ج  )٢(

، مكتبــــــة اجلمهوريــــــة العربيــــــة، )ط.د(احمللــــــى، لعلــــــي بــــــن أمحــــــد بــــــن حــــــزم،    )٣(

 . ٢٥٥، ص٥م، ج١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨مصر، 
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  املطلب الثاني
  عالمات املوت يف الطب

  
   :                                  تتعدد هذه العالمات من منظور طيب أمهها

                                                                                      توقـــــــف الـــــــدورة الدمويـــــــة، والتـــــــنفس وملـــــــدة مخـــــــس       :   ً أوالً
ــاالت    ــا يف بعـــــــض احلـــــ ــاة، أمـــــ ــدوث الوفـــــ ــائق، يـــــــشري إىل حـــــ                                                                                               دقـــــ

                                                              فيهــــا وظيفــــة اجلهــــاز التنفــــسي، أو الــــدورة                                  األخــــرى الــــيت تتوقــــف  
ــاً مـــا، ثـــم تعـــود مـــرة          ــة فجـــأة، أو تقـــل بدرجـــة حمـــسوسة نوعـ                                      ً                                                       الدمويـ
                     ً                                                                    أخــــرى، كمـــــا يالحـــــظ أحيانـــــاً يف األطفــــال حـــــديثي الـــــوالدة، فـــــإن   

ــة تـــــــسمى بــــــــ  ــاهري    : "                                               هـــــــذه احلالـــــ                   أو يف بعـــــــض  ، "                          املـــــــوت الظـــــ
                                                                                        حـــــاالت اهلـــــسرتيا الـــــيت يكـــــون التـــــنفس، والنـــــبض فيهـــــا ضـــــعيفني، 

ــل  ــرد                  فيخيــــ ــا جمــــ ــاة، وإمنــــ ــون وفــــ ــال تكــــ ــويف، فــــ ــشخص تــــ                                                                                     أن الــــ
ــاء ــاالت التخــــــدير       .            إغمــــ ــا، كمــــــا يف حــــ ــف التــــــنفس أحيانــــ                                                                                ويقــــ

                                                                                           العــــام، وال حتــــصل وفــــاة، لــــذا جيــــب التحقــــق مــــن توقــــف القلــــب        
   -  :                         والتنفس باالختبارات اآلتية

 التأكد من وقوف القلب بفحصه باملسمع                                 .   
   اســـــــتطالع النـــــــبض حبـــــــبس جمـــــــرى الـــــــشريان الـــــــصدغي، أو                                                                                   

  .                       ن السباتي حتت زاوية الفك      الشريا
     ،ــها ــا، وزرقتــــــ ــة تورمهــــــ ــابع، ومالحظــــــ ــد األصــــــ ــط أحــــــ                                                                                            ربــــــ

ــاة      ــن الوفـــ ــا مل تكـــ ــات، مـــ ــذه العالمـــ ــر هـــ ــا، إذ ال تظهـــ                                                                                         واحتقاهنـــ
  .      حقيقية

       ،وضــــــع مــــــرآة أو أي جــــــسم المــــــع علــــــى الــــــصدر والــــــبطن                                                                                        
  .                        ومالحظة عتامة املرآة، أو ال



       
 

 ٥٨٢ 
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       وضـــــــــع ريـــــــــشة علـــــــــى الـــــــــصدر والـــــــــبطن، ومالحظــــــــــة                                                                                              
  )١ ( .       حركتهما

  
                                                             تفقــــد العينــــان بريقهــــا عــــادة، نتيجــــة تكــــون  :                    غــــريات بــــالعينني ت :          ثانيــــا 

ــة     ــدم تغذيـــ ــا، وعـــ ــدمعي عليهـــ ــراز الـــ ــن اإلفـــ ــة مـــ ــة خماطيـــ                                                                                          طبقـــ
                               ُ َ                                                             القرنيـــة بالـــدم، كمـــا أن التـــوتر املُقَلـــي يقـــل، ولكـــن ينبغـــي التنبـــه         
                                                                                   إىل أن هـــــذه الـــــتغريات الحتـــــدث إذا أقفلـــــت العينـــــان مباشـــــرة      
ــسيد     ــأول أكــ ــسمم بــ ــسبب التــ ــاة بــ ــت الوفــ ــاة، أو كانــ ــب الوفــ                                                                                      عقــ

ــو ــاالت                     الكربـــــــــــ ــسياهنيدريك، أو حـــــــــــ ــض الـــــــــــ                                                                       ن، أو محـــــــــــ
     )٢ (  .         األسفكسيا

  
                   ً                                   يـــصبح لـــون اجلثـــة باهتـــاً علـــى األخـــص يف       :                       تغـــري لـــون اجلـــسم   :     ً    ثالثـــاً  

ــدورة    ــاة؛ بـــــــسبب توقـــــــف الـــــ ــه والـــــــشفتني بعـــــــد الوفـــــ                                                                                               الوجـــــ
                                                                                             الدمويــــــة، كمــــــا يــــــصبح لوهنــــــا مــــــائال إىل األمحــــــر القــــــاني يف       
ــامض     ــون، أو حــــ ــسيد الكربــــ ــسبب أول أكــــ ــاة بــــ ــاالت الوفــــ                                                                                    حــــ

                                                                   يدريك، وتــــــــزرق اجلثــــــــة يف حــــــــاالت األسفكــــــــسيا،               الــــــــسياهن

                                                 

ــائي، د      )١( ــين اجلنـــ ــوليس الفـــ ــشرعي والبـــ ــريف و د . الطـــــب الـــ ــى شـــ حممـــــد . حييـــ

ــيف و د ــديل،  . ســـــ ــد عـــــ ــصر،   )ط.د(حممـــــ ــة، مـــــ ــاهرة احلديثـــــ ــة القـــــ ، مكتبـــــ

ــه، د  . ٢٢٨، ص١، ج)ت.د( ــه وفقهـــــــــ ــب أدبـــــــــ ــد  . والطبيـــــــــ ــري أمحـــــــــ زهـــــــــ

ــسباعي وآخــــــــر، ط  ــشق،  ١الــــــ ــم، دمــــــ ـــ ـ                    ١٤١٣، دار القلــــــ م، ١٩٩٣هــــــ

 .  ١٩٠ص

ــائي،      )٢( ــث اجلنــــــــ ــة والبحــــــــ ــسرح اجلرميــــــــ ــشرعي ومــــــــ ــب الــــــــ . ١٦ –١٥الطــــــــ

ــي يف الطــــــب الــــــشرعي، د    ــتور املرعــــ ــسن، ط  . والدســــ ــا حــــ ــراهيم باشــــ ، ٢إبــــ

  ٢١هـ، ص١٣٠٦املطبعة الطبية الدرية، مصر، 
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                                                                                    وتظهــــر هــــذه العالمــــات بعــــد مــــرور ثــــالث ســــاعات مــــن الوفــــاة  
   )١ (  .                  إىل اثنيت عشرة ساعة

    
                   وهــــذا يتمثــــل  :                                                            هبــــوط األجــــزاء الرخــــوة احلاملــــة لثقــــل اجلــــسم  :     ً     رابعــــاً
ــون      :  يف ــة كـــــ ــك يف حالـــــ ــساقني، وذلـــــ ــر، والـــــ ــتني، والظهـــــ                                                                                       اإلليـــــ

    .                     اجلثة مطروحة على األرض

  
   )٢ (  .                                م انعقاد الدم املستخرج من األوعية  عد :     ً خامساً

ــاً ــسم   :     ً     سادســ ــرارة اجلــ ــد حــ ــي   :                            فقــ ــادة هــ ــسم املعتــ ــرارة اجلــ   :                                           إن حــ
 )  c37ْ   (       ســــــواء كـــــــان اجلــــــسم بـــــــارداً، أوســــــاخناً، وحيـــــــافظ ،                                                  ً         ً                     

ــسجة      ــسد األنــــــ ــأثري تأكــــــ ــرارة بتــــــ ــذه احلــــــ ــى هــــــ ــسم علــــــ                                                                                                    اجلــــــ
                                                                                             والتفــــــــاعالت الكيماويــــــــة األخــــــــرى، ولكــــــــن بتوقــــــــف الــــــــدورة 

              ٍ                                ، فتتــــأثر حينئــــذٍ حــــرارة اجلثــــة،                                                 الدمويــــة، ينعــــدم ذلــــك التأكــــسد   
                                                                                         وهتــــبط درجــــة حرارهتــــا بعــــد اثــــنيت عــــشرة ســــاعة مــــن الوفــــاة        

  )٣   ( .                        إىل عشرين ساعة بعد الوفاة

                                                 

والدســــــتور  . ١٧الطــــــب الــــــشرعي ومــــــسرح اجلرميــــــة والبحــــــث اجلنــــــائي، ص       )١(

  . ٢١املرعي يف الطب الشرعي، ص

 .٢١رعي يف الطب الشرعي، ص   الدستور امل)٢(

، )ط.د(أســـــرار املـــــوت واحليـــــاة والــــــروح واجلـــــسد، الـــــسيد ســـــالمة الــــــسقا،         )٣(

والطبيـــــــــــــب أدبـــــــــــــه . ١٦١ – ١٦٠، ص)ت.د(دار الفــــــــــــضيلة، القـــــــــــــاهرة،  

والطـــــــب الـــــــشرعي ومـــــــسرح اجلرميـــــــة والبحـــــــث اجلنـــــــائي، . ١٩٣وفقهـــــــه، ص

  .١٨ص
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                                                  ويقـــــــصد بـــــــه فقـــــــدان العـــــــضالت  :                          ارختـــــــاء العـــــــضالت :     ً        ســـــــابعاً
                                                                                             اإلراديـــــة، وغـــــري اإلراديـــــة قوهتـــــا، فتكـــــون ســـــهلة، ولينـــــة، قابلـــــة  

   )١ (  .                              للتحريك بأي حركة، دومنا مقاومة
  

                                                 

)١(    ١٦٠د ســــــالمة الــــــسقا، صأســــــرار املــــــوت واحليــــــاة والــــــروح واجلــــــسد، الــــــسي 

 .  ١٩٣والطبيب أدبه وفقهه، ص. ١٦١ –
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  لرابعاملبحث ا
  موقف جممع الفقه اإلسالمي من املوت الطبي

  
                                                                                                             يكــــــــاد يتفــــــــق الفقهـــــــــاء  أن حقيقــــــــة املـــــــــوت مفارقــــــــة الـــــــــروح     

ــدن ــن      ، ،         البــ ــها عــ ــضاء كلــ ــوص األعــ ــأتى خبلــ ــة يتــ ــذه املفارقــ ــة  هــ                                                                                  حقيقــ
                                                                                              حبيـــــث ال يبقـــــى مـــــن أجهـــــزة البـــــدن نـــــا فيـــــه مـــــن صـــــفات          ،     الروح

   )١ (  .      حياتية
             لوفيـــــات                                                                                      ويتفـــــق أهـــــل الطـــــب مـــــع الفقهـــــاء  يف احلكـــــم علـــــى عامـــــة ا

ــدن    ــروح للبــ ــة الــ ــاة مبفارقــ ــة احليــــاة      ، ،                                             بالوفــ ــاء أن هنايــ ــرى األطبــ                                                      لكــــن يــ
ــدورة       ــب والـــ ــف القلـــ ــدماغ ال بتوقـــ ــذع الـــ ــوت جـــ ــي مبـــ ــسانية  هـــ                                                                                                اإلنـــ
ــه      ــات موتـــ ــد عالمـــ ــدماغ  وتتأكـــ ــوت الـــ ــص أن ميـــ ــد حيـــ ــة   وقـــ                                                                                               الدمويـــ

   .                                      بالفحص الطيب  وعدم حركته ودميومة غيبوبته
ــزة     ــود أجهـــ ــزة ووجـــ ــة املركـــ ــطة العنايـــ ــن بواســـ ــى                                                                          ولكـــ ــاش ؛يبقـــ                           اإلنعـــ

ــزة       ــت أجهــــ ــا دامــــ ــستمراً مــــ ــسه مــــ ــبض ونفــــ ــستمراً يف النــــ ــه مــــ            ً                     ً                                                                    قلبــــ
ــنفس        ــب والــ ــف القلــ ــه يتوقــ ــا عنــ ــرد رفعهــ ــه ومبجــ ــة عليــ ــاش باقيــ                                                                                                اإلنعــ

   .    ً متاماً
  

                                                              عـــن حكـــم رفـــع  أجهـــزة اإلنعـــاش عـــن املتـــوفى        :                            وهنـــا يثـــور التـــساؤل  
      ً                                                                                          دماغيــــــاً،ثم هــــــل تنــــــسحب  أحكــــــام امليــــــت عليــــــه مــــــن التــــــوارث  

                      مع نبضات قلبه ونفسه؟                   ً وغريه وقد تويف دماغياً 

                                                 

ــأليف   – (١)  أنـــــــيس الفقهـــــــاء   يف تعريفـــــــات األلفـــــــاظ  املتداولـــــــة بـــــــني الفقهـــــــاء تـــــ

الطبعـــــــة  ،أمحـــــــد الكبيسي،نـــــــشر دار الوفـــــــاء جبدة   /حتقيـــــــق د ،قاســـــــم  القونوي 

 ١٢٣هـ،ص ١٤٠٧الثانية 
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   :                        احلكم الشرعي يف هذه املسألة
ــان       ــث، بعمــ ــؤمتره الثالــ ــالمي، يف مــ ــه اإلســ ــع الفقــ ــرار جممــ ــدر قــ                                                                                       صــ

     :                         م، والذي ورد فيه ما يلي    ١٩٨٦    عام 
ــع     "  ــات، وترتتـــــــب مجيـــــ ــرعاً أن الـــــــشخص قـــــــد مـــــ          ً                                                                               يعتـــــــرب شـــــ

ــه      ــت فيـــ ــك، إذا تبينـــ ــد ذلـــ ــاة عنـــ ــرعاً للوفـــ ــررة شـــ ــام املقـــ                   ً                                                                           األحكـــ
   :   تني                   إحدى العالمتني التالي

ــأن       - ــاء بــ ــم األطبــ ــاً، وحكــ ــاً تامــ ــسه توقفــ ــه، وتنفــ ــف قلبــ                            ً     ً                                                       إذا توقــ
   .                     هذا التوقف ال رجعة فيه

ــم    - ــاً، وحكـــ ــيال هنائيـــ ــه تعطـــ ــائف دماغـــ ــع وظـــ                                      ً                                            إذا تعطلـــــت مجيـــ
ــل ال     ــذا التعطيـــــ ــأن هـــــ ــرباء بـــــ ــصاصيون اخلـــــ ــاء االختـــــ                                                                                        األطبـــــ

  )١ (   ".                               رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل 
  :                      ويتأكد هذا احلكم مبا يلي -
    ً                                                                   اغيــــاً مــــع بقائــــه حتــــت أجهــــزة اإلنعــــاش  وبقــــاء                       أن املتــــوفى دم - ١

ــاملوت    ــه بــ ــم عليــ ــن احلكــ ــستمرة  الميكــ ــة مــ ــه ونفــــسه يف حركــ                                                                                  قلبــ
  :                                احلقيقي وذلك لوجود االحتماالت اآلتية

ــيقني    - ١ ــسب الـــــــــ ــة مل تكتـــــــــ ــذه احلالـــــــــ ــه يف هـــــــــ                                                                                               أن وفاتـــــــــ
ــشرع   ،   بعد ــدة الـــ ــشك  "                        وقاعـــ ــزول بالـــ ــيقني ال يـــ ــال    "                                   الـــ ــك الحتمـــ                        وذلـــ

                                                 

ــق   )١( ــالمي املنبثــــ ــه اإلســــ ــع الفقــــ ــيات جممــــ ــرارات وتوصــــ ــؤمتر    قــــ ــة املــــ ــن منظمــــ  مــــ

ــدة، ط   ــستار أبوغـــــ ــسيق عبدالـــــ ــالمي، تنـــــ ــشؤون  ٤اإلســـــ ــاف والـــــ ، وزارة األوقـــــ

ــة،  ـــ ـ              ١٤٢٣اإلســــــالمية، الدوحــــ ــوت  . ٧٦م، ص٢٠٠٣هــــ ــرق بــــــني  مــــ والفــــ

يوســـــف عبــــــدالرحيم بــــــوبس ونــــــدى حممــــــد  . الـــــدماغ ومــــــوت املــــــخ طبيــــــاً، د 

ــة          ــه كليــ ــذي نظمتــ ــانون، الــ ــب والقــ ــؤمتر الطــ ــاث مــ ــن أحبــ ــاص مــ ــدد خــ ــدقر، عــ الــ

، )ط.د(يعة والقــــــانون بالتعــــــاون مــــــع كليــــــة  الطــــــب والعلــــــوم الطبيــــــة،       الــــــشر

 .   ٤٣، ص١م، ج١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩جامعة اإلمارات، 
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ــدماغ   ــاة للــ ــوع احليــ ــع    .                                رجــ ــشرع يتطلــ ــا                         والــ ــوس وإنقاذهــ ــاء النفــ                                     إلحيــ
  .                          وأن أحكامه ال تبنى على الشك

                                                                                       أن الــــــــشرع حيــــــــافظ علــــــــى البنيــــــــة األساســــــــية  جبميــــــــع  - ٢
                                                                                              مقوماهتــــــا ومــــــن أصــــــوله املطهــــــرة احملافظــــــة علــــــى الــــــضروريات       

                             وهلـــــذ أمجـــــع علمـــــاء   )                                 احملافظـــــة علـــــى الـــــنفس  (                       اخلمـــــس  و منـــــها 
  .                                    الشرع  على حرمة اجلنني من حني النفخ فيه

ــل يف اإلنـــــــــسان - ٣ ــن                                    أن األصـــــــ ــاة واالستـــــــــصحاب مـــــــ                                                  احليـــــــ
                                                                                                   مـــــصادر الـــــشرع التبعيـــــة  إذا جـــــاءت مبراعاتـــــه مـــــامل يقـــــم دليـــــل         

                                 األصــــل بقــــاء مــــا كــــان  :                                وهلــــذا قــــالوا يف التقعيــــد ،                     قــــاطع علــــى خالفه
 (١) .                             على ما هو عليه حتى جيزم بزواله

ــوت وانــــــسحاب    - ــق املــــ ــع بتحقــــ ــاالت  اليقطــــ                                                                               وهلــــــذه االحتمــــ
ــاة ا    ــاء أن حيــ ــع األطبــ ــى يقــ ــه حتــ ــوات عليــ ــام األمــ ــد                                                                           أحكــ ــريض قــ                  ملــ

ــا       ــريض ميئوســ ــشخص املــ ــبح الــ ــل وأصــ ــه بالتحلــ ــدأ دماغــ ــهت وبــ                                                                                        انتــ
  :                                            حينئذ جاز للطبيب رفع آله اإلنعاش لألسباب اآلتية ،   منه

ــه      ) أ   ( ــاً يرجـــــى منـــ ــة اليوقـــــف عالجـــ                                 ً                                               أن الطبيـــــب يف هـــــذه احلالـــ
ــه  يف     ــن ورائــــ ــل مــــ ــراء الطائــــ ــف إجــــ ــا يوقــــ ــريض وإمنــــ ــفاء املــــ                                                                                                 شــــ

ــة الطب    ــاء آلـــ ــي إبقـــ ــه الينبغـــ ــه  أنـــ ــل يتوجـــ ــضر بـــ ــب                                                                                        شـــــخص حمتـــ         يـــ
ــة النـــــزع          ــه مـــــن حالـــ ــه مـــــا يؤملـــ ــه يطيـــــل عليـــ ــة هـــــذه ؛ألنـــ                                                                                                           واحلالـــ

   .        واالحتضار
ــه      ) ب   ( ــاش  علـــــى شـــــخص ميئـــــوس منـــ ــزة اإلنعـــ ــاء أجهـــ                                                                                أن يف بقـــ

ــل حتته   ــبري الطائــ ــد كــ ــه جهــ ــل    ،                                       فيــ ــت أن كــ ــة أثبتــ ــات الطبيــ                                                والدراســ
ــل إىل     ــد وصــ ــوت الــــدماغ قــ ــروط تــــشخيص مــ ــه شــ                                                                                    مــــن حتققــــت فيــ

                                                 

 فقـــــــــه النــــــــــوازل لبكـــــــــر أبــــــــــو زيــــــــــد مكتبـــــــــة الرشــــــــــد الطبعــــــــــة األوىل    – (١)

 )١/٢٣٢(هـ،١٤٠٧
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ــاش وال    ــرف اإلنعــــ ــذا  أن غــــ ــضاف إىل هــــ ــة الالعودة،يــــ ــة                                                                             نقطــــ             عنايــــ
               وباهظــــــــة  ،                                                                              املركــــــــزة يف كــــــــل مستــــــــشفيات  العــــــــامل حمــــــــددة العدد

ــه    ــى حياتــــ ــن ترجــــ ــا  ملــــ ــن األوىل أن يــــــصرف نفعهــــ ــاليف فمــــ                                                                                            التكــــ
  (١)                           بدال من إهدارها مبا الجدوى منه

ــاً     ) ج   ( ــا يـــــشبه  املتـــــوفى دماغيـــ                                                 ً                                     أن الفقهـــــاء الـــــسابقني  ذكـــــروا مـــ
                                                                                             وهـــو اجلـــريح الـــذي مل يبـــق منـــه  إال مثـــل حركـــة املـــذبوح فـــإن قلبـــه          

ــضاءه تتحرك و ،    يعمل ــي     ،                  أعــــ ــة احلــــ ــل معاملــــ ــال يعامــــ ــك فــــ ــع ذلــــ                                                                    ومــــ
                                                                                        والحيكـــــم لـــــه حبكـــــم احلي،ومـــــا ذلـــــك إال للـــــيقني احلاصـــــل بأنـــــه إىل 
                                                                                           املــــوت ســــائر،وأنه قــــد جتــــاوز نقطــــة الالعــــودة  ومل يبــــق مــــن حياتــــه   

 (٢)  .            ما مل يعتد به
ــدين   ــن عابــ ــول ابــ ــه ا–                             يقــ ــزع -          رمحــ ــن يف النــ ــة مــ   ال   :"                                     عــــن حركــ

                          ألن هــــــذه األشــــــياء  ، ا                                                         عــــــربة النقبــــــاض وبــــــسط اليــــــد  وقبــــــضه
ــا  ــربة هبــ ــذبوح وال عــ ــة املــ ــو   ،                                      حركــ ــات وهــ ــل فمــ ــوذُبح  رجــ        ُ                                  حتى لــ
                                                    ألن لــــــه يف هـــــــذه احلالــــــة حكـــــــم                                             يتحــــــرك مل يرثــــــه املـــــــذبوح ؛  

  (٣)   ."    امليت
                                   وغــــــن أهنــــــاه رجــــــل  إىل    :" -             رمحــــــه ا -                                   وقــــــال اإلمــــــام النــــــووي

                                                                       بــــأن مل يبــــق إبــــصار ونطــــق وحركــــة اختيــــار ثــــم        :                    حركــــة مــــذبوح  
  (٤)   ."         زر الثاني                       جنى آخر فاألول قاتل  ويع

                                                 

ــرة   :   ينظــــــــــــر– (١) االقتــــــــــــصاد اإلســــــــــــالمي  والقــــــــــــضايا الفقهيــــــــــــة املعاصــــــــــ

 )٢/٨٤٧(هـ،١٤١٦،الطبعة األوىل،ردار الثقافة بقط،للسالوس

ــر– (٢) ــدكتور :   ينظـــــــ ــث الـــــــ ــه    /حبـــــــ ــع الفقـــــــ ــة جممـــــــ ــقر يف جملـــــــ ــد األشـــــــ حممـــــــ

 )٦٧٠-٢/٦٦٩(العدد الثالث،اإلسالمي

 )  ٢/٢٢٧( حاشية ابن عابدين – (٣)

 )٥/٢٢٦(  املنهاج مع  شرحه مغين احملتاج – (٤)
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ــشربيين   ــول الـــ ــه ا –                         ويقـــ ــك  –            رمحـــ ــرح ذلـــ ــة    :"(                       يف شـــ           حركـــ
ــار  ــستقرة     )             اختيـــ ــي ملـــ ــا اإلدراك وهـــ ــى معهـــ ــي الـــــيت يبقـــ                                                                     وهـــ

ــام   ــوم أو أيــــ ــد يــــ ــه بعــــ ــع مبوتــــ ــرتط   ،                                                          ويقطــــ ــيت اشــــ ــي الــــ                                   وهــــ
                                                                             وجودهــــــا يف إجيــــــاب القــــــصاص دون املــــــستمرة وهــــــي الــــــيت 

ــع   ،                                     لـــــو تـــــرك معهـــــا لعـــــاش                                                    واحـــــرتز باالختيـــــار عمـــــا إذا قطـــ
ــ ــسان نــــ ــى                     اإلنــــ ــشاؤه يف النــــــصف األعلــــ ــت أحــــ    ،                                                       صفني وبقيــــ

                     وإن انتظمــــــــت  ،                                                                     فإنـــــــه رمبــــــــا يـــــــتكلم بكلمــــــــات ال تنـــــــتظم   
                                        بـــــل جتـــــري جمـــــرى اهلـــــذيان  ،                                         فليـــــست عـــــن رويـــــة واختيـــــار

  (١)  .                                   الذي ال يصدر عن عقل صحيح وال قلب ثابت
                                                                                            فهــــذه احلــــاالت  عنــــد الفقهــــاء فهــــي يف حكــــم امليــــت ومــــا حيــــدث          

   .                  ىل املوت سائر ال حمالة                                 منه من فعل  أو حترك ال عربة به ألنه إ
                                                                                                   كمــــــا ينبغــــــي أن ال حيكــــــم  بالوفــــــاة الــــــيت ترتتــــــب عليهــــــا األحكــــــام  
ــة     ــع  اآللـــ ــرد رفـــ ــا مبجـــ ــايا  وحنوهـــ ــاذ الوصـــ ــالتوارث وإنفـــ                                                                                                  الـــــشرعية كـــ

ــضاء    ــع األعـــ ــن مجيـــ ــدن عـــ ــروح  البـــ ــة الـــ ــيقني مفارقـــ ــل بـــ         واحلكم يف  ،                                                                                    بـــ
  (٢)  .                             هذه احلالة  من باب تبعض األحكام

                                                 

ف  يف كـــــــــشاوحنـــــــــوه ) ٢٢٦ا/٥(  مغـــــــــين اتـــــــــاح للـــــــــشربيين اخلطيـــــــــب  – (١)

 )٥/٥١٦(القناع  للبهوتي

والـــــشريعة طافحــــة مــــن تــــبعض األحكــــام وهـــــو     :" ويف هــــذا يقــــوا ابــــن القــــيم     – (٢)

حمـــــض الفقـــــه وقـــــد جعـــــل ا ســـــبحانه البنـــــت مـــــن الرضـــــاعة بنتـــــا يف احلرمـــــة   

ــور      ــد مجهــــ ــى عنــــ ــت الزنــــ ــذلك بنــــ ــرياث واإلنفاق،وكــــ ــة يف املــــ ــة وأجنبيــــ واحملرمــــ

ــا يف    ــاح وليــــــست بنتــــ ــريم النكــــ ــة بنــــــت يف حتــــ ــل  . املــــــرياثاألمــــ ــذلك جعــــ وكــــ

الــــنيب صــــلى ا عليــــه وســــلم ابــــن وليــــدة زمعــــة أخــــا لــــسودة بنــــت زمعــــة يف            

ــة     ــشبه بعتبـــ ــل الـــ ــر ألجـــ ــا يف النظـــ ــراش وأجنبيـــ ــة   .." الفـــ ــل الذمـــ ــام أهـــ  -أحكـــ

ــر : دراســــــة وحتقيــــــق ــد الــــــرؤوف سعد،الناشــــ ــة : طــــــه عبــــ دار الكتــــــب العلميــــ

 )٣٠٥ / ١. (م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الثانية :  لبنان،الطبعة –بريوت 
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  اخلامتة
  

ــام يف                                 احلمـــــد  الـــــذي أعـــــ  ــة مـــــا تيـــــسر مـــــن أحكـــ                                                                  انين علـــــى كتابـــ
          وذلـــــك  ،                                                                                     هـــــذا البحـــــث الـــــذي يـــــشكل أمهـــــا القـــــضايا الطبيـــــة خطورة      

ــام         ــن أحكــ ــاً مــ ــشخص طبيــ ــوت الــ ــم مبــ ــى احلكــ ــب علــ ــا يرتتــ ــورة مــ                                      ً                                                         خلطــ
ــة خطرية ــثري مــــن األحكــــام الــــشرعية الثابتــــة          ،              فقهيــ                                                                                   قــــد تــــصطدم مــــع كــ

   .                                وما يرتتب على احلكم مبوته من أحكام  ،         بشأن امليت
ــاً للفا ــث قـــــسمته            ً          وحتقيقـــ ــذا البحـــ ــداد هـــ ــن وراء إعـــ ــوة مـــ ــدة املرجـــ                                                                                  ئـــ

ــر     ــالمي والفكــــ ــر اإلســــ ــني الفكــــ ــا بــــ ــت فيهــــ ــة مباحــــــث قارنــــ                                                                                                     إىل أربعــــ
ــه اخلالف ،    الطيب ــذا اخلالف   ،                وأوجــــ ــى هــــ ــة علــــ ــام املرتتبــــ ــا  ،                                                     واألحكــــ           ومــــ

ــاراتي يف     ــادي اإلمـــ ــانون االحتـــ ــالمي والقـــ ــه اإلســـ ــع الفقـــ ــه جممـــ ــهى إليـــ                                                                                                   انتـــ
   .          هذه القضية

   :                 هي كثرية أذكر أمهها                              وأهم النتائج اليت توصلت إليها ف
ــسد          . ١ ــن اجلــ ــروح مــ ــروج الــ ــو خــ ــة هــ ــدى العامــ ــروف لــ ــو معــ ــا هــ ــوت كمــ                                                                                                       املــ

                                                                                                                  أي أن املــــــوت ال ينــــــزل  باإلنــــــسان واليقــــــال عنــــــه إنــــــه قــــــد مــــــات إال بعــــــد أن  

   .                    تفارق الروح اجلسد كله

   الــــــذي عليــــــه كــــــثري مــــــن األطبــــــاء إىل أن مــــــوت الــــــدماغ تعــــــبري علمــــــي                                                                                                          

ــا    ــا يـــــسمى بـــ ــزول املـــــوت بـــــصاحبه وأن مـــ                            ملوت الكلـــــي احلقيقـــــي                                                                                   دقيـــــق عـــــن نـــ

ــاء      ــإن هــــــؤالء األطبــــ ــن ثــــــم فــــ                                                                                                                   الخيتلــــــف عــــــن املــــــوت الــــــدماغي بــــــشي، ومــــ

                                                                                                             اليــــرتددون يف تطبيــــق  أحكــــام املــــوت  ونتائجــــه علــــى مــــن قــــد ثبــــت بالــــدليل           

   .                     الطيب الصحيح موت دماغه

    ــدماغ ــوت الــــ ــار مــــ ــن آثــــ ــس    :                                             مــــ ــف اإلدراك واحلــــ ــستمرة وتوقــــ ــة املــــ                                                              الغيبويــــ

                                 ف التــــــــنفس واســــــــرتخاء                                                                                  بــــــــشكل كلــــــــي وفقــــــــد احلركــــــــة  اإلراديــــــــة وتوقــــــــ
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ــيت       ــسات الــــــ ــائر املنعكــــــ ــاب ســــــ ــع غيــــــ ــصر مــــــ ــخوص البــــــ ــضالت وشــــــ                                                                                                                   العــــــ

ــني   ــا العــــ ــستجيب هلــــ ــد      .                                  تــــ ــزة قــــ ــة املتميــــ ــة واألدويــــ ــزة احلديثــــ ــري أن األجهــــ                                                                                غــــ

         ً     ً                                                                                          تلعـــــب دوراً كـــــبرياً يف تـــــوفري  التـــــنفس االصـــــطناعي مل أصـــــيب هبـــــذا املـــــوت          

  .                                                       ويف تنظيم ضغط الدم  وسريانه يف جسمه  ومده باحلرارة الالزمة 

 ــام الــــــشرعية           ينب ــب عليهــــــا األحكــــ ــاة الــــــيت ترتتــــ ــي أن ال حيكــــــم  بالوفــــ                                                                                                           غــــ

ــة       ــيقني مفارقـــ ــل بـــ ــة بـــ ــع  اآللـــ ــرد رفـــ ــا مبجـــ ــايا  وحنوهـــ ــاذ الوصـــ ــالتوارث وإنفـــ                                                                                                                     كـــ

ــضاء    ــع األعــــ ــن مجيــــ ــدن عــــ ــروح  البــــ ــاب    ،                                                           الــــ ــن بــــ ــة  مــــ ــذه احلالــــ                                                     واحلكم يف هــــ

  .           تبعض األحكام

ـــ        ــرب شـ ــشأن يعتــ ــذا الــ ــالمي يف هــ ــه اإلســ ــع الفقــ ــه جممــ ــهى إليــ ــا انتــ ــاالً ملــ    ً رعاً      ً                                                                                                     إعمــ

ــاة     ــع األحكــــــام املقــــــررة شــــــرعاً للوفــــ                                              ً                                                                 أن الــــــشخص قــــــد مــــــات، وترتتــــــب مجيــــ

   :                                             عند ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العالمتني التاليتني

ــم األطبـــــاء بـــــأن هـــــذا         - ــاً تامـــــاً، وحكـــ ــسه توقفـــ ــف قلبـــــه، وتنفـــ                            ً     ً                                                                          إذا توقـــ

   .                 التوقف ال رجعة فيه

        هنائيــــــــاً، وحكــــــــم إذا تعطلــــــــت مجيــــــــع وظــــــــائف دماغــــــــه تعطــــــــيال                                                                     ً                                     

                                                                               ون اخلـــــرباء بـــــأن هـــــذا التعطيـــــل ال رجعـــــة فيـــــه، وأخـــــذ                            األطبـــــاء االختـــــصاصي

  .              دماغه يف التحلل

  ويف اخلتام فإن البحث يوصي بـ                           :  

ــى       -  ١ ــم علـــــ ــسرع يف احلكـــــ ــورة التـــــ ــاء خبطـــــ ــدى األطبـــــ ــوعي لـــــ ــة الـــــ                                                                                                             تنميـــــ

  .                                   وذلك خلطورة اآلثار املرتتبة يف هذا الشأن ،           الشخص باملوت

                                                                                                         عمـــــل موســــــوعة طبيــــــة جتمـــــع فيهــــــا كافــــــة األحكـــــام الــــــواردة يف هــــــذا     -  ٢

ــش ــى              الـــــ ــم علـــــ ــه يف احلكـــــ ــول عليـــــ ــداً يعـــــ ــا معتمـــــ ــصدرا طبيـــــ ــون مـــــ                             ً                                                                                 أن لتكـــــ

  .           الشخص باملوت

 وآخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني

 



       
 

 ٥٩٢ 
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  أهم املصادر واملراجع

ــة    . ١ ــل الذم ــق  ،                       أحكــام أه ــرؤوف سعد،الناشــر     :                   دراســة وحتقي ــد ال ــه عب     دار   :                                    ط
   . م    ٢٠٠٢  -     هـ     ١٤٢٣        الثانية   :                لبنان،الطبعة –                   الكتب العلمية بريوت 

    )    ١٩٩٣    /   ١٥ (                                    نون تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية         أحكام قا  . ٢
ــسقا،         . ٣ ــسيد ســالمة ال ــروح واجلــسد، ال ــاة وال ــوت واحلي       ، دار  ) ط . د (                                                                        أســرار امل

    ). ت . د (                  الفضيلة، القاهرة، 
ــدائم،         . ٤ ــانوني، أمحــد عبدال ــل الق ــسان ضــمن التعام   ،  ) ط . د (                                                                            أعــضاء جــسم اإلن

  . م    ١٩٩٩                    منشورات احلليب، بريوت، 
               دار الثقافـة    ،                علـى الـسالوس     /  د ،                              لقـضايا الفقهيـة املعاصـرة                            االقتصاد اإلسـالمي  وا      . ٥

  .  هـ    ١٤١٦ ،           الطبعة األوىل ،    بقطر
   ). ت . د (                    ، دار املعرفة، بريوت،  ) ط . د (                           األم، حممد بن إدريس الشافعي،   . ٦
                                                                                                   أنـــيس الفقهـــاء يف تعريفـــات األلفـــاظ  املتداولـــة  بـــني الفقهـــاء تـــأليف قاســـم            . ٧

  .  هـ    ١٤٠٧               الطبعة الثانية  ، ة                             أمحد الكبيسي،نشر دار الوفاء جبد /      حتقيق د ،       القونوي
                حممد سعيد البوطي /                     بداية احلياة وهنايتها،د  . ٨
ــيين، ط       . ٩ ــن أمحــد الع ــود ب ــة يف شــرح اهلدايــة، حمم ــريوت،   ١                                                             البناي                         ، دار الفكــر، ب

  . م    ١٩٨٠     هـ ـ     ١٤٠٠
  :                                                                                            التذكرة يف أحكـام املـوتى وأمـور اآلخـرة، لإلمـام حممـد بـن أمحـد  القـرطيب، تـح                    .  ١٠

  . م    ٢٠٠٢            ديث، األزهر،         ، دار احل ) ط . د (                     عصام الدين الصبابطي، 
ــاني، ط    .  ١١ ــد اجلرجـ ــن حممـ ــي بـ ــة، بـــريوت،   ١                                                  التعريفـــات، لعلـ                                      ، دار الكتـــب العلميـ

  . م    ١٩٨٣     هـ ـ     ١٤٠٣
     هــ      ١٤٢١  -         بـريوت  -                                            مفاتيح الغيب ـ طبـع دار الكتـب العلميـة       :             تفسري الرازي   .  ١٢

  .    األوىل  :            م،الطبعة     ٢٠٠٠  -
      ســسة   مؤ  :                                    حتقيــق محــد حممــد شاكر،الناشــر  -  )               تفــسري الطــربي (                جــامع البيــان   .  ١٣

  .   م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢٠   ،    األوىل  :                الرسالة،الطبعة 

                                     أبـو احلـسني مـسلم بـن احلجـاج            :                                             اجلامع الصحيح املسمى صـحيح مـسلم،املؤلف          .  ١٤
  .             دار اجليل بريوت  :                                  بن مسلم القشريي النيسابوري،الناشر 



       
 

 ٥٩٣ 
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    دار   :                                               أمحـد الربدونـي وإبـراهيم أطفيش،الناشـر           :         حتقيـق      ،                    اجلامع ألحكام القرآن    .  ١٥
    م    ١٩٦٤  -   هـ     ١٣٨٤   ،       الثانية  :              قاهرة،الطبعة     ال–             الكتب املصرية 

                                                                                           حاشية إعانة الطالبني لعثمـان بـن حممـد الـدمياطي علـى حـل ألفـاظ فـتح املعـني                    .  ١٦
   .                 ، دار الفكر، بريوت ٢                                                لشرح قرة العني مبهمات الدين لعبدالعزيز املليباري، ط

  ،  ) ط . د (                                                                     حاشية الشيخ أمحد بن حممد الـصاوي املـالكي علـى الـشرح الـصغري،             .  ١٧
  .          ف، القاهرة         دار املعار

                                                                                          حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة ابــن أبــي زيــد القريوانــي يف   .  ١٨
  .                 ، دار الفكر، بريوت ) ط . د (                 مذهب اإلمام مالك، 

                                                                                          حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة ابــن أبــي زيــد القريوانــي يف   .  ١٩
  .                 ، دار الفكر، بريوت ) ط . د (                 مذهب اإلمام مالك، 

ــاء وط   .  ٢٠ ــة األولي ــدا األصــبهاني،                          حلي ــن عب ــيم أمحــد ب ــي نع                                                                    بقــات األصــفياء، أب
  .                         ، دار الكتب العلمية، بريوت ) ط . د (

ــدا األصــبهاني،         .  ٢١ ــن عب ــيم أمحــد ب ــي نع ــاء وطبقــات األصــفياء، أب ــة األولي                                                                                        حلي
  .                         ، دار الكتب العلمية، بريوت ) ط . د (

ــسان د   .  ٢٢ ــق اإلن ــار   /                   خل ــى الب ــد عل ــة    ،                     حمم ــب العلمي ــة دار الكت ــريوت -                                 طبع   -         ب
  .    األوىل  :            م،الطبعة     ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢١

           ، املطبعــة  ٢                         إبــراهيم باشــا حــسن، ط  .                                       الدســتور املرعــي يف الطــب الــشرعي، د  .  ٢٣
  .  هـ    ١٣٠٦                    الطبية الدرية، مصر، 

                                                                                      رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبـصار، حملمـد أمـني عمـر بـن عابـدين،                 .  ٢٤
  . م    ٢٠٠٣     هـ ـ     ١٤٢٣                                   طبعة خاصة، دار عامل املكاتب، الرياض، 

ــسيد حممــود األلوســي                   روح املعــاني يف  .  ٢٥ ــاني، ال ــسبع املث                                                                           تفــسري القــرآن العظــيم وال
  .                        ، مكتبة إمدادية، باكستان ) ط . د (          البغدادي، 

ــسنة          .  ٢٦ ــاب وال ــن الكت ــدالئل م ــاء بال ــوات واألحي ــى أرواح األم ــروح يف الكــالم عل                                                                                          ال
                                                                          حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا ابن القـيم اجلوزية،الناشـر             :         واملؤلف  

    م    ١٩٧٥  -      ١٣٩٥   ،      بريوت-        العلمية           دار الكتب   : 
             ، دار ابـــن  ١                                   ، حممـــد بـــن صـــاحل العثـــيمني، ط          املـــستقنع                             الـــشرح املمتـــع علـــى زاد   .  ٢٧

  .  هـ    ١٤٢٣               اجلوزي، الدمام، 
                حممـد سـيف و       .                حييى شريف و د     .                                         الطب الشرعي والبوليس الفين اجلنائي، د       .  ٢٨

  .                           ، مكتبة القاهرة احلديثة، مصر ) ط . د (         حممد عديل،   .  د



       
 

 ٥٩٤ 
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                                                    ين يف البحــث عــن اجلرميــة، عبــد احلميــد املنــشاوي،                             الطــب الــشرعي ودوره الفــ  .  ٢٩
  . م    ١٩٩٣                              ، دار الفكر اجلامعي، األزاريطة،  ) ط . د (

                       مدحيــة فــؤاد اخلــضري،   .                                                      الطــب الــشرعي ومــسرح اجلرميــة والبحــث اجلنــائي، د   .  ٣٠
  .           ، دار ناصيف ) ط . د (

  . م    ١٩٩٢                 طبعة نقابة احملامني  ،               صالح الدين مكارم  .               الطب الشرعي، د  .  ٣١
                              ومـــا بعـــدها، القـــاهرة   ٨١                  طـــب الـــشرعي ص                     حممـــد ســـليمان، ال  .            الطبيـــب د  .  ٣٢

  . م    ١٩٥٩
                              ً                                                العقيدة اإلسالمية ومذاهبها، نقال ًعن اإلسالم يتحدى، مدخل إىل علـم اإلميـان،              .  ٣٣

             ، املختـــار   ٣                                                              ظفـــر اإلســـالم خـــان، تقـــديم، عبدالـــصبور شـــاهني، ط       :        ترمجـــة
  . م    ١٩٧٣                 اإلسالمي، القاهرة، 

                      مام األعظم أبي حنيفـة                                                      الفتاوى اهلندية املسماة بالفتاوى العاملكريية يف مذهب اإل    .  ٣٤
  .                              ، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت ٤                             النعمان، للعالمة الشيخ نظام، ط

                                 يوسـف عبـدالرحيم بـوبس ونـدى       .                                   ً           الفرق بني  موت الدماغ وموت املـخ طبيـاً، د        .  ٣٥
                                                                                          حممد الدقر، عـدد خـاص مـن أحبـاث مـؤمتر الطـب والقـانون، الـذي نظمتـه كليـة                  

ــة  ا    ــع كلي ــانون بالتعــاون م ــشريعة والق ــة،                                                   ال ــوم الطبي ــة  ) ط . د (                           لطــب والعل           ، جامع
  . م    ١٩٩٨     هـ ـ     ١٤١٩         اإلمارات، 

  .  هـ    ١٤٠٧                                                 فقه النوازل لبكر أبو زيد مكتبة الرشد الطبعة األوىل   .  ٣٦
    م    ٢٠٠٨     لسنة     )   ١٠  (                                  قانون املسؤولية الطبية االحتادي رقم   .  ٣٧
                                                                                   قرارات وتوصـيات جممـع الفقـه اإلسـالمي املنبثـق مـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي،               .  ٣٨

ــس   ــسيق عبـــد الـ ــشؤون اإلســـالمية،    ٤                تار أبوغـــدة، ط                        تنـ                                            ، وزارة األوقـــاف والـ
  . م    ٢٠٠٣     هـ ـ     ١٤٢٣        الدوحة، 

                                                                                      الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـل، حممـود بـن عمـر              .  ٣٩
  .                  ، دار املعرفة، بريوت ) ط . د (         الزخمشري، 

ــووي،       .  ٤٠ ــن شــرف الن ــدين ب ــي ال                ، دار الفكــر،  ) ط . د (                                                              امــوع شــرح املهــذب، حمي
  .    بريوت

ــى  .  ٤١ ــن حــزم،          احملل ــن أمحــد ب ــي ب ــصر،    ) ط . د (                                   ، لعل ــة، م ــة العربي ــة اجلمهوري                                          ، مكتب
  . م    ١٩٦٨     هـ ـ     ١٣٨٨

  ،  ٢                       عبدالـسالم هـارون، ط      :                                                    معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكريا، تح          .  ٤٢
  . م    ١٩٧٢    هــ     ١٣٩٢                        مطبعة احلليب وأوالده، مصر، 



       
 

 ٥٩٥ 
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                        عبـدا بـن عبداحملـسن     :                                                                 املغين، ملوفـق الـدين عبـدا بـن أمحـد بـن قدامـة، تـح                .  ٤٣
  . م    ١٩٨٧     هـ ـ     ١٤٠٧               ، هجر للطباعة،  ١                            الرتكي وعبدالفتاح حممد احللو، ط

                 ، عـامل الكتـب،    ) ط . د (                                                        املواقف يف علم الكالم، لعبـدا لـرمحن بـن أمحـد اإلجيـي،          .  ٤٤
  ، ) ت . د (       بريوت،  

                                 دراسة علمية حول أهم األحباث                 ندى الدقر،  /                                موت الدماغ بني الطب واإلسالم د       .  ٤٥
  . م    ١٩٩٦                         م الطبية بالكويت يف ديسمرب                                  املقدمة لندوة املنظمة اإلسالمية للعلو

                                                                                    موت الدماغ، صفوت حسن لطفـي، دراسـة علميـة حـول أهـم األحبـاث املقدمـة                    .  ٤٦
  . م    ١٩٩٦                                                   لندوة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت يف ديسمرب 

          املكتبــة   ،                                     أبــو مــصطفى عبــد احلــي الفرماوى     .   د -                            املــوت يف الفكــر اإلســالمي     .  ٤٧
  .       القاهرة ،       األزهرية

  ،  ٣                                                        خمتـار املهـدي، جملـة جممـع الفقـه اإلسـالمي، العـدد            .             اإلنسانية، د              هناية احلياة     .  ٤٨
  . م    ١٩٨٧      هـ ـ    ١٤٠٨

                                                                                             اهلداية شرح بداية املبتدى لعلي بن أبي بكـر املرغينـاني وهـي مطبوعـة مـع فـتح                      .  ٤٩
  . م    ١٩٧٠     هـ ـ     ١٣٨٩                   ، دار الفكر، بريوت،  ١                   القدير البن اهلمام، ط

ــه، د   .  ٥٠ ــه وفقهـ ــر، ط   .                                والطبيـــب أدبـ ــري أمحـــد الـــسباعي وآخـ ــم،  ١                                    زهـ                 ، دار القلـ
  . م    ١٩٩٣     هـ ـ     ١٤١٣      دمشق، 

                                                                                    الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب ا العزير للدامغاني طبعة الـس األعلـى للـشؤون              .  ٥١
  .    هـ    ١٤١٦        اإلسالمية 

 

 



       
 

 ٥٩٦ 
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  فهرس املوضوعات

 الصفحة وع ــــــــــاملوض

 ٥٥١ تقديم

 ٥٥٥ خطة البحث

 ٥٥٦ .حتديد مفهوم املوت بني الدين والطب والقانون:املبحث األول

 ٥٥٧ داللة املوت يف اللغة واالصطالح الشرعي:املطلب األول

 ٥٦٥ املوت من الناحية الطبية  والقانونية:املطلب الثاني

ــاني ــاء يف    :                    املبحــــث الثــ ــاء والفقهــ ــني األطبــ ــاس اخلــــالف بــ                                                      أســ

                                                   التفرقة بني املوت الشرعي والطيب واآلثار املرتتبة على ذلك

  

٥٦٩ 

أ احلياة ومتى تنتهي  وذلك يف بيان متى تبد:املطلب األول

 كيان اإلنسان؟

  

٥٦٩ 

 ٥٧٢ األثر املرتتب على هذه األحكام:املطلب الثاني

 ٥٧٥ عالمات املوت بني الشرع والطب:املبحث الثالث

 ٥٧٥ عالمات املوت يف نظر الشرع:املطلب األول

 ٥٨١ عالمات املوت يف الطب:املطلب الثاني

 ٥٨٥ فقه اإلسالمي  موقف جممع ال:املبحث الرابع

 ٥٩٠ اخلامتة

 ٥٩٢ أهم املصادر واملراجع 

 ٥٩٦ فهرس املوضوعات 

 



       
 

 ٥٩٧ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 املوت الرشعي والطبي واألحكام الفقهية املرتتبة عليهام 

   


