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 "2لوكم أيكم أحسن عمالً وىو العزيز الغفور( "ادللك /ػب) احلمد هلل الذي خلق ادلوت واحلياة لي
من ادلوت حبيبو وخريتو من خلقو دمحم صلى هللا  كل نفس ذائقة ادلوت ( ومل ينج    والقائل سبحانو وتعايل )

 يتوف ( ت وإهنم م  عليو وسلم . قاؿ تعاىل ) إنك مي  
عند ادلسلمني السنتلف عن تعريفو يف احلضارات اإلنسانية ادلختلفة واألدايف ادلتباينو. فقد :تعريف املوت* 

يوف واليوانف والصينيوف واذلنادكة واليهود والنصارى وادلسلموف على أف ادلوت إتفق الفراعنة والبابليوف واآلشور 
 ىو مفارقة الروح للجسد .

مث أختلفوا بعد ذلك إختالفات كثرية يف ىذه الروح . وىل تعود إىل اجلسد نفسو أـ إىل جسد آخر كما يزعم 
 ادكة والشنتو حيث يقولوف بتناسخ األرواح .نالبوذيوف واذل

ذلا من نعيم أوعذاب والروح سللوقة  الروح من اجلسد إىل ماأعدـ اإلسالمي للموت ىو إنتقاؿ وادلفهو 
للجسد . قاؿ إبن القيم يف   مفارقتها  ، مث ىي خالدة. وادلقصود دبوهتا ىومربوبة ، خلقها هللا سبحانو وتعاىل 

جها منها ، فإف أريد دبوهتا ألجسادىا وخرو كتاب الروح : والصواب أف يقاؿ اف موت النفس ىو مفارقتها 
 دـ وتضمحل وتصري عدماً زلضاً فهي الدتوت هبذا اإلعتبارىذا القدر ، فهي ذائقة ادلوت ، وإف أريد أهنا تع  

". 
ويقوؿ فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رمحو هللا يف حبثو القيم " أجهزة اإلعاش وحقيقة الوفاة بني الفقهاء 

 مفارقة الروح البدف "  واألطباء" : "إف حقيقة الوفاة ىي
فإذا كاف فيو  األمل . ويقوؿ اإلماـ الغزايل يف كتاب إحياء علـو الدين : " إف كل عضو الروح فيو فال زنس  

 (4/464الروح فادلدرؾ لألمل ىو الروح . " ) األحياء ج 
ل ادلوت الذي وك  هللا سبحانو وتعاىل مالئكة يقوموف إبخراج الروح من البدف ) قل يتوفاكم ملك  وقد وكل  

( }  {وقاؿ تعاىل ) إف الذين توفاىم ادلالئكة ظادلي أنفسهم44بكم مث إىل ربكم ترجعوف( } السجدة:



وقاؿ تعاىل ) ولو ترى إذ الظادلوف يف غمرات ادلوت وادلالئكة ابسطوا أيديهم أخرجوا  {79 النساء :
 {79 : } األنعاـ أنفسكم (

سيل نفسو مثل القطرة من فم الدالء ، وأما الكافر وادلنافق فتنزع روحو نزعاً وسنفف هللا النزع عن ادلؤمن حىت ت
 ود ادلبلل من كومة الصوؼ.سف  حىت خترج كما سنرج ال

 صارخاً وحركة املذبوح : حكم املولود إذا مل يستهل  
ن ماجو عن جابر بن عبد هللا " )أخرجو أبو داود والبيهقي (. وأخرج إب ادلولود ورث إذا أستهل : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 " واإلستهالؿ ىو الصراخ عند الوالدة . لهقولو " قضى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " اليرث الصيب حىت يست
يما سوى فجاء يف ادلوسوعة الفقهية " وتعرؼ حياتو )أي ادلولود(ابإلستهالؿ صارخاً. وأختلف الفقهاء 

 ىت يستهل صارخاً ، وىو ادلشهور عن اإلماـ أمحد " .اإلستهالؿ. فقالت طائفة : اليرث ح
ويرى اإلماـ مالك إذا مل يستهل صارخاً مل يعترب حياً. قاؿ إبن ادلاجشوف :" إف العطاس يكوف من الريح ، 

 ( " Sphincterوالبوؿ من إسًتخاء ادلواسك )أي العضالت العاصرة 
 "ؾ أو ابؿ أو رضع ، ولو حتروال سقط مامل يستهل صارخاً "ويقوؿ خليل بن إسحاؽ : 

 وقد إختلفوا يف احلركة والرضاع والعطاس !! وخاصة الرضاع فال شنكن أف يرضع الطفل من الثدي وىو ميت
 كما قاؿ ادلازري .  ،

طاؿ زمن تنفسو . أما ماعدا  ابلتايلالثدي  وإذا مل يكن للمولود حياة  مستقرة مثل إستهاللو صارخاً أو مص  
يل اليرث.وال بد أف تكوف االيسرية واإلختالج والتنفس اليسري الزنكم لو هبا ابحلياة وابلتذلك من احلركة 

ة ىي أف يف كتابو " ادلنثور من القواعد " بقولو : " احلياة ادلستقر   يفها الزركشرة . ويعر  للمولود حياة مستق  
ى يف الطب األفعاؿ اإلنعكاسية(... ة اإلختيارية دوف اإلضطرارية )وتسمكتكوف الروح يف اجلسد ، ومعها احلر 

 وأما حياة عيش ادلذبوح فهي اليت اليبقى معها إبصار وال نطق وال حركة إختيارية "
 {2/401: ادلنثور من القواعد ج ي} الزركش

( ؾ " وإف أهناه )أي اجملين عليو( رجل إىل حركة مذوح أبف مل 9/41,46وقاؿ الرملي يف هناية احملتاج )ج
 ار ونطق وحركة وإختيار ..."يبق فيو إبص

فإذا وصل الشخص إىل حركة ادلذبوح ، ومع ذلك كاف يتنفس بدوف آلو ويتحرؾ حركة إضطرارية ) أي أفعاؿ 
تاً . رغم أنو قلبو اليزاؿ ينبض ودورتو مي   إنعكاسية(، وقد فقد النطق والبصر واإلدراؾ، فإنو يعترب عندىم

 آلة تنفس صناعي ويتحرؾ لكن حركات غري إرادية. الدموية التزاؿ جارية، وىو يتنفس بدوف
 



 عالمات املوت : 
 عن أـ سلمة اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : " إف الروح إذا قبض اتبعو البصر " أخرجو مسلم .

الكفني ، وعالمات ادلوت عند الفقهاء ىي: إنقطاع النفس وإسًتخاء القدمني وعدـ إنتصاهبما ، وإنفصاؿ 
وميل األنف وإمتداد جلدة الوجو وإخنساؼ الصدغني ،وتقلص اخلصيتني إىل فوؽ مع تديل الصفن وبرودة 

  العالمات.)إىل تغري  اإلنتظار حىت تتبني   البدف . فإف حدث شك أو مات الشخص فجأة فعلى ادلشخص  
 الرائحة(.

هم عند الكالـ عن ادلوت .وأما بثوا عنها يف كتالفقهاء قط نبض القلب والدورة الدموية ومل يتحد ؼ  ومل يعر  
ومع تقدـ الطب ظهرت أذنية التنفس وأذنية الدورة  .يو النفس فلم يوضحوا كيفية اإلستدالؿ عل فتوق

الدموية وإمكانية اإلنقاذ حىت لو توقف القلب عن العمل لعدة دقائق . وأما يف عمليات القلب ادلفتوح 
 ت إلف الدورة الدموية التتوقف، والتنفس يستمر عرب ادلنفسوفيمكن إيقاؼ القلب لعدة ساعا

( Ventilator ) .  
 مفهوم املوت عند األطباء : 

ادلوت عند األطباء ىو هناية احلياة يف البدف اإلنساين بتوقف القلب والدورة الدموية والتنفس توقفاً الرجعة 
اتماً الرجعة فيو. ودبا أف جذع الدماغ يتحكم يف  فيو، أو توقف الدماغ دبا فيو جذع الدماغ عن العمل توقفاً 

الدورة الدموية والقلب والتنفس فإف موت جذع الدماغ يؤدي الزلالة إىل توقف القلب والتنفس . ولكن 
شنكن بواسطة األجهزة والعقاقري اخلاصة أف يستمر القلب يف النبض والدـ يف اجلوالف يف اجلسم، بينما 

نطق واإلدارؾ واحلركة واإلحساس . وقد تبقى بعض األفعاؿ اإلنعكاسية وىو مامساه الشخص قد فقد دتاماً ال
 ل .الفقهاء السابقوف احلركة اإلضطرارية ادلوجودة يف ادلذبوح أو ادلولود الذي مل يسته  

،وىي  وادلوت عند األطباء ىو موت اإلنساف ككل وابلتايل عدـ القدرة على اإلحتفاظ خبالاي جسمو حيو
نقطة الال عودة ، ومهما بذؿ األطباء من زلاوالت اإلنقاذ واإلسعاؼ فإف اجلسم يسري يف طريق التحلل التاـ 

 واإلنتهاء.
فيو حبيث يفقد الشخص قدرتو على اإلحساس وإذا توقفت الدورة الدموية وتوقف التنفس توقفاً الرجعة 

واحلركة والنطق والسمع والبصر كما يفقد قدرتو على التنفس فإف خالايه الدتوت كلها دفعة واحدة . وأوؿ 
اخلالاي مواتً خالاي الدماغ ففي بضع دقائق من توقف الدورة الدموية دتوت خالاي الدماغ وتتبعها الكبد 

ساعة من دوف  24و 42خالاي اجللد وقرنية العني والعظاـ فًتة تًتاوح مابني  والقلب والكلى ، بينما دتكث



 (لليفني لدة تربيد . كما شنكن تربيد اخلالاي واألنسجة وإبقاؤىا حيو دلدة طويلة، فيمكن تربيد اخلالاي ادلو  
Fibroblasts (  واحليواانت ادلنوية واللقائح( Zygotes ) . عشرات السنني 

يف ظروؼ معينة ، وإدنا ىو موت اإلنساف ككل ،  د موت اخلالاي أو اإلحتفاظ هبا حية  س رلر  ولكن ادلوت لي
وابلتايل عدـ قدرة اجلسم على اإلحتفاظ خبالاي جسمو حيو ) يف بدنو( وىي نقطة الالعودة ،مهما بذؿ 

 األطباء من زلاوالت اإلنقاذ إلف اجلسم سائر حنو التحلل واإلنتهاء . 
ادلوت يف كتابو " ألف ابء موت ( Christopher Pallis ) تور كريستوفر ابليس ؼ  الدكوقد عر

ابإلضافة إىل فقداف اتـ الرجعة  اديةة اإلر كجذع الدماغ " أبنو فقد اف اإلدارؾ واإلحساس والقدرة على احلر 
 فيو للقدرة على التنفس " وىو مايتفق مع ماذكرانه آنفاً .

 موت الدماغ : 
كل الدماغ ( زندث يف حاالت الشنق وحاالت القصاص . فعندما يشنق اإلنساف أو الدماغ )  موت إف 

 يضرب عنقو ابلسيف تتوقف الدورة الدموية عن الدماغ توقفاً الرجعة فيو.
 . بل يستمر ادلذبوح يف احلركة غري اإلرادية ولكن القلب يستمر يف النبض والتدفق لعدة دقائق

. وىو أمر مشاىد عند ذبح دجاجة أو خروؼ أو غريه من احليواانت  ) اإلضطرارية ( كذلك لعدة دقائق 
 ويظل احليواف يركل ويرفس دلدة قد تصل إىل نصف ساعة .

 تشخيص موت الدماغ : 
من  وجود شخص مغمى عليو إغماء كامالً ) أي فقد النطق واإلدراؾ واإلحساس ابألمل واحلركة  :  البد أوالً 

 اإلرادية والسمع والبصر ( .
 .  Ventilatorاليتنفس إال بواسطة جهاز ادلنفسو اثنياً: 
تشخيص سبب ىذا اإلغماء وفقداف التنفس ، ويوضح إصابة أو مرضاً يف جذع الدماغ أو الدماغ اثلثاً :

 أبكملو .
عدـ وجود أسباب تؤدي إىل اإلغماء ادلؤقت مثل تعاطي الكحوؿ أو العقاقري أو إخنفاض شديد يف  رابعاً: 

أو إحدى ،كلوي أو كبدي أو فشل،أو إخنفاض شديد فيو،ـ / أو إرتفاع شديد يف سكر الدـضغط الد
 اخل . وىي أسباب رنب معاجلتها أوالً . .الغدد الصماء ..

ة جسمو ليصل ئقة ثلجية وبرد جسمو ، فال بد من إعادة تدفطأف اليكوف اإلنساف قد وقع يف من خامساً :
 . مئوايً )من الشرج( 91,1فوؽ درجة 

 



 ثبوت الفحوصات الطبية اليت تدؿ على موت الدماغ وتتمثل يف اآليت :  سادساً :
 عدـ وجود األفعاؿ ادلنعكسة من جذع الدماغ ، وىي فحوصات متعددة. - أ

 عدـ وجود التنفس بعد إيقاؼ ادلنفسو وبشروط معقدة . - ب

د أي دورة دموية يف ، وعدـ وجو    EEGفحوصات أتكيدية مثل ختطيط )رسم( ادلخ الكهرابئي    -ج  
 أو غريىا من الفحوصات . الدماغ بعد تصوير الشرايني الدماغية األربعة ، أو بفحص ادلواد ادلشعة

ساعة ابلنسبة للطفل و  42ساعات ابلنسبة للبالغ و  6فإذا مت ىذا التشخيص ودتت إعادة الفحص بعد مرور 
بواسطة طبيبني سلتصني فإف ذلك التشخيص   ساعة ابلنسبة لألطفاؿ الرضع ) أقل من سنو ( 44إىل  24

 ادلسجل وادلوثق يعترب إعالانً للوفاة لذلك الشخص .
 

 الفتاوي الصادرة يف هذا الصدد 
 5/2/1444واتريخ  6619فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برقم  (1)

مل على تشغيل القلب : يف احلاالت اليت تستلـز حالة ادلريض أو ادلصاب وضعو حتت أجهزة تع 2س
 24والتنفس يف آف واحد ميكانيكياً ، فإذا ثبت من ختطيط مخ ادلريض الذي يعمل بشكل دوري خالؿ 

األمر ، ساعة أنو يف حالة أفقية )مسطح( فإف ذلك يفيد أف ادلخ توقف دتاماً وأنو اليعمل طيلة ىذه ادلدة 
ز يف ىذه احلالة إيقاؼ األجهزة اليت تقـو بتشغيل الذي يفيد من وجهة النظر الطبية وفاة ادلريض . ىل رنو 

القلب قد توقف بعد  أف القلب والتنفس أتوماتيكياً . ويهمنا أف نذكر أف الوفاة لن تعلن إال بعد التأكد من
 رفع ىذه األجهزة ، وظهور العالمات ادلتعارؼ عليها شرعاً .

شغل القلب وجهاز التنفس أتوماتيكاً، إذا كاف : إذا كاف الواقع كما ذكر ، جاز إيقاؼ األجهزة اليت ت2ج
القلب الينبض لوحده ، والتنفس الوجود لو إال ابألجهزة ألنو على ىذا يكوف ميتاً. وحركة القلب والتنفس 
إدنا ىي ابألجهزة الحياة الشخص، لكن رنب التأكد من موتو بعد رفع األجهزة وقبل إعالف ادلوت لكماؿ 

 أوجهها .
 

 ة للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائم
 

 
 



 بشأن أجهزة اإلنعاش  3/7/86/د5قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي  ) القرار رقم 
 م 1986إكتوبر  13-11املؤمتر الثالث بعمان األردن 

شرعاً للوفاة عن ذلك إذا تبينت فيو  يعترب شرعاً أف الشخص قدمات ، وتًتتب عليو مجيع األحكاـ ادلقررة  
 عالمتني التاليتني :إحدى ال

 إذا توقف قلبو وتنفسو توقفاً اتماً ، وحكم األطباء أبف ىذا التوقف الرجعة فيو. -4
إذا تعطلت مجيع وظائف دماغو تعطالً هنائياً. وحكم األطباء اإلختصاصيوف اخلرباء أبف ىذا التعطل  -2

 الرجعة فيو ، وأخذ دماغو يف التحلل .

عاش ادلركبة على الشخص ، وإف كاف بعض األعضاء كالقلب مثالً اليزاؿ يف ىذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلن
 يعمل آلياً بفعل األجهزة ادلركبة .

 م ( 1987إكتوبر   21قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي )رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة يف 
ائف الدماغ تعطالً على جسمو أجهزة اإلنعاش رنوز رفعها إذا تعطلت مجيع وظ بتك  ادلريض الذي ر

هنائياً. وقررت جلنة من ثالثة أطباء إختصاصيني خرباء أف التعطل الرجعة فيو ، وإف كاف القلب والتنفس 
اليزاالف يعمالف آلياً بفعل األجهزة ادلركبة لكن الزنكم دبوتو شرعاً إال إذا توقف التنفس والقلب توقفاً اتماً 

 بعد رفع األجهزة .
 
 
 
 
 
 


