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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقـــدمة

مْل  َخ ُّل } الحمد هلل    بْل ُلوَخ ُل اةَخ لِذيَخ يَخ الْلحَخ وْل َخ وَخ يزُل الَّل ِذ   َخ َخ َخ الْلمَخ زِذ وَخ الْلعَخ هُل ًلا ۚ وَخ مَخ نُل عَخ سَخ حْل
مْل  َخ  ُل

، والصبلة والسبلم على الهادي البشٌر ، والسراج المنٌر ، وآله الطٌبٌن ، [2:الملك ]{ الْلؽَخ ُلورُل 

. وأصحابه أعبلم الدٌن 

متى تبدأ؟ ومتى تنتهً ؟ وذلك : فهذا بحث طبً دٌنً عن الحٌاة االنسانٌة الدنٌوٌة : وبعد     

.  حث فً تكون الجنٌن ، ونفخ الروح فٌهٌستدعً الب

خلق االنسان بٌن الطب )وبما أننً قد بحثت مراحل تكوٌن الجنٌن فً عدة كتب سابقة أهمها     

فقد ركزت القول هنا على موضوع نفخ الروح فً الجنٌن ، ومتى ٌحدث ذلك ، بناء ( والقرآن

( الشٌخان )أحادٌث صحٌحة أخرجها على ما ورد عن خٌر البرٌة صلى هللا علٌه وآله وسلم من 

:  ، وأولها حدٌث عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه قال 

إن أحدكم ٌجمع خلقه فً بطن أمه أربعٌن ٌوما ، ثم ٌكون علقة مثل ذلك ، ثم ٌكون مضؽة "    

 اكتب عمله ، ورزقه ، وأجله ،: مثل ذلك ، ثم ٌبعث هللا ملكا ، فٌإمر بؤربع كلمات ، وٌقال له 

" . وشقً أو سعٌد ، ثم ٌنفخ فٌه الروح

:  قال  –( صحٌحه)الذي أخرجه مسلم فً  –وحدٌث حذٌفة بن أسٌد      

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لٌلة بعث هللا ملكا فصورها ، وخلق سمعها وبصرها ، "          

" . ءٌارب أذكر أم أنثى ؟ فٌقضً ربك ما شا: وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال 

وقد شرحت الحدٌثٌن الشرٌفٌن مستعٌنا بما قاله علماء األمة ، وما توضحه أبحاث علم      

. األجنة الحدٌث ، وما فً ذلك من إعجاز مبهر

وتنبنً على فهم هذه االحادٌث أحكام شرعٌة ، فصلها علماء االسبلم االجبلء فً موضوع     

فخ الروح ، وهو مبة وعشرون ٌوما منذ وقد اجمعوا على حرمة االجهاض بعد ن. االجهاض 

( ٌوما منذ آخر حٌضة حاضتها المرأة ( 134)أو ما ٌساوي )التلقٌح 

ومع ذلك فقد أباحوا اإلجهاض ولو بعد نفخ الروح إذا كان استمرار الحمل سٌإدي الى وفاة      

صبح أمر شدٌد وهذا على أٌة حال أ. ال ٌضحى بحٌاتها من أجله ، فهً أصله : الحامل ، وقالوا 
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الندرة فً عالم الطب الٌوم ، إذ ٌمكن فً الؽالب إنقاذ األم ، واجراء عملٌة قٌصرٌة لتولٌد 

. الجنٌن قبل موعده ، وفً الؽالب ٌتم انقاذ األم وولٌدها

 

وقد تعرضُت لموقؾ الفقهاء األجبلء من المولود الذي لم ٌستهل صارخا ، والذٌن لم ٌعتبروا     

وكٌؾ أن . وشرحت ذلك بما فٌه الكفاٌة ، ل ، أو تعلم منه أمارات الحٌاة بٌقٌن حٌاته حتى ٌسته

الطب قد تقدم عما كان علٌه العهد فً تلك األزمنة الؽابرة ، حٌث كان ٌحكم على عدد كبٌر من 

بل ؼالبٌتهم  –وأن عدد كبٌرا من هإالء . الموالٌد بالموت ، ألنهم لم ٌبدإوا حٌاتهم بالصراخ 

ٌمكن انقاذهم بإذن هللا باالجراءات الطبٌة البسٌطة أو المعقدة ، حسبما تقتضٌه الحالة  –الساحقة 

 .

ثم تعرضت لمفاهٌم القلب والصدر ، والروح ، والنفس ، الرتباطها بمفهوم الحٌاة بدءا       

وانتهاء ، وشرحت ذلك من الناحٌتٌن الدٌنٌة والطبٌة شرحا وافٌا ، دون إطناب ، وبٌنت أوجه 

احٌاء )االتصال واالختبلؾ ، واعتمدت فً ذلك بصورة خاصة على االمام الؽزالً فً كتابه 

حٌث استطاع ان ٌوضح بجبلء هذه المفاهٌم ، بحٌث ٌمكن الجمع بٌن ما ٌقوله ( علوم الدٌن

.  الطب وعلم التشرٌح ، وبٌن ما ٌقوله العلماء االجبلء فً هذه النقاط 

لموت ، ومفهوم موت الدماغ ، واألدلة علٌه ، ومقارنته بما كان وتعرضت بعد ذلك لمفهوم ا    

ٌفهمه الفقهاء من حركة المذبوح ، حتى ٌنجلً الران والشك عن هذا الموضوع الذي اكتنفته 

. الظنون ، وأساءت فهمه الفهوم

 }:ولم ٌكن ؼرضً أبدا التعرض لعالم الذر ووجود الروح فً عالم الؽٌب ، قال تعالى       

مْل  َخلَخسْل ُل وَخ ِذ  هِذ مْل عَخ َخٰى  َخنْل ُلسِذ هُل دَخ هَخ هُلمْل وَخ َخشْل تَخ يَّل رِّل مْل  ُل هِذ هُلورِذ نْل ظُل مَخ مِذ نِذي آدَخ نْل بَخ بُّلكَخ مِذ  َخ َخ رَخ
 ْل  َخ

ااِذ ِذينَخ  ا ؼَخ نْل هَخٰ َخ ا عَخ نَّل ا  ُل ةِذ  ِذنَّل امَخ قِذيَخ مَخ الْل وْل قُلولُلوا يَخ ا ۛ   َخنْل تَخ نَخ دْل هِذ مْل ۖ   َخالُلوا بَخ َخٰى ۛ  شَخ بِّل ُل  {بِذرَخ

[ . 172: االعراؾ]

هدفً التعرض لعالم البرزخ ، وما ٌحدث لؤلرواح فٌها من نعٌم أو عذاب ، ومن ولم ٌكن    

.  صبلت بعالم األحٌاء 

كذلك لم ٌكن ؼرضً التعرض للحٌاة الخالدة األبدٌة فً جنات النعٌم ، أو فً لجات الجحٌم ،     

ا النُّل ُلوسُل }بعد البعث والنشور ، ودخول األرواح الى األجساد مرة أخرى  وِّل َخ ْل وَخ ِذ َخ  {زُل

. إذا زوجت األجساد باألرواح ، وعادت فٌها: ، قالوا [ 7: التكوٌر ]
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: فذلك كله خارج عن هدفً وؼرضً ، لهذا قصرت العنوان على الحٌاة اإلنسانٌة الدنٌوٌة     

وهو موضوع شابك بما فٌه الكفاٌة ، فاقتصرت علٌه الرتباطه . ومتى تنتهً؟ .. متى تبدأ؟ 

. وهللا ولً التوفٌق .. ة بقضاٌا طبٌة هام

 

هـ                                             الدكتور محمد علً البار 1424محرم 8جدة 

م 2002مارس  11
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 ال صل االول 

 متى تبد  الحياة اإلنسانية الدنيوية ؟

اٌتها فً صور متتابعة أخاذة ، تبهر العقل ، ، كما ٌحدثنا عن نهٌحدثنا القرآن الكرٌم عن بداٌة الحٌاة االنسانٌة 

.وتثٌر فً النفس اإلعجاب والتعظٌم   

مَّل مِذ }قال تعالى 
نْل نُل ْل َخةٍب  ُل ااٍب  ُلمَّل مِذ نْل تُلرَخ مْل مِذ ا ُل نَخ ا  َخ َخقْل عْل ِذ اَخ ِذنَّل نَخ الْلبَخ اٍب مِذ يْل تُلمْل اِذي رَخ نْل ا النَّلاسُل  ِذنْل  ُل هَخ ا  َخيُّل نْل عَخ َخقَخةٍب  ُلمَّل يَخ

ةٍب مُل َخ َّلقَخةٍب  ؽَخ نْل مُل ْل مْل  ِذ  مِذ رِذ ُل ُل ى  ُلمَّل نُل ْل مًّما لٍب مُلسَخ  َخ
ااُل  ِذلَخٰى  َخ ا نَخشَخ امِذ مَخ حَخ رْل

َخ نُلقِذرُّل اِذي ااْل مْل ۚ وَخ يِّلنَخ لَخ ُل رِذ مُل َخ َّلقَخةٍب لِذنُلبَخ يْل ؼَخ اْلًلا  ُلمَّل وَخ

ًلَخ يَخ ْل  يْل رِذ لِذ َخ مُل لِذ الْلعُل رْل َخ
دُّل  ِذلَخٰى  َخ نْل يُلرَخ مْل مَخ نْل ُل مِذ اَّلٰى وَخ وَخ نْل يُلتَخ مْل مَخ نْل ُل مِذ مْل ۖ  وَخ وا  َخشُلدَّل ُل بْل ُلؽُل ى لِذتَخ رَخ تَخ ا ۚ وَخ ئا يْل دِذ عِذ ْلمٍب شَخ عْل نْل بَخ لَخمَخ مِذ

ييٍب  هِذ وْل ٍب بَخ لِّل زَخ نْل  ُل تَخ ْل مِذ بَخ بَخ ْل وَخ َخنْل رَخ زَّل ْل وَخ تَخ ااَخ اهْل ا الْلمَخ هَخ ا عَخ َخيْل لْلنَخ زَخ ا  َخنْل ةا اَخ ِذ َخ دَخ امِذ َخرْل َخ هَخ وَخ الْلحَخ ُّل  * ااْل َخ هُل
لِذكَخ بِذأَخنَّل هللاَّل

 َخٰ

لِّل  َخ  ٰى وَخ َخنَّل ُل عَخ َخٰى  ُل تَخ وْل يِذي الْلمَخ يرٌر وَخ َخنَّل ُل يُلحْل اٍب  َخدِذ [ 6-5: الحج ]{  ْل

وفً آٌة واحدة استعرض المولى سبحانه وتعالى أطوار خلق االنسان من الطٌن والتراب وخلق آدم ، ثم     

وصؾ الحق سبحانه وتعالى مراحل تكون الجنٌن ، من النطفة الى العلقة ، فالمضؽة ، وما هو مخلق منها ، 

، ونزول الجنٌن قبل تمامه أو انتهابه الى خروجه طفبل ، ثم  (االجهاض ) وما هو ؼٌر مخلق وحدوث السقط 

. ٌمر بمراحل العمر حتى ٌبلػ أشده وقوته وعنفوانه 

ثم ٌسٌر الخط الى تمامه ببلوغ االجل فً أي لحظة ٌقدرها المولى سبحانه وتعالى ، أو االستمرار فً الحٌاة 

مِّل  }:حتى ٌصل الى أرذل العمر ، قال تعالى  نْل نُلعَخ مَخ قِذ ُلونَخ وَخ عْل سْل ُل اِذي الْل َخ ْل ِذ ۖ   َخاَخًلَخ يَخ وهناك [ . 68: ٌس]{رْل ُل نُلنَخ ِّل

فٌفقد االنسان ذاكرته حتى ال ٌعرؾ أقرب المقربٌن إلٌه ( الزهاٌمر)ٌحدث الخرؾ أو ما ٌعرؾ الٌوم بمرض 

ا ۚ} ئا يْل دِذ عِذ ْلمٍب شَخ عْل نْل بَخ عْل َخمَخ مِذ ًلَخ يَخ يْل [. 5: الحج ]{لِذ َخ

مة الى صورة أخرى للحٌاة ، فإذا األرض الهامدة المٌتة تهتز وتربو ، وتضطرب ثم تنتقل الآلٌة الكري        

من كل بالحٌاة من أنواع النبات ، وؼٌرها من المخلوقات التً ال نراها ، بنزول المطر والحٌاء علٌها ، فتنبت 

. رز الحٌاة فٌها بزوج بهٌج ، مسبحة للخالق الذي أ

ال ان ٌنبهر وٌإمن بهذه القدرة الخبلقة المبدعة ، التً تبدأ الخلق ثم وهً صورة ال تدع للقارء مجاال إ    

يرٌر  }:تعٌده ، قال تعالى  اٍب  َخدِذ يْل لِّل شَخ ٰى وَخ َخنَّل ُل عَخ َخٰى  ُل تَخ وْل يِذي الْلمَخ وَخ الْلحَخ ُّل وَخ َخنَّل ُل يُلحْل َخ هُل
لِذكَخ بِذأَخنَّل هللاَّل

[ . 6: الحج ]{ َخٰ

قال ( 16-12المإمنون)عرضها آٌات كرٌمات فً سورة ونرى الصورة ذاتها من زاوٌة مختلفة نسبٌا ، ت      

ينٍب  }ل:تعالى  نْل  ِذ لَخةٍب مِذ ًلَخ نْل سُل انَخ مِذ سَخ ِذنْل ا اإلْل نَخ لَخقَخدْل  َخ َخقْل ينٍب  * وَخ ارٍب مَخ ِذ  اِذي  َخرَخ
ا ُل نُل ْل َخةا عَخ ْلنَخ ا النُّل ْل َخةَخ  *  ُلمَّل  َخ نَخ  ُلمَّل  َخ َخقْل

ػَخ  ا الْلمُل ْل نَخ ةا اَخ َخ َخقْل ؽَخ ا الْلعَخ َخقَخةَخ مُل ْل نَخ ُل عَخ َخقَخةا اَخ َخ َخقْل
كَخ هللاَّل ارَخ بَخ تَخ رَخ ۚ اَخ ا ُل  َخ ْلقاا آ َخ أْلنَخ شَخ ا  ُلمَّل  َخنْل ما امَخ لَخحْل ظَخ ا الْلعِذ نَخ وْل سَخ ا اَخ َخ اما ظَخ ةَخ عِذ

الِذقِذينَخ  نُل الْل َخ سَخ تُلونَخ  *  َخحْل يِّل لِذكَخ لَخمَخ
دَخ  َخٰ عْل مْل بَخ عَخ ُلونَخ  *  ُلمَّل  ِذنَّل ُل ةِذ تُلبْل امَخ مَخ الْلقِذيَخ وْل مْل يَخ [. 16-12المإمنون ]{ ُلمَّل  ِذنَّل ُل

ا }:الى وٌقول سبحانه وتع     ِذ وَخ َخارا َّل ونَخ ّلِلِذ رْل ُل مْل الَخ تَخ ا لَخ ُل ا * مَخ ارا وَخ مْل  َخ ْل وقد وصفها [.14-13:نوح]{ وَخ َخدْل  َخ َخقَخ ُل

معناه من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضؽة مخلقة وؼٌر مخلقة ، ثم : "ابن عباس رضً هللا عنهما بقوله 

ا اتفق علٌه موهو " . تبارك هللا أحسن الخالقٌن ها هللا خلقا آخر ، ؾإٌكون عظاما ، ثم ٌكسوها اللحم ، ثم ٌنش
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من أن ( جامع العلوم والحكم ) إٌد ذلك ما ذكره ابن رجب الحنبلً فً كتابه يو.  المفسرون انه نفخ الروح 

! ان قوما زعموا ان العزل هو الموءودة الصؽرى ؟: " قوما كانوا عند عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فقالوا 

تكون سبللة من طٌن ، ثم : على التارات السبع  ال تكون موءودة حتى تمرّر : ضً هللا عنه فقال علً ر    

أي بعد " تكون نطفة ثم تكون علقة ، ثم تكون مضؽة ، ثم تكون عظاما ، ثم تكون لحما ، ثم تكون خلقا آخر 

. نفخ الروح فٌها 

. العظام -5. المضؽة -4. العلقة  -3. لنطفةا -2سبللة من طٌن  -1: هً ( األطوار )والتارات السبع           

. 1خلق آخر ، وفٌه نفخ الروح والمرحلة اإلنسانٌة -7. لحم ٌكسو العظام  -6

حدثنا رسول هللا : قال .وٌدل علٌه حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه الذي أخرجه الشٌخان البخاري ومسلم      

إن أحدكم ٌجمع خلقه فً بطن أمه أربعٌن ٌوما ، ثم  : "صلى هللا علٌه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق 

اكتب عمله : ٌكون علقة مثل ذلك ، ثم ٌكون مضؽة مثل ذلك ، ثم ٌبعث هللا ملكا فٌإمر بؤربع كلمات وٌقال له 

ًّر أم سعٌد ، ثم ٌنفخ فٌه الروح  . 2"، ورزقه ، وأجله ، وشق

ٌّرر المعنى ، وال تزٌد فٌه وهناك اختبلؾ طفٌؾ فً رواٌات البخاري المختلفة ،       ورواٌة مسلم ، وهً ال تؽ

. ، وال تنقص منه 

إن أحدم ٌجمع خلقه فً بطن أمه أربعٌن : " الحدٌث بلفظ ( األربعٌن النووٌة )وذكر االمام النووي فً       

" . لروح ٌوما نطفة ، ثم ٌكون علقة مثل ذلك ، ثم ٌكون مضؽة مثل ذلك ، ثم ٌرسل إلٌه الملك ، فٌنفخ فٌه ا

. وانما هً مدرجة ( نطفة)لفظ ( الصحٌحٌن ) ولٌس فً 

(فتح الباري شرح صحٌح البخاري) قال االمام ابن حجر العسقبلنً فً      
3
فً )ووقع عند أبً عوانة : "  

وبٌن قوله ( أحدكم)بٌن قول (نطفة )من رواٌة وهب بن جرٌر عن شعبة مثل رواٌة آدم ، ولكن زاد ( صحٌحه 

" .    ، فٌبٌنؤن الذي ٌجمع هو النطفة ، والمراد بالنطفة المنً ، واصله الماء القلٌل (  أربعٌن)

(خلق اإلنسان بٌن الطب والقرآن)وقد ناقشت مراحل نمو الجنٌن بتفصٌل واؾ فً كتبً   
4

الوجٌز فً )، و 

(علم األجنة القرآنً
5
(التارات السبع من الطٌن إلى الجنٌن)، و 

6
(ه واألمراض الوراثٌةالجنٌن المشو)، و 

7
 .

وما ٌهمنا هاهنا هو مرحلة نفخ الروح ، ألنها هً بداٌة الحٌاة اإلنسانٌة ، وأما قبلها فهً حٌاة نباتٌة ، أو     

. حٌاة حٌوانٌة فً طرٌقها إلى الحٌاة االنسانٌة ، وهذا المفهوم لٌس موجودا عند األمم األخرى 

                                                            
. مإسسة الرسالة . ،ط1/156: مع العلوم والحكم جا    1
أخرجه البخاري فً صحٌحه فً كتاب األنبٌاء ، وكتاب القدر ، وكتاب التوحٌد ، وكتاب بدء الخلق ، وأخرجه مسلم فً     2

. صحٌحه فً كتاب القدر
. ، الطبعة السلفٌة 486-11/477: فتح الباري    3
. طبعته الثانٌة عشرة  الدار السعودٌة جدة ، وقد صدرت     4
. الدار السعودٌة جدة    5
. الندوة العالمٌة للشباب االسبلمً    6
. دار القلم دمشق ، ودار المنارة جدة    7
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مثال ٌعتقدون ان الحٌاة اإلنسانٌة تبدأ منذ لحظة تلقٌح البٌضة فالكاثولٌك من النصارى على سبٌل ال    

(. النطفة األمشاج أو اللقٌحة ( )Zygote)بالحٌوان المنوي ، وتكوٌن الزٌجوت 

بٌنما ٌعتقد الٌهود والبروتستانت من النصارى أن هناك مراحل تطوٌرٌة قبل ان ٌتحول الجنٌن إلى انسان     

(Persona )ًعون تحدٌد هذه المراحل ، وال تحدٌد زمنهاولكنهم ال ٌستط
1
النظرة التطورٌة : ، وٌدعون ذلك  

التنموٌة لقٌمة الجنٌن ، حٌث إن حرمة الجنٌن تزداد تدرٌجٌا مع تقدم الحمل ، وتزاٌد نمو الجنٌن ، وتبلػ 

تحدٌد لهذه أقصى مداها باالحساس واالدراك والوعً ، وهو الذي ٌظهر فً الجنٌن فً أواخر مدة الحمل دون 

. المدة أو زمنها 

وقد حدد الحدٌث الذي رواه ابن مسعود الزمن الذي ٌدخل فٌه الملك ، وٌفتح فٌه الروح ، وهو بعد        

مرور فترة النطفة والعلقة والمضؽة ، وحدوث التخلٌق ، وقد اتفق جمهور العلماء بناء على فهمهم لحدٌث ابن 

. عد مبة وعشرٌن ٌوما من حدوث التلقٌح مسعود رضً هللا عنه على انها تقع ب

ًّر ، ولكن حٌاته لٌست الحٌاة االنسانٌة ، وٌشرح ذلك ابن القٌم فً      وال رٌب أن الجنٌن قبل نفخ الروح ح

(التبٌان فً أقسام القرآن)كتابه 
2
: فإن قٌل : "بقوله ( طرٌق الهجرتٌن وسفر السعادتٌن) ، وكذلك فً كتابه  

فٌه حركة وإحساس أم ال ؟  وح فٌه كانالجنٌن قبل نفخ الر

كان فٌه حركة النمو واالؼتذاء كالنبات ، ولم تكن حركة نموه واؼتذابه باالرادة ، فلما نفخت فٌه : قٌل "     

ٌّرته وإرادته الى حركة نموه واؼتذابه  " . الروح انضمت حركة حس

( أي الجنٌن)وال حاجة له ( : " ح البخاريفتح الباري شرح صحً) وٌقول االمام ابن حجر العسقبلنً فً      

له قوة الحس واالرادة عند تعلق  حٌنبذ إلى حس وال حركة إرادٌة ، ألنه حٌنبذ بمنزلة النبات ، وإنما ٌكون

"به(أي الروح )النفس 
3
  .

وهو  والؽرٌب حقا ان ٌرجع هإالء العلماء األفذاذ عبلمة نفخ الروح الى وجود الحس والحركة االرادٌة ،    

بحٌث تتحكم المناطق المخٌة العلٌا ( Cerebrum)أمر ال ٌحدث فً الجنٌن اال بعد نمو الدماغ ، وبالذات المخ 

استاذ االمراض العصبٌة فً ( Julios Koren)فقد اكتشؾ البروفسور جولٌوس كورٌن . فً الجهاز العصبً 

ختلفة من أعمارها أن المناطق العلٌا من جامعة نٌوٌورك بعد تشرٌح العدٌد من األجنة المسقطة فً مراحل م

( Synapses)والتً تتحكم فٌما تحتها من المراكز ، وال ٌبدأ االتصال والتشابك ( Cerebrd Cortex)المخ 

ٌوما منذ أخر حٌضة حاضتها المرأة ( 134)ٌوما منذ التلقٌح ، أو ( 120)وارسال االشارات إال بعد مرور 

اسبوعا وٌوما واحدا ، أي أن ( 19)، وذلك ٌساوي ( طباء التولٌد لمدة الحمل وهو حساب أ) قبل بداٌة الحمل 

قد دخل فً بداٌة االسبوع العشرٌن بحساب أطباء التولٌد ، وفً تلك المرحلة ٌحس الجنٌن باأللم إذا الجنٌن 

اعلن عن ذلك فً  وقد. وخز بإبرة ، وتبدأ الحركات االرادٌة التً تتحكم فٌها المناطق العلٌا من قشرة الدماغ 

                                                            
1   Sacks J: Ethical Issues at the Start of Life. Clinical Medicine (JRCP)2001,1(S):401-406. 

. 406-401، ص 2001أكتوبر  مجلة الكلٌة الملكٌة لؤلطباء بلندن     
 255التبٌان فً أقسام القرآن ص: ابن القٌم     2
. 11/482:فتح الباري ، كتاب القدر    3
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فً ( بكندا  –أوتوا )المنعقد فً مدٌنة ( القضاٌا األخبلقٌة والقانونٌة ، نظرة عالمٌة : مإتمر زرع االعضاء )

م1989آب  –اؼسطس  24-20عام 
1

 .

وهذا االكتشاؾ الحدٌث مذهل وٌوضح إعجاز حدٌث  المصطفى صلى هللا علٌه وآله وسلم فً نفخ الروح     

. العصبً  ، وتكوٌن الجهاز

فً كتاب القدر ، وهو حدٌث حذٌفة بن أسٌد رضً ( صحٌحه )وهناك حدٌث آخر أخرجه االمام مسلم فً     

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لٌلة بعث هللا : " هللا عنه ، ٌرفعه الى رسول هللا صلى اله علٌه وآله وسلم قال 

ٌارب أذكر أم انثى ؟ فٌقضً : وعظامها ، ثم قال  ملكا ، فصورها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها ،

". ربك ما شاء 

ٌدخل الملك على النطفة بعدما تستقر فً الرحم : " وفً رواٌة أخرى أخرجه مسلم أٌضا عن حذٌفة قال       

ًّر أم سعٌد ؟ فٌكتبان : أو خمسة وأربعٌن لٌلة ، فٌقول بؤربعٌن   أي ربِّ ذكر أم أنثى ؟: فٌقول . ٌارب أشق

. فٌكتبان ؟  

تتم فٌما بٌن األسبوع ( Organogenesis)ونحن نعلم الٌوم من علماألجنة أن مرحلة تكون األعضاء         

وأن قمة عملٌة تكوٌن االعضاء تكون فً االسبوع ( . من التلقٌح) الرابع واالسبوع الثامن منذ بدء الحمل 

اء ، وتحوٌل الؽدة التناسلٌة ؼٌر المتماٌزة السادس ، حٌث ٌشهد هذا االسبوع زخما فً تكوٌن االعض

(Undifferentiated Gonad ) الى خصٌة أو مبٌض ، فإذا تحددت الؽدة التناسلٌة ، فإن مسار تكون

. األجهزة التناسلٌة الداخلٌة ٌحدد بناء على ذلك 

دس وما قبله ال تتمٌز وقد أوضح علماء األجنة بالصور ألنواع األجنة المسقطة أن الجنٌن فً االسبوع السا    

ٌحسب من لحظة ) فٌه الؽدة التناسلٌة ، بٌنما تتمٌز الؽدة التناسلٌة بوضوح منذ االسبوع السابع من الحمل 

(التلقٌح 
2
  .

المناطق  فًم كٌوما او ما حولها ، ٌتكون فٌه جذع الدماغ ، وٌبدأ فً التح( 42)وعند بلوغ الجنٌن        

. وقد سجل العلماء نشاطا كهربابٌا لجذع الدماغ فً هذه الفترة ( . وكً أي النخاع الش)االسفل منه 

فً االسبوع السادس تبدأ األفعال  :3(Human Reproduction( )التكاثر االنسانً )وجاء فً كتاب     

فً العمل ، وذلك فً منطقة الفم وما حولها بحٌث تصبح حساسة (  Reflex arcالقوس المنعكس )المنعكسة 

ٌبدأ النخاع المستطٌل فً التحكم فً النخاع ( أي بعد الٌوم الثانً واألربعٌن )، وفً االسبوع السابع للمس 

وبٌنما نرى األجزاء المتعلقة بتنظٌم الحركة والتوازن الموجودة فً المخٌخ تنمو فً مرحلة ... الشوكً 

. اسٌة للحٌاة تظهر فً االسبوع السادس متؤخرة جدا ، وال ٌكتمل نموها اال بعد الوالدة ، نجد ان المراكز االس

                                                            
1    Koren J: Symposium on Ethics of Organ Transplantation Ottawa, Canada, Aug20-24,1989. Book of Abstracts. 

 ، وكتاب 458، ص 12، الدار السعودٌة ، الطبعة ( الطب والقرآن  خلق االنسان بٌن)نقلت ذلك فً كتابً     2

. مع صورها  386، دار القلم دمشق ، دار المنارة جدة ، ص ( الجنٌن المشوه واالمراض الوراثٌة )       
3   Page, Ville C, Ville D: Human Reproduction, 3’d edition 1981, Saunders Co. PP 269-271 
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. للدماغ فً هذه المنطقة  وفً االسبوع السابع ٌمكن تسجٌل نشاط كهربابً    

، ولكن ال ٌوجد وفً هذا المستوى ٌبدأ منذ االسبوع السابع عمل جذع الدماغ فً صورته األولى البسٌطة      

ٌا الموجودة فً قشر المخإحساس ألن االحساس مرتبط بتكون المناطق المخٌة العل
1
 (Cerebral Cortex ) ،

، والنوم ، والٌقظة ، والمراكز الحٌوٌة األساسٌة ، وتتحكم مناطق جذع الدماغ فً التنفس ، والدورة الدموٌة 

( . ٌوما  49-42) وهذه تبدأ فً الظهور بعد األربعٌن ، أي منذ األسبوع السابع للحمل 

(كتاب النفس ( الشفا ) تابه فً ك( ابن سٌنا ) وقد ذكر      
2
:  أن القوى النفسانٌة منقسمة الى ثبلثة أقسام :  

طبٌعً آلً من جهة ما تتولد ونؽتذي ، أي أن فٌها القدرة على  وهً كمال أول لجسم :الن س النباتية  -1

 .االؼتذاء والنمو والتكاثر 

الجزبٌات وتتحرك ، أي أن وهً كمال أول لجسم طبٌعً آلً من جهة ما تدرك  :الن س الحيوانية  -2

 .لها القدرة على الحركة 

أي األفعال )وهً كمال أول لجسم طبٌعً آلً من جهة ما تفعل األفاعٌل الكابنة  :الن س االنسانية  -3

 .باالختٌار الفكري ، واالستنباط بالرأي ، ومن جهة ما تدرك الجزبٌات واالمور الكلٌة  )اإلرادٌة

، ( هً التً تنمٌه ) والمنمٌة ( أي التً تؽذي الجسم ) الؽاذٌة  : وى هي  و  ر ل ن س النباتية  ًل    

. والمولدة 

محركة ومدركة ، واتفق معه فً ذلك وأٌده كثٌر من علماء المسلمٌن ، ومنهم  :ول ن س الحيوانية  وتان      

(المباحث المشرقٌة ) الفخر الرازي فً كتابه 
3

 .

م قاطبة فرقوا تفرٌقا واضحا بٌن الحٌاة الموجودة فً الجنٌن فً مراحله أن علماء االسبل: وال ًلصة       

بعٌن من تكون األعضاء ، ووجود بعض الحركات ر، وبٌن ما ٌحدث عند بلوؼه األ( قبل االربعٌن ) المبكرة 

،  عندما تنفخ فٌه الروح ، وٌكتمل نموه –عند تمام بلوؼه مبة وعشرٌن ٌوما  –االنعكاسٌة ، ثم بعد ذلك 

وتظهر الحركات االرادٌة ، وٌظهر االحساس ، وتتكون المناطق المخٌة العلٌا ، التً بواسطتها تعمل الروح 

بطرٌقة ال نعلمها ، ولكن تظهر قوى االدراك ، والفهم ، والذاكرة ، وتتم التشابكات بٌن هذه المناطق العٌا ، 

أخمص القدم ، واصابع الٌد والقدم ، وكل منطقة إنها لتتحكم فً  تها من مناطق الجهاز العصبً ، حتىوما تح

.  من مناطق الجسم 
                                                            

ٌشمل فصً المخ ، وهما مثل نصفً الكرة ، وبكل فص منهما مراكز هامة عدٌدة للسمع   :(Brain)غ الدما    1

والبصر واالحساس واالفعال االرادٌة ، والمناطق التً ٌبدو ان فٌها التفكٌر والذاكرة ، وهً كلها مراكز هامة ، تعمل       

تشمل الدماغ المتوسط شاملة فخذي المخ واالجسام التوأمٌة األربعة ،  كما انها. بواسطتها الروح ، التً ال ندرك من كنهها شٌبا 

والنخاع ( Pons)وٌشمل أٌضا الدماغ المإخري المكون من القنطرة . والقناة المخٌة المابٌة ، ومجموعة من األنوٌة الهامة 

( .  Cerebellum)والمخٌخ ( Medulla)المستطٌل 
تحقٌق جورج قنواتً وسعٌد زاٌد ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتب ، ( لنفس كتاب ا) ابن سٌنا ، كتاب الشفاء     2

. 37-10ص       
. 238-2/227: المباحث المشرقٌة     3
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احٌاء ) ٌقول االمام الؽزالً فً كتابه . ولهذا كله اختلفت درجة اإلثم فً االجهاض حسب مرحلة الحمل      

كاالجهاض والوأد ، ألن ذلك جناٌة على موجود حاصل ، واول ( أي العزل ) ولٌس هذا ( : " علوم الدٌن 

ول الحٌاة ، وافساد ذلك جناٌة ، فإن باتب الوجود ان تقع النطفة فً الرحم ، وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقمر

صارت نطفة كانت الجناٌة أفحش ، وإن نفخ فٌه الروح ، واستوت الخلقة ازدادت الجناٌة تفاحشا ، ومنتهى 

"التفاحش فً الجناٌة هً بعد االنفصال حٌا
1
  .

هاء األجبلء على تحرٌم اسقاط الجنٌن فً مراحله األولى بقٌاسه على كسر بٌض الحرم قؾوقد استدل ال    

. بالنسبة للمحرم ، فمن كسر بٌض الحرم أو أفسده فعلٌه إثم ، وعلٌه أٌضا جزاء كسره 

إنا قوم حرم ، : " وقد روي عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أنه أتى ببٌض نعام ، وهومحرم ، فقال     

"فؤطعموه أهل الحل
2
  .

له وما سٌصٌر الٌه ، فكذلك ٌحرم قتل الجنٌن االنسانً ، آفإذا حرم تناول أو افساد بٌض الحرم ، باعتبار م    

ولو كان فً مراحله االولى ، إال اذا كان هناك سبب من مرض أو تشوه للجنٌن ، كما أوضحته الفتاوى العدٌدة 

. والمجامع الفقهٌة الصادرة من أصحاب الفضٌلة العلماء 

ولكن قتل الجنٌن قبل االربعٌن أقل دون رٌب فً االثم من قتله بعدها ، وقتله بعد مبة وعشرٌن ٌوما      

ٌساوي من االثم قتل انسان ، ولوال أن الفقهاء لم ٌكونوا قادرٌن على معرفة حٌاة الجنٌن فً الرحم والتٌقن 

(القصاص )بوجوب القود ( المحلى)ما قال ابن حزم فً منها بعد المبة والعشرٌن ٌوما لقالوا مثل 
3
: حٌث قال  

فما تقولون فٌمن تعمدت قتل جنٌنها ، وقد تجاوزت مبة وعشرٌن لٌلة بٌقٌن فقتلته ؟ أو تعمد أجنبً قتل " 

جنٌنها فً بطنها فقتله ؟ 

فى عنه ، فتجب الؽرة فقط إن القود واجب فً ذلك وال بد ، وال ؼرة فً ذلك حٌنبذ ، إال ان ٌع: فقولنا     

" . ألنها دٌة

وقد أجمع الفقهاء على حرمة قتل الجنٌن بعد نفخ الروح فٌه ، وأباح المتؤخرون قتله النقاذ حٌاة األم ،           

وممن قال بذلك شٌخ االزهر محمود شلتوت ، والدكتور الشٌخ ٌوسؾ . ألنها أصله ، فبل ٌضحى بها ألجله 

: لرابطة العالم االسبلمً  الفقهً لشٌخ محمد سعٌد رمضان البوطً ، وفتوى المجمعالقرضاوي والدكتور ا

  :م ونصه 1990فبراٌر  17-10هـ الموافق 1410رجب  22-15فً ( 125)القرار الرابع الدور 

اذا كان الحمل قد بلػ مبة وعشرٌن ٌوما ال ٌجوز اسقاطه ، ولو كان التشخٌص الطبً ٌفٌد أنه مشوه "      

لقة ، إال اذا اثبت بتقرٌر لجنة طبٌة من االطباء التقات المختصٌن ان بقاء الحمل فٌه خطر مإكد على حٌاة الخ

. االم ، فعندبذ ٌجوز اسقاطه ، سواء كان مشوها أم ال ، دفعا ألعظم الضررٌن 

                                                            
.  2/65: إحٌاء علوم الدٌن     1
. 5/20: نٌل األوطار ، للشوكانً     2
.  11/31: المحلى ، البن حزم      3
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لمختصٌن قبل مرور مبة وعشرٌن ٌوما على الحمل ، إذا ثبت وتؤكد بتقرٌر لجنة طبٌة من األطباء ا"    

الثقات ، وبناء على الفحوص الفنٌة باألجهزة والوسابل المختبرٌة أن الجنٌن مشوه تشوٌها خطٌرا ؼٌر قابل 

ه وعلى أهله ، فعندبذ ٌجوز اسقاطه بناء للعبلج ، وأنه إذا بقً وولد فً موعده ستكون حٌاته سٌبة ، وآالما علً

طباء والوالدٌن بتقوى هللا ، والتثبٌت فً هذا االمر ، والمجلس إذ ٌقرر ذلك ٌوصً األ. على طلب الوالدٌن 

"وهللا ولً التوفٌق
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
( سٌاسة ووسابل تحدٌد النسل فً الماضً والحاضر )وكتاب ( لة االجهاض مشك)ناقشت موضوع االجهاض فً كتاب     1

ومن أراد المزٌد فلٌرجع الٌها ، أو ( الخبلٌا الجذعٌة والقضاٌا األخبلقٌة والفقهٌة ) وآخرها فً كتاب ( الجنٌن المشوه ) وكتاب 

االسبلمٌة للعلوم الطبٌعٌة فً الكوٌت ، وكتب  الى الكتب الكثٌرة والمإتمرات العدٌدة حول االجهاض ، ومنها ندوات المنظمة

. العدٌد من الباحثٌن والفقهاء االجبلء ، ورسابل الماجستٌر والدكتوراه 
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ال صل ال اني  

معاني الق ا 

القلب والصدر : لكً نوضح موضوع بداٌة الحٌاة ونهاٌتها ال بد أوال أن نوضح مفاهٌم ارتبطت بها ، وهً    

(. وت القلب أو موت الدماغ م) وسؤنقلها ها هنا من كتابً . والروح والنفس 

: الق ا 

 قال االمام الؽزالً        
1
وحٌث ورد فً القرآن : " ( احٌاء علوم الدٌن ) فً كتاب عجابب القلب من كتاب  

وقد ٌكنى عنه بالقلب .. ، وٌعرؾ حقٌقة االشٌاء والسنة لفظ القلب ، فالمراد به المعنى الذي ٌفقه من االنسان 

" . وبٌن جسم القلب عبلقة خاصة ( الربانٌة ) ن بٌن تلك اللطٌفة الذي فً الصدر ، ال

والواقع ان كل ما ورد فً القرآن الكرٌم والسنة المطهرة عن القلب والصدر ال ٌراد به القلب العضلً      

الشكل ، المودع فً القفص الصدريالصنوبري 
2
  ..

مكون من االضبلع ، والمحدود من أعلى بؤسفل وكذلك لفظ الصدر ال ٌراد به هذا القفص الصدري ، ال     

الحاجز ، ولكن ٌراد به الصدر المعنوي الذي سنشرحه بإذن هللا فً موضعهالرقبة ، ومن أسفل بالحجاب 
3

 .

فالقلب فً القرآن والسنة هو القلب المعنوي ، ما عدا بعض آٌات أو أحادٌث أشارت الى القلب العضلً        

. ال تشٌر اال الى القلب المعنوي  ، وإن كانت فً مقاصدها

ئِذنُّل الْلقُل ُلواُل }: ومثال ما جاء فً القلب المعنوي من القرآن الكرٌمقوله تعالى       مَخ ِذ تَخ ْل رِذ هللاَّل الَخ بِذ ِذ ْل
[ 28:الرعد]{ َخ

ا}: ، قوله تعالى  قِذ ُلونَخ بِذهَخ عْل َخرْل ِذ اَختَخ ُلونَخ لَخهُلمْل  ُل ُلواٌر يَخ وا اِذي ااْل يرُل [ 46: الحج ]{  َخاَخ َخمْل يَخسِذ

ا}: وقوله عز من قابل  آنَخ  َخمْل عَخ َخٰى  ُل ُلواٍب  َخ ْل َخالُلهَخ ونَخ الْلقُلرْل رُل بَّل دَخ تَخ [ 24: محمد ]{ َخاَخًلَخ يَخ

ا}: وقوله تعالى  انا وا  ِذيمَخ ادُل دَخ زْل نِذينَخ لِذيَخ مِذ ؤْل ةَخ اِذي  ُل ُلواِذ الْلمُل ينَخ لَخ السَّل ِذ زَخ وَخ الَّل ِذ   َخنْل [ 4:الفتح ]{هُل

أْلنِذ لِذلَّل  }:وقوله سبحانه وتعالى  نَخ الْلحَخ ِّل  َخلَخمْل يَخ لَخ مِذ زَخ ا نَخ مَخ ِذ وَخ رِذ هللاَّل شَخ َخ  ُل ُلوبُلهُلمْل لِذ ِذ ْل نْل تَخ ْل
نُلوا  َخ ينَخ آمَخ [ 16:الحدٌد]{ ِذ

ونَخ }: وقوله تعالى  رُل شَخ اِذ وَخ َخ ْلبِذ ِذ وَخ َخنَّل ُل  ِذلَخيْل ِذ تُلحْل رْل نَخ الْلمَخ يْل ولُل بَخ َخ يَخحُل
وا  َخنَّل هللاَّل اعْل َخمُل [ 24:االنفال]{ وَخ

احٌر }: وقوله  نَخ مْل  ُل لَخيْلسَخ عَخ َخيْل ُل مْل وَخ دَخ ْل  ُل ُلوبُل ُل مَّل عَخ ا تَخ نْل مَخ  ِذ
لَخٰ أْلتُلمْل بِذ ِذ وَخ ا  َخ ْل َخ [ 5:األحزاب]{اِذيمَخ

 ْلاٍب سَخ ِذيمٍب  }:وقوله تعالى 
َخ بِذقَخ

نْل  َختَخى هللاَّل [ 89:الشعراء ٍ[{  ِذالَّل مَخ

اٍب عَخ ِذيمٌر  }:وقوله  يْل لِّل شَخ ُل بِذ ُل
هللاَّل دِذ  َخ ْلبَخ ُل ۚ وَخ هْل ِذ يَخ نْل بِذاّلِلَّل مِذ نْل يُلؤْل مَخ [ 11:التؽابن]{وَخ

يدٌر  }:وقوله  هِذ وَخ شَخ هُل مْل َخ وَخ انَخ لَخ ُل  َخ ْلاٌر  َخوْل  َخلْلقَخى السَّل نْل  َخ ٰى لِذمَخ رَخ لِذكَخ لَخ ِذ ْل
، قال القرطبً فً [37: ق ]{  ِذنَّل اِذي  َخٰ

. دبر به ، فكنى بالقلب عن العقللمن كان له عقل ٌت:  {لمن كان له قلب}: تفسٌره 
                                                            

هو االمام حجة االسبلم أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً الطوسً ، أحد أذكٌاء الدنٌا ، برع فً علوم كثٌرة ، أشهر كتبه    1

. هـ505ي بطوس سنة توؾ( احٌاء علوم الدٌن )      
الفإاد ، اللب ، خالص الشًء  ( : القلب : ) ، العقل ، اللب ، وفً لسان العرب الفإاد ( : القلب : )جاء فً مختار الصحاح     2

. ومحضه      
3
. انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب    
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ِذيمَخ  }:وقوله تعالى  مُل اإلْل بَّلاَخ  ِذلَخيْل ُل َخ حَخ
نَّل هللاَّل لَخٰ ِذ مْل وَخ نَخ ُل اِذي  ُل ُلوبِذ ُل يَّل زَخ [ 7: الحجرات ]{انَخ وَخ

 

الذي ٌؽطً القلب ، ، ( الران)وقد وصؾ الحق تعالى قلوب الكافرٌن والمنافقٌن وأمراضها ووصؾ       

قسوة من الحجارة  القلوب القاسٌة التً هً كالحجارة أو أشدّر التً تمنع القلب عن الهدى ، ووصؾ ( األكنة )و

ي ٌطبع على القلوب، فبل ترى بصٌصا من نور ، ووصؾ قلوب المنافقٌن وما فٌها من الذ( الطبع)، ووصؾ 

ارٍب }: قال تعالى  .مرض  بَّل رٍب  َخ بِّل تَخ َخ لِّل  َخ ْلاِذ مُل ُل عَخ َخٰى  ُل
بَخ ُل هللاَّل لِذكَخ يَخ ْل

[ 35: ؼافر ]{ َخ َخٰ

بُلونَخ }: وقال تعالى  سِذ انُلوا يَخ ْل ا  َخ مْل مَخ انَخ عَخ َخٰى  ُل ُلوبِذهِذ لْل ۜ  رَخ ًلَّل ۖ  بَخ [ 14: طففٌن الم]{ َخ

ا ۚ}: وقال تعالى  را مْل وَخ ْل انِذهِذ اِذي آ َخ قَخهُلو ُل وَخ ةا  َخنْل يَخ ْل نَّل مْل  َخ ِذ ا عَخ َخٰى  ُل ُلوبِذهِذ عَخ ْلنَخ [ 25: االنعام ]{وَخ َخ

ونَخ }: وقال  عُل مَخ مْل اَخهُلمْل الَخ يَخسْل بَخ ُل عَخ َخٰى  ُل ُلوبِذهِذ نَخ ْل [  100: االعراؾ ]{وَخ

كْل }: وقال  نْل  ِذ ةِذ  ُل ُلوبُلهُلمْل مِذ يَخ لٌر لِذ ْلقَخاسِذ يْل ِذ ۚاَخوَخ [ 22: الزمر ]{ رِذ هللاَّل

ةا ۚ}: وقال عز من قابل مخاطبا الٌهود  وَخ دُّل  َخسْل ةِذ  َخوْل  َخشَخ ارَخ الْلحِذ َخ يَخ  َخ لِذكَخ اَخهِذ
دِذ  َخٰ عْل نْل بَخ مْل مِذ [ 74:البقرة ]{ ُلمَّل  َخسَخ ْل  ُل ُلوبُل ُل

مْل اَخقَخ ِذي}: وقال عن الٌهود  هِذ رِذ ُل بِذ ُل ْل
هُلمُل هللاَّل نَخ لْل لَخعَخ ا ؼُل ْلؾٌر ۚ بَخ نُلونَخ وَخ َخالُلوا  ُل ُلوبُلنَخ مِذ ا يُلؤْل [ 88:البقرة ]{الا مَخ

ةٌر ۖ }: وقال عن الكافرٌن  اوَخ شَخ مْل ؼِذ هِذ ارِذ صَخ عَخ َخٰى  َخبْل مْل ۖ  وَخ هِذ عِذ مْل عَخ َخٰى سَخ مْل وَخ ُل عَخ َخٰى  ُل ُلوبِذهِذ
مَخ هللاَّل تَخ [ 7:البقرة ]{ َخ

ا ۖ }: وقال سبحانه ٌصؾ المنافقٌن  رَخ ا ُل مَخ
مُل هللاَّل هُل ادَخ رَخ ٌر اَخزَخ مْل مَخ [ 10:البقرة ]{اِذي  ُل ُلوبِذهِذ

رَخ ٌر }: سبحانه وتعالى وقال  مَخ َخ الَّل ِذ  اِذي  َخ ْلبِذ ِذ مَخ [ 32:األحزاب ]{اَخيَخ ْل

نَّلكَخ  }:وقال سبحانه وتعالى  يَخ رِذ ةِذ لَخنُلؽْل ينَخ دِذ رْل ِذ ُلونَخ اِذي الْلمَخ الْلمُل رَخ ٌر وَخ مْل مَخ ينَخ اِذي  ُل ُلوبِذهِذ الَّل ِذ ااِذقُلونَخ وَخ نَخ تَخ ِذ الْلمُل نْل لَخئِذنْل لَخمْل يَخ

مْل  [ 60:األحزاب  ]{بِذهِذ

هُلمْل  َخمْل حَخ  }:وقال تعالى  انَخ ؽَخ ُل  َخ ْل
رِذ َخ هللاَّل نْل لَخنْل يُل ْل

رَخ ٌر  َخ مْل مَخ ينَخ اِذي  ُل ُلوبِذهِذ اَخ الَّل ِذ [ 29: محمد ]{سِذ

. الشبهة ، والشهوة: وأمراض القلب المعنوي كثٌرة أهمها مرضان 

:  القلوب أربعة : " وقد وصؾ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم القلوب فقال    

. ك قلب المإمن فذل  ا   رد اي  سرا  يزهر ، 

. فذلك قلب الكافر  و  ا  سود من وس ،

. فذلك قلب المنافق  و  ا  ؼ ؾ مربو  ع ى ؼًلا  ،

فمثل االٌمان فٌه كمثل البقلةٌمدها الماء الطٌب ، ومثل النفاق فٌه كمثل و  ا مص ح ، اي   يمان ون ا  ،

"هاالقرحة ، ٌمدها القٌح والدم ، فؤي المادتٌن ؼلبن علٌه حكم له ب
1

 .

على قلوب بنً آدم لنظروا الى ملكوت  ال أن الشٌاطٌن ٌحومونلو: " صلى هللا علٌه وآله وسلم  وقال      

"السماء 
2
  .

 

" . كل مإمن مخموم القلب : " من خٌر الناس ؟ فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم ! ٌا رسول هللا : وقٌل       

                                                            
عٌد الخدري رضً هللا عنه ، وذكره االمام ، والطبرانً فً الصؽٌر عن أبً س 13/17: أخرجه االمام أحمد فً مسنده   1

. بصٌؽة مقاربة  3/12: الؽزالً فً اإلحٌاء 

. من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه  2/353: اخرجه أحمد فً مسنده   2
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وما مخموم القلب ؟  : فقٌل 

"قً النقً الذي ال ؼش فٌه وال بؽً وال ؼدرهو الت: " قال 
1

 .

: ، وفً لفظ"القلب بٌن أصبعٌن من أصابع الرحمن ، ٌقلبه كٌؾ ٌشاء : " وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم       

" إن شاء أن ٌقٌمه أقامه ، وإن شاء أن ٌزٌؽه أزاؼه " 
2

 .

" ثبت قلبً على دٌنك ٌا مثبت القلوب : " وكان صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول      
3
 

" . اللهم مصرؾ القلوب صرؾ قلوبنا على طاعتك : " وفً رواٌة مسلم   

"مثل القلب فً تقلبه كالقدر إذا استجمعت ؼلٌانا : " وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
4
 

   

ادَخ  ِذنَّل السَّل }: قال تعالى  –وهو بمعنى القلب  –وقد جاء ذكر الفإاد فً القرآن والسنة        الْل ُلؤَخ رَخ وَخ الْلبَخصَخ مْل َخ وَخ

ئُلوالا  سْل نْل ُل مَخ انَخ عَخ ئِذكَخ  َخ
لُّل  ُلولَخٰ [ 36: االسراء ]{  ُل

مْل }: وقال تعالى  هُل ارَخ صَخ هُلمْل وَخ َخبْل تَخ ئِذدَخ نُلقَخ ِّلاُل  َخاْل [ 110: االنعام ]{ وَخ

انٌة ، وهذه كلها ال تحتمل سوى القلب المعنوي ، الذي وصفه االمام الؽزالً بؤنه اللطٌفة الربانٌة الروح   

وهو . المدرك العالم العارؾ عن االنسان ( أي القلب المعنوي ) وتلك اللطٌفة هً حقٌقة االنسان ، وهو 

. المخاطب والمعاقب ، والمعاتب والمطالب 

    

وهناك بعض اآلٌات التً تشٌر الى القلب العضلً المادي ، وإن كان القصد ٌنصرؾ الى القلب المعنوي        

اِذ ِذ ۚ}: وتعالى كقوله سبحانه  وْل نِذ اِذي  َخ يْل نْل  َخ ْلبَخ لٍب مِذ ُل لِذرَخ ُل
لَخ هللاَّل عَخ ا  َخ [  4: االحزاب ]{  مَخ

ا ِذرَخ }: وقوله تعالى  نَخ بَخ َخؽَخ ِذ الْلقُل ُلواُل الْلحَخ ارُل وَخ صَخ َخبْل اؼَخ ِذ ااْل [ 10: االحزاب ]{ وَخ ِذ ْل زَخ

ى الْلقُللُل  }:وقوله تعالى  مَخ عْل نْل تَخ  ِذ
لَخٰ ارُل وَخ صَخ َخبْل ى ااْل مَخ عْل ا الَخ تَخ هَخ ورِذ اَخ ِذنَّل دُل [ 46: الحج ]{ واُل الَّلتِذي اِذي الصُّل

اِذ ِذ ۚ }:ففً قوله تعالى  وْل نِذ اِذي  َخ يْل نْل  َخ ْلبَخ لٍب مِذ ُل لِذرَخ ُل
لَخ هللاَّل عَخ ا  َخ ، قال ابن كثٌر[ 4: االحزاب ]{ مَخ

5
إنه : "فً تفسٌره  

هر انت علً كظ: )كما ال ٌكون للشخص الواحد قلبان فً جوفه ، وال تصٌر زوجته التً ٌظاهر منها بقوله 

نِذ  }: أما له كذلك ال ٌصٌر الدعً ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له ، فقال ( أمً  يْل نْل  َخ ْلبَخ لٍب مِذ ُل لِذرَخ ُل
لَخ هللاَّل عَخ ا  َخ مَخ

اِذ ِذ  وْل . {  اِذي  َخ

ٌعقل بكل واحد منهما كعقل : ثم حكى االقوال االخرى ، حٌث كان رجل من قرٌش ٌزعم ان له قلبٌن      

.  محمد فكذبه هللا تعالى

أال تروا إلى محمد له قلبان ، قلب : كما ذكر قول المنافقٌن فً النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم الذٌن قالوا     

اِذ ِذ  }: معكم وقلب معهم ، فؤنزل هللا تكذٌبهم بقوله  وْل نِذ اِذي  َخ يْل نْل  َخ ْلبَخ لٍب مِذ ُل لِذرَخ ُل
لَخ هللاَّل عَخ ا  َخ " . {  مَخ

                                                            

.وأسناده صحٌح : أخرجه ابن ماجه من حدٌث عبد هللا بن عمر ، وقال عنه الزٌن العراقً   1  
. الحاكم اخرجه النسابً وابن ماجه و  2
. أخرجه الترمذي والحاكم  3

أخرجه أحمد والحاكم   4  
هـ ودفن قرب 774هو اسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصروي الدمشقً الحافظ الفقٌه المفسر المإرخ توفً بدمشق سنة   5

. شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة رحمهما هللا تعالى 
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ه قلبان ، رؼم تشرٌح مبات اآلالؾ من الجثث على مدى السنٌن ومن الناحٌة الطبٌة لم ٌوجد شخص ل      

المتطاولة ، ورؼم كثرة العٌوب الخلقٌة ، التً توجد فً االنسان ، إال أن أحدا لم ٌصؾ شخصا أن له قلبٌن 

بجانب القلب الطبٌعً ( صناعٌا أو مزروعا ) طبٌعٌٌن ، إذ وصفت حاالت طبٌة ٌضع فٌها الجراح قلبا ثانٌا 

. ض المدنؾ المري

ا ِذرَخ  }: وأما قوله تعالى      نَخ بَخ َخؽَخ ِذ الْلقُل ُلواُل الْلحَخ ارُل وَخ صَخ َخبْل اؼَخ ِذ ااْل ، فهو وصؾ لحالة [ 10: االحزاب ]{  وَخ ِذ ْل زَخ

الخوؾ ، وال ٌنتقل القلب الى الحنجرة ، ولكن شدة ضربات القلب تجعل الخابؾ المرعوب ٌحس وكؤن هذا 

.  القلب قد بلػ حنجرته من شدة خفقانه

ورِذ  }:وأما قوله تعالى       دُل ى الْلقُل ُلواُل الَّلتِذي اِذي الصُّل مَخ عْل نْل تَخ  ِذ
لَخٰ ارُل وَخ صَخ َخبْل ى ااْل مَخ عْل ا الَخ تَخ هَخ ، ففً ذلك [ 46:الحج ]{ اَخ ِذنَّل

.  وال شك ان القلب المادي العضلً موجود فً الصدور ... مظنة تحدٌد القلوب فً الصدور 

ر أو العمى ، هو خاصٌة االنسان ، ولٌس هو القلب العضلً المادي ، وأما القلب المعنوي الذي ٌصٌبه النو    

وإن كان له نوع تعلق به ال ندرك أبعاده
1

 .

وحٌث ورد فً القرآن والسنة لفظ القلب : " فً كتاب عجابب القلب ( االحٌاء ) قال االمام الؽزالً فً        

شٌاء ، وقد ٌكنى عنه بالقلب الذي فً الصدر ، الن فالمراد به المعنى الذي ٌفقه من االنسان وٌعرؾ حقٌقة اال

" . بٌن تلك اللطٌفة وبٌن جسم االنسان عبلقة خاصة 

ومن االحادٌث التً ذكرت القلب العضلً بوضوع واشارت الٌه قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم فً      

ذا فسدت فسد الجسد كله ، أال وإن فً الجسد مضؽة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإ: " الحدٌث الصحٌح 

 2"أال وهً القلب 

وفً هذا الحدٌث اعجاز طبً ، إذا ان أي مرض ٌصٌب القلب ٌإثر دون رٌب على سابر الجسد ، فالقلب      

وٌتحد .. ٌطرد ثانً أوكسٌد الكربون حٌث ( ؼٌر المإكسد الى الربتٌن ) هو الذي ٌضخ الدم الفاسد 

من ( المإكسد )ى ٌن الموجودة فً كرات الدم الحمراء ، ثم ٌعود الدم المنقّر االوكسجٌن بصبؽة الدم الهٌموجلوب

.  الى كل أجزاء الجسم ( األورطً )الربتٌن الى البطٌن االٌسر ، فٌضخه عبر األبهر 

.. فإن ضعفت هذه الدورة نتٌجة ألي مرض ٌصٌب القلب ، فإن االنسجة ال تجد حاجتها من االوكسجٌن     

دم الحراق السكرٌات والدهون الطبلق الطاقة ، ولو اله لتوقفت حركة الخبلٌا ، واالنسجة واالوكسجٌن ٌستخ

.. وأدى ذلك الى موتها وهبلكها 

وكذلك .... ففساد هذه المضؽة الموضوعة فً الجانب االٌسر من القفص الصدري ٌإدي الى فساد الجسد كله 

ذا فً الواقع هو مقصد الحدٌث الشرٌؾ ، حٌث ضرب وه.. فساد القلب المعنوي ٌإدي الى فساد االنسان كله 

رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم المثل بالقلب العضلً المحسوس وأثره على الجسد ، لٌوضح أثر القلب 

فالنور . المعنوي ، الذي ٌدخله النور ، فٌجعل االنسان خٌرا ، أو ترٌن علٌه الظلمات ، فتجعل االنسان شرٌرا 

.  فً القلب هو نور معنوي ، وهو من نور هللا تعالى ٌنشرح له الصدر المعنوي الذي ٌقذفه هللا

وانشراح الصدر المعنوي ٌإدي الى انشراح الصدر الحسً ، وضٌق الصدر المعنوي ٌإدي الى ضٌق      

. الصدر الحسً 

                                                            
بصر ، وإنما العمى عمى البصٌرة ، وإن كانت القوة الباصرة سلٌمة ، فإنها أي لٌس العمى عمى ال:  3/227قال ابن كثٌر      1

ا }وذكر فً قوله تعالى . ال تنفذ الى العبر وال تدري ما الخبر  قِذ ُلونَخ بِذهَخ عْل . أي ٌعتبرون بها [ 46: الحج ]{ اَختَخ ُلونَخ لَخهُلمْل  ُل ُلواٌر يَخ
. أخرجه الشٌخان     2
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وقال االمام الفخر الرازي من تفسٌره الكبٌر     
1
( : الصدر )الفصل السادس فً  

مِذ  }أعلم انه ٌجًء والمراد منه القلب "      ًلَخ ِذسْل رَخ ُل لِذ ْل دْل ُل صَخ
حَخ هللاَّل رَخ نْل شَخ حْل لِذي  }،  [22:الزمر ]{  َخاَخمَخ رَخ اِّل اشْل رَخ

رِذ  دْل ورِذ  }، و[ 25: طه]{ صَخ دُل ا اِذي الصُّل لَخ مَخ صِّل حُل ا تُل ْل ِذي  }، [ 10: العادٌات]{ وَخ مَخ يُلنِذ وَخ َخعْل ةَخ ااْل ائِذنَخ عْل َخمُل  َخ يَخ

ورُل  دُل ى  }وقد ٌجاء والمراد الفضاء الذي فٌه الصدر [ .. 19: ؼافر ]{الصُّل مَخ عْل نْل تَخ  ِذ
لَخٰ ارُل وَخ صَخ َخبْل ى ااْل مَخ عْل ا الَخ تَخ هَخ اَخ ِذنَّل

ورِذ  دُل [ . 46: الحج ]{ الْلقُل ُلواُل الَّلتِذي اِذي الصُّل

" . واختلؾ الناس فً أن محل العقل هو القلب أو الدماغ ، وجمهور المتكلمٌن على أنه القلب      

ة الكرٌمة حدٌث واضح عن عمى القلب ، والقلب العضلً المادي لٌست له خاصٌة االبصار وفً هذه اآلي     

فدل ذلك دون رٌب على القلب المعنوي ، وبما ان القلب المعنوي له نوع تعلق بالقلب المادي ، فقد عبر عنه 

 .بالقلوب التً فً الصدور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 22/45التفسٌر الكبٌر    1
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در       ال صل ال ال                        معاني الصَّل

ولفظ الصدر فً القرآن والسنة     
1
:  كذلك له معنٌان  

. هذا القفص الصدري المادي ، الذي توجد فٌه الربتان والقلب : االول 

هو الصدر المعنوي الذي ٌتلقى النور واالٌمان ، فٌنشرح او ٌنؽمس فً ظلمة الكفر ، فٌضٌق : والثالنً  

. وٌنحرج 

يمٌر }:  قال هللا تعالى ظِذ ااٌر عَخ لَخهُلمْل عَخ َخ ِذ وَخ نَخ هللاَّل اٌر مِذ مْل ؼَخ َخ هِذ ا اَخعَخ َخيْل را دْل رِذ صَخ حَخ بِذالْل ُل ْل رَخ نْل شَخ نْل مَخ  ِذ
لَخٰ [ 106:النحل ]{ وَخ

نْل ُل  }:وقال  رَخ ٌر مِذ كَخ حَخ رِذ دْل كَخ اَخًلَخ يَخ ُلنْل اِذي صَخ لَخ  ِذلَخيْل زِذ نْل
ااٌر  ُل تَخ [ 2:االعراؾ ]{ ِذ

ىٰ }: وقال تعالى  ا يُلوحَخ عْل َخ مَخ كٌر بَخ ارِذ كَخ  اَخ َخعَخ َّلكَخ تَخ رُل دْل ائِذ ٌر بِذ ِذ صَخ كَخ وَخ َخ [ 12:هود ]{ ِذلَخيْل

رِذ  }:حكاه عنه المولى  اوقال موسى علٌه السبلم ٌدعو ربه كم دْل حْل لِذي صَخ رَخ اِّل اشْل [ 25:طه ]{ َخالَخ رَخ

كَخ  }:وقال هللا لمحمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ممتنا علٌه  رَخ دْل حْل لَخكَخ صَخ رَخ [ 1:االنشراح ]{ َخلَخمْل نَخشْل

بِّل ِذ ۚ َخؾَخ  }:وقال تعالى  نْل رَخ مِذ اَخهُلوَخ عَخ َخٰى نُلورٍب مِذ ًلَخ ِذسْل رَخ ُل لِذ ْل دْل ُل صَخ
حَخ هللاَّل رَخ نْل شَخ [ 22:الزمر ]{مَخ

ورِذ  }:وقال تعالى  دُل ا اِذي الصُّل شِذ َخااٌر لِذمَخ مْل وَخ بِّل ُل نْل رَخ ةٌر مِذ ظَخ عِذ وْل مْل مَخ تْل ُل ااَخ [ 57:ٌونس ]{   َخدْل  َخ

ينَخ }: وقال تعالى   ورِذ الَّل ِذ دُل ا ٌر اِذي صُل نَخ يِّل ا ٌر بَخ وَخ آيَخ لْل هُل [ 49: العنكبوت ]{ ُلوتُلوا الْلعِذ ْلمَخ ۚبَخ

يِّل ا }: وقال تعالى  رَخ ُل  َخ دْل لْل صَخ عَخ دْل  َخنْل يُل ِذ َّل ُل يَخ ْل نْل يُلرِذ مَخ مِذ ۖ  وَخ ًلَخ ِذسْل رَخ ُل لِذ ْل دْل حْل صَخ رَخ يَخ ُل يَخشْل دِذ هْل نْل يَخ
ُل  َخ
دِذ هللاَّل نْل يُلرِذ ا اَخمَخ رَخ ا ا حَخ

ااِذ  مَخ دُل اِذي السَّل عَّل ا يَخصَّل مَخ أَخنَّل [ 125: األنعام ]{ َخ

ا  ُلوتُلوا}: ى ٌصؾ المإمنٌن وقال سبحانه وتعال مَّل ةا مِذ ا َخ مْل حَخ هِذ ورِذ دُل ونَخ اِذي صُل الَخ يَخ ِذدُل [ 9: الحشر ]{ وَخ

قَخابِذ ِذينَخ }: ووصفهم وهم فً الجنة بقوله  تَخ رٍب مُل رُل ا عَخ َخٰى سُل انا وَخ لٍّل  ِذ ْل نْل ؼِذ مْل مِذ هِذ ورِذ دُل ا اِذي صُل ا مَخ نَخ عْل زَخ نَخ [ 47:الحجر ]{وَخ

ِذ }: وذكر رعب الكفار والمنافقٌن من المإمنٌن فقال  نَخ هللاَّل مْل مِذ هِذ ورِذ دُل ةا اِذي صُل بَخ هْل دُّل رَخ شَخ
تُلمْل  َخ َخنْل [ 13:الحشر ]{اَخ

 

فكل ما ورد فً هذه االٌات الكرٌمة ٌدل داللة واضحة على الصدر المعنوي ، ولٌس المقصود قطعا      

االضبلع والعضبلت والحجاب الحاجز وما ٌحتوٌه القفص الصدري من اعضاء ، مثل القلب ، والربتٌن ، 

األورطً ، والشرٌان الربوي ، والورٌدان األجوفان العلوي والسفلً ، واالوردة : عٌة الدم الكبرى ، مثل وأو

. الخ ... الربوٌة ، والؽدد اللمفاوٌة ، والقناة الصدرٌة ، والمريء 

قال االمام الفخر الرازي فً تفسٌره    
2
ى واعلم أن شرح الصدر عبارة عن إٌقاد النور فً القلب حت: "  

" . ٌصٌر القلب كالسراج 

دْل }: عند قوله تعالى ( تفسٌر ابن كثٌر)وقد جاء فً      نْل يُلرِذ مَخ مِذ ۖ  وَخ ًلَخ ِذسْل رَخ ُل لِذ ْل دْل حْل صَخ رَخ يَخ ُل يَخشْل دِذ هْل نْل يَخ
ُل  َخ
دِذ هللاَّل نْل يُلرِذ اَخمَخ

ااِذ  مَخ دُل اِذي السَّل عَّل ا يَخصَّل مَخ أَخنَّل ا  َخ رَخ ا قاا حَخ يِّل رَخ ُل  َخ دْل لْل صَخ عَخ ، أن رسول هللا صلى هللا علٌه [ 125: األنعام]{ َخنْل يُل ِذ َّل ُل يَخ ْل

" . نور ٌقذؾ فً القلب ، فٌنشرح وٌنفسح:" وآله وسلم سبل عن كٌفٌة شرح الصدر فقال 

. فهل لذلك من أمارة ٌعرؾ بها ؟: قالو  

" . اإلنابة الى دار الخلود ، والتجافً عن دار الؽرور ، واالستعداد للموت قبل لقاء الموت : " قال 

                                                            
لسان العرب )وما أشرؾ من اعبله ، أول الشًء  ،أعلى مقدم كل شًء أوله ، وكل ما واجهك من الشًء: ر فً اللؽة الصد    1

( ، مختار الصحاح 
 22/40: التفسٌر الكبٌر    2
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" . إذا دخل االٌمان القلب انفسح له القلب وانشرح : "  علٌه وآله وسلم وقال صلى هللا

الشرح للصدر إنما هو شرح معنوي وصدر معنوي ، وكذلك الضٌق فهو والحدٌث واضح الداللة فً أن هذا 

. ضٌق معنوي ال مادي ، وان نتجت عنه آثار مادٌة كما سنوضحه 

نْل }: قال ابن كثٌر فً تفسٌره       مَخ اوَخ رَخ ا قاا حَخ يِّل رَخ ُل  َخ دْل لْل صَخ عَخ دْل  َخنْل يُل ِذ َّل ُل يَخ ْل : " ، قال [ 125: االنعام ]{ يُلرِذ

.   "الحرجة هً الشجرة ، تكون بٌن األشجار ، وال تصل الٌها راعٌة وال وحشٌة وال شًء

. "كذلك المنافق ال ٌصل الٌه شًء من الخٌر ": وقال عمر رضً هللا عنه 

أي لٌس للخٌر فٌه منفذ  { قا حرجا ضً} 1وقال عطاء الخرسانً   

وقال عبد هللا بن المبارك    
2
د ببل إله  إال هللا ، حتى ال ٌستطٌع ان تدخل قلبه ، كؤنما ٌصعّر { ضٌقا حرجا } :  

. ة ذلك علٌه فً السماء من شدّر 

وقال سعٌد بن جبٌر    
3
. ال ٌجد فٌه مسلكا إال صعودا { ضٌقا حرجا } 

السديوقال 
4

. من ضٌق صدره : { د فً السماء ما ٌصعّر نكؤ} 

ومعلوم ان هذه األوصاؾ كلها معنوٌة ، ولكن لها أثر فً الصدر المادي المحسوس ، وكل من له تجربة      

: بالطب واتصال بالمرضى ٌدرك ان ضٌق الصدر الذي ٌشكو منه المرضى على نوعٌن 

الهوابٌة ، وهو ما ( الشعب )بالقصبات الذي له سبب مادي واضح الناتج عن ضٌق :  ي  التن س  –ااول 

أو نتٌجة ارتشاح الماء من الدورة الدموٌة نتٌجة هبوط القلب ، مما  ، (Bronchial Asthma) ٌعرؾ بالربو 

( Pulmonary Congestion)أو احتقانها ( Pulmonary Oedema)ٌسبب ارتشاح الربة 

:  وهناك اسباب مادٌة أخرى مثل 

. اب الحاجز شلل العصب المعدي للحج

. أو وجود ماء أو صدٌد أو دم بها ، ( ذات الجنب )لتهاب فً البلورا او وجود التهاب فً الربة ، أو ا

( .  Pneumo Thorax)أو انثقاب أحد أسناخ الربة ، فٌخرج منها الهواء ، وٌضؽط على الربة  

وتحطمها ، فٌإدي ذلك ( الهوابٌة الحوٌصبلت )أو مرض مزمن بالربة ، نتٌجة انتفاخ االسناخ الربوٌة      

أو نتٌجة إصابة القفص الصدري ، أو ر ، الى األمفٌزٌما ، وربما كان هو ما ٌعبر عنه العرب بانتفاخ السحَح 

.  كسر فً أحد االضبلع ، أو التهاب فً مفاصلها ، أو التهاب فً عضبلت الصدر 

. أو وجود استسقاء بالبطن فص الصدري ، الحجاب الحاجز ، والق والسمنة الزابدة التً تعطل حركة    

الى ؼٌر ذلك من االسباب الطبٌة  .. أو التهاب بالكبدلى الحجاب الحاجز ، فٌعطل حركته ، أو حمل ٌضؽط ع 

. وكلها أسباب مادٌة بحتة لضٌق الصدر وحرجه  .المعروفة لدى االطباء 

                                                            
. مفسر ، كان ٌؽزو وٌكثر التهجد من اللٌل ( هـ  135-50)هو عطاء بن مسلم الخرسانً ، نزٌل بٌت المقدس     1
الحافظ االمام ، شٌخ االسبلم ، التاجر المجاهد ، صاحب ( . هـ  181-118)د هللا بن المبارك أبو عبد الرحمن هو عب   2

. التصانٌؾ والرحبلت 
وكان أعلم أهل عصره ، قتله  ، تابعً جلٌل ، حبشً االصل ، أشهر تبلمٌذ ابن عباس رضً هللا عنهم سعٌد بن جبٌر    3

( هـ  195)الحجاج ظلما سنة 
(. هـ128ت )هو اسماعٌل بن عبد الرحمن ، مفسر  السدي    4
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، وانما من ه   االسباا الم  ورة  ي  التن س وحر  الصدر ال   ليس ل  سبا ماد  وا ح  –ال اني 

ة ترٌن يوهً حالة كآبة وسوداو( Depression)سببه حالة نفسٌة هً ما تعارؾ علٌه االطباء بتسمٌتها كآبة 

. على الشخص ، فتجعل صدره ضٌقا حرجا كؤنما ٌصعد فً السماء 

خٌص سبب ضٌق الصدر ، فً تش( بل وأحٌانا الماهر ) ولٌس من النادر أن ٌخطا الطبٌب ؼٌر الماهر     

ربو ، وكثٌرا ما كنا نرى وصفات طبٌة لمرٌض ٌعانً من لكآبة المسببة لضٌق الصدر حالة ا فٌظن أن حالة

. وقد أعطاه الطبٌب أدوٌة لمعالجة الربو  ، الكآبة النفسٌة

ن الحالة ناتج ع( وهو ضٌق القصبات الهوابٌة ) ومما ٌجعل االمر أشد صعوبة أن بعض حاالت الربو       

.  النفسٌة للمرٌض 

فً  وفً اآلٌة الكرٌمة إعجاز اتضحت بعض أبعاده فً العصر الحدٌث ، حٌث علم أن االوكسجٌن ٌقلّر      

االوكسجٌن الذي ٌتنفسه ، وبالتالً ٌسبب له  د االنسان فً الجو كلما قلّر الطبقات العلٌا من الجو ، وكلما تصعّر 

. ضٌقا وحرجا فً صدره 

دْل  َخنْل يُل ِذ َّل ُل }:  الكرٌم حٌث ٌقول وصدق هللا      نْل يُلرِذ مَخ مِذ ۖ  وَخ ًلَخ ِذسْل رَخ ُل لِذ ْل دْل حْل صَخ رَخ يَخ ُل يَخشْل دِذ هْل نْل يَخ
ُل  َخ
دِذ هللاَّل نْل يُلرِذ اَخمَخ

ااِذ ۚ مَخ دُل اِذي السَّل عَّل ا يَخصَّل مَخ أَخنَّل ا  َخ رَخ ا قاا حَخ يِّل رَخ ُل  َخ دْل لْل صَخ عَخ [ . 125: االنعام ]{ يَخ ْل

اهم اسباب ضٌق الصدر وحرجه ، الن ذلك ٌإثر على من ( Hypoxia) وٌعتبر نقص االوكسجٌن      

... المراكز الحساسة فً جذع الدماغ ، والمسإولة عن التحكم فً التنفس ، فٌإدي ذلك الى ضٌق الصدر 

كما ٌوضح نوعا من التعلق بٌن اللفظ .. وهذا ٌوضح مدى التشابك والترابط بٌن الدماغ والقلب والصدر     

. األلفاظ لمقصود المعنوي لهذه لب والصدر واالمادي للق
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 معاني الروح                              ال صل الراب  

نَخ الْلعِذ ْلمِذ  ِذالَّل  َخ ِذيًلا }    وتِذيتُلمْل مِذ
ا  ُل مَخ بِّلي وَخ رِذ رَخ مْل

نْل  َخ وحُل مِذ وحِذ ۖ   ُللِذ الرُّل نِذ الرُّل لُلونَخكَخ عَخ
أَخ يَخسْل .  [85: االسراء ]{ وَخ

مبحث الروح من المسابل العوٌصة التً حار فٌها العلماء ، والتبس االمر فٌها على كثٌر من وال شك ان  

.  الفضبلء 

المقام ، الن الموت ال ٌتم اال بخروج الروح ، ومبحثنا عن الموت وال بد لنا من مبحث الروح فً هذا        

. وما تدل علٌها  وعبلماته وتعرٌفه ،، فبل بد لنا إذن من بحث كلمة الروح ومعانٌها

: ل ظ الروح اي القرآن ال ريم      

:  وقد ورد لفظ الروح فً القرآن الكرٌم على عدة معان منها    

ا ۚ}: أنه القرآن الكرٌم ، قال تعالى  -1 نَخ رِذ مْل
نْل  َخ ا مِذ وحا كَخ رُل ا  ِذلَخيْل نَخ يْل حَخ لِذكَخ  َخوْل

[ 52:الشورى ]{وَخ َخ َخٰ

ةَخ بِذا}:  وقوله تعالى ئِذ َخ ًلَخ لُل الْلمَخ زِّل رِذ ِذ يُلنَخ مْل
نْل  َخ وحِذ مِذ ولقد سمً القرآن بالروح ، النه حٌاة  [2:النحل ]{لرُّل

. االرواح والقلوب والعقول 

ةُل }: أنه ملك من المبلبكة ، عظٌم الخلق جدا وهو المراد بقوله تعالى  -2 ئِذ َخ ًلَخ الْلمَخ وحُل وَخ قُلومُل الرُّل مَخ يَخ وْل يَخ

 [ . 38النبؤ]{صَخ ًّماا

ينُل }: قوله تعالى انه جبرٌل علٌه السبلم ، وهو المراد فً  -3 َخمِذ وحُل ااْل لَخ بِذ ِذ الرُّل زَخ عَخ َخٰى  (193) نَخ

ا  }:، ومن قوله تعالى فً قصة مرٌم علٌها السبلم [ 194-193:الشعراء ]{  َخ ْلبِذكَخ  نَخ وحَخ هَخا رُل ا  ِذلَخيْل سَخ ْلنَخ اَخأَخرْل

ا يًّما وِذ ا سَخ را ا بَخشَخ لَخ لَخهَخ مَخ َّل الرُّل }: ، وفً قوله [17:مرٌم ]{ اَختَخ ةُل وَخ ئِذ َخ ًلَخ لُل الْلمَخ زَّل نَخ اتَخ  [.4: القدر]{ وحُل اِذيهَخ

ااُل  }:أنه الوحً الذي ٌنزل على االنبٌاء علٌهم السبلم قال تعالى  -4 نْل يَخشَخ رِذ ِذ عَخ َخٰى مَخ مْل
نْل  َخ وحَخ مِذ يُل ْلقِذي الرُّل

مَخ التَّلًلَخ ِذ  وْل رَخ يَخ ادِذ ِذ لِذيُلنْل ِذ بَخ نْل عِذ  ،[15: ؼافر ]{ مِذ

 .أنه الروح والرٌحان واالستراحة  -5

رِذ  }:قال تعالى  حٌاة البدن ،أنه الروح الذي به  -6 مْل
نْل  َخ وحُل مِذ وحِذ ۖ   ُللِذ الرُّل نِذ الرُّل لُلونَخكَخ عَخ

أَخ يَخسْل وَخ

بِّلي  .، أي ما هٌة الروح وكنهها ، الن ذلك مما ال ٌعلمه اال هللا [ 85: االسراء ]{رَخ

ئِذكَخ  َخ َخ  }:أنه القوة والثبات والنصرة ، التً ٌإٌد هللا بها من ٌشاء من عباده المإمنٌن ، قال تعالى  -7 اَخ  ُلولَخٰ

نْل ُل  وحٍب مِذ مْل بِذرُل هُل دَخ يَّل
انَخ وَخ َخ ِذيمَخ مُل اإلْل  [.22:المجادلة ]{اِذي  ُل ُلوبِذهِذ

ا  ِذلَخٰى  }:أنه المسٌح ابن مرٌم ، قال تعالى  -8 تُل ُل  َخلْلقَخاهَخ ِذ وَخ َخ ِذمَخ
ولُل هللاَّل سُل مَخ رَخ يَخ رْل نُل مَخ ى ابْل يسَخ يحُل عِذ سِذ ا الْلمَخ مَخ  ِذنَّل

نْل ُل  وحٌر مِذ رُل مَخ وَخ يَخ رْل . 1.."ٌقال لعٌسى علٌه السبلم ٌا روح هللا : "  وفً الحدٌث الشرٌؾ [.171:النساء ]{مَخ

وهنا نقطة هامة ال بد من توضٌحها ، الن كثٌرا من عامة الناس ٌؽلط فٌها ، فٌظن ان الروح التً فً عٌسى 

والروح التً نفخها هللا فً آدم علٌهما السبلم هً جزء من روح هللا... 
2
، وهو خطؤ فاحش ، بل كفر صرٌح  

، حٌث زعموا أن المسٌح ابن مرٌم هو ابن هللا ، النه من روحه ببل أب ، ومنهم من زعم وقع فٌه النصارى 

                                                            
 أخرجه الشٌخان  1

ينَخ }: قال تعالى   2 ا ِذدِذ وا لَخ ُل سَخ وحِذي اَخقَخعُل نْل رُل نَخ َخ ْل ُل اِذي ِذ مِذ تُل ُل وَخ يْل وَّل ا سَخ [ 29: الحجر]{ اَخ ِذ َخ
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ةٍب }: ان المسٌح هو هللا ، قال تعالى  ًلَخ َخ الِذ ُل  َخ َخ  َخ
ينَخ  َخالُلوا  ِذنَّل هللاَّل هللا : ، وهً بزعمهم [73:المابدة ]{لَخقَخدْل  َخ َخرَخ الَّل ِذ

نُل  }:ى وقال تعال. والروح القدس ( االبن)وعٌسى ( األب ) يحُل ابْل سِذ وَخ الْلمَخ َخ هُل
ينَخ  َخالُلوا  ِذنَّل هللاَّل لَخقَخدْل  َخ َخرَخ الَّل ِذ

مَخ  يَخ رْل [. 72: المابدة ]{مَخ

ناقة )، وناقة هللا ( الكعبة)بٌت هللا : ونسبة الروح الى هللا كنسبة البٌت والناقة والعبد والرسول ، فٌقال      

ا بٌوت هللا ، ه تقتضً التشرٌؾ والتكرٌم ، فالبٌوت كلهوكلها إضافات إلً.. ، وعبد هللا ، ورسول هللا ( صالح

عا عبٌده ، والخلق كلهم ملك ٌده ، فؤضاؾ فرقة منهم الٌه ، وسماهم حزب هللا يوالنوق كلها له ، والعبٌد جم

إال أن هذا .. اد ابلٌس والهوى ، وكلهم خلقه وعبٌده وعباد هللا ، وسمى الفرقة االخرى حزب الشٌطان وعبّر 

. اء واالجتباء جعل االضافة الٌه االصطؾ

(الدر والجوهر) وكما ٌقول االمام عبد هللا العٌدروس فً كتابه      
1

إذا وصل الذاكر الى عالم الروح بزر : " 

وحِذي}له نعت القدم بتنصٌص التخصٌص ومنشور التشرٌؾ من باب اضافة  نْل رُل نَخ َخ ْل ُل اِذي ِذ مِذ [ 29:الحجر]{وَخ

عن المحدث ( أي هللا جل جبلله )ه القدٌم ، وتنزّر ( اي المخلوق) عن الحدث ( أي هللا )ه القدم الى ان ٌقول فنزّر 

ًّر ت األزلٌة عن الوصل والفصل ، إضافتك الٌه اضافة مزيّر ، وجلّر ( أي المخلوق ) ة ، إضافتك ة ال اضافة جزب

ًّر  ًّر الٌه اضافة خصوص ه دم ، هو منزّر ضافة قِق اضافة قرب ال اضافة نسبة ، إضافة كرم ال ا ، ةة ، ال اضافة بعض

وحِذي}: عن كل إضافة وإن قال  نْل رُل نَخ َخ ْل ُل اِذي ِذ مِذ [". 29: الحجر ]{وَخ

ومقصودنا ها هنا من الحدٌث عن الروح هو الروح التً به حٌاة بدن االنسان ، وقد اختلؾ فٌه العلماء     

بوبة مدبرة ، كما ٌقول االمام اختبلفا شدٌدا ، ولكنهم جمٌعا متفقون على ان الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مر

*( :  الروح ) فً كتابه القٌم  2ابن القٌم

ه وعٌسى ومن سواه من بنً آدم كلها مخلوقة هلل ، نًوال خبلؾ بٌن المسلمٌن ان االرواح التً فً آدم وب"    

" . فها الى نفسه ، كما أضاؾ الٌه سابر خلقه اخلقها وأنشؤها ، وكونها واخترعها ، ثم اض

وقال شٌخ االسبلم ابن تٌمٌة    
3
روح اآلدمً مخلوقة مبدعة باتفاق سلؾ األمة : " كما ٌحكً عنه ابن القٌم  

. وأبمتها وسابر أهل السنة 

وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة ؼٌر واحد من أبمة المسلمٌن مثل محمد بن نصر المروزي    
4
 

أجمع الناس على أن و: ، قال 5وأبو محمد ابن قتٌبة. باالجماع االمام المشهور الذي هو من أعلم اهل زمانه 

"  هللا تعالى هو فالق الحبة وبارئ النسمة أي خالق الروح 

وقال ابن شاقبل     
6

وهذا مما ال ٌشك فٌه ( : " هل الروح مخلوقة أم ؼٌر مخلوقة ؟ : ٌرد على من سؤل )   

.  "من وفق للصواب ان الروح من االشٌاء المخلوقة 

                                                            
بً الحلبً ، مصر ، سنة ، ط مصطفى البا( اٌضاح اسرار علوم المقربٌن ) ، مطبوع مع كتاب  76الدر والجوهر ، ص    1

م 1933=هـ1352
محمد بن ابً بكر الزرعً الدمشقً ، أحد كبار علماء االسبلم وصاحب الكتب النافعة الماتعة ، وتلمٌذ ابن تٌمٌة االثٌر ،   2

. هـ751وناشر علمه ، توفً سنة 
  هـ727صاحب التصانٌؾ ، توفً سنة، وجتهدخ االسبلم االمام المجدد المأحمد بن عبد الحلٌم عبد السبلم ، أبو العباس ، شً  3
(  م 906-817= هـ 294-202) فً ببلد ما وراء النهر فً تركمنستان  (Merv)، من مدٌنة مرو محمد بن نصر المروزي  الحافظ الفقٌه  4

هـ  276عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري ، من األبمة ، اشتهر باالدب ، توفً سنة   5

. فً بؽداد ، من كبار علماء الحنابلة ( هـ 369ت)و ابراهٌم بن أحمد بن حمدان ، ابو اسحاق البزار ه ابن شاقبل  6 
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وصنؾ الحافظ ابن منده     
1
. كتابا كبٌرا فً الرد على الفبلسفة الذٌن زعموا ان الروح ؼٌر مخلوقة  

 

: حقيقة الروح التي بها حياة البدن        

وأما حقٌقة الروح التً بها حٌاة البدن ، فقد اختلؾ فٌها العلماء اختبلفا شدٌدا ، قال االمام ابو الحسن     

االشعري
2
اختلؾ الناس فً الروح والنفس والحٌاة وهل الروح هً الحٌاة او ؼٌرها ؟ وهل ( : " قاالتهم)فً  

" .  الروح جسم أم ال ؟ 

(امالنظّر )ان الروح جسم ، وهو : ثم حكى أقواال عدٌدة تبلػ العشرٌن ، فمنهم من قال       
3
إمام المعتزلة ،  

. ان تكون الحٌاة والقوة ، معنى ؼٌر الحً القوي وإنها هً النفس ، وزعم ان الروح حً بنفسه ، وأنكر 

(الجبابً)وقال     
4
" . بؤن الروح جسم ، وأنها ؼٌر الحٌاة : "  

الطبابع االربع ، وهً الحرارة والبرودة والرطوبة لٌس الروح شٌبا أكثر من اعتدال : " وقال جماعة     

" .  والٌبوسة 

" . الصافً الخالص من الكدر إن الروح هً الدم : " وقال آخرون        

" . الحٌاة هً الحرارة الؽرٌزٌة : " وقال قابلون     

ال الجسد الطوٌل العرٌض إست أعقل ل: " وكان األصم ال ٌثبت للحٌاة والروح شٌبا ؼٌر الجسد وٌقول     

ادٌة الملحدة من ة فً المادٌة ، وال تفترق عن النظرٌات المق، وهً نظرة مؽر" العمٌق ، الذي أراه وأشاهده

. شٌوعٌة وإلحادٌة علمانٌة فً شًء 

(أبو بكر الباقبلنً ) وقال     
5
الداخل والخارج بالتنفس ، والروح هً الحٌاة ( الهواء ) النفس هً النسٌم :  

. فقط وهً ؼٌر النفس 

وقال ابن حزم    
6
عرٌض عمٌق ، ة بالمعاد الى النفس جسم طوٌل وذهب سابر أهل االسبلم والملل المقرّر :  

والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى : ثم قال ... وبهذا نقول : فة للجسد قال ذات مكان ، جثة متحٌزة مصرّر 

. واحد 

.. ة بالمعاد ، وهو أمر مردود علٌه وزعم ابن حزم ان قوله هذا هو قول سابر أهل االسبلم والملل المقرّر     

. فالخبلؾ فٌه واضح ال شك فٌه 

بعد ذلك تقسٌمات االمام الفخر الرازي( الروح ) ر االمام ابن القٌم فً كتابه وذك     
7
وتعرٌفاته للروح  

والنفس ، وماذا ٌقصد بكلمة انسان ، وهل هو الجسم فقط ؟ أم الجسم والروح ؟ أم االخبلط األربعة ؟ أم الدم ؟ 
                                                            

(  م 1005-922=هـ 395-310)محمد بن اسحاق بن منده ، أبو عبد هللا من كبار حفاظ الحدٌث   1
. مجتهدٌن وإلٌه ٌنسب األشاعرةمن كبار األبمة المتكلمٌن ال( هـ 324-260)هو علً بن اسماعٌل ابو الحسن االشعري   2
و رٌدة كتاب فً سٌرته وبٌان بهـ ، وللدكتور عبد الهادي أ231هو ابراهٌم بن سٌار بن هانا البصري ابو اسحاق ، المتوفى سنة (النظام)  3

. مذهبه وآرابه 
. هـ 235صره ، توفً سنة محمد بن عبد الوهاب ، أبو علً ، من أبمة المعتزلة ، وربٌس علماء الكبلم فً ع(ابًالجبّر )  4
محمد بن الطٌب قاضً أهل السنة ومتكلمهم ، انتهت الٌه الرٌاسة فً مذهب االشاعرة ، وكان إماما فً فنون كثٌرة ، أبو بكر الباقبلنً ،   5

. هـ  403، توفً سنة ( اعجاز القرآن )من أشهر كتبه 
االندلس فً عصره ، وأحد أبمة االسبلم ، وصاحب التؤلٌؾ الفرٌدة توفً  علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم الظاهري ، أبو محمد ، عالم   6

. هـ  456سنة 
وٌنتسب الى أبً بكر  هـ606محمد بن عمر ، االمام المفسر ، أو حد زومانه فً المعقول واالصلٌن ، توفً سنة االمام الفخر الرازي   7

. الصدٌق 
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ت الى سابر االعضاء؟ أو أنه الشرٌانا أم الروح اللطٌؾ الذي ٌتولد فً الجانب االٌسر من القلب ، وٌنفذ فً

ح الذي ٌصعد من القلب الى الدماغ ؟ أو أنه جزء ال ٌتجزأ من القلب ؟ أو أنه جسم نورانً علوي خفٌؾ الرو

متحرك ٌنفذ فً جوهر االعضاء ، وٌسري فٌه سرٌان الماء فً الورد ، وسرٌان الدهن فً الزٌتون والنار فً 

آلثار الفابضة علٌها من هذا الجسم اللطٌؾ ، بقً ذلك الجسم صالحة لقبول افما دامت االعضاء  .الفحم ؟ 

اللطٌؾ مشابكا لهذه االعضاء ، وأفادها هذه االثار من الحس والحركة االرادٌة ، وإذا فسدت هذه االعضاء 

الى عالم بسبب استٌبلء االخبلط الؽلٌظة علٌها ، وخرجت عن قبول تلك االثار ، فارق الروح البدن ، وانفصل 

. االرواح 

الذي هو القول الصواب فً المسؤلة ، وهو ( أي القول االخٌر ) وهذا : " ثم قال ابن القٌم معلقا على ذلك      

سواه باطلة ، وعلٌه دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ، ال ٌصح ؼٌره ، وكل االقوال 

.. ٌة وتسعٌن دلٌبل ثم ساق على ذلك أدلته التً بلؽت ثمان

وخٌر من كتب فً موضوع القلب والروح والنفس والعقل هو االمام أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً ،     

. رؼم وجازته واختصاره ( احٌاء علوم الدٌن ) من كتاب ( شرح عجابب القلب ).. حجة االسبلم فً كتابه 

. وقد تقدم قوله فً القلب ، وأنه على معنٌٌن     

. القلب المادي ، الصنوبري الشكل ، المودع فً الصدر ، الموجود لدى البهابم واالنسان : أحدهما     

المدرك العالم العارؾ من ( أي القلب المعنوي ) وهو .. اللطٌفة الربانٌة ، التً هً حقٌقة االنسان : والثانً    

.  االنسان وهو المخاطب والمعاقب ، والمعاتب والمطالب 

: انه ٌطلق لعدة معان ، وما ٌتعلق منه بؽرضه فً الكتاب معنٌان : " فقال فٌه ( الروح ) ا أم    

جسم لطٌؾ منبعه تجوٌؾ القلب الجسمانً ، فٌنتشر بواسطة العروق الضوارب الى سابر اجزاء : أحدهما    

لى أعضابها ٌضاهً الحٌاة والحس والبصر والسمع والشم منها عالبدن ، وجرٌانه فً البدن وفٌضان انوار 

. فٌضان النور من السراج الذي ٌدار فً زواٌا البٌت ، فإنه ال ٌنتهً الى جزء من البٌت اال وٌستنٌر به 

وسرٌان الروح وحركته فً الباطن مثال . والحٌاة مثالها النور الحاصل فً الحٌطان ، والروح مثالها السراج 

: واالطباء اذا اطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى  ...حركة السراج فً جوانب البٌت بتحرٌك محركة 

وهو بخار لطٌؾ ، أنضجته حرارة القلب ولٌس شرحه فً ؼرضنا ، إذا المتعلق به ؼرض االطباء ، الذٌن 

.  ٌعالجون االبدان 

ذا فؤما ؼرض أطباء الدٌن المعالجٌن للقلب حتى ٌنساق الى جوار رب العالمٌن ، فلٌس ٌتعلق بشرح ه     

" .  الروح اصبل 

من  هو اللطٌفة العالمة المدركة"  –( االحٌاء )كما ٌقول االمام الؽزالً فً  –والمعنى الثانً للروح    

رِذ }: وهو الذي أراده هللا بقوله ... وهو الذي شرحناه فً احد معانً القلب . االنسان  مْل
نْل  َخ وحُل مِذ  ُللِذ الرُّل

بِّلي " . ربانً ، تعجز أكثر العقول واالفهام عن درك حقٌقته وهو أمر عجٌب [ . 85االسراء ]{رَخ

ولذا كثر . وقد صدق االمام الؽزالً فإن العقول تحار وتدهش عن ادراك الروح على المعنى الثانً         

االختبلؾ لدى العلماء فً تفسٌرلفظ الروح وبٌان حقٌقته ، حتى قال االمام الشوكانً
1
فتح القدٌر ) فً تفسٌره  

ثم عقب على ذلك .. إنها بلؽت الى ثمانً عشرة ومبة قول ( : ع بٌن الرواٌة والدراٌة فً علم التفسٌر الجام

" . فانظر الى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع : " بقوله 

                                                            
هـ 1250لٌمن ، توفً سنة محمد بن علً ، فقٌه مجتهد ، من كبار علماء ا   1
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وحِذ  }:وقد جاء فً تفسٌر االمام الشوكانً فً قوله تعالى        نِذ الرُّل لُلونَخكَخ عَخ
أَخ يَخسْل وقد اختلؾ [ 85:االسراء ]{وَخ

قال . وبهذا قال أكثر المفسرٌن . هو الروح المدبر للبدن الذي تكون به حٌاته : الناس من المسإول عنه ، فقٌل 

اء الفرّر
1
ا من من خلقه ولم ٌعط علمه أحد االروح الذي ٌعٌش به االنسان لم ٌخبر هللا سبحانه به أحد: "  

.." عباده

بِّلي}: قوله تعالى  وانتهى االمام الشوكانً فً معنى     رِذ رَخ مْل
نْل  َخ وحُل مِذ الروح من جنس ما : الى اآلتً { الرُّل

بِّلي }استؤثر هللا بعلمه من االشٌاء التً لم ٌعلم بها عباده ، فهً  رِذ رَخ مْل
نْل  َخ وفً هذه اآلٌة ما ٌزجر الخابضٌن {  مِذ

وقد أطالوا المقال .. عظم ردع فً شؤن الروح المتكلفٌن لبٌان ماهٌته ، وإٌضاح حقٌقته أبلػ زجر ، وٌردعهم أ

". فً هذا البحث بما ال ٌتم له القٌام ، وؼالبه بل كله من الفضول الذي ال ٌؤتً بنفع فً دٌن وال دنٌا 

وقال الجنٌد 
2
" . إن الروح شًء استؤثر هللا تعالى بعلمه ، وال ٌجوز ألحد البحث عنه أكثر من أنه موجود : "  

وقال الشعرانً     
3
ٌبلؽنا أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم تكلم عن حقٌقة الروح ، مع أنه سبل لم : "  

" . عنه ، فنمسك عن الحدٌث عنها أدبا 

وقال االمام أحمد بن زٌن الحبشً       
4
( لجٌران لنا باألبطحٌة: )فً شرح قصٌدة االمام عبد هللا الحداد  

وِحي }:وقوله تعالى  افة تشرٌؾ ، فهو حادث عن النفخ ضفالروح مضاؾ الى ٌاء النفس إ{  َونَفَْخُت فِيِه ِمن رُّ

ًّر  ". وال انفصال إ ر وال تجزّر الربانً من ؼٌر حدوث فً النافخ ، وال تؽ

وهذا الروح جوهر لطٌؾ علوي حارت فٌه العقول ، ولٌس هو البخار الساري فً الجسم ، : " ثم قال      

المودع فً الجانب االٌسر من الصدر ، الذي ٌتصرؾ فٌه االطباء ، المنبعث فٌه عن القلب اللحمً المحسوس 

"  فإن هذا الروح لٌس له كبٌر قدر عند علماء االخرة أطباء القلوب العارفٌن باهلل 

سؤلة هو الحق ، حبشً فً الموخبلصة االمر ان ما ذهب الٌه االمام الؽزالً واالمام احمد بن زٌن ال    

:   فللروح كما للقلب معنٌان

. ٌتعلق به ؼرض االطباء ، وهو الذي تتحدد به الحٌاة والموت : فالمعنى االول 

سر من االسرار ، تحار أكثر العقول واالفهام عن درك حقٌقته ، كما ٌقول االمام الؽزالً : والمعنى الثانً    

وانه ( : الروح )ي كتاب والواقع ان ما ذهب الٌه الفخر الرازي وابن القٌم ؾ. واالمام احمد بن زٌن الحبشً 

ثل اال جزءا فً الروح ، وهو ال ٌم( فً تلك االزمنة ) هو القول الفصل فٌه ال ٌعدوان ٌكون قول االطباء 

نِذ  }: ان حقٌقة الروح هً من عالم الؽٌب ، وعالم السر ، الذي قال هللا فٌه  ٌسٌرا من الحقٌقة اذ أَخلُلونَخكَخ عَخ يَخسْل وَخ

وحُل مِذ  لِذ الرُّل
وحِذ ۖ   ُل نَخ الْلعِذ ْلمِذ  ِذالَّل  َخ ِذيًلا الرُّل وتِذيتُلمْل مِذ

ا  ُل مَخ بِّلي وَخ رِذ رَخ مْل
[   85: االسراء ]{ نْل  َخ

اء وجعفر بن والفرّر ( القدٌرفتح ) الشوكانً فً وٌتضح لنا بذلك أن موقؾ بعض العلماء ، مثل االمام     

حرب
5
أَخلُلونَخكَخ }: ، عندما قالوا ال ندري ما الروح ، واحتجوا بقوله تعالى   يَخسْل رِذ  وَخ مْل

نْل  َخ وحُل مِذ وحِذ ۖ   ُللِذ الرُّل نِذ الرُّل عَخ

                                                            
اء ٌحٌى بن زٌاد  1 . هـ 207، إمام الكوفٌٌن ، واعلمهم بالنحو واللؽة وفنون االدب ، توفً سنة  الفرّر
هـ  279الجنٌد بن محمد البؽدادي ، من كبار الصوفٌة العلماء الملتزمٌٌن بالكتاب والسنة ، توفً سنة   2
. هـ 973متصوفٌن فً مصر ، توفً سنة من كبار ال الشعرانً عبد الوهاب بن أحمد  3
عبد هللا بن علوي االمام أما . هـ 1145من أهل حضرموت ، من العلماء المتصوفٌن ، توفً سنة  أحمد بن زٌن الحبشً   4

هـ  1132الحسٌنً الحضرمً المعروؾ بالحداد شٌخ أحمد بن زٌن الحبشً فتوفً سنة 
هـ 236بؽداد ، توفً سنة ، من أهل  من أبمة المعتزلة جعفر بن حرب  5
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بِّلي ، كانوا على حق فً ذلك ، رؼم إنكار ابن القٌم لقولهم ، فابن القٌم لم ٌتحدث عن الروح [ 85: االسراء ]{ رَخ

. إال بما فهمه االطباء ، والذي سنشرحه فٌما ٌؤتً ، وهو مفهوم ضٌق لمعنى الروح 

إلٌه االمام الؽزالً وبعض العلماء االسبلم ، وأنه اللطٌفة الربانٌة العالمة وأما المعنى الرحب الذي اشار     

ضا فهو معنى لم ٌستطع هضمه االمام ابن يالمدركة من االنسان ، والتً تطلق على القلب والنفس والعقل أ

. القٌم وال كثٌر من العلماء ، واكتفوا بما قاله االطباء 

. الطباء على ضوء التقدم العلمً الباهر ، الذي حدث فً القرون االخٌرة ونحن ان شاء هللا نوضح أقوال ا    

:  ًلم ابن سينا اي الق ا والروح 

 ال الشيخ الرئيس  بو ع ي الحسين بن ع ي بن سينا    
1
فً فصل  2/261: فً الطب ( القانون ) فً كتابه  

ثم أخذ .. " ت ، فٌه أصناؾ من اللٌؾ قوٌة أما القلب فإنه مخلوق من لحم قوي أبعد من اآلفا: " تشرٌح القلب 

ٌشرح تشرٌح القلب ، وله فً ذلك مبلحظات قوٌة ، اال أنه أخطؤ فً نقطتٌن ، تنبه لهما فٌما بعد الطبٌب 

:  وهما ( مكتشؾ الدورة الدموٌة الصؽرى ) المشهور ابن النفٌس 

الوسط لٌكون له مستودع ؼذاء ، ٌتؽذى به بطنان كبٌران ، وبطن ك: أن فً القلب ثبلثة بطون :  األولى      

وهو كما .. بٌن البطٌنٌن االٌمن واالٌسر ( Septum)وهذا خطؤ ، فالذي فً الوسط هو حاجز .. كثٌؾ قوي 

. ذكر ابن سٌنا كثٌؾ ؼلٌظ 

ه مستودع ؼذاء ٌتؽذى ب( وهو فً الحقٌقة حاجز بٌن البطٌنٌن ) إن هذا البطن الثالث :  والخطؤ الثانً قوله  

. القلب 

. والواقع أن عضلة القلب تتؽذى بواسطة الشراٌٌن التاجٌة التً كان أول من وصفها ابن النفٌس كما سٌؤتً    

وٌقصد بذلك تنقٌة الدم ، وهو . هذا البطن الثالث ٌتولد معدن روح عن دم لطٌؾ  فً ان: وٌقول ابن سٌنا     

 . فً الربتٌن ، وهو ما تنبه له العالم الفذ ابن النفٌس أٌضا خطؤ ، فذلك ال ٌحدث فً القلب ، وإنما ٌحدث 

وهو صحٌح ، حٌث ٌؤتً بواسطة الورٌد ) وخبلصة كبلم ابن سٌنا أن الدم ٌؤتً الى القلب من الكبد       

( وهو أٌضا صحٌح ) وٌذهب الى البطن االٌمن من القلب ، والبطن االٌمن أقرب الى الكبد ( األجوؾ السفلً 

وهو لٌس صحٌحا رؼم ان للكبد دورا هاما فً تحوٌل السكرٌات ) ي مقر طبخ الؽذاء وهضمه ، والكبد ه

( . والدهنٌات الى طاقة 

، ( ؼٌر مإكسد بالتعبٌر الحدٌث ) ولما كان البطن االٌمن ٌحوي دما ؼلٌظا ثقٌبل : " وٌقول ابن سٌنا     

بل جعل وعاء .. االٌمن وتلؽٌظ البطن االٌسر واالٌسر ٌحوي دما رقٌقا خفٌفا عدل الجانبان بترقٌق البطن 

على فوهتً ( Auricular Appendages)أضٌق وأعدل فً الوسط ، وله زابدتان ( وهو االٌمن ) االدق 

" . الى القلب كاالذٌنٌن ( الهواء ) مدخل مادتً الدم والنسٌم 

. واالٌسر ٌفتحان فً البطٌن االٌمن  وقد صدق ابن سٌنا فً هذا ، ولكنه أخطؤ فً ظنه أن االذٌنٌن االٌمن     

                                                            
وألفت حوله العدٌد ( عٌون االنباء فً طبقات االطباء ) له ابن أصٌبعة بتفصٌل فً   ترجم:  بو ع ي الحسين بن ع ي بن سينا  1

وقد ولد الشٌخ الربٌس ... فً أعبلم بخارى  2ج( المسلمون فً االتحاد السوفٌتً ) وقد ترجمنا له فً كتابنا ... من المإلفات 

هـ فً إحدى قرى بخارى فً جمهورٌة أوزبكستان ، وأبوه من بلخ فً شمالً افؽانستان ، وأمه من بخارى ، وارتفع  370نة س

( القانون فً الطب ) هـ ، وٌعتبر بحق أعظم أطباء االسبلم ، وظل كتابه 428صٌته ، وذهب الى اٌران وتوفً فً همذان سنة 

. ٌدرس فً جامعات أوربة لمدة سبعة قرون 
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والواقع ان كل واحد من هذٌن االذٌنٌن ٌفتح فٌما ٌجاروه من بطٌن ، فاالٌمن ٌفتح فً البطٌن االٌمن ،     

.  واالٌسر ٌفتح فً البطٌن االٌسر 

ن ٌرتخٌان عند وان االذٌنً( اي البطٌنٌن ) ثم ذكر ابن سٌنا أن انقباض االذٌنٌن ٌحصل عند ارتخاء القلب      

. وهو قول صحٌح ٌدل على أنه رأى القلب أثناء عمله .. انقباض القلب 

وهذا . ووصؾ ابن سٌنا االذٌنٌن بؤنهما كالخزانتٌن ، ٌقببلن الدم من االوعٌة ، ثم ٌرسبلن الدم الى القلب      

. اٌضا قول صحٌح دقٌق ٌإٌده الطب الحدٌث 

تتولد فً القلب ، وان منبت الشراٌٌن هو من التجوٌؾ ( 1/70)لحٌوانٌة وٌنتهً ابن سٌنا الى ان الروح ا    

فتقوم هذه الشراٌٌن بدفع الدم النقً الذي فٌه الروح الحٌوانً الى الجسم بؤكمله بواسطة .. االٌسر من القلب 

. العروق الضوارب 

( الشفاء)عنها بتفصٌل فً كتابه  ، وأما النفس ، فقد تحدث( الحٌوانً ) وهذا ما ذكره ابن سٌنا فً الروح      

النه اعتبر ذلك من أؼراض الفلسفة ( القانون ) أي شفاء النفس ، ولم ٌتحدث عنها اال بإٌجاذ شدٌد فً كتابه ) 

للفبلسفة ، فناسب أن ٌحدث االطباء بما ٌهمهم من أؼراضهم ، ( الشفاء ) لبلطباء ، كتاب ( القانون ) ، وكتاب 

.  تاجونه فً فلسفتهم وٌحدث الفبلسفة بما ٌح

ونذكر اآلن شرح ما قاله .. ندع كبلم ابن سٌنا فً النفس الى حٌنه ؾوحتى ال نخرج عن موضوعنا      

االطباء فٌما أسموه الروح الحٌوانً ، والذي وصفه الؽزالً بؤنه جسم لطٌؾ ، منبعه تجوٌؾ القلب الجسمانً 

إنه جسم : البدن ، والذي ذكره الفخر الرازي بقوله  ، فٌنتشر بواسطة العروق الضوارب الى سابر أجزاء

الماء فً الورد ،  نبعه القلب ، ٌنفذ فً جوهر االعضاء ، وٌسري فٌه سرٌانمنوارنً علوي خفٌؾ متحرك ، 

إنه القول الصواب فً المسؤلة ، والذي : والذي أٌده ابن القٌم وقال عنه . والدهن فً الزٌت ، والنار فً الفحم 

. ٌره ، كما تقدم ال ٌصح غ

 

 : ًلم ابن الن يس اي الق ا والروح 

. الدورة الدموٌة الصؽرى بدقة فً كونه أول من وصؾ  1تبدو عبقرٌة ابن النفٌس    

                                                            
= هـ 607ولد فً دمشق سنة .  ٌس الدمشقً ؾهو عبلء الدٌن أبو الحسن علً بن أبً الحزم القرشً المعروؾ بابن الن   1

وعمل فً المستشفى النوري الكبٌر ، الذي أنشؤه نور الدٌن زنكً ، ثم ذهب الى القاهرة ، وعمل بالمستشفى ( .. م 1210

ال ٌزال هذا المستشفى قابما بعد أن جدد بناءه مرات عدٌدة ، وٌعرؾ )  –ون المنصوري ، الذي أنشؤه الملك المنصور قبلو

توفً ابن النفٌس فً القاهرة ( .   بمستشفى قبلوون ألمراض العٌون ، وٌقع فً شارع المعز لدٌن هللا فً حً النحاسٌن بالقاهرة 

قد وهب بٌته ومكتبته الضخمة للمستشفى و( .. م 1296= هـ 696) فً رواٌة حاجً خلٌفة أو سنة ( م 1288= هـ 687نة س

. المنصوري عند وفاته 

جزء ، وقد عاجلته المنٌة ، فلم ٌتم منه سوى ثمانٌن ( 300)وٌتؤلؾ من ( الكتاب الشامل فً الطب ) ومن مإلفات ابن النفٌس 

طب ) وله كتاب فً الرمد ومعظمها اآلن موجود فً جامعة أكسفورد ، ... وجدت بعد وفاته فً المستشفى المنصوري .. جزءا 

، وكتاب فً شرح مسابل حنٌن بن اسحاق ( المختار فً األؼذٌة ) وكتاب االؼذٌة ٌسمى ( المهذب فً الكحل ) ٌسمى ( العٌون 

وهو عرض ( ز القانون جمو) واشهر كتبه ( ... فً مكتبة اسطنبول ) ، وتعلٌق على كتاب األوببة ألبقراط ( فً مكتبة لندن ) 

اجزاء ، وتوجد منه نسخ فً مكتبة بارٌس واكسفورد والمكتبة ( 4)فً الطب ، وٌقع فً ( القانون ) لكتاب ابن سٌنا  موجز عملً

.  الظاهرٌة بدمشق ، وطبع الموجز فً حٌدر أباد فً الهند 
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ورؼم احترامه وتوقٌره لجالٌنوس
1
اننا نعتمد على : " وابن سٌنا اال انه اختلؾ معهما فً عدة مواضع وقال  

"  لمستقٌم ، وال علٌنا وافق ذلك رأي من تقدمنا أو خالفهم ما ٌقتضً النظر المحقق والبحث ا

( شرح كتاب التشرٌح من قانون ابن سٌنا ) ان للقلب ثبلثة بطون وذلك فً كتابه : وانتقد ابن سٌنا فً قوله    

لقلب وفٌه ثبلثة بطون ، وهذا الكبلم ال ٌصح ، فإن ا -اي ابن سٌنا –وقوله : " قال ( . موجز القانون) وكتابه 

. مما ٌدل على ان ابن النفٌس قد مارس التشرٌح سرا " له بطنان فقط ، والتشرٌح ٌكذب ما قالوه 

وٌعتبر ابن النفٌس أٌضا من أول من فطن الى وجود أوعٌة دموٌة تؽذي القلب ، وهً الشراٌٌن التاجٌة ،     

ال ٌصح ، ( لبطٌن االٌمن ٌؽذي القلب والذي فً ا) أي ابن سٌنا  –وقوله : " وانتقد هنا أٌضا ابن سٌنا قال 

" . فؽذاإه من العروق المارة فً جسمه 

ولهذا ٌعتبر ابن النفٌس اول من وصؾ الشرٌان التاجً ، وأول من اكتشؾ الدورة الدموٌة الصؽرى ،      

لذي ٌعزى الطبٌب االنكلٌزي ا( ولٌم هارفً) وأول من أشار الى مرور الدم فً االوعٌة الشعرٌة ، سابقا بذلك 

. الٌه فً الؽرب كذبا وبهتانا اكتشاؾ الدورة الدموٌة 

                                                                                                                                                                                                  

لى بعض ، وعلق المنبثة فً الكتاب بعضها اجمع فٌه فصول التشرٌح .. من قانون ابن سٌنا ( شرح كتاب التشرٌح ) وله كتاب 

إننا نعتمد على ما ٌقضً النظر المحقق والبحث المستقٌم ، وال : " وقال .  واختلؾ فٌها مع ابن سٌنا فً عدة مواضع ... علٌها 

" . علٌنا وافق ذلك رأي من تقدمنا أو خالفهم 

وتتجلى عبقرٌة ابن النفٌس فً .. ة والبن النفٌس كتب اخرى كثٌرة فً الطب والفقه والسٌرة وؼٌرها من البحوث القٌمة الواسع 

وأن القلب وبالذات البطٌن االٌمن ٌضخ الدم الى الربتٌن عبر الشرٌان .. أنه كان أول من وصؾ الدورة الدموٌة الصؽرى بدقة 

فٌضخها البطٌن االٌسر الى سابر الجسد بواسطة الشرٌان .. الربوي ، ومن ثم ٌعود الى القلب بواسطة االدوردة الربوٌة 

.  األورطً وفروعه 

وكان أٌضا أول من وصؾ الشراٌٌن التاجٌة المؽذٌة للقلب وأول من أوضح ان القلب له بطٌنان ال ثبلثة كما زعم ابن سٌنا ، وأن 

.  الجدار الفاصل بٌن البطٌنٌن ، ال فتحة وال مسام فٌه كما زعم جالٌنوس 

ن ، واتصل بؤطباء اٌطالٌة وصقٌلة الذٌن كانو ٌدرسون كتب ابن بعد ابن النفٌس بؤكثر من ثبلثة قرو( ولٌم هارفً ) وجاء 

النفٌس ، وعرؾ منهم ما ذكره ابن النفٌس ، ثم قام على ضوء تلك المعلومات بتشرٌح الجثث ، فوجد صدق ما ذكره ابن النفٌس 

هو ( ولٌم هارفً)فً العالم اجمع ان واالمانة العلمٌة عندهم بالنسبة للمسلمٌن معدومة ، وذاع !! ، فنسبه لنفسه على طرٌقة القوم

.. مكتشؾ الدورة الدموٌة 

شرح تشرٌح )واكتشؾ مخطوطة ابن النفٌس فً .. وشاء هللا أن ٌذهب طبٌب مصري لدراسة تارٌخ الطب فً جامعة برلٌن 

ظر الطب واالطباء ان) وتقدم بهذه الدراسة لنٌل الدكتوراه ، والطبٌب المصري هو الدكتور محًٌ الدٌن التطاوي ( القانون 

( شرح تشرٌح القانون : ) وعنوانه ( 24)62243ابن النفٌس موجود فً مكتبة برلٌن برقم ومخطوط (  272لمحمود دٌاب ،ص 

أي ابن النفٌس ، وبعد ان اعترؾ العلماء األلمان بهذه الحقٌقة بادر ما ( الدورة الدموٌة للقرشً )، ورسالة الدكتوراه عنوانها 

وزعم انه اكتشؾ ذلك ، وتناسى دور الدكتور التطاوي .. سة مخطوطات ابن النفٌس ، وذكر سبقه لولٌم هارفً ٌرهوؾ الى درا

ثم تتابعت بعد ذلك الكتابات عن ابن النفٌس ، ومن أوسعها كتابات االستاذ الدكتور بول ( . وهً شنشنة نعرفها من أخزم ) 

. ؼلٌونجً والدكتور سامً حمارنة 

ؼربً ٌعترؾ بفضل ابن النفٌس ، وسبقه لولٌم هارفً ، وان كان ذلك االعتراؾ ال ٌزال محدودا بكتابات بعض ثم بدأ العالم ال

(  شمس العرب تسطع على الؽرب)فً كتابها ( زٌؽرٌد هونكه) المنصفٌن من أمثال 

 
طب ، كتب كثٌرا فً طبٌب ٌونانً ، أحد أعظم االطباء فً تارٌخ ال: م 130 – 201( Claudius Galenus)جالٌنوس    1

. الطب والفلسفة 
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إذا لطؾ الدم فً التجوٌؾ : " فٌقول ( الدورة الربوٌة ) وٌصؾ ابن النفٌس الدورة الدموٌة الصؽرى     

ب االٌمن ، فبل بد من نفوذه الى التجوٌؾ االٌسر ، حٌث تولد الروح ، ولٌس بٌن التجوٌفٌن منفذ ، فإن جرم القل

هناك سمٌك ، ولٌس فٌه منفذ ظاهر كما ظن جماعة ، وال منفذ ؼٌر ظاهر ٌصلح لنفوذ هذا الدم كما ظن 

جالٌنوس ، فإن مسام القلب هناك مستحصنة ، وجرمة ؼلٌظ ، فبل بد وأن ٌكون هذا الدم اذا لطؾ نفذ فً 

شبه االوردة فً حمله الدم االسود وقد سمً بالورٌد الشرٌانً النه ي.. أي الشرٌان الربوي ) الورٌد الشرٌانً 

وٌتصفى ألطؾ ما فٌه ، وٌنفذ الى الشرٌان ..الى الربة ، لٌنبث فً جرمها وٌخالط الهواء ( ؼٌر المإكسد 

لٌوصله الى ( االوردة الربوٌة ، وقد سمٌت بالشرٌان ألنها تحمل الدم النقً الصافً االحمر ) الورٌدي 

" . التجوٌؾ االٌسر من تجوٌؾ القلب 

هكذا إذن ٌصؾ ابن النفٌس الدورة الدموٌة كما ٌعرفها الطب الحدٌث ، ٌؤتً الدم بواسطة الورٌد االجوؾ       

. السفلً ، والورٌد االجوؾ العلوي ، وٌصب فً االذٌن االٌمن ، ومنه الى البطٌن االٌمن 

..  وهذا الدم ؼلٌظ أسود ، النه ؼٌر مإكسد ، وٌحتوي على ثانً أوكسٌد الكربون   

ومن البطٌن االٌمن ٌنطلق الدم ؼٌر المإكسد فً الشرٌان الربوي الى الربتٌن ، حٌث ٌنقً وٌصفى وٌعود  

.. بواسطة االدوردة الربوٌة الى األذٌن االٌسر ، ومنه الى البطٌن االٌسر 

لٌة فً الى العروق الضوارب لٌؽذي كل خ( االبهر )وٌقذفه البطٌن االٌسر بواسطة الشرٌان االورطً     

وهنا مبلحظة ال بد أن الطبٌب قد تنبه الٌها ، وهً وصؾ ابن سٌنا . وٌفٌض علٌها بالحٌاة . جسم االنسان 

.  وابن النفٌس للشرٌانالربوي بؤنه الشرٌان الورٌدي 

والمعروؾ فً الطب ان الشرٌان هو الذي ٌخرج من القلب الى الجسم ، وٌحمل عادة الدم االحمر النقً     

ؼٌر ( االسود ) وان الورٌد هو الذي ٌدخل القلب الى القلب من الجسم ، وٌحمل عادة الدم االزرق  المإكسد

. النقً وؼٌر المإكسد 

والشرٌان الربوي ٌسمى شرٌانا ، ألنه ٌخرج من القلب ، وٌنطبق علٌه وصؾ الشرٌان ، اال أنه ٌحمل       

ؼٌر المإكسد وكؤنه بذلك ورٌد ، ولذا سماه االقدمون ( الذي كان القدماء ٌدعونه الدم االسود) الدم االزرق 

لذا سماها .. وكذلك فً االوردة الربوٌة فإنها أوردة تحمل الدم النقً من الربتٌن الى القلب .. الشرٌان الورٌدي 

إكسد والمقصود قطعا االوردة الربوٌة ، النها تشابه الشرٌان فً حملها الدم الم.. ابن النفٌس الشرٌان الورٌدي 

. النقً ، وتشابه الورٌد فً انها االوعٌة التً تدخل الى القلب من الجسم 

مما تقدم ٌتضح ان الروح الجسمانً الخفٌؾ الذي وصفه الرازي وابن القٌم والؽزالً ، بؤنه جسم لطٌؾ    

 سابر أجزاء البدن ، لٌس إالالى منبعه تجوٌؾ القلب الجسمانً ، فٌنتشر بواسطة العروق الضوارب 

األوكسجٌن ، الذي ٌتحد فً أثناء دورة الدم فً الربة ، فٌنفذ الٌها االوكسجٌن بواسطة االنتشار من االسناخ 

الهوابٌة الموجودة فً الربة عابرا الحواجز الرقٌقة من جدار الحوٌصلة الهوابٌة والشعٌرات ( الحوٌصبلت )

. الدموٌة المنتشرة حول الحوٌصلة 

الوردة الربوٌة الى االذٌن االٌسر ، ومنه الى البطٌن االٌسر ، ومنه الى العروق ثم ٌنتقل بواسطة ا      

فٌنتشر بواسطتها الى كل خلٌة فً جسم ( االورطً ) الضوارب الى سابر البدن بواسطة الشرٌان االبهر 

قوم وهناك ي( المقدرة او المصورة الحٌة ) االنسان ، وٌدخل الى كل خلٌة ، حٌث توجد المٌتوكندرٌا 

. االوكسجٌن بوظٌفته فً احراق السكر والدهون فً عملٌات كٌمٌابٌة بالؽة التعقٌد 
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وكما ٌقوم االوكسجٌن باشعال البنزٌن فً موتور السٌارة فٌعطٌها قوة الدفع والحركة ، فكذلك ٌفعل     

وهً .. ماء واالوكسجٌن فً الجسم ، حٌث ٌحرق السكر والدهن ، وٌحولها الى طاقة وثانً اوكسٌد كربون 

.. "  نفس عملٌة االحتراق التً تحدث فً البنزٌن وفً قطعة الفحم وفً قطعة الخشب 

جسم نورانً علوي خفٌؾ متحرك منبعه القلب ، وٌنفذ : " وهو فً الواقع ما وصفه الفخر الرازي بقوله      

تون ، وسرٌان النار فً فً جوهر االعضاء ، وٌسرى فٌه سرٌان الماء فً الورد ، وسرٌان الدهن فً الزي

" . الفحم 

وجرٌانه فً البدن وفٌضان أنوار الحٌاة والحس والبصر والسمع : " وهو ما وصفه االمام الؽزالً بقوله     

والشم منها على أعضابها ٌضاهً فٌضان النور من السراج ، الذي ٌنار فً زواٌا البٌت ، فإنه ال ٌنتهً الى 

" . وهو بخار لطٌؾ انضجته حرارة القلب : " ثم أكد ذلك بقوله " .. جزء من البٌت اال وٌستنٌر به 

، وان كان ٌمكن تبرٌده ، والضؽط علٌه ،  1وهو من نوع البخار أن انه ؼاز ، فاالوكسجٌن ال شك ؼاز    

وتحوٌله الى سابل تحت ضؽط جوي عال ، وهذا الؽاز هو وسٌلة االحتراق فً الفحم ، وهو وسٌلة اطبلق 

. فً كل صورة من صورها العدٌدة الطاقة 

وقد توسع مفهومنا للطاقة فً العصر الحدٌث ، وعرفنا ان لها صورا عدٌدة ٌمكن ان تكون آلة تدار ، أو     

سٌارة تسٌر أو طابرة تطٌر ، أو نورا ٌنتشر ، أو صوتا ٌسمع ، وٌمكن بسهولة تحوٌل التٌار الكهربابً الى 

. حسب الزر الذي تضؽط علٌه .. ٌستطٌع ان ٌسخن الجو أو ٌبرده  والمكٌؾ ذاته.. ثبلجة أو سخانة 

تحتاج الى االوكسجٌن الطبلق الطاقة  –ما عدا بعض البكتٌرٌة البلهوابٌة والفٌروسات  –وكل االحٌاء     

وحوت البحر ( ملٌون من المتر/1)الدقٌقة التً تقاس بالمٌكرون  اواالستفادة منها ، ٌستوي فً ذلك البكتٌري

لذي ٌزن باالطنان ، مرورا بؤنواع الطحالب ، ووحٌدات الخلٌة والدٌدان ، والحشرات ، والنباتات ، ا

والحٌوانات ، على جمٌع طبقاتها وانواعها ، حتى تصل الى االنسان ، فكل هذه االحٌاء ال تعٌش من دون 

. اوكسجٌن 

اطلقوا علٌه اسم الجسم النورانً العلوي  واالوكسجٌن هو سر الحٌاة الذي كان ٌبحث عنه القدماء ، والذي    

. اللطٌؾ الخفٌؾ المتحرك ، وهو هو الذي اطلقوا علٌه اسم البخار اللطٌؾ الذي أنضجته حرارة القلب 

. لقد احتاج االنسان الى آالؾ السنٌن لٌدرك سر هذا الروح الجسمانً     

وحُل  }وي تحت سر أما اللطٌفة الربانٌة المدركة العاقلة من االنسان فتنط      وحِذ ۖ   ُللِذ الرُّل نِذ الرُّل لُلونَخكَخ عَخ
أَخ يَخسْل وَخ

نَخ الْلعِذ ْلمِذ  ِذالَّل  َخ ِذيًلا  وتِذيتُلمْل مِذ
ا  ُل مَخ بِّلي وَخ رِذ رَخ مْل

نْل  َخ : ولن ٌكشؾ هذا السر ألؼلب البشر اال ٌوم ٌقال [ 85:االسراء ]{مِذ

يدٌر  } دِذ مَخ حَخ وْل كَخ الْليَخ رُل كَخ اَخبَخصَخ ااَخ كَخ ؼِذ َخ نْل ا عَخ نَخ شَخ ْل : وذلك الن سر الروح ٌندرج فً سر قوله تعالى  [ .22: ق  ]{ اَخ َخ

ينَخ } ا ِذدِذ وا لَخ ُل سَخ وحِذي اَخقَخعُل نْل رُل نَخ َخ ْل ُل اِذي ِذ مِذ تُل ُل وَخ يْل وَّل ا سَخ [ . 29: الحجر ] {اَخ ِذ َخ

وهللا نسؤل ان ٌرزقنا كمال االٌمان ، وكمال المتابعة لسٌد ولد عدنان محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم حتى       

ن هذه االسرار  منحظى بادراك شًء 

                                                            
من الهواء الجوي ، ال ٌحترق ، ولكن ال ٌتم االحتراق اال %( 21)ٌكون . ؼاز االوكسجٌن عدٌم اللون والرابحة والطعم    1

( حمراء صبؽة الدم ال) حد بالهٌموجلوبٌن وفً الدم ٌت. شدٌد النشاط الكٌماوي ، وٌتحد بعناصر عدٌدة مكونا االكاسٌد  ه ،بوجود

فً  فً الربتٌن فإذا وصل الى االنسجة ترك الهٌموجلوبٌن ، ودخل فً تفاعبلت داخل الخبلٌا بواسطة أنزٌمات عدة موجودة

وأثبت الفوزٌٌه بعده ببعض سنوات أنه  1774أول من فصل االوكسجٌن الكٌمٌابً برٌستلً سنة و. ربة الخلٌة ، المٌتوكوندرٌا 

أحد مكونات الهواء الجوي 
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 معاني الن س                          الفصل الخامس 

(االحٌاء)ٌقول االمام الؽزالً فً        
( . الروح)و( القلب )بعد أن شرح لفظ  1

: وهو أٌضا متشرك بٌن معان ، وٌتعلق بؽرضنا منه معنٌان ( النفس : ) اللفظ الثالث      

وهذا . المعنى الجامع لقوة الؽضب والشهوة فً االنسان ، على ما سٌؤتً شرحه أنه ٌراد به : أحدهما          

االستعمال هو الؽالب على أهل التصوؾ ، النهم ٌرٌدون بالنفس االصل الجامع للصفات المذمومة من االنسان 

نفسك التً  أعدى عدوك: " وإلٌه االشارة بقوله علٌه السبلم . ال بد من مجاهدة النفس وكسرها : ، فٌقولون 

"بٌن جنبٌك
2

 .

هو اللطٌفة التً ذكرناها التً هً االنسان بالحقٌقة ، وهً نفس االنسان وذاته ، ولكنها : والمعنى الثانً       

توصؾ بؤوصاؾ مختلفة بحسب اختبلؾ أحوالها ، فإذا سكنت تحت االمر وزاٌلها االضطراب بسبب 

ةُل }: الى فً مثلها قال تع.. معارضة الشهوات سمٌت النفس المطمبنة  ئِذنَّل مَخ ا النَّل ْلسُل الْلمُل ْل تُلهَخ ا  َخيَّل ي  ِذلَخٰى  * يَخ ارْل ِذعِذ

ةا  يَّل رْل ِذ ةا مَخ يَخ ا ِذ بِّلكِذ رَخ [ . 28-27: الفجر ]{رَخ

. والنفس بالمعنى االول ال ٌتصور رجوعها الى هللا تعالى ، فإنها مبعدة عن هللا ، وهً من حزب الشٌطان     

صارت مدافعة للنفس الشهوانٌة ، ومعترضة علٌها سمٌت النفس اللوامة ، ألنها وإذا لم ٌتم سكونها ، ولكنها    

ةِذ }: قال تعالى . تلوم صاحبها عند تقصٌره فً عبادة مواله  امَخ مُل بِذالنَّل ْلسِذ ال َّلوَّل الَخ  ُل ْلسِذ [. 2:القٌامة ]{وَخ

النفس األمارة وان تركت االعتراض ، وأذعنت وأطاعت لمتقضى الشهوات ، ودواعً الشٌطان ، سمٌت     

ةٌر }: بالسوء ، قال تعالى إخبارا عن ٌوسؾ أو امرأة العزٌز  ارَخ َخمَّل ي ۚ  ِذنَّل النَّل ْلسَخ اَخ ئُل نَخ ْلسِذ رِّل ا  ُلبَخ مَخ وَخ

واِذ  [ . 53:ٌوسؾ]{ بِذالسُّل

. المراد باالمارة بالسوء هً النفس بالمعنى االول : وقد ٌجوز أن ٌقال      

اٌة الذم وبالمعنى الثانً محمودة ، النها نفس االنسان أي ذاته وحقٌقته فإذا النفس بالمعنى االول مذمومة غ     

.. العالمة باهلل تعالى وسابر المعلومات 

(الروح)وقد ذكر االمام ابن القٌم فً كتابه      
3
تحت باب المسؤلة التاسعة عشرة ما هً حقٌقة النفس ؟ هل  

ذكر االمام ابن القٌم العدٌد .. لروح أو ؼٌرها هً جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه ؟ وهل هً ا

. من االقوال المختلفة فً النفس والروح ، والتً سبق االشارة الٌها فً الفصل الرابع 

ان : وخبلصة كبلمه ان العلماء اختلفوا الى فرق كثٌرة فً النفس ، كما اختلفوا فً الروح ، فمنهم من قال    

ان النفس هً الدم ، واستدل بكبلم : وقال بعضهم . ان النفس ؼٌر الروح : النفس هً الروح ، ومنهم من قال 

. 4(ما ال نفس له سابلة )الفقهاء عن عدم نجاسة الماء إذا وقعت فٌه حشرة 

ان النفس هً النسٌم الداخل والخارج بالتنفس ، وهذا قول القاضً ابو بكر الباقبلنً ، ومن : وقالت طابفة     

. تبعه من االشعرٌة 

                                                            
. 3/2، طبع دار المعرفة للطباعة والنشر ببٌروت ،( احٌاء علوم الدٌن) كتاب شرح عجابب القلب من    1
. أخرجه البٌهقً عن حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما    2
 75كتاب الروح ، البن القٌم ص   3
ٌمتنعون امتناعا تاما عن نقل الدم ولذا . موجودة فً الدم( النفس)ان الروح ( Jehova Witnesses)ٌرى جماعة شهود ٌهوة   4

وقد اصدرت الدولة العربٌة . وهم موجودون فً الوالٌات المتحدة وفً أوربة . وٌرفضونه ، ولو ادى ذلك الى موت احدهم 

. تشرٌعات تسمح بنقل الدم الطفال هإالء القوم رؼم انؾ أولٌابهم 
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ان النفس جسم طوٌل عرٌض عمٌق ذات : وقال . النفس والروح مترادفان لمعنى واحد : وقال ابن حزم      

ورؼم ؼرابة هذا الكبلم وشذوذه فقد زعم ابن حزم ان سابر أهل ... مصرفة للجسد مكان ، جثة متحٌزة 

. االسبلم ، بل والملل المقرة بالمادة ، ال ترى ؼٌر قوله هذا 

لٌست النفس جسما وال عرضا ، ولٌست النفس فً مكان ، وال لها طول ، وال عرض ، : ت طابفة وقال      

وال عمق ، وال لون ، وال بعض ، وال هً فً العالم ، وال خارجه ، وال مجانبة له ، وال مباٌنة ، وهو قول 

أرسطو
1

، وبه قال أفبلطون  
2
وفبلسفة المسلمٌن ، ومنهم ابن سٌنا والفارابً 

3
 .

وخٌر من ٌمثل هذا الرأي هو ابن سٌنا ، الذي عبر عنه اجمل تعبٌر فً قصٌدته العٌنٌة المشهورة ، التً    

: ٌقول فٌها عن النفس 

  ررقُا  اُا  ّت ُّزٍ    َ َن ُّزعِ ..... هبَطْت إليك من الَنَحلِّ األرفِع 
  ِ   هه الله َ َ َرْا   لل  لبَبَْر َ ..... محجوبٌة عن كلِّ ُمقلِة نقظٍر 

أِلَ ْت مجقَ رََ  اللراِا البلَقعِ ..... أنَِ ْت   مق أِنَسْت فلنق  اَصَلْت   
   م ق ًز ب رارهق لل َ قَ عِ .....   أظ هق نسيْت عهودًا بقلحنى 

ِمْن ميِل مرك ِهق بباِا األأْلَر ِ ..... حلى إ ا ا صلْت بهقِا هبوطهق   
متقلِل   الطُلوِل الُل َّضعِ بين ال..... َعِلَقْت بهق ثقُا الثقيِل فأصبحْت   

بنمامٍع  هنه   لل  لَقطَّضعِ .....  بكه إ ا  كرْا عهودًا بقلحنى   
درَ ْت بلكراِر الررقِا األربعِ .....    ظلُّز  قألتًة على المَِّمِن الله   
ر ٌف على األ ِو ال سيي الِنربعِ ..... إ  عقَرهق الشَّضَرُك الكثيُف   صمَّضهق   

   دنق الرحيُل إلى ال  قا األ َ عِ ..... ُر إلى الحنى حلى إ ا رُرَا النسه
ع هق حليُف اللَبُّزْرِا غير ُمَشيَّضعِ .....   غَمْا ُم قرَِرًة لكلِّ ُمَللَّضٍف   

مق ليَي رُمَرُك بقلتيوِو الُهجَّضعِ ..... هجَتْت   رم ُكِشَف الِغطقُا فقبَصَرْا   
ررَفُع كلَّض من لل رُرَفعِ   الِتلُل .....   غمْا  ُغّرُد فوَ   ر ِ  شقهٍق   

عقٍل إلى َرتِر الح يِض األ َضِع ؟..... فأليِّ شهٍا ُأْهِبَطْت ِمْن شقمٍخ   
ُطوَرْت عن الَ بِّ اللبيِي األر َ ِ ..... إْو كقَو أْهَبَطهق اإللُه ِلحكنٍة   

للكوَو  قمتًة ِلنق لل َ سنعِ ..... فهبوُطهق َب ز شّك َب ضربُة زِ ٍا   
   َخْرُرهق لل رَبْرَرعِ .. فه التقلنيَن ..... ً  بكلِّ خ يَّضٍة    توُد عقلل

فكأننق غَرَبْت بتيِن الَنْطَلعِ .....   هه الله رطَع ال مقُو طررَقهق   
1فكأنُّه لل رلنعِ .. ثّل انطوى ..... فكأنهق برٌ   ألَّضَق بقلحنى   

                                                            
ة الٌونان وصاحب منطقهم ، وهو تلمٌذ أفبلطون ، واستاذ من مشاهٌر فبلسؾ: م .ؾ 382 – 322(  Aristole)أرسطو     1

 .االسكندر المقدونً 
. من مشاهٌر فبلسفة الٌونان وهو تلمٌذ سقراط: م .ق 427-347( Plato)افبلطون    2
ٌعرؾ بالمعلم الثانً ، وهو أكبر ( م950 – 874= هـ 339 -260)محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلػ أبو نصر الفارابً   3

. فبلسفة المسلمٌن 
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الشرٌفة ، تجتلً من الذات االالهٌة العلٌة  وخبلصة معنى هذه القصٌدة ، ان النفس كانت فً االماكن العلوٌة   
وحبست فً ذلك البدن الثقٌل حتى نسٌت عهودها ومرابعها المنفٌة الشرٌفة ، عن طرٌق الفٌض ، ثم هبطت 

وارتبطت بسجن ذلك البدن الثقٌل الهابط ، وألفت مراتع الدمن والمستنقعات ، رؼم انها دخلت الٌه كارهة ، 
لعهود القدٌمة ، وعز علٌها بعد ذلك ان تفارق هذا البدن ، ولكنها تفارقه مكرهة كما فؤلفت البدن ، ثم نسٌت ا

ا }: دخلت الٌه مرؼمة ، فعند ذاك تدرك المعانً الرفٌعة ، وٌنقشع عن العٌن ؼبشها وتتضح لها الحقابق  نَخ شَخ ْل اَخ َخ
يدٌر  دِذ مَخ حَخ وْل كَخ الْليَخ رُل كَخ اَخبَخصَخ ااَخ كَخ ؼِذ َخ نْل .التصالها بالعالم العلوي ، الذي كانت فٌه  عند ذاك ترتاح النفس[ 22:ق]{عَخ  

وٌتساءل ابن سٌنا عن الحكمو فً هبوط النفس من عالمها العلوي الى ذلك البدن السفلً ، فٌقرر ان      
هبوطها كان امرا الزما ، أوجبه الخالق القادر القاهر الحكٌم فً صنعته ، لكً تدرك النفس من عظمته ما لم 

اهد عالم الملك كما شاهدت عالم الملكوت ، وترى عالم الشهادة كما ابصرت من قبل تكن تدركه ، ولكً تش
.عالم الؽٌب ، فما رحلتها فً البدن وخروجها منه اال كبرق خاطؾ تؤلق فً السماء ثم خبا   

، واتبع فٌه تقسٌم أفبلطون ( الشفاء) وأوضح ابن سٌنا آراءه فً النفس فً كتابه الموسوعً الفلسفً     
رسطو وأفلوطٌنوأ

2
نباتٌة ، حٌوانٌة ، : ، ومزج ذلك بثقافته الطبٌة والدٌنٌة الواسعة وقرر ان النفوس ثبلث  
انما ترجع الى النفس العلوٌة المستمدة  –التً تحدث عنها قصٌدته العٌنٌة المشهورة  –وناطقة ، وان النفس 

ان النفس كمال أول لجسم طبٌعً آلً ذي : " أي من الذات االلهٌة ، وٌعرؾ النفس بقوله .. من العقل الكلً 
وهً موجودة ، ولكن وجودها لٌس وجودا مادٌا ، وهً مستقلة عن البدن ولها صفة الخلود ، " . حٌاة بالقوة 

.وال تنشؤ النفس من امتزاج العناصر كما زعم آخرون ولكنها عارضة   
.واهب الصور ولكل جسد نفس خاصة ال تصلح اال له ، وهً تفٌض علٌه من        
أفبلطون وأرسطو : هذه خبلصة ألراء ابن سٌنا ، وهً تمثل رأي الفبلسفة االؼرٌق االلهٌٌن ، مقل     

وأفلوطٌن ، وٌخالفون ما ذهب الٌه علماء االسبلم قاطبة من ان النفس مخلوقة حادثة ، فٌقولون بخلودها 
خلودها بعد ذلك ، وهذه احدى نقاط الخبلؾ بٌن  على حدوثها ، وإن كان أؼلبهم ٌرىوقدمها ، وعلماء االسبلم 

.الفبلسفة المسلمٌن وفقهاء االسبلم   
وما اورده ابن سٌنا فً النفس هو ما ٌقصده فً الروح ، وهو قطعا ؼٌر الروح الذي ٌنبع من تجوٌؾ     

م األطباء ، وما القلب ، والذي به حٌاة البدن ، فذلك قد اوضحنا أنه لٌس اال األوكسجٌن ، حسب استقراء كبل
ٌعنونه بالروح ، بل وكبلم كثٌر من علماء االسبلم ، ومن بٌنهم الفخر الرازي وابن القٌم ، وصرح به االمام 

.انه بخار انضجته حرارة القلب : حٌث قال  –كما تقدم معنا  –الؽزالً   
ثة ، كما ٌقول ابن وأشد هذه اآلراء ؼرابة تلك التً تجعل الروح والنفس هً جسم طوٌل عرٌض له ج    

ان الروح والنفس لٌسا اال الجسد الذي ٌراه وٌشاهده ، كما ٌزعم االصم ، أو تلك : حزم ، أو تلك التً تقول 
ان النفس والروح لٌسا سوى الدم الصافً الخالص من الكدر ، وهً أقوال كثٌرة ، حكى االمام : التً تقول 

كلها أو أكثرها لؽو ، ال طابل تحته ، واقربها الى الصحة هو ما الشوكانً أنها تربو على ثمانمبة وألؾ قول ، 
ألفاظ تطلق كل واحدة منها على عدة معان ، : ذكره االمام الؽزالً من أن القلب والروح والعقل والنفس 

وتشترك جمٌعها فً معنى واحد ، هو تلك اللطٌفة الربانٌة ، وتلك اللطٌفة هً حقٌقة االنسان ، وهو المدرك 
الم العارؾ من االنسان ، وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ، وهو سر من االسرار ، والٌه الع

نَخ الْلعِذ ْلمِذ  ِذالَّل  َخ ِذيًلا  }: االشارة بقوله تعالى  وتِذيتُلمْل مِذ
ا  ُل مَخ بِّلي وَخ رِذ رَخ مْل

نْل  َخ وحُل مِذ وحِذ ۖ   ُللِذ الرُّل نِذ الرُّل لُلونَخكَخ عَخ
أَخ يَخسْل  ]{وَخ

. [85: االسراء 

                                                                                                                                                                                                  
الثقٌل . علقت بها : لهذه القصٌدة رؼم شهرتها عٌوب شعرٌة ، فهً ملٌبة بالفلسفة والكلمات ؼٌر الشعرٌة مثل قوله    1

آخرهم الشاعر العدنً الٌمنً علً محمد لقمان المتوفى . فؤصبحت بٌن المعالم والطلول الخضع وقد عارضها كثٌرا من الشعراء 

:  ومطلعها ( الروح)دته فً قصً 1979سنة 

أؾ على الدنٌا فبل تتوجعً      تحت الثرى ما فوقه بالممرع   
. فٌلسوؾ اسكندرانً مإسس الفلسفة الؽنوصٌة االشراقٌة : أفلوطٌن    2
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:  1اي القرآن ال ريم الن س      
موضعا ، وقد جاءت بعدة معان ، أؼلبها تعنً الذات االنسانٌة ( 367)لقد ذكر هللا تعالى النفس فً نحو   

:  بصفاتها المختلفة ، ومن المعانً التً وردت فٌها لفظ النفس ما ٌلً 

ا  َخنَّل النَّل }النفس بمعنى االنسان ، قال تعالى  -1 مْل اِذيهَخ هِذ ا عَخ َخيْل نَخ بْل تَخ الَخ يُل َخ ِّلؾُل }، [ 45:المابدة ]{اْلسَخ بِذالنَّل ْلسِذ وَخ َخ
ا ۚ هَخ عَخ سْل ا  ِذالَّل وُل ُل نَخ ْلسا

مْل }،[ 286:البقرة ]{هللاَّل تُل ُلوا  َخنْل ُلسَخ ُل قْل الَخ تَخ  [ .29: النساء ]{وَخ

نْل نَخ ْلسٍب }( : أي آدم )النفس بمعنى أصل الخلقة  -2 مْل مِذ مُل الَّل ِذ   َخ َخقَخ ُل بَّل ُل قُلوا رَخ ا النَّلاسُل اتَّل هَخ ا  َخيُّل يَخ
ةٍب وَخ  ةٍب }، [ 1:النساء]{احِذدَخ احِذدَخ نْل نَخ ْلسٍب وَخ مْل مِذ وَخ الَّل ِذ   َخ َخقَخ ُل  [.189:االعراؾ ]{هُل

ا} :النفس بمعنى الروح  -3 تِذهَخ وْل َخنْل ُلسَخ حِذينَخ مَخ اَّلى ااْل وَخ تَخ ُل يَخ
[42:الزمر]{هللاَّل

2
مْل }،   يهِذ دِذ و  َخيْل اسِذ ُل ةُل بَخ ئِذ َخ ًلَخ الْلمَخ وَخ

مُل  وا  َخنْل ُلسَخ ُل رِذ ُل  ْل
 [.93:االنعام ]{ َخ
 

فً ابن آدم نفس وروح ، بٌنهما مثل شعاع : رطبً عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال وروى الق  
الشمس ، فالنفس هً العقل ، والروح هً التً بها النفس والتحرٌك ، فإذا نام العبد قبض هللا نفسه ولم ٌقبض 

. روحه 
     

: الن س وص اتها 

ي ۚ  ِذنَّل  }:لسبلم أو امرأة العزٌز قال تعالى على لسان ٌوسؾ علٌه ا : اامارة بالسوا  - أ ئُل نَخ ْلسِذ رِّل ا  ُلبَخ مَخ وَخ
بِّلي حِذمَخ رَخ ا رَخ واِذ  ِذالَّل مَخ ةٌر بِذالسُّل ارَخ َخمَّل ، وهذا هو وصؾ النفس المتلبسة بالهوى ، [ 53:ٌوسؾ ]{النَّل ْلسَخ اَخ

 .المتبعة للشٌطان 
ر ، فهً النفس فإذا ما بدأت تلوم الشخص على فعله السوء ، وتنصحه بفعل الخً :الن س ال وامة  - ب

ةِذ    } : قال تعالى  . اللوامة  امَخ مِذ الْلقِذيَخ وْل مُل بِذيَخ سِذ
ةِذ  * الَخ  ُل ْل امَخ مُل بِذالنَّل ْلسِذ ال َّلوَّل الَخ  ُل ْلسِذ ، [ 2-1:القٌامة   ] { وَخ

فهً كثٌرة اللوم لصاحبها تقرعه وتبكته على ارتكاب اآلثام والمعاصً ، وعلى عدم مسارعته فً 
 ..الخٌرات 

إذا تمكن االنسان من تهذٌب نفسه واالرتقاء بها الى أعلى الصفات ، فهً النفس ؾ :الن س الم مئنة  - ت

ةُل }: قال تعالى . الراضٌة المطمبنة  ئِذنَّل مَخ ا النَّل ْلسُل الْلمُل ْل تُلهَخ ا  َخيَّل ةا  * يَخ يَّل رْل ِذ ةا مَخ يَخ ا ِذ بِّلكِذ رَخ ي  ِذلَخٰى رَخ  * ارْل ِذعِذ
ادِذ  بَخ تِذي * اَخادْل ُل ِذي اِذي عِذ نَّل ادْل ُل ِذي  َخ ، وهً نفس قد انعم هللا علٌها بهذه السكٌنة [ 30-27: الفجر ]{وَخ

والطمؤنٌنة ، فهً قد بلت تلك المنزلة العالٌة ، والدرجة الرفٌعة من الرضا بؤحكام هللا ، والسكون الى 
قضابه ، فبل تقلق وال تضطرب ، وٌمثلها اصدق تمثٌل وأروعه وأكمله موقؾ المصطفى صلى هللا 

مشركون محٌطون به ، لو نظر احدهم الى أسفل قدمه لرآه هو علٌه وآله وسلم وهو ؼار ثور وال
وأبو بكر رضً هللا عنه قد تملكه الرعب خوفا على حبٌبه ونبٌه صلى . وصدٌقه وصاحبه فً الؽار 

لو نظر أحدهم تحت قدمٌه لرآنا ، فقال له الحبٌب ! ٌا رسول هللا : فقال . هللا علٌه وآله وسلم 
ما ! ٌا أبا بكر : " علٌه وعلى آله ، وقد امتؤلت نفسه سكٌنة واطمبنانا  المصطفى صلوات هللا وسبلمه

 .فاطمؤنت عندبذ نفس أبً بكر رضً هللا عنه " ظنك باثنٌن هللا ثالثهما ؟ ال تحزن ان هللا معنا 

                                                            
ه القارئ ، فلٌرجع الً( النفس فً القرآن الكرٌم ) لقد توسع الشٌخ ابراهٌم سرسٌق فً هذا الباب ، ووضع فٌه كتابا قٌما هو    1

الكرٌم لمزٌد من التفصٌل  
ٌتوفى هللا االنفس حٌن تنام تشبٌها للنابمٌن بالموتى ، حٌث ال ٌمٌزون : فً تفسٌر هذه اآلٌة ( الكشاؾ) قال الزمخشري فً   2

ة الى وٌرسل االخرى النابم. وال ٌتصرفون ، كما ان الموتى كذلك ، فٌمسك التً قضى علٌها الموت الحقٌقً ، أي ال ٌردها 

ان التً تتوفى فً النوم هً نفس التمٌٌز ال نفس الحٌاة ، الن نفس الحٌاة اذا زالت زال معها : وقالوا . جسدها الى اجل مسمى 

. والنابم ٌتنفس. النفس 
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ُصرُ } :وقد وصؾ المولى سبحانه وتعالى هذه الحادثة بؤروع بٌان حٌث ٌقول عز من قابل         نْن وهُ إِقالاَّل تَح
بِقهِق  احِق قُوُل لِقصَح ٌَح ارِق إِقذْن  ا فِقً الْنؽَح نِق إِقذْن ُهمَح ٌْن نَح ًَح اثْن انِق فَحُروا ثَح ٌنَح كَح ُه الاَّلذِق جَح رَح ُ إِقذْن أَحخْن هُ هللااَّل رَح ا ۖ  فَحقَحدْن نَحصَح نَح عَح َح مَح نْن إِقناَّل هللااَّل زَح الَح تَححْن

لِق  لَح كَح عَح جَح ا وَح هَح وْن رَح هُ بِقُجُنوٍد لَحمْن تَح دَح اٌَّل
أَح هِق وَح ٌْن لَح ُه عَح تَح ٌنَح كِق ُ سَح لَح هللااَّل زَح ؤَحنْن ًَح فَح ِق هِق ُة هللااَّل لِقمَح كَح لَحٰى ۗ وَح فْن فَحُروا السُّ ٌنَح كَح ةَح الاَّلذِق مَح

ا ۗ ٌَح ُعلْن  [.40: التوبة ]{الْن

ا النَّل ْلسُل }ى عند الموت ب وال ٌمنع ذلك ما جاء فً بعض التفاسٌر من ان هذه النفس تناد           تُلهَخ ا  َخيَّل يَخ
ةُل  ئِذنَّل مَخ رْل ِذ  * الْلمُل ْل ةا مَخ يَخ ا ِذ بِّلكِذ رَخ ي  ِذلَخٰى رَخ ةا ارْل ِذعِذ فقد كانت مطمبنة فً حٌاتها الدنٌا ، ثم تسمع [ 28-27: الفجر ]{يَّل

. النداء من المبلبكة الذٌن ٌحفون بها أثناء احتضارها ، ٌبشرونها بالجنة 
. وقد ذهب الحافظ ابن كثٌر الى ان المبلبكة ٌبشرون المإمن عند احتضاره وعند قٌامه من قبره      
قال القرطبً     

1
قال الحسن البصري: "  (تفسٌره)فً  

2
إن هللا تعالى اذا اراد ان ٌقبض روح عبده المإمن :  

. اطمؤنت النفس الى هللا تعالى 
إذا توفً المإمن ، ارسل هللا الٌه ملكٌن ، وارسل معهما تحفة من : وقال عمرو بن العاص رضً هللا عنه "    

مرضٌة ومرضٌا عنك ، اخرجً الى روح  اخرجً اٌتها النفس المطمبنة راضٌة: الجنة ، فٌقوالن لها 
" . فتخرج كؤطٌب رٌح المسك وجد أحد من انفه على ظهر االرض . ورٌحان ورب راض ؼٌر ؼضبان 

وفً الحدٌث الشرٌؾ    
3
قل اللهم انً ٍأالك نفسا بك مطمبنة ، تإمن بلقابك ، وترضى بقضابك ، وتقنع : "  

". بعطابك 
فمن أمن وأٌقن بلقاء هللا أحب لقاء هللا وأحب هللا اصبحت نفسه مطمبنة  فإذا حاز شخص هذه الثبلث فقد    

. لقاءه 
ومن رضً بقضاء هللا ، فقد أسقط التدبٌر مع هللا وترك االعتراض علٌه ، بل وفرح ورضً بما قضاه     

. علٌه 
ا ؼل وال حقد ، وال تتطلع وإذا قنع بنصٌبه من الدنٌا ، فذلك هو الؽنى والراحة التامة للنفس التً ال ٌصٌبه    

. الى ما فً أٌدي الناس ، بل تنظر الٌهم بعٌن الرحمة والشفقة 
     

 :ال ًلصة 
ٌحتمل معان عدٌدة ، منها ( العقل)و ( الروح)و ( القلب)مثل لفظ ( النفس)نخلص من ذلك كله الى ان لفظ     

ملٌة الشهٌق والزفٌر ، التً تعتبر من ما هو مادي بحت مثل القلب العضلً ، ودخول الهواء وخروجه فً ع
. أهم عبلمات الحٌاة الجسدٌة 

قالوا  –( الروح)كما ٌنقله ابن القٌم فً كتاب  –والؽرٌب ان االمام أبا بكر الباقبلنً وطابفة من االشاعرة      
. ان النفس هً النسٌم الداخل والخارج بالتنفس : 

ٌه القابلون بالروح والجسد ، هو جسم لطٌؾ ٌتكون فً جوؾ وسبق ان وصلنا الى ان خبلصة ما وصل ال    
القلب ، وانه ٌنبعث مع الشراٌٌن الى كافة اجزاء الجسم فٌملإها بالحٌاة ، وباستقراء أقوال االطباء السابقٌن من 

امثال ابن سٌنا وابن النفٌس ، وعرفنا انهم انما قصدوا بذلك االوكسجٌن ، وها هو الباقبلنً ٌحدد النفس 
الهواء الذي ٌدخل وٌخرج بالتنفس ، وأهم ما ٌحتاجه االنسان من هذا الهواء هو االوكسجٌن ، : بالنسٌم، أي 

ومنها عبر الجدر الرقٌقة الى الشعٌرات الدموٌة ، ثم ( Alveoli)الذي ٌتم نقله الى الحوٌصبلت الهوابٌة 
باالوكسجٌن ، وتنحدر الى القلب فً ( الهٌموؼلوبٌن)تتجمع الشعٌرات الدموٌة ، بعد ان ٌتحد خضاب الدم 

أربعة أوردة ربوٌة تحمل الدم النقً الصافً المإكسد ، وٌصب هذا فً االذٌن االٌسر ، ومنه الى البطٌن 
الى سابر انحاء البدن فً ضربات متبلحقة تبلػ ( االورطً)االٌسر ، الذي ٌضخه عبر الشرٌان االبهر 

                                                            
 20/58: القرطبً ، الجامع الحكاام القرآن   1
هـ 110رة سنة سٌد التابعٌن وامام من أبمة المسلمٌن ، توفً بالبص: الحسن بن ٌسار   2
 4/511:ذكره ابن كثٌر فً تفسٌره   3



35 

 

لب فٌها آالؾ اللٌترات من الدم فً الٌم الواحد فً مواجهة ضؽط دم عال الثمانٌن فً الدقٌقة أو تزٌد ٌضخ الق
( . مم من الزببق120)

. وتوقؾ التنفس وأهم عبلمة للموت لدى االطباء ، هً توقؾ القلب        
 Ventilator)وبما ان الطب قد تقدم لدرجة ان التنفس ٌمكن ان ٌستمر لفترة بمساعدةجهاز ٌسمى المنفسة  

or Respirator ) فإن القلب قد ٌستمر فترة فً العمل بعد توقؾ التنفس .
فإن التنفس ٌتوقؾ ( Brain Stem)وبما ان مركز التنفس هو فً اسفل الدماغ فٌما ٌعرؾ بجذع الدماغ       

اذا اصٌب جذع الدماغ ، فإذا كانت االصابة مإقتة أمكن الشفاء بإذن هللا ، فتعمل المنفسة حتى تستعٌد مراكز 
. لتنفس قدرتها على العمل الذي أنٌط بها ا

أما اذا كانت االصابة دابمة ، ومراكز التنفس قد ماتت الى االبد فهنا تؤتً تعرٌؾ موت الدماغ ، لٌحاول ان     
ٌحل هذا االشكال العسٌر الذي ظهر مع التقدم الطبً والتكنولوجً الهابل الذي حدث فً الربع االخٌر من 

. القرن العشرٌن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل السادس  
متى تنتهي الحياة االنسانية الدنيوية ؟ 
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(: بصورة عامة)تعريؾ المو  
إن تعرٌؾ الموت مثل تعرٌؾ الحٌاة أمر ٌكتنفه كثٌر من الصعوبات ،رؼم أن العبلمات الفارقة بٌن الموت 

. ، كما ٌدركه بمعارفه  والحٌاة ،وبٌن الكابن الحً والجماد أمر ٌدركه اإلنسان بفطرته
فالكابن الحً ٌتنفس وٌتؽذى ، وٌنمو وٌتكاثر ،وٌتحرك ، ثم تختلؾ بعد ذلك طرق التنفس والؽذاء ، والنمو 

. وال تحصى  والتكاثر والحركة ، بؤشكالها المتعددة المتباٌنة ، التً ال تكاد تعدّر 
 

وال تنمو ، وال تتنفس وال تتؽذى خارج  تحركتوأصعب تلك الكابنات تحدٌدا هً الفٌروسات ، فهً كالجماد ال 
بل تتبلور مثل بعض الجمادات ،  فإذا ما دخلت إلى جسم الكابن الحً تحكمت فً سر السر الكابنات الحٌة ، 

، وجعلته عبدا لمشٌبتها ، ال ٌنقسم إال حسب أوامرها ، ولوال أن ( DANجٌنوم الخلٌة الموجودة فً الدنا )فٌه 
لى ٌهب األجسام الحٌة القدرة على مقاومة هذا الؽزو الفٌروسً ألبادت الفٌروسات جمٌع هللا سبحانه وتعا

ومع هذا كله فالفٌروس داخل الخبلٌا الحٌة ال ٌتنفس وال  .وانتهاء باإلنسان  اكابنات الحٌة ابتداء من البكتٌريال
ٌجعلها تنقسم لتصبح فٌروسات جدٌدة ٌتؽذى ، وال ٌتحرك وال ٌنمو ، بل كل ما فً األمر أنه ٌتحكم بالخبلٌا ، ؾ

 .من جنسه بدال من أن تنقسم إلى خبلٌاها المعتادة 
وهو ما تم كشفه حدٌثا من وجود مادة تسمى ، من الفٌروسات  اوهناك ما هو أشد صعوبة  وفهم       

اضا أكثرها وهً مجرد بروتٌنات ، لٌست فٌها مادة الحامض النووي ، ومع ذلك تنتقل وتسبب أمر( الباٌرون)
مسببا خسابر  او أوروب الص من مبلٌٌن األبقار فً برٌطانًالذي أدى إلى التخ( مرض جنون البقر)شهرة 

أنواع  ؾوهو مرض ٌإدي إلى مختل( كرتز فٌلد جاكوب)مادٌة فادحة ، وهو ٌنتقل إلى اإلنسان مسببا مرض 
الذي ٌصٌب الجهاز ( كورو)مرض الذي ٌصٌب األؼنام ، و( سكرابً)الشلل ، ثم الموت ، ومثله مرض 

 .العصبً لئلنسان 
 

وفً أجسام الكابنات الحٌة المتعددة مثل اإلنسان أو الحٌوان أو النبات تموت مبلٌٌن المبلٌٌن من الخبلٌا      
وتبقى هذه الكابنات الحٌة على قٌد الحٌاة مادامت . ق هللا بدال عنها مبلٌٌن مثلها ل، وٌخ وآن فً كل لحظة

دَخ ُل الْل َخ ْل َخ ق}: قال تعالى . البدء واإلعادة مستمرة عملٌة  بْل ُل يَخ
يدُل ُل ۚ  ُللِذ هللاَّل دَخ ُل الْل َخ ْل َخ  ُلمَّل يُلعِذ بْل نْل يَخ مْل مَخ ائِذ ُل نْل شُلرَخ َخ لْل مِذ لْل هَخ

اَخ ُلونَخ  ٰى تُلؤْل أَخنَّل يدُل ُل ۖ  اَخ  [34: ٌونس]{ ُلمَّل يُلعِذ
 

كنه الموت ، إذ ال ٌعرؾ الموت من نعم ال ٌمكن كشؾ الؽطاء عن : ولقد صدق اإلمام الؽزالً حٌن قال      
ال ٌعرؾ الحٌاة ، ومعرفة الحٌاة معرفة حقٌقة الروح فً نفسها ، وإدراك ماهٌة ذاتها ، ولم ٌإذن لرسول هللا 

وحُ قل }: صلى هللا علٌه وسلم أن ٌتكلم فٌها ، وال أن ٌزٌد على أن ٌقول  نْن  الرُّ رِق  مِق بًِّ أَحمْن ، [ 85: االسراء]{رَح
ن فٌه ذكر حال الروح بعد لماء الدٌن أن ٌكشؾ سر الروح ، وإن اطلع علٌه ، إنما المؤذوفلٌس ألحد من ع

 .1 الموت

 

 (:التعريؾ الشرعي ل مو )تعريؾ المو  عند المس مين 
 

إن تعرٌؾ الموت عند المسلمٌن ال ٌختلؾ عن تعرٌفه فً الحضارات اإلنسانٌة المختلفة ، واألدٌان المتباٌنة 
فقد اتفق المصرٌون القدماء ، والبابلٌون ، واآلشورٌون ، والٌونان ، والصٌنٌون ، . رٌة عرفتها البشالتً 

 .والهنادكة ، والٌهود ، والنصارى ، والمسلمون على أن الموت هو مفارقة الروح الجسد 
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حٌث ٌعتقد  ثم اختلفوا بعد ذلك اختبلفات كثٌرة فً هذه الروح ، هل تعود إلى هذا الجسد أم تعود  إلى جسد آخر ؟

البوذٌون والهنادكة والشنتو أن الروح الشرٌرة تعاد إلى جسد حقٌر ، وتظل فً تلك الدورات حتى تتطهر ، و أن 

وهً السعادة األبدٌة المطلقة فً ( النرفانا)الروح الصالحة الخٌرة تظل تنتقل فً األجساد الخٌرة ، حتى تصل مرحلة 

. الروح المتصلة باألزل واألبد

انتقال الروح من الجسد إلى ما أعد لها من نعٌم أو عذاب ، والروح مخلوقة مربوبة ، : اإلسبلمً للموت هو  والمفهوم

هذا هو مفهوم جمهور علماء المسلمٌن للموت ،  ..ثم هً خالدة ، والمقصود بموتها مفارقتها الجسد خلقها هللا تعالى ، 

. وإن خالؾ من خالؾ من المعتزلة وؼٌرهم 

إن موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها ، وخروجها : والصواب أن ٌقال " : 1(الروح)ابن القٌم فً كتابه  قال اإلمام

منها ، فإن أرٌد بموتها هذا القدر ، فهً ذابقة الموت ، وإن أرٌد أنها تعدم وتضمحل وتصٌر عدما محضا فهً التموت 

. "بهذا االعتبار 

بة الموت معناه تؽٌٌر حال فقط ، وإن الروح باقٌة بعد مفارقة الجسد ، إما معذّر  إن"( : اإلحٌاء)وقال اإلمام الؽزالً فً 

بخروج الجسد عن طاعتها ، فإن األعضاء آالت للروح  ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عنه . مة وإما منعّر 

ٌاء بالقلب ، والقلب هنا عبارة تستعملها ، حتى إنها لتبطش بالٌد ، وتسمع باألذن ، وتبصر بالعٌن ، وتعلم حقٌقة األش

. عن الروح 

والروح تعلم األشٌاء بنفسها من ؼٌر آلة ، والموت عبارة عن استعصاء األعضاء كلها ، وكل األعضاء آالت ، "

. ات األفراح آالم الؽموم ، ولذّر ووالروح هً المستعملة لها ، وأعنً بالروح المعنى الذي ٌدرك من اإلنسان العلوم  

تصرفها فً األعضاء لم تبطل منها العلوم واإلدراكات، وال بطل منها األفراح والؽموم ، وال بطل منها  ومهما بطل

. ات قبولها لآلالم واللذّر 

ومعنى الموت انقطاع  –أي ال ٌنعدم  –واإلنسان بالحقٌقة هو المعنى المدرك للعلوم ولآلالم واللذات ، وذلك ال ٌموت 

. 2"عن أن ٌكون آلة له تصرفه عن البدن ، وخروج البدن

قد استفاضت األحادٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه "(: الروح)قال اإلمام ابن تٌمٌة كما ٌنقله عنه ابن القٌم فً كتاب 

.  "اخرجً أٌتها الروح الطٌبة : وٌقال لها . وسلم بؤن األرواح تقبض وتنعم وتعذب 

. "لموت الموكل بقبض أرواح العالمٌنونإمن بملك ا"(:عقٌدته)فً  3وٌقول اإلمام الطحاوي

 .4"موت النفوس هو مفارقتها لؤلجسادها وخروجها منها ": والصواب أن ٌقال : قال الشارح 

                                                            
 34ابن القٌم ، الروح ، ص  1
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ًّر  الدولً رحمه هللا ، وٌقول فضٌلة الشٌخ بكر أبو زٌد ربٌس مجمع الفقه اإلسبلمً أجهزة األنعاش )م فً بحثه الق

 ارقة خلوص االعضاءؾوإن حقٌقة الملبدن ، اإن حقٌقة الوفاة هً مفارقة الروح " :(وحقٌقة الوفاة بٌن الفقهاء واألطباء 

 1"ز من أجهزة البدن فٌه صفة حٌاتٌةاهكلها عن الروح ، بحٌث ال ٌبقى ج

ٌه فبل ؾان كل عضو ال روح ( : " االحٌاء)من كتاب  (سكرات الموت وشدته )ي ؾوٌقول االمام الؽزالً       

كان فٌه الروح فالمدرك لؤللم هو الروح ، فمهما اصاب العضو جرح او حرٌق سرى األثر ٌحس باأللم ، إذا 

استؽرق جمٌع س الروح ؾؾوالنزع عبارة عن مإلم نزل بن.. الى الروح ، فبقدر ما ٌسري الى الروح ٌتؤلم

لو اصابته شوكة  به األلم ، جزء من أجزاء الروح المنتشر فً أعماق البدن اال وقد حلاَّل  أجزابه ، حتى لم ٌبق

فؤلم النزع ٌهجم . فاأللم الذي ٌجده انما ٌجري فً جزء من الروح ٌبلقً ذلك الموضع الذي اصابته الشوكة 

على نفس الروح ، وٌستؽرق جمٌع أجزابه ، إن المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من 

رق الى القدم ، ؾمن الشعرة وبشرة ، ومفصل من المفاصل ، ومن أصل كل االعصاب ، وجزء من االجزاء 

"فبل تسؤل عن كربه وألمه
2
  .

: ا را  الروح

مْل   ُللْل  }:قال تعالى . وقد وكل هللا سبحانه وتعالى مبلبكة ٌقومون باخراج الروح من البدن     اَّلا ُل وَخ تَخ وْل ِذ  مَخ َخكُل  يَخ  الْلمَخ

لَخ  الَّل ِذ  مْل  وُل ِّل مْل   ِذلَخىٰ   ُلمَّل  بِذ ُل بِّل ُل ونَخ  رَخ عُل هو عزرابٌل علٌه واح اآلدمٌٌن ر، وملك الموت الموكل بؤ[ 11: السجدة ]{تُلرْل َخ

ينَخ   ِذنَّل  }: من المبلبكة ، قال تعالى  ؾالسبلم ، وٌساعده فً ذلك عدد ؼٌر معرو مُل  الَّل ِذ اَّلاهُل وَخ ةُل  تَخ ئِذ َخ ًلَخ ي الْلمَخ الِذمِذ  ظَخ

مْل  هِذ تُلمْل  اِذيمَخ   َخالُلوا  َخنْل ُلسِذ نْل ا  َخالُلوا   ُل نَّل عَخ ِذينَخ   ُل تَخ ْل َخرْل  اِذي مُلسْل ِذ   َخرْل ُل  تَخ ُلنْل   َخلَخمْل   َخالُلوا  ِذ ااْل ةا  هللاَّل عَخ اسِذ وا وَخ ا ِذرُل تُلهَخ ا اَخ   اِذيهَخ

ئِذكَخ  ُلولَخٰ أ مْل  اَخ اهُل أْلوَخ مُل  مَخ نَّل هَخ ااَخ ْل   َخ سَخ ا وَخ يرا صِذ [ . 97: النساء ]{مَخ

لَخوْل  }: وقال تعالى       ىٰ  وَخ رَخ الِذمُلونَخ   ِذ ِذ  تَخ ا ِذ  اِذي الظَّل رَخ مَخ وْل ِذ  ؼَخ ةُل  الْلمَخ ئِذ َخ ًلَخ الْلمَخ و وَخ اسِذ ُل مْل  بَخ يهِذ دِذ وا  َخيْل رِذ ُل  ْل
مُل   َخ   َخنْل ُلسَخ ُل

. أمرا مهوال مرعباذلك لرأٌنا ولو رأٌنا [ 93:االنعام ]{

وعلى العكس من ذلك تقوم المبلبكة بتبشٌر المإمنٌن الذٌن عملوا الصالحات ، وتسلم علٌهم ، وتنزع       

ينَخ ا }: واحهم نزعا رفٌقا ، وقال تعالى رأ مُل  لَّل ِذ اَّلاهُل وَخ تَخ ةُل  تَخ ئِذ َخ ًلَخ يِّل  الْلمَخ قُلولُلونَخ  بِذينَخ  َخ مٌر  يَخ ًلَخ مُل  سَخ وال [ . 32: النحل ]{ عَخ َخيْل ُل

ي ذلك كرب السٌاق وآالم النزع ، فقد تؤلم خٌر الخلق وأكرمهم على هللا سبحانه وتعالى محمد صلى هللا ؾٌن

ال كرب :" ، فقال لها " واكرب أبتاه : "علٌه وآله وسلم ، وكرب فً نزعه ، حتى قالت فاطمة رضً هللا عنها 

" ى ابٌك بعد الٌوم عل
3

 .

: قال تعالى . ند قدوم المبلبكة ععن المإمن آالم النزع وكرب السٌاق ما ٌراه من البشابر  فؾولكن ما ٌخ      

ا } ا يَخ تُلهَخ ةُل  النَّل ْلسُل   َخيَّل ئِذنَّل مَخ ي * الْلمُل ْل كِذ   ِذلَخىٰ  ارْل ِذعِذ بِّل ةا  رَخ يَخ ا ِذ ةا  رَخ يَّل رْل ِذ ادِذ  اِذي اَخادْل ُل ِذي*  مَخ بَخ ادْل ُل ِذي * عِذ تِذي وَخ نَّل : الفجر ]{ َخ

. 4ٌقال لها ذلك عند النزوع وعند البعث: ، قال المفسرون [ 30 -27
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فإذا كان الرجل " أن المإمن تحضره المبلبكة" حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه : قٌم ابن ال ذكرو       

بروح ورٌحان  اخرجً اٌتها النفس الطٌبة كانت فً الجسد الطٌب ، اخرجً حمٌدة  وابشري: الصالح قالوا 

. الحدٌث 1"ؼٌر ؼضبان ، فبل ٌزال ٌقال لها ذلك حتى تخرج وربّر 

ل بهم ، وٌرون سوء مصٌرهم عند الموت ، وتضرب المبلبكة أما الكفرة والعصاة المردة فإنه ٌنكّر        

لَخوْل }: وجوههم وأدبارهم ، قال تعالى  ىٰ  وَخ رَخ الِذمُلونَخ   ِذ ِذ  تَخ ا ِذ  اِذي الظَّل رَخ مَخ وْل ِذ  ؼَخ ا الْلمَخ ةُل وَخ ئِذ َخ ًلَخ و لْلمَخ اسِذ ُل مْل  بَخ يهِذ دِذ وا  َخيْل رِذ ُل  ْل
  َخ

مُل  مَخ   َخنْل ُلسَخ ُل وْل نَخ  الْليَخ وْل زَخ ااَخ  تُل ْل ا الْلهُلونِذ  عَخ َخ تُلمْل  بِذمَخ نْل قُلولُلونَخ   ُل ِذ  عَخ َخى تَخ رَخ  هللاَّل يْل تُلمْل  الْلحَخ ِّل  ؼَخ نْل نْل  وَخ ُل اتِذ ِذ  عَخ ونَخ  آيَخ بِذرُل تَخ ْل سْل : االنعام ] {تَخ

لَخوْل }: ، وقال تعالى [ 93 ىٰ  وَخ رَخ اَّلى  ِذ ْل  تَخ وَخ تَخ ينَخ  يَخ وا الَّل ِذ ةُل   َخ َخرُل ئِذ َخ ًلَخ بُلونَخ  الْلمَخ رِذ هُلمْل  يَخ ْل وهَخ مْل  وُل ُل هُل ارَخ بَخ . [50: االنفال ]{ وَخ َخدْل

اخرجً أٌتها النفس (: أي الملك )وإذا كان الرجل السوء قال :" وفً الحدٌث الذي رواه أبو هرٌرة قال       

، واخر من شكله أزواج ، فبل ٌزال اق الخبٌثة كانت فً الجسد الخبٌث ، اخرجً ذمٌمة ، وابشري بحمٌم وؼسّر 

"ٌقال لها حتى تخرج
2
  .

وقد وردت أحادٌث كثٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم توضح كٌفٌة اخراج المبلبكة لروح        

وما فً الثانً من تنكٌل  وما فً األول من تٌسٌر ، حتى تسٌل مثل الماء من فم السقاء ،.المإمن وروح الكافر 

حدٌث البراء بن عازب وؼٌره كومة من الصوؾ ، كما جاء فً ود المبلل من ؾرج كما ٌخرج الس، حتى تخ

ذكر ( الروح)وقد استوفى ابن القٌم فً (. الروح)الذي اخرجه ابن منده ، وذكره ابن القٌم بطوله فً كتاب 

الكثٌر من هذه االحادٌث
3

 .

ل على حانه وتعالى مباشرة ، حٌث هو الفاع سبوٌؤتً االسناد فً اخراج الروح فً بعض اآلٌات الى هللا   

ُل }: الحقٌقة ، وال أحد سواه ، قال تعالى 
اَّلى ّلِلَّل وَخ تَخ َخنْل ُلسَخ  يَخ ا حِذينَخ  ااْل تِذهَخ وْل ، وهللا سبحانه وتعالى هو  [42: الزمر ]{مَخ

. ى ، والملك مؤمور ، ٌفعل ما أمره به ربه سبحانه وتعال هوكبٌر هالفاعل لكل شًء فً هذا الكون صؽٌر

:  الروح وتأ يرا اي البدن        

فة فٌه ، والموت هو كة للبدن ، وانها هً المتصرّر ق جمهور علماء أهل السنة على ان الروح هً المحرّر ؾات    

كما  –فها عنه بخروج الجسد عن طاعتها ، فإن االعضاء آالت للروح مفارقة الرح للجسد ، وانقطاع تصرّر 

ركة للعلوم والروح هً المدّر . عل الروح ؾعبارة ن استعصاء االعضاء عن  والموت –ٌقول االمام لؽزالً 

والروح التً  –سبق وان نقلنا قوله كامبل  –( االحٌاء ) ات االرواح ، كما ٌقول الؽزالً فًوآالم الؽموم ولذّر 

ي ادم اال بعد امر علوي سماوي ال تدركه االبصار ، ولم ٌنفخ هللا الروح ؾخها هللا فً آدم علٌه السبلم هً ؾن

ا }:اه جسدا من الطٌن ، قال تعالى ان سوّر  تُل ُل  اَخ ِذ َخ يْل وَّل نَخ َخ ْل ُل  سَخ نْل  اِذي ِذ  وَخ وحِذي مِذ وا رُل قَخعُل ينَخ  لَخ ُل  اَخ دِذ ا ِذ [. 29: الحجر]{ سَخ

 

 

                                                            
 184الروح ، البن القيم ، ص   1
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: ح م المولود ا ا لم يستهل صار ا 

اذا استهل :" وآله وسلم  لم ٌحكم الفقهاء للمولود بالحٌاة اال اذا استهل المولود صارخا لقوله صلى هللا علٌه  

"المولود ورث
1
قضى رسول هللا صلى هللا : " جابر بن عبد هللا والمسور بن مخرمة رضً هللا عنهما  وقول.  

.  2"ال ٌرث الصبً حتى ٌستهلّر : علٌه وآله وسلم 

 ما ٌستهلّر فإذا كان المولود حدٌثا وقد نفخت فٌه الروح منذ اشهر عدٌدة ، ال ٌحكم له الحٌاة اال عند      

قة عندهم ، فإنه من العجٌب جدا ان ال ٌحكم لمن مات دماؼه صارخا او ٌستدل على حٌاته بؤمارات موثّر 

. قد االحساس والحركة واالرادة بالموت ؾوبالتالً 

باالستهبلل صارخا ، واختلؾ الفقهاء  –أي المولود  –وتعرؾ حٌاته : "  3(الموسوعة الفقهٌة) جاء فً    

". وهو المشهور عن االمام أحمد " ال ٌرث حتى ٌستهل صارخا : " فقالت طابفة . ستهبلل فٌما سوى اال

اذا : " وروي عن كثٌر من الصحابة والتابعٌن مستدلٌن بؤن مفهوم قول النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم       

والحركة تكون من . حً ، والن االستهبلل ال ٌكون اال من  4أنه ال ٌرث بؽٌر استهبلل" استهل المولد ورث

والمقصود بالحركة هنا الحركة االضطرارٌة ، مثل حركة المذبوح المعروفة باالفعال االنعكاسٌة ، . ؼٌر حً 

. التً تحدث احٌانا فً حاالت موت الدماغ ومصدرها النخاع الشوكً ولٌس الدماغ 

. أحٌاه المسٌح علٌه السبلم بعد ان مات الذي ( عازر)اشارة الى ( حركة العازر) الؽربٌون باسم  هؾوٌعرّر      

اذا صاح او عطس : ما استهبلله ؟ قال : ٌرث السقط وٌورث اذا استهل ، فقٌل : وروي عن احمد انه قال    

. او بكى 

وهذا قول الزهري والقاسم بن محمد ، النه . حٌاته فهو استهبلل فعلى هذا كل صوت ٌوجد منه تعلم به       

. أشبه  الصراخ ؾته ، صوت علمت به حٌا

النه حً ،  ورث ، وثبت له احكام المستهلّر  ذلكوعن احمد رواٌة ثالثة بصوت او حركة او ارضاع او ؼٌر  

. صحابه أوبهذا قال الثوري واالوزاعً والشافعً وابو حنٌفة و

ٌقول فضٌلة الشٌخ  ..ك او بال س او تحرّر ، ولو تنؾّر  ال ٌعد الجنٌن حٌا ما لم ٌستهلّر ؾاالمام مالك  أما       

س مالك بن انس رضً هللا عنه ان المولود اذا لم ٌصرخ ال ٌعتبر حٌا ولو تنؾّر ٌرى االمام : المختار السبلمً 

  .ومعنى هذا انه ال ٌحكم له بالحٌاة بمجرد التنفس حتى ٌقرن بها البكاء . ك او بال او تحرّر 

                                                            
 6/275: ، والبٌهق3/83ً: اخرجه ابو داود  1
( 2571) اخرجه ابن ماجه ، حدٌث رقم   2
. 3/66: م 1983الموسوعة الفقهٌة ، وزارة االوقاؾ ، الكوٌت   3
  ةؾل مفهوم المخالٌسمى هذا عند علماء االصو  4
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أي العضبلت العاصرة )بول من استرخاء المواسك وال ، أن العطاس ٌكون من الرٌح: وقال ابن الماجشون  

Sphincter )ما لم ٌكن الفعل ارادٌا استجابة لتنظٌم الدماغ ال ٌعتبر امارة حٌاة ،
1
انتهى كبلم فضٌلة الشٌخ .  

. محمد المختار السبلمً مفتً تونس السابق 

االسبلمً مفصبل وموضحا أقوال  وٌقول فضٌلته اٌضا فً بحثه المقدم الى الدورة الثالثة لمجمع الفقه      

ان ( . ك او بال أو رضع صارخا ، ولو تحرّر  وال سقط مالم ٌستهلّر )ٌقول خلٌل بن اسحاق : " المذهب المالكً 

اختلؾ فً الحركة : فقال  خمً ما تكون به الحٌاةلال صلّر ؾهذه الفقرة تجعل مقٌاس الحٌاة الصوت ، وقد 

وان اقام ٌوما ٌتنفس وٌفتح : قال ابن حبٌب . له بذلك حكم الحٌاة  ال ٌكون: والرضاع والعطاس فقال مالك 

وحركته كحركته فً البطن ال ٌحكم له : قال اسماعٌل . عٌنٌه وٌتحرك حتى ٌسمع له صوت ، وان كان خفٌا 

. وقد ٌتحرك المقتول : قال عبد الوهاب . فٌها بحٌاة 

الرضاع على الحٌاة ، ألننا نعلم ٌقٌنا أنه محال بالعادة  ال معنى إلنكار داللة: وعارض هذا المازري وقال     

: الرضاع من االفعال التً تكون بٌن الطبٌعٌة واالختٌارٌة ، كما قال ابن الماجشون  ان ٌرضع المٌت ، ولٌس

، الن الرضاع ال ٌكون ( العضبلت العاصرة ) ان العطاس ٌكون من الرٌح ، والبول من استرخاء المواسك 

والصواب ما قاله ابن . والتشكك فً دالبله على الحٌاة ٌطرق الى هدم قواعد ضرورٌة . قصد الٌه اال من ال

"انه كاالستهبلل بالصراخ: وهب وؼٌره 
2
 

مالم ت ن حياة مستقرة اًل حياة      

( : ٌتفً الكو)المقدم الى ندوة الحٌاة االنسانٌة ( نهاٌة الحٌاة)ٌقول الدكتور محمد سلٌمان االشقر فً بحثه 

ال بد : وال بد للحكم بموته من ان تنعدم كل امارات الحٌاة ، وٌذكرون ذلك فً استهبلل المولود لٌرث ، قالوا "

. ة فنصٌبه لورثته لو مات بعد انفصاله حٌا حٌاة مستقرّر وة ، ان ٌنفصل حٌا حٌاة مستقرّر 

و عطس أو تثاءب ، أو مص الثدي ، أو استهل صارخا أاستقرار حٌاته عند الحنابلة والشافعٌة إذا  وٌعلم      

. تنفس وطال زمن تنفسه ، أو وجد منه ما ٌدل على حٌاته كحركة طوٌلة ونحوها 

فلو لم تكن حٌاة مستقرة ،بل كالحركة الٌسٌرة ، أو االختبلج والتنفس الٌسٌر لم ٌرث ، ألنه ال ٌعلم بذلك 

((ٌقع لبلنتشار من ضٌق أو استواء الملتوي  استقرار حٌاته ، الحتمال كونها كحركة المذبوح ، أو كما
3

 .

: تعريف الحياة المستقرة 

الحٌاة المستقرة هً أن : ))الحٌاة المستقرة بقوله ( المنثور من القواعد)فً كتابه  وٌعرؾ بدر الدٌن الزركشً

رج الجانً تكون الروح فً  الجسد ، ومعها الحركة االختٌارٌة دون االضطرارٌة ، كما لو كان إنسان ، وأخ

                                                            
 2/112: الزرقانً علً الحلٌل     1
. م1987/ هـ1408،  685/ 2: محمد المختار السبلمً ، االنعاش ، مجلة مجمع الفقه االسبلمً الدورة الثالثة    2
  ورة الثالثة ،محمد سلٌمان األشقر ، نهاٌة الحٌاة ، ندوة الحٌاة اإلنسانٌة ، الكوٌت ،ومجلة مجمع الفقه اإلسبلمً ، الد  3

. 2/662:م1987
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أو حٌوان مفترس حشوته وأبانها ، ثم جاء آخر فؤجهز علٌه ال ٌجب القصاص فً هذه الحالة ، و أما حٌاة 

عٌش المذبوح فهً التً ال ٌبقى معها إبصار وال نطق وال حركة اختٌارٌة 
1

 .

لم ٌبق فٌه إبصار رجل إلى حركة مذبوح بؤن ( المجنً علٌه أي )وإن أنهاه (: نهاٌة المحتاج)وقال الرملً فً 

ونطق وحركة اختٌار ، وهً المستقرة التً ٌبقى معها اإلدراك وٌقطع بموته بعد ٌوم أو أٌام ، ثم جنى علٌه 

ر الثانً لهتكه اآلخر ، فاألول قاتل ، ألنه صٌره إلى حالة الموت ، ومن ثم أعطً حكم األموات مطلقا ، وٌعزّر 

. 2حرمة مٌت 

وهذا الذي ذهب إلٌه الفقهاء فً هذه المسؤلة : ))ور محمد نعٌم ٌاسٌن فٌقول وٌعلق على تلك العبارات الدكت

 ٌشٌر إلى أنهم اعتبروا فقدان اإلحساس والحركة االختٌارٌة عبلمات تورث ؼلبة الظن بوصول المجنً علٌه

وح فً ال تعطً ؼلبة الظن ببقاء الر الى مرحلة الموت ، وان الحركة االضطرارٌة الصادرة من المجنً علٌه

الجسد إذا كانت وحدها ، ولم تقترن بؤي نوع من اإلحساس أو الحركة االختٌارٌة ، وإال لجعلوا القصاص من 

علماء  هفً هذا تؤثروا بما قررولعلهم . نصٌب الجانً الثانً ، إذ ٌكون فعله القاتل واردا على جسد فٌه روح 

ترحل عن جسد صاحبها فً اللحظة التً ٌصبح فٌها الطابفة األولى أمثال ابن القٌم والؽزالً من أن الروح 

 ((الجسد عاجزا عن االنفعال للروح بؤي نوع من اإلحساس واالختٌار
3
  .

: حركة المذبوح 

ولو أن حٌوانا مفترسا أو شخصا قام باالعتداء على آخر ، وأفقده . قد أجمع الفقهاء على اعتبار حركة المذبوح 

حركة المذبوح ،ثم جاء آخر فؤجهز علٌه ، اك ، ولم ٌبقى منه إال ما ٌسمى النطق واإلبصار واإلحساس واإلدر

. . ر الثانً النتهاكه حرمة المٌت فإن القاتل األول ، وإنما ٌعزّر 

. حٌاة بفمهما كان قلبه ٌنبض ، وهو ٌتنفس وٌتحرك ، إال أن هذه الحركات اضطرارٌة ، فبل ٌحكم له فٌها 

فقد زعم ابن القاسم أن عمر رضً هللا عنه لما . عجب و أؼرب من ذلك بل وصل بعض الفقهاء الى ما هو أ

عن كان معدودا فً األموات ، وأنه لو مات له مورث لما ورثه ، وأنه لو قام رجل بالتذفٌؾ على عمر فقتله طُ 

وقد استدلوا . ، ال ٌعتبر الثانً قاتبل ، ألن القاتل هو األول ، وهو أبو لإلإة  المجوسً ؼبلم المؽٌرة بن شعبة 

على موت عمر بزعمهم ذاك أن الطبٌب سقى عمر لبنا فخرج اللبن من الجرح ، ومعنى ذلك أن الطعنة كانت 

ورؼم أن عمر كان . نافذة حتى وصلت إلى األمعاء أو إلى المعدة ، ومثل تلك الحالة ال تعٌش فً ذلك الزمن 

ي عداد األموات ؾاعتبره  ٌتكلم وٌعهد وبقً ثبلثة أٌام على ذلك إال أن ابن القاسم
4
، ولم ٌعتبر كبلمه وإدراكه  

.  ومنطقه دلٌبل على الحٌاة باعتبار ما سٌإول إلٌه ، وهو الموت 

                                                            
.  2/105: المنشور فً القواعد بدر الدٌن الزركشً ،    1
. 16-15/ 7:الرملً ، نهاٌة المحتاج  2

.  660-2/635: محمد نعٌم ٌاسٌن ، مجلة الفقه اإلسبلمً ، الدورة الثالثة  3
.  694-2/685: محمد المختار اإلسبلمً ، مجلة مجمع الفقه اإلسبلمً ، الدورة الثالثة  4
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والحق أن ما ذهب إلٌه ابن القاسم كان شططا ، ولم ٌقبله جمهور الفقهاء ، بل اعتبروا أن عمر كان الٌزال حٌا 

أمضوا وصٌته  عندما كان ٌعهد وٌتكلم وٌدرك األمور ، ولذا
1

 .

: مما سبق ٌتبٌن اآلتً بالنسبة إلى الروح 

أن دخول الروح إلى الجنٌن ال ٌتم إال بعد مرور فترة زمنٌة تكون أعضاء الجنٌن قد تكونت والقلب  -1

والدورة الدموٌة موجودة ، ومع هذا فقد أجمع الفقهاء ( منذ الٌوم الثانً والعشرٌن منذ التلقٌح )ٌنبض 

أن الجنٌن قبل نفخ الروح بمثابة الجسد ، وال ٌحكم له فٌها بالحٌاة اإلنسانٌة التً فٌها  وعلماء اإلسبلم

وهً التً ال تظهر إال بعد تكون الدماغ ، واتصال المناطق المخٌة العلٌا )اإلدراك واإلحساس 

كتور مبة وعشرٌن ٌوما منذ التلقٌح كما اثبته الد مرور بالمناطق السفلى ، وذلك ال ٌكون إال بعد

أخبلقٌات زرع األعضاء المنعقد فً أتوا بكندا فً )فً بحثه الرابد الذي ألقاه فً مإتمر ( كورٌن)

بٌن المناطق ( SYNAPSIS)بكات حٌث ذكر أن االتصاالت والتشا(. م1989آب -أؼسطس 20-24

ا ، كما سبق المخٌة العلٌا والمناطق األسفل منها ال تبدأ إال بعد مرور الجنٌن بفترة مبة وعشرٌن ٌوم

أن أوضحناه 
2
. 

وحتى لو قلنا بفترة األربعٌن التً وردت فً حدٌث حذٌفة بن أسٌد ، وفً هذه الفترة ٌبدأ جذع الدماغ 

ًّر  ر من الحقٌقة شٌبا ، وهً أن بالعمل ، واعتبرنا ذلك عبلمة على بداٌة الحٌاة ونفخ الروح ، فإن ذلك ال ٌؽ

. فٌه حٌا حٌاة إنسانٌة  الجنٌن ٌبقى فترة أربعٌن ٌوما ال ٌعتبر

تضافرت النصوص القرآنٌة والحدٌثٌة على أن آدم علٌه السبلم لم ٌنفخ فٌه الروح اال بعد ان اكتمل  -2

: بناء جسده من الطٌن ، وان ابلٌس اللعٌن كان ٌتعجب من خلقه وٌصوت فٌه قبل نفخ الروح ، وٌقول 

 " .ألمر ما خلقت " 

الروح هً المعنى الذي ٌدرك من : ٌقول االمام الؽزالً : دراك أن أهم وظابؾ الروح هً العلم واال -3

. والروح تإثر فً البدن االنسانً ، وتتحكم فٌه . االنسان العلوم ، وآالم الؽموم ، ولذات االفراح 

واالعضاء آالت للبدن ، فإذا استعصت االعضاء على عمل الروح ، فإن الروح تؽادر البدن ، فكل 

 .واالدراك واالحساس من عمل الروح ، واالبدان آالت للروح االعمال االختٌارٌة 

فقد اتفق . ولكن هذا ال ٌعنً ان خروج الروح ٌستتبع فقدان كل حركة فً الجسم ، وموت كل خلٌة فٌه     

قبل نفخ الروح فٌه كانت فٌه حركة النمو واالؼتذاء ، بل ان القلب ٌنبض أن الجنٌن  –كما اسلفنا  –الفقهاء 

والعشرٌن من التلقٌح ، وتبدأ الدورة الدموٌة عملها منذ تلك اللحظة ، ومع هذا لم منذ الٌوم الثانً وٌعمل 

ان الروح قد نفخت فً هذا الجنٌن فً هذه الفترة ، بل اجمعوا او كادوا على : ٌقل أحد من علماء االسبلم 

ولم ٌشذ عن ذلك اال فبة قلٌلة ،  ان نفخ الروح ال ٌكون اال بعد مرور مبة وعشرٌن ٌوما منذ بدء الحمل ،

لم تحدد وقتا لنفخ الروح ، ولكنها اخذت بحدٌث حذٌفة بن اسٌد الذي رواه مسلم وحددت بالتالً بداٌة 

. الحٌاة بعد مرور االربعٌن االولى 

                                                            
. م 1982، وزارة األوقاؾ ، الكوٌت ،  2/105: الزركشً ، المنثور فً القواعد  1
(. 19)ص 2
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ًّر ؾوقد اسل    ذا ا من امه اال انا القول فً ان الفقهاء لم ٌحكموا بحٌاة الجنٌن حتى بعد مولده وانفصاله ح

. صارخا ، او ظهرت علٌه امارات الحٌاة  استهلّر 

ومنهم من لم ٌقبل التنفس ما لم ٌستمر وقتا طوٌبل      

حٌاة ، بل وال البول ، الن ذلك ٌكون من استرخاء المواسك لوكذلك لم ٌقبلوا الحركة دلٌبل على ا

. ى الحٌاة كما اسلفنا ، وبالػ بعضهم فً عدم قبول العطاس والرضاع دلٌبل عل( العضبلت العصارة )

وأما حركة المذبوح او من اعتدى علٌه وحش او انسان حتى فقد االدراك ، والنطق ، والبصر ،     

مٌتا ، رؼم ان قلبه ال ٌزال ٌنبض ،  فقهاء ، واعتبروهواالحساس ، فإن حركته ال اعتبار لها عند ال

. ال تعمل ودورته الدموٌة ال تزال كاملة ، ومعظم اعضاء جسمه  ال تز

) اتفق الفقهاء جمٌعا على ان حركة المذبوح لٌست دلٌبل على الحٌاة ، وان الحركات االضطرارٌة  -4

 .من أثر الروح  االتً ال اختٌار فٌها لٌست اثر( االفعال االنعكاسٌة من الجسم 

الفقهاء دلٌل قدان النطق واالرادة عند هإالء ؾورؼم وجود هذه الحركة فإن فقد كل احساس وادراك مع     

. على فقدان الحٌاة 

تحت خبلصة ( نهاٌة الحٌاة االنسانٌة فً ضوء اجتهادات الفقهاء) ٌقول الدكتور محمد نعٌم ٌاسٌن فً بحثه     

جسد وروح ، وال  –فً تصورهم  –ان االنسان : " علماء الشرٌعة عن الروح وعبلقتها بالجسد  تصور

عنصرٌن دون االخر ، وان الجسد مسكن الروح فً هذه الدنٌا طوال ٌكتسب الوضعٌة االنسانٌة بواحد من ال

فترة الحٌاة المقررة لئلنسان ، وان العلم واالدراك والحس واالختٌار اهم وظابؾ الروح ، وان الجسد االنسانً 

وأن كل ما ٌصدر عنه هو بتؤثٌرها الذي ال ٌصدر عنه أي نشاط اختٌاري فً هذه الدنٌا بؽٌر امر الروح ، 

مفارقة الروح الجسد ، وانه ٌحصل عنده صٌرورة الجسد عاجزا عن  دعه هللا فٌها ، وان الموت معناهاو

ل على بقاء الروح فً الجسد ، عال الروح ، وان  وجود أي نوع من الحس واالدراك والحركة االختٌارٌة ٌدّر ؾان

د وجود حركة اضطرارٌة ال معنى وؼٌاب هذه المظاهر ؼٌابا كامبل ٌدل لى مفارقة الروح الجسد ، وان مجر

ًّر  "ة الروحله سوى بقاٌا الحٌاة المجردة عن مع
1

 .

وٌفهم من ذلك ان علماء المسلمٌن ٌرون ان : " وفً موضع آخر من بحثه ٌقول الدكتور محمد نعٌم ٌاسٌن     

.  الحركة االضطرارٌة التً ال اختٌار فٌها لٌست اثرا من آثار الروح 

من تصورهم لوظابؾ الروح ان الحركة االضطرارٌة الناشبة عن هذا النوع من الحٌا ة  ومقتضى ما تقدم     

". لٌس فٌه داللة على وجود الروح 

ثم ٌلخص الباحث الفاضل الى محاولة الجمع ما بٌن اقوال االطباء والفقهاء من اتفاق واختبلؾ ، وهذا     

. عبلماته عند الفرٌقٌن الذي سنذكره فٌما بعد عند االنتهاء من تشخٌص الموت و

                                                            
محمد نعٌم ٌاسٌن ، نهاٌة الحٌاة االنسانٌة فً ضوء اجتهادات الفقهاء ، ندوة الحٌاة االنسانً ، الكوٌت ، ومنشورة اٌضا فً مجلة مجمع    1

 660-2/635(: 3)الفقه االسبلمً ، العدد 
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وما ٌهمنا ها هنا هو التؤكٌد على ان الفقهاء لم ٌجعلوا الحركة االضطرارٌة دلٌبل على وجود الروح ، بل     

ة الدموٌة فً الجنٌن دلٌبل انتظام نظم القلب وضرباته ووجود الدور كما انهم لم ٌجعلوا. العكس من ذلك على 

لك كله بمثابة النبات او الحٌوان ، ولٌس فٌه أي دلٌل على نفخ الروح فً الروح فٌه ، بل اعتبروا ذ على نفخ

. الجنٌن 

وقد أخبر المعصوم صلى هللا لٌه وآله وسلم عن موعد هذه النفخ ، وأنه ال ٌكون اال بعد مرور الجنٌن    

العظام ، ووجود ة ، ومرورا بالعلقة والمضؽة والعظام واللحم الذي ٌكسو ؾبمراحل متعددة ، ابتداء من النط

. ، ووجود االعضاء المختلفة من كبد وقلب وربة وكلى أمارات التخلٌق 

اال ان ( فً الٌوم الثانً والعشرٌن من التلقٌح ) ومع أن الدورة الدموٌة والقلب ٌبدأ عملهما مبكرا جدا      

ٌعة والعلوم الدٌنٌة على ان ق جمهور الفقهاء وعلماء الشرؾذلك اهتماما لوجود النص ، واتالفقهاء لم ٌعٌروا 

. نفخ الروح ال ٌكون اال بعد وصول الجنٌن الى الٌوم العشرٌن بعد المبة 

وهذا دلٌل قوي على عدم اعتبارهم الدورة الدموٌة دلٌبل على وجود الروح ، اذ ٌمكن ان تكون هناك دورة     

ه االطباء ، حٌث ان القلب ٌمكن ان دموٌة كاملة ، والقلب ٌنبض دون وجود الروح ، وهذا بالضبط ما ٌقول

ٌستمر فً النبض والدورة الدموٌة بمساعدة العقاقٌر واالجهزة وبوجود منفسة تقوم بعملٌة التنفس ، وال ٌعد 

ًّر خالش ًّر ص فً تلك الحالة ح نة ،  ال بد من توافرها فً تشخٌص ا ، بل هو مٌت اذا مات دماؼه بشروط مع

. موت الدماغ 

: ش يص  عند ال قهااعًلما  المو  و    

لها من عذاب او نعٌم ، حسب  لقد قرر علماء الشرع ان الموت هو مفارقة الروح الجسد الى ما أعدّر        

عملها فً هذه الدنٌا ، وان الموت هو انتقال من دار الى دار ، ولٌس عدما محضا ، فالروح باقٌة ، لكنها لم 

. ؾ فً هذا الجسد تعد تستطٌع التصرّر 

كَخ } :لروح امر ؼٌبً ال نستطٌع ان ندرك كهنه ، قال تعالى وا      أَخلُلونَخ سْل يَخ نِذ  وَخ وحِذ  عَخ وحُل   ُللِذ   الرُّل نْل  الرُّل رِذ  مِذ مْل
  َخ

بِّلي ا رَخ مَخ نَخ   ُلوتِذيتُلمْل  وَخ : ، وقد قال االمام الشوكانً فً تفسٌر قوله تعالى [ 85: االسراء ]{  َخ ِذيًلا   ِذالَّل  الْلعِذ ْلمِذ  مِذ

كَخ } أَخلُلونَخ سْل يَخ نِذ  وَخ و عَخ ر للبدن ، الذي هو الروح المدبّر : ختلؾ الناس عن المسإول عنه ، فقٌل وقد ا: اآلٌة {  حِذ الرُّل

الروح الذي ٌعٌش به االنسان لم ٌخبر هللا سبحانه به : اء قال الفرّر . تكون به حٌاته ، وبهذا قال اكثر المفسرٌن 

الى ان الروح من جنس ما استؤثر هللا  وانتهى االمام الشوكانً.. احدا من خلقه ، ولم ٌعط علمه احدا من عباده 

. بعلمه 

الفقهاء على الموت  ة الموت ، وقد استدلّر ؾلهذا كله بحث الفقهاء عن العبلمات التً تمكنهم من معر       

ربٌس ( بكر أبو زٌد )ببعض االمارات وببعض االحادٌث النبوٌة نذكرها كما جاءت فً بحث فضٌلة الدكتور 

بشًء من االختصارمجمع الفقه االسبلمً 
1

 :

                                                            
 541-3/529( : 3)مجمع القه االسبلمً ، العدد اة بٌن الفقهاء واالطباء ، مجلة ؾبكر ابو زٌد ، االنعاش وحقٌقة الو  1
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ان الروح اذا قبض اتبعه : " عن أم سلمة رضً عنها ان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال  -1

 .أخرجه مسلم "  البصر 

اذا حضرتم موتاكم فاؼمضوا " : عن شداد بن أوس أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال  -2

أخرجه أحمد فً " فإنه ٌإمن على ما ٌقول أهل المٌت  البصر ، فإن البصر ٌتبع الروح وقولوا خٌرا ،

 .مسنده 

: عًلما  المو  

ٌن ، ومٌل ؾصال الكؾانقطاع النفس ، واسترخاء القدمٌن ، وعدم انتصابهما ، وان: عبلمات الموت هً    

ص الخصٌتٌن الى فوق ، متدلً الصفن ، الصدؼٌن ، وتقلّر  ؾ، وامتداد جلدة الوجه ، وانخسا ؾاالن

. ودة البدن وبر

. فإن حدث شك أو مات الشخص فجؤة ، فعلى المشخص االنتظار حتى تتبٌن العبلمات       

(روضة الطالبٌن ) وقال االمام النووي فً 
1
ة ، واحتمل ان ٌكون به سكتة فإن شك بؤن ال ٌكون به علّر : "  

" .  الى الٌقٌن بتؽٌر الرابحة أو ؼٌره  ، او ظهرت أمارات فزع ، أخرّر 

، والسقوط ونحوها مما قد ٌنتج عنه الموت المفاجا  ؾوفً حاالت الموت بالسكتة والصعقة ، والخو"    

ٌطلب الفقهاء أن ٌنتظر بالمٌت احتٌاطا ، حتى تظهر به العبلمات المعتبرة فً ؼٌر هذه االحوال من 

"استرخاء الرجلٌن وانخساؾ الصدؼٌن الى اخره لٌتحقق الموت 
2

 .

 ؾولذا اعتر. ٌه ؾس توقفا نهابٌا ال رجعة ؾالتن ؾهذه العبلمات لٌست ٌقٌنٌة ما عدا توق وال شك ان       

( : " الحاشٌة)قهاء انفسهم انهم كانو ٌشخصون الموت فً حاالت لم تمت بعد ، حتى قال ابن عابدٌن فً ؾال

اال على افاضل  ألنه ٌعسر ادراك الموت الحقٌقً" ان أكثر الذٌن ٌموتون بالسكتة ٌدفنون وهم احٌاء 

.   3االطباء

م الفقهاء على الجنٌن كوقد نقلنا كبلم فضٌلة مفتً تونس العبلمة الشٌخ محمد المختار السبلمً فً ح    

ًّر رالذي لم ٌستهل صارخا ، وكٌؾ انهم اعتب وكم من مبلٌٌن االطفال عبر ألؾ عام او تزٌد حكم ... تاوه م

ا حٌاتهم صارخٌن ، بل ان بعضهم لم ٌعترؾ بالتنفس وال بالعطاس علٌهم الفقهاء بالموت ، النهم لم ٌستهلو

صارخا ، ولو تحرك أو  وال سقط ما لم ٌستهلّر : ) ٌقول خلٌل : مرة اخرى  وهوإلٌك ما قال!! وال بالرضاع 

!! ؟ )!!بال أو رضع 

                                                            
 2/98: روضة الطالبٌن ، للنووي   1

 672-3/661( :3)محمد االشقر ، مجلة مجمع الفقه االسبلمً ، العدد   2

 1/572: حاشٌة ابن ابدٌن   3
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ان اآلالؾ وال شك . وال شك ان عبلمات الفقهاء للموت ستإدي الى كارثة حقٌقٌة اذا اخذنا بها      

وقد ادت تعرٌفات الموت عند .. وهم احٌاء حسب هذه التعرٌفات الفقهٌة للموت سٌحكم علٌهم بالموت 

ال الذٌن لم ٌستهلوا صارخٌن وهم احٌاء ، كما أدت الى دفن آالؾ ؾالفقهاء الى دفن آالؾ بل مبلٌٌن االط

ه ابن عابدٌن فإن أكثر الذٌن ٌموتون ومبات اآلالؾ من االشخاص الذٌن اصٌبوا بالسكتة ، وكما قال القً

. بالسكتة ٌدنون وهم أحٌاء 

ولهذا فإن تشخٌص الموت ال ٌترك للفقهاء وال لعامة الناس ، وقد تنبهت الحكومات فً العالم أجمع       

وقد قال هللا ( األطباء)الى ذلك ، فؤوكلت تحدٌد الحٌاة بدءا وانتهاء الى اهل الذكر فً هذا المجال وهم 

أَخلُلوا }: عالى ت لَخ  اَخاسْل رِذ   َخهْل تُلمْل   ِذنْل  ال ِّل ْل نْل عْل َخمُلونَخ  الَخ   ُل [ . 43: النحل ]{ تَخ

ومن الخطورة بمكان ان نؤخذ بهذه العبلمات البسٌطة التً كان الفقهاء ٌؤخذون بها ، وٌعتبرونها        

ة الوجه ، وانخساؾ استرخاء القدمٌن ، انفصال الكفٌن ، ومٌل االنؾ ، وامتداد جلد: عبلمة للموت مثل 

فهذه العبلمات جمٌعا لٌست . الصدؼٌن ، وتقلص الخصٌتٌن الى فوق ، مع تدلً الصفن ، وبرودة البدن 

عبلمة للموت ، بل ان توقؾ التنفس لدٌهم وهو عبلمة هامة للموت قد ٌكون عارضا ، وٌمكن انقاذ 

 ؾا مع فقدان الوعً فقدانا تاما ، وتوقوقد ال ٌكون عبلمة للموت اال اذا استمر وقتا كافً.. المصاب به 

عمل الجهاز العصبً المركزي ، وبالذات عمل الدماغ بؤكمله ، شامبل بذلك جذع الدماغ ، الذي فٌه 

.  المراكز الحٌوٌة الهامة التً تتحكم فً التنفس والدورة الدموٌة والوعً 

، كما انهم لم ٌعرفوا اهمٌة  قؾ التنفسكٌفٌة االستدالل على تووالؽرٌب حقا ان الفقهاء لم ٌوضحوا      

الدورة الدموٌة ونبض القلب ، ولم ٌذكرها احد منهم فً تعرٌفهم لعبلمات الموت سوى ما ذكره فضٌلة 

من أن بعض (نهاٌة الحٌاة ) القاضً بحكمة قطر الشرعٌة األولى الشٌخ عبد القادر العماري فً بحثه 

.  1بٌن الكعب والعرقوب وجس العرق فً الدبر الفقهاء المتؤخرٌن اعتبر جس العرق الذي

وحتى هذه العبلمات ال تعتبر عبلمة على الموت، إذ أن المصاب بعض أمراض الدورة الدموٌة ٌفقد 

(. posterior Tibial Artrey( )الشرٌان الخلفً )النبض من الشرٌان الموجود بٌن الكعب والعرقوب 

وهو : موا الموت إلى حقٌقً ن الموت حكما والموت تقدٌرا ، وقسّر الفقهاء بذلك كله بل تحدثوا ع ولم ٌكتؾِق 

وهو أن :أو بالسماع أو بالبٌنة ،وإلى حكمً ( وهو ما تحدثنا عنه ٌما سبق )انعدام الحٌاة إما بالمعاٌنة  

 ٌحكم القاضً بموت شخص مع احتمال حٌاته ، ومثاله المفقود ، أو مع تٌقن حٌاته ،ومثاله المرتد الذي فرّر 

وتقسم  ..فهإالء جمٌعا تعتد زوجاتهم عدة الموت ، وٌجوز لهن الزواج . لى أرض الكفار أهل الحرب إ

ال ٌرثه أهله ،بل تؤخذ الدولة ماله ؾالتركة بالنسبة للمفقود ، أما المرتد 
2
  .

                                                            
وما بعدها   2/189( : 3)العماري ، مجلة الفقه االسبلمً ، العدد  عبد القادر  1

.  2/253:  2وهبة الزحٌلً ، الفقه اإلسبلمً وأدلته ، دار الفكر ، ط 2
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وذلك فً الجنٌن الذي انفصل بجناٌة على أمه ، . والموت التقدٌري هو إلحاق الشخص بالموتى تقدٌرا 

بؤن ٌضرب الشخص امرأة  (دٌنار ذهبا  50من دٌة اإلنسان أو % 5 بـ تقدر)وهً التً توجب الؽرة 

.  1.ر بنصؾ عشر الدٌة الكاملة حامبل فتلقً جنٌنا ، فتجب الؽرة ، وهً عبد أو أمة ، وتقدّر 

: أنواع حركة المذبوح 

، وبٌن من وصل إلٌها نتٌجة مرض ، ق الفقهاء بٌن من وصل إلى حركة المذبوح نتٌجة عدوان أو افتراس فرّر 

م تركته ، وال تنكح مرض ال تسري علٌه أحكام الموت ، وال تقسّر فإن من وصل إلى حركة المذبوح نتٌجة 

ولو قتل مرٌضا فً النزع وعٌشه عٌش مذبوح ( : المنهاج)قال النووي فً . زوجته ، وٌلزم قاتله القصاص 

وجب بقتله القصاص 
2
.  قد ٌعٌش بخبلؾ من وصل بالجناٌة إلى حركة المذبوح  ألنه: قال الشارح  . 

لو انتهى إلى سكرات ( أي النووي )وعبارة اإلمام(: ))منهاج الطالبٌن )قال العبلمة عمٌرة فً حاشٌته على 

الموت ، بل ٌلزم قاتله القصاص 
3
  .

، وبدت مخاٌله ، ال ٌحكم إلى سكرات الموت إن المرٌض لو انتهى (: المنثور فً القواعد )وقال الزركشً فً 

له بالموت ، حتى ٌجب القصاص على قاتله 
4
  .

: تعليل االختالف في الحكم 

والذي ٌظهر أن : وٌقول الدكتور محمد نعٌم ٌاسٌن فً تعلٌل هذا االختبلؾ فً الحكم بٌن حالتٌن متماثلتٌن 

ح به نفسه ، ل على ذلك ما صرّر الفرق الذي ذكره الزركشً بٌن الصورتٌن ؼٌر مإثر فً اختبلؾ الحكم ، وٌدّر 

ح به ؼٌره من علماء الشافعٌة ، فٌما نقلناه سابقا ، من أن صاحب الفعل األول لو كان حٌوانا مفترسا وصرّر 

. وأخرج حشوة المقتول وأبانها ، فإن القتل ال ٌضاؾ إلى أي صاحب فعل الحق مهما كان 

حٌث النتٌجة عن إضافته إلى أي حادث سماوي  وإضافة الفعل األول إلى الحٌوان المفترس ال ٌختلؾ من

. كانهٌار بٌت علٌه مثبل ونحو وذلك ٌوصل الشخص إلى النتٌجة نفسها ، 

ق بٌن الصورتٌن هو مدى التحقٌق من وصول الشخص إلى الحٌاة ولكن المعنى المعقول الذي ٌمكن أن ٌفرّر 

ٌّرقّر ؼٌر المستقرّر  ومظاهر النزع فً عهد أولبك الفقهاء . ة ة المستقرّر ن من عدم إمكان انعكاسها إلى الحٌاة التً ٌت

ًّر   –ن ، على أن المرٌض قد انتقل فعبل إلى مرحلة عٌش المذبوح قّر لم تكن كافٌة لتؽلٌب الظن ، فضبل عن الت

بدلٌل أن حاالت كثٌرة  ٌوصؾ فٌها الشخص بؤنه وصل إلى حالة النزع األخٌرة ، ثم ٌتجاوزها ،  –وه كما سمّر 

. شاء هللا  وٌعٌش إلى ما

                                                            

. المصدر السابق نفسه    1

.  104 -4/103:منهاج الطالبٌن ، للنووي  2

. المصدر السابق نفسه  3

.  2/106:الزركشً ، المنثور فً القواعد  4
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وإذا كان هذا هو الفرق الحقٌقً بٌن الصورتٌن السابقتٌن ، فإنه ال ٌإثر على فهمنا السابق لموقؾ الفقهاء ، من 

تحدٌد زمن الوفاة فً مسؤلة االشتراك على التتابع فً جرٌمة القتل بل ٌإٌده 
1

. انتهى. 

صل الى حركة المذبوح نتٌجة افتراس ومقتضى كبلم الدكتور محمد نعٌم ٌاسٌن أنه ال فرق بٌن من و    

وحش ، او اعتداء انسان ، أو حادث سٌارة، أو هدم ،أو ؼٌرها من الحوادث ، أو نزؾ فً الدماغ ألي سبب 

ًّر  ن من التشخٌص ، وأن المصاب قد وصل فعبل الى حركة المذبوح ، وهو من فقد االدراك قّر كان ، اذا أمكن الت

ة ، وإن كان قلبه ٌنبض والدم ٌجول فً عروقه ، وكثٌر تعد له حٌاة مستقرّر والنطق واالحساس واالبصار ، ولم 

!! من اعضابه ال ٌزال ٌعمل ، بل ال ٌزال ٌتنفس من دون منفسة وال آلة 

ال ٌجرإ االطباء فعله ، فإن تشخٌص ما  وفإذا كان الفقهاء قد حكموا على مثل هذا الشخص بالموت ، وه     

ة باء الٌوم أشد بكثٌر من مواصفات الفقهاء فً تعرٌؾ الحٌاة ؼٌر المستقرّر موت الدماغ بمواصفات االط

. شاكل ذلك  وحركة المذبوح وما

: م هوم المو  عند اال باا    

كَخ  }: ال شك ان الروح أمر من أمور الؽٌب ، قال تعالى     أَخلُلونَخ سْل يَخ نِذ  وَخ وحِذ  عَخ وحُل   ُللِذ ۖۖ   الرُّل نْل  الرُّل رِذ  مِذ مْل
بِّلي  َخ ا رَخ مَخ  وَخ

نَخ  تُلمْل  ُلوتِذي ، وبما ان االطباء مثل ؼٌرهم من البشر ، ال ٌعرفون شٌبا عن كنه [ 85: االسراء ]{  َخ ِذيًلا   ِذالَّل  الْلعِذ ْلمِذ  مِذ

 الحٌاة ال ٌعرؾ سرّر  الروح ، فإنهم بالتالً ال ٌستطٌعون ان ٌفهموا حقٌقة الموت ،فإن الذي ال ٌعرؾ سرّر 

. الموت ، كما أشار الى ذلك االمام الؽزالً 

ؾ الفقهاء كما اسلفنا الموت بؤنه مفارقة الروح الجسد ، وبما ان االطباء ال ٌستطٌعون ان ٌدركوا من وٌعرّر      

النصوص ، او اجتهادات الفقهاء ، فإنهم مثل الفقهاء ، اتخذوا عبلمات امر الروح شٌبا سوى ما تدلهم علٌه 

ها الفقهاء خذّر وأصدق من تلك العبلمات التً اتّر  قك ان عبلمات الموت عند االطباء أدّر وال شّر  ..على الموت  تدلّر 

صون وٌعتبرون ، والتً وقفنا عندها طوٌبل ، وأوضحنا مدى االضطراب وعدم الوثوق فٌها ، حٌث ٌشخّر 

. االنسان مٌتا وهو ال ٌزال حٌا ، نتٌجة قصور معلومات زمنهم فً هذا الباب

.  نسانً ، وال ٌعنً ذلك موت كل خلٌة فٌه والموت عند االطباء هو نهاٌة الحٌاة فً البدن اال     

: م 1968عام  طباء المنعقد فً سدنً فً استرالٌاوقد جاء فً تقرٌر االجتماع العالمً الثانً والعشرٌن لؤل    

ان الموت عملٌة متدرجة على مستوى الخبلٌا ، وان األنسجة تختلؾ فً مدى قدرتها على تحمل انقطاع " 

فقط من انقطاع التروٌة الدموٌة ، بٌنما ٌمكث الجلد  خبلٌا الدماغ بعد اربع دقابقبحٌث تموت ) االوكسجٌن 

والقرنٌة والعظام فترة تتراوح ما بٌن اثنتً عشرة ساعة واربع وعشرٌن ساعة من دون تبرٌد ، كما ٌمكن 

لٌفٌن تبرٌد الخبلٌا واالنسجة وإبقاإها حٌة عشرات السنٌن ، وكذلك اللقٌحة ، والخبلٌا المولدة ل

(Fibroblasts .)

                                                            
،  محمد نعٌم ٌاسٌن ، نهاٌة الحٌاة اإلنسانٌة فً ضوء اجتهادات الفقهاء ، ندوة الحٌاة اإلنسانٌة ، الكوٌت ، ومجلة مجمع الفقه اإلسبلمً 1

.  660-635(: 3)العدد
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مجرد موت خبلٌا ، أو االحتفاظ بها حٌة فً ظروؾ معٌنة ، وإنما هو موت االنسان  لٌس ولكن الموت     

ًّر  ة ، وهً نقطة البلعودة ، مهما بذل االطباء من ككل ، وبالتالً عدم القدرة على االحتفاظ بخبلٌا جسمه ح

.  1ل واالنتهاءٌق التحلّر محاوالت االنقاذ واالسعاؾ ، وسٌر الجسم فً طر

. أو ان الشخص قد مات فعبل ( االحتضار )عملٌة الموت : الموت بطرٌقتٌن ( قاموس أوكسفورد )ؾ وٌعرّر     

.  ومن المعلوم ان كثٌرا من خبلٌا المٌت وأنسجته تبقى حٌة لفترة محدودة بعد موت الشخص ككل 

ٌحلقون شعر المٌت وٌلبسونه أفضل ثٌابه ، ) بعد الوفاة  وقد الحظ األوربٌون منذ أزمنة طوٌلة نمو الشعر     

كما أن العظم واالوعٌة الدموٌة ٌمكن . كما أنهم قد الحظوا استطالة أظافره بعد قلمها ( وٌبقى أٌاما قبل دفنه 

وكذلك ٌبقى الجلد والقرنٌة ( من دون تبرٌد ) زرعها فً شخص آخر بعد موت الشخص بثمان وأربعٌن ساعة 

وهذا ٌعنً ببساطة أنها ال تزال حٌة وتستطٌع العمل( . من دون تبرٌد)ساعة  24للزراعة لمدة  صالحٌن
2
 

ان الموت لٌس نقطة ( : الحٌاة االنسانٌة )وٌقول الدكتور عصام الشربٌنً فً بحثه المقدم الى ندوة        

قدٌم ٌعرفون ان فبلنا دخل مرحلة واحدة أو خطؤ رفٌعا ، ولكنه عملٌة لها امتداد ٌطول او ٌقصر ، والناس من 

ن عند االحتضار ، وربما الموت ، أو بدأ عملٌة الموت ، أو فً حالة االحتضار ، وتتحدث كتب السنة عما ٌسّر 

تُلمْل   َخمْل }كان اللفظ مؤخوذا مما فً الكتاب الكرٌم نْل ااَخ   ُل دَخ رَخ   ِذ ْل  شُلهَخ قُلواَخ  حَخ َخ عْل وْل ُل  يَخ نِذي ِذ   َخالَخ   ِذ ْل  الْلمَخ .  [133: البقرة ]{لِذبَخ

تِذاَخ }: وقوله تعالى  مْل   ُل ا عَخ َخيْل ُل رَخ   ِذ َخ مُل  حَخ َخ دَخ ُل وْل ُل   َخحَخ كَخ   ِذنْل  الْلمَخ رَخ ا تَخ را يْل ةُل   َخ يَّل صِذ نِذ  الْلوَخ يْل الِذدَخ بِذينَخ  لِذ ْلوَخ رَخ َخ ْل ااْل ،  [180: البقرة ]{وَخ

فالجسم مجموعة من الخبلٌا واالعضاء واالجهزة ، ٌقوم كل منها بوظٌفتها ، ولها متطلبات ألداء : ثم ٌقول 

الوظابؾ من ؼذاء أو طاقة أو وسط ٌحٌط بها فً توازن دقٌق ، وٌعتمد كل منها فً ذلك على اآلخر ،  هذه

فإذا اختلت وظٌفة عضو أثر ذلك على أداء األعضاء األخرى لوظابفها بدرجات متفاوتة ، كما جاء فً تشبٌه 

تداعى له سابر األعضاء بالسهر إذا اشتكى منه عضو : " الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم للمإمنٌن بالجسد 

.  أخرجه مسلم " والحمى 

ل اذا لم ٌتوقؾ تداعى إلٌه عضو بعد عضو ، حتى ٌحدث الموتوالخلّر     
3
 

ومفارقتها له جعلوا من والؽرٌب حقا ان الفقهاء وعلماء الدٌن عندما حددوا الموت بخروج الروح من البدن     

حساس والنطق والحركة الذاتٌة ، وان بقً الشخص ٌتنفس أو ٌجول صفات ذلك فقدان القدرة على االدراك واال

. الدم فً عروقه ، وٌنبض قلبه ، وذلك فٌما أسموه حركة المذبوح 

 واعتبروا ذلك الشخص مٌتا وتسري علٌه أحكام الموت إذا كان سبب وصوله لحركة المذبوح اعتداء     

. ، مثل هدم أو سقوط فً حفرة أو حادث مروري شخص على حٌاته ، او افتراس وحش أو حادثا سماوٌا 

                                                            
1 Pallis C: ABC of Brain Stem Death,B.M.J 1983: Reaprising Death 1- 4  

المصدر السابق      2

( : 3)قه االسبلمً ، العدد ؾي ، الموت والحٌاة بٌن األطباء والفقهاء ، ندوة الحٌاة االنسانٌة ، الكوٌت ، ومنشورة فً مجلة مجمع العصام الشربٌن  3

2/573-587 .
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أبجدٌات موت )فً كتابه ( Christopher Pallis)والعجٌب حقا أن ٌقوم األستاذ الدكتور كرٌستوفر بالٌس     

فقدان االدراك واالحساس والقدرة على الحركة االرادٌة باالضافة الى : بتعرٌؾ الموت بؤنه ( جذع الدماغ 

.  1ٌه للقدرة على التنفسفقدان تام ال رجعة ؾ

وال شك ان تعرٌؾ الدكتور بالٌس أدق وأضبط فً هذه الناحٌة من تعرٌفات فقهابنا األجبلء ، إذا إنهم      

: موضوع النفس والتنفس ، مع انهم انتبهوا له فً مواضع أخرى ، حتى قال بعضهم : أهلملوا فً هذه النقطة 

. والخارج من الربتٌن  س وهً النسٌم الداخلؾَح إن النفس هً النَح 

وهو فقدان االدراك واالحساس واالرادة والحركة الذاتٌة ، وال شك ان الجمع بٌن التعرٌفٌن هو الصواب ،     

. ون كبلهما قد فقد الى ؼٌر رجعة كوٌنبؽً ان ي.. باالضافة الى فقدان القدرة على التنفس 

:  عًلما  المو  عند اال باا   

نفس والقلب والدورة الدموٌة توقفا ال رجعة فٌه عبلمة هامة وأساسٌة وفارقة بٌن الموت ٌعد توقؾ الت        

الذي سماه القدماء الروح الحٌوانً والبخار ) وبما ان القلب ٌضخ الدم المحتوي على االوكسجٌن . والحٌاة 

دة ، بل بالتدرٌج ، الى كل خلٌة فً الجسم ، وال تموت هذه الخبلٌا دفعة واح( الذي تنضجه حرارة القلب 

وأولها موت خبلٌا الدماغ التً تموت بعد انقطاع التروٌة الدموٌة عنها بؤربع دقابق فقط ، وتوقؾ القلب وحده 

. الموت دون توقؾ الدورة الدموٌة ال ٌعنً 

عملٌات القلب ) ولكً نزٌد المفهوم وضوحا فإن توقؾ القلب فً العملٌات الجراحٌة التً تجرى للقلب     

ال تعنً ان هذا الشخص قد مات ، رؼم ان قلبه ٌوقؾ اثناء العملٌة لمدة ساعتٌن أو أكثر ، والسبب ( لمفتوح ا

هو ان وظٌفة القلب تقوم بها مضخة تضخ الدم الذي ٌتجمع من الورٌد االجوؾ السفلً ، والورٌد االجوؾ 

الذي بدوره ٌوزع ( األورطً)ٌان االبهر العلوي ، بعد ان ٌمر فً جهاز ٌقوم بوظٌفة الربة ، ثم ٌعاد الى الشر

. الدم على بقٌة اعضاء الجسم 

وفً هذه الحاالت ورؼم ان القلب متوقؾ ، والتنفس متوقؾ ، إال ان الشخص حً بكل تؤكٌد ، وذلك الن    

ربتٌن الدورة الدموٌة لم تتوقؾ ، ولو لثوان معدودة ، والدماغ ٌتلقى التروٌة الدموٌة دون انقطاع ، ووظٌفة ال

تقوم بها آلة أخرى تؤخذ ثانً أوكسٌد الكربون من الدم وتعطٌه االوكسجٌن ، وهذا المثال ٌوضح ان القلب رؼم 

أهمٌته البالؽة لئلنسان إال أنه ٌمكن االستؽناء عنه لمدة ساعتٌن أو ثبلث ساعات أو أكثر بواسطة آلة تقوم 

. مقامه ، وكذلك الربتٌن 

.. ، أو حتى بقلب حٌوان آخر ( توفً دماؼٌا )ذا القلب التالؾ بقلب شخص آخر وٌمكن كذلك استبدال ه      

ولو ال عملٌات الرفض للجسم الؽرٌب ألمكن استخدام القلوب من الحٌوانات لزرعها فً االنسان ، ولكن 

 ، وهناك تجارب متعددة على قلوب الحٌواناتعملٌات الرفض الشدٌدة تجعل هذه العملٌة محفوفة بالمخاطر 

مدى نجاح أو فشل  حضتومحاولة تؽٌٌر جهازها المناعً بتطعٌمها بجٌنات إنسانٌة ، وسً( وبالذات الخنزٌر )

كما ان هذا القلب التالؾ ٌمكن استبداله بقلب صناعً ، وقد .     هذه التجارب خبلل السنوات القلٌلة القادمة 

                                                            
 4-1م، ص BMJ 1983أل باء موت جذع الدماغ مجلة : بالٌس . د   1
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صناعً لمدة أشهر عدة بعد أن نزع قلبه ، من البقاء بقلب ( بارنٌه كبلرك)تمكن طبٌب االسنان الدكتور 

. بقلب قرد ألكثر من اسبوع ( فاي)وعاشت الطفلة .  1982ووضع بدال منه قلب صناعً ، وذلك عام 

ي الحاالت التً ٌعلن فٌها الموت بسبب توقؾ القلب والدورة الدموٌة ؾلهذا ٌنبؽً ان ندرك انه حتى       

وفاة هو انقطاع التروٌة الدموٌة عن الدماغ ، لهذا إذا أمكن مواصلة والتنفس ، اال ان السبب األول فً ال

ًّر  . ا التروٌة الدموٌة للدماغ حتى مع توقؾ القلب فإن هذا الشخص ٌعد ح

الٌقظة ) مراكز الحٌوٌة الأي إذا تهشم الدماغ وبالذات جذع الدماغ الذي فٌه . كس ؼٌر صحٌح عولكن ال      

د مٌتا رؼم ان قلبه ال ٌزال ومات موتا ال رجعة فٌها ، فإن االنسان ٌعّر ( ة الدموٌة ، التنفس ، التحكم فً الدور

وهذا هو ( . اآللة ) سه ال ٌزال مستمرا بواسطة المنفسة ٌنبض بمساعدة العقاقٌر ، وبعض األجهزة ، وتنؾّر 

. ر عنه بموت الدماغ بالضبط ما نعبّر 

: مو  الدماغ    

ٌه من المراكز الحٌوٌة الهامة جدا ، والواقعة فً جذع الدماغ ، فإذا ؾغ بما ان موت الدماغ هو موت الدما    

مهما استمر ال قٌمة له ، وال ( المنفسة )ماتت هذه المناطق فإن االنسان ٌعد مٌتا ، ألن تنفسه بواسطة اآللة 

ماعدا )وردة وكذلك استمرار النبض من القلب ، بل وتدفق الدم فً الشراٌٌن واال. ٌعطً الحٌاة لئلنسان 

. ال رجعة فٌه  ال ٌعد عبلمة على الحٌاة ، طالما ان الدماغ قد توقفت حٌاته ودورته الدموٌة توقفا تاما( الدماغ 

من وهذا ٌشبه تماما ما ٌحدث عندما تقوم الدولة بتنفٌذ حكم هللا فً القصاص ، أو قتل المفسدٌن فً االرض     

ة ٌضرب السٌاؾ العنق ، فتتوقؾ الدورة الدموٌة عن الدماغ ، الحال مهربً وتجار المخدرات ، فً هذه

 20الى  15بٌنما ٌبقى القلب ٌضخ الدم لمدة ( . ثبلث او اربع دقابق ) وٌموت الدماغ خبلل دقابق معدودة 

دقٌقة ، وٌتحرك المذبوح ، وهو امر نشاهده عند ذبح الدجاجة أو الخروؾ ، ولكن هذه الحركة لٌست بذاتها 

. لى الحٌاة ، طالما ان الدماغ قد مات دلٌبل ع

الدورة الدموٌة عن الدماغ ، بٌنما ٌستمر  ؾوعندما ٌشنق االنسان ، تتوق . فً الشنق ٌحدث واالمر ذاته     

القلب فً الضخ لمدة دقابق ، قد تبلػ ربع ساعة الى ثلث ساعة ، ال شك ان هذا الشخص قد مات فً هذه 

. ٌنبض ، وذلك الن الدورة الدموٌة انقطعت عن الدماغ ، وقد مات الدماغ بالفعل الفترة ، رؼم ان قلبه مازال 
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: اسباا مو  الدماغ     

:  ان اهم اسباب موت الدماغ تتلخص فً اآلتً       

فً جمٌع %( 50)اصابات الدماغ بسبب الحوادث ، وأهمها حوادث المرور ، وهذه الحوادث تمثل  -1

من جمٌع وفٌات %( 60)ي المملكة العربٌة السعودٌة تمثل حوادث المرور حاالت موت الدماغ ،  وؾ

الدماغ
1 

 . جمٌع حاالت موت الدماغ  من%( 20)اسبابه، وهو ٌمثل حوالً  ؾنزؾ داخلً بالدماغ بمختل -2

من حاالت موت %( 20)وخراج الدماغ ، والسحاٌا ، تمثل حوالً اورام الدماغ ، والتهاب الدماغ ،  -3

 . الدماغ 

ن هم من ير القول بؤن اهم سبب لموت الدماغ هو حوادث السٌارات ، ولؤلسؾ فإن أؼلبٌة المصابنكر

. زهرة هذه االمة وأهم مصادر ثروتها ، الشباب 

:  تش يص مو  الدماغ 

:  ٌتم تشخٌص موت الدماغ حسب الشروط الطبٌة المعتبرة واهمها    

 . كامبل اوجود شخص مؽمى علٌه اؼماء -1

 .بواسطة جهاز المنفسة  ال ٌتنفس اال -2

 .تشخٌص لسبب هذا االؼماء ، ٌوضح اصابة أو مرضا فً جذع الدماغ أو فً الدماغ كله  -3

عدم وجود أسباب تإدي الى االؼماء المإقت ، مثل تعاطً العقاقٌر ، أو الكحول ، أو انخفاض شدٌد فً  -4

دٌد فً سكر الدم ، أو ؼٌر درجة حرارة الجسم ، أو حاالت ارتفاع شدٌد ي سكر الدم ، أو انخفاض ش

 . ذلك من االسباب الطبٌة المعروفة التً ٌمكن معالجتها 

 :ثبوت الفحوصات الطبٌة التً تدل على موت جذع الدماغ وتتمثل فً اآلتً  -5

 . عدم وجود األفعال المنعكسة من جذع الدماغ  - أ

                                                            
ى فً العالم ، وتبلػ عشرة اضعاؾ ما هو موجود فً الوالٌات المتحدة وتعد حوادث المرور ي المملكة ومنطقة الخلٌج صاحبة الرقم االعل  1

( 3700) م توفى فً السعودٌة فً كل واحد منهما اكثر من  1995م وعام  1994وفً عام . بالنسبة لكل مبة الؾ من السكان و اوربا 

كما اصٌب فً حوادث المرور اصابات بالؽة  ،( من جمٌع الحاالت % 75اكثر من )شخص ، اؼلبٌتهم المطلقة كانت تحت سن االربعٌن 

شخص نتٌجة الحوادث ( 4000)شخص فً كل عام ، وٌتوفى فً المستشفى كل عام حوالً ( 35000) ادت الى دخول المستشفى اكثر من 

ه ارقام وهذ.ة بعد مفارقتهم الحٌا حادث، وال ٌصلون الى المستشفى االشخص ٌموتون مباشر بعد ال( 4000)المرورٌة ، باالضافة الى 

ان هذه االصابات المروعة ٌنبؽً ان تواجه بحزم . قة وإضاعة أثمن واؼلى ثروة لدى االمة وهً الشباب مرعبة جدا ، وتسبب االعا

الخ ... ومعالجة جذرٌة السباب هذه االصابات ، وأهمها السرعة الجنونٌة وعدم استخدام حزام االمان  واالستهتار وقطع االشارات الضوبٌة 

. فً قدرات االمة وفً شبابها وفً ثرواتها ؾوال بد من عقوبات زاجرة رادعة ، حتى ٌمكن ان نخفض هذا النز. 
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استمرار دخول : عدم وجود تنفس بعد اٌقاؾ المنفسة لمدة عشر دقابق بشروط معٌنة ، منها  - ب

االوكسجٌن بواسطة انبوب ٌدخل الى القصبة الهوابٌة ومنها الى الربتٌن ، وارتفاع نسبة ثانً 

     (.مم من الزببق فً الشرٌان 50أكثر من ) ي الدم الى حد معٌن ؾأوكسٌد الكربون 

جود وجود وعدم وجود أي ذبذبة فٌه ، أو عدم و( EEG)فحوصات تؤكٌدٌة ، مثل رسم المخ الكهربابً  -6

بالدماغ بعد تصوٌر شراٌٌن الدماغ ، أو بفحص المواد المشعة أو ؼٌرها من الفحوصات دموٌة دورة 

 .الحدٌثة 

ٌنبؽً أن ٌعاد الفحص مرة أخرى بعد مرور فترة زمنٌة تختلؾ حسب الحالة ، وحسب عمر المصاب ،  -7

 ( .ال أقل من شهر لؤلطؾ)وهً تتراوح ما بٌن ست ساعات للبالؽٌن ، وثمان وأربعٌن ساعة 

:  ما ا بعد تش يص مو  الدماغ 

إذا كان هناك اشتباه فً موت الدماغ ٌتم اببلغ المركز السعودي لزرع االعضاء ، وإذا تم التشخٌص     

والتؤكٌد منه بواسطة الفرٌق الطبً المختص ، ٌتم اببلغ أهل المصاب ، وٌحاول فرٌق المركز 

مع االهل فً أن ٌؤذنوا باستقطاع بعض االعضاء الحٌوٌة من السعودي لزراعة االعضاء التفاهم 

فإذا أذن األهل بذلك ٌتم . متوفاهم ، لٌنقذوا بذلك مرضى أوشكوا على حافة الخطر ، وأحدق بهم الموت 

وتزرع كل واحدة منها فً شخص معٌن . القلب ، الكلى ، الكبد : استقطاع االعضاء الحٌوٌة ، مثل 

. وفشل لوظٌفة ذلك العضو ٌعانً من مرض خطٌر ، 

وقد استطاعت المملكة العربٌة السعودٌة ان تكون سباقة فً هذا المجال ، حٌث تم حتى نهاٌة      

صماما ( 247)قلبا ، ( 90)كما تم زرع  كلى من متوفٌن دماؼٌا ،( 1210)م زرع 2001 -هـ 1422

عملٌات زرع ( 10)قرنٌة ، و زرع ( 402)كبدا ، وثبلث حاالت زرع بنكرٌاس ، و ( 215)وقلبٌا ،

كبدا من ( 35)عملٌة زرع كلى من متبرعٌن احٌاء أقارب ، وزرع ( 2186)ربة باالضافة الى 

. متبرعٌن أحٌاء أقارب

أما إذا رفض األهل الموافقة على التبرع ، فإن االطباء ٌنبؽً أن ٌوقفوا المنفسة ، وفً خبلل دقابق      

. ٌتوقؾ القلب والدورة الدموٌة 

م 1986/هـ1407االردن  –وقد أفتى مجمع الفقه االسبلمً فً دورته الثالثة المنعقدة فً عمان       

:  فٌه احدى العبلمتٌن التالٌتٌن  تع ان الشخص ٌعتبر مٌتا اذا تبٌنٌث قرر المجمح

 .اذا توقؾ قلبه وتنفسه توقفا تاما ، وحكم االطباء بؤن هذا التوقؾ ال رجعة فٌه  -1

ٌع وظابؾ دماؼه تعطبل نهابٌا ، وحكم االطباء االختصاصٌون الخبراء بؤن هذا اذا تعطلت جم -2

 .التعطل ال رجعة فٌه ، وأخذ دماؼه فً التحلل

وفً هذه الحالة ٌسوغ رفع أجهزة اإلنعاش المركبة على الشخص ، وإن كان بعض األعضاء ال ٌزال 

.  ٌعمل آلٌا بفعل األجهزة المركبة 
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لرابطة العالم االسبلمً فً دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة عام  وقد وافق المجمع الفقهً

هـ على رفع أجهزة االنعاش وإٌقافها متى تبٌن بالفحوصات الطبٌة المإكدة من قبل المختصٌن 1408

وفتوى هٌبة كبار العلماء بالمملكة العربٌة السعودٌة برقم . بؤن هذا الشخص قد مات دماؼٌا 

هـ بشؤن إٌقاؾ أجهزة االنعاش ، وهً أول فتوى رسمٌة تبٌح إٌقاؾ 15/2/1404التارٌخ (6619)

. أجهزة االنعاش متى تبٌن موت الدماغ ، وأن التنفس إنما ٌتم بواسطة األجهزة 

وبهذه الفتاوى ظهر عهد جدٌد فً مٌدان الطب وهو تعرٌؾ موت الدماغ طبٌا وبداٌة قبول هذا المفعول 

مبات المرضى الذٌن  ذاعة األعضاء من المتوفٌن دماؼٌا و أمكن إنقاشرعٌا ومن ثم انفتح باب زر

بإذن هللا تعالى وبفضل التقدم  –هم ذٌعانون من فشل نهابً ألعضابهم الحٌوٌة الهامة ، وبالتالً تم إنقا

. من موت محقق  –الطبً 
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 1ملحق رقم 

مة للبحوث العلمٌة واالفتاء  ئاللجنة الدا

هـ  15/2/1404تارٌخ  6619 فتوى رقم

بشؤن إٌقاؾ أجهزة اإلنعاش  

:  الحمد هلل ، والصبلة والسبلم على رسوله و آله وصحبه وبعد 

فقد إطلعت اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء على السإالٌن المقدمٌن من نزار بن محمد فتٌح إلى 

:  هـ ، وأجابت عنهما فٌما ٌلً 6/1404فً  31سماحة الربٌس العام والمحالٌن إلٌها برقم 

إن هناك حاالت من الوفاة ٌكتنؾ مسبباتها الؽموض العلمً ، وٌحتاج الطبٌب إلى معرفة السبب :  1س

. بواسطة إبرة رفٌعة من جسم المتوفى ( الحصول)المإثر ، األمر الذي ٌستلزم أخذ عٌنة 

ن حجم هذه اإلبرة ٌقارب حجم اإلبرة العادٌة ما مدى إمكانٌة ذلك من الناحٌة الشرعٌة علما بؤ: والسإال 

.  وال تسبب أي تشققات أو تشوهات فً جسم المتوفى 

العٌنة إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة السبب الوفاة ولم ٌمكن معرفة سببها إال بؤخذ  – 1ج

. وفى من األذى ذلك شرعا ، إٌثارا للمصلحة الراجحة على ما ٌصٌب المت على الصفة المذكورة ، جاز

فً الحاالت التً تستلزم حالة المرٌض أو المصاب وضعه تحت أجهزة تعمل على تشؽٌل القلب :  2س

فً آن واحد مٌكانٌكٌا ، فإذا ثبت من تخطٌط مخ المرٌض الذي ٌعمل بشكل دوري خبلل والتنفس 

ه ال ٌعمل طٌلة هذه فإن ذلك ٌفٌد أن المخ توقؾ تمام ،وأن –مسطح  –ساعة إنه فً حالة افقٌة (24)

.  المدة ، األمر الذي ٌفٌد من وجهة النظر الطبٌة وفاة المرٌض 

هل ٌجوز فً هذه الحالة إٌقاؾ األجهزة التً تقوم بتشؽٌل القلب والتنفس أتوماتٌكٌا ، وٌهمنا أن نذكر أن 

لعبلمات المتعارؾ الوفاة لن تعلن إال بعد التؤكد من أن القلب قد توقؾ بعد رفع هذه األجهزة ، وظهور ا

. علٌها شرعا 

إذا كان الواقع كما ذكر ، جاز إٌقاؾ األجهزة التً تشؽل القلب وأجهزة التنفس أتوماتٌكٌا إذا كان : 2ج

القلب ال ٌنبض لوحده ، والتنفس ال وجود له إال باألجهزة ، ألنه على هذا ٌكون مٌتا ، وحركة القلب 

لشخص ، لكن ٌجب التؤكد من موته بعد رفع األجهزة ، وقبل والتنفس إنما ما هً باألجهزة ال حٌاة ا

. إعبلن الموت لكمال أوجهها 

. وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

العلمٌة واإلفتاء  اللجنة الدابمة للبحوث 
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 2ملحق رقم 

قرار مجلس مجمع الفقه اإلسبلمً 

. نا محمد خاتم النبٌٌن وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمٌن ، والصبلة والسبلم على سٌد

 3/7/86د( 5)القرار رقم 

( أجهزة اإلنعاش)بشؤن

أن مجلس المجمع الفقه اإلسبلمً المنعقد فً دورة مإتمرة الثالث بعمان عاصمة المملكة األردنٌة 

م  1986أكتوبر  16إلى  11هـ الموافق 1407صفر  13إلى  8الهاشمٌة من 

واستماعه إلى شرح ( أجهزة اإلنعاش )واحً التً أثٌرت حول موضوع بعد تداوله فً سابر الن

. مستفٌض من األطباء المختصٌن 

: قرر ما ٌلً 

 تنب علٌه جمٌع األحكام المقررة شرعا للوفاة عن ذلك ،اذا تبًتٌعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتتر

: فٌه  إحدى العبلمتٌن التالٌتٌن 

 . ، وحكم األطباء بؤن هذا التوقؾ ال رجعة فٌه اذا توقؾ قلبه وتنفسه توقفا تاما  -1

إذا تعطلت جمٌع وظابؾ دماؼه تعطبل نهابٌا ، وحكم األطباء االختصاصٌون الخبراء بؤن هذا  -2

 . ل أخذ دماؼه فً التحلّر والتعطل ال رجعة فٌه ،  

وفً هذه الحالة ٌسوغ رفع أجهزة اإلنعاش المركبة على الشخص ، وأن كان بعض األعضاء 

. قلب مثبل ال ٌزال ٌعمل آلٌا بفعل األجهزة المركبة كال

وهللا أعلم 
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  3ملحق رقم 

القرار األول  

بشؤن موضوع تشرٌح جثث الموتى  

الحمد هلل وحده ، والصبلة والسبلم على من ال نبً بعده سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وعلى آله 

.  وصحبه وسلم 

اإلسبلمً ، فً دورته العاشرة المنعقدة فً مكة  العالم ةالمً ، لرابطفإن مجلس المجمع الفقهً اإلس

م قد نظر فً 1987أكتوبر  21هـ الموافق  1408صفر  24المكرمة ، فً فترة من ٌوم السبت 

: هو بعد مناقشته وتداول الرأي فٌه ، إصدار القرار اآلتً ( تشرٌح جثث الموتى )موضوع 

تشرٌح جثث الموتى ، التً ٌصٌر بها التشرٌح مصلحة تربو  بناء على الضرورات التً دعت إلى

.  على مفسده انتهاك كرامة اإلنسان المٌت 

: قرر مجلس المجمع الفقهً التابع لرابط العالم اإلسبلمً ما ٌؤتً 

: ٌجوز تشرٌح ألحد األؼراض اآلتٌة : األول 

ة ، وذلك عندما تشكل على  التحقٌق فً دعوى جنابٌة لمعرفة أسباب الموت أو الجرٌمة المرتكب ( أ)

 . القاضً معرفة أسباب الوفاة ، وٌتبٌن أن التشرٌح هو السبٌل لمعرفة هذه األسباب 

، ٌة لتتخذ على ضوبه االحتٌاطات الواقالتحقق من األمراض التً تستدعً التشرٌح ،  ( ب)

 .والعبلجات المناسبة لتلك األمراض 

 .لطب تعلٌم الطب وتعلمه ، كما هو الحال فً كلٌات ا ( ج)

:  فً التشرٌح لؽرض التعلٌم تراعى القٌود التالٌة : ثانٌا 

إذا كانت الجثة لشخص معلوم ، ٌشترط أن ٌكون قد أذن هو قبل موته بتشرٌح جثته ، أو أن  ( أ)

 .معصوم الدم إال عند الضرورة  –ٌؤذن بذلك ورثته بعد موته ، وال ٌنبؽً تشرٌح جثة 

 رورة ٌجب أن ٌقتصر فً التشرٌح على قدر الض ( ب)

 .جثث النساء ال ٌجوز أن ٌتولى تشرٌحها ؼٌر الطبٌبات ، إال إذا لم ٌوجدن  ( ج)

.  ٌجب فً جمٌع األحوال دفن جمٌع أجزاء الجثة المشرحة : ثالثا 

. وصلى هللا على سٌدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا ، والحمد هلل رب العالمٌن 
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 4ملحق رقم 

القرار الثانً  

وضوع تقرٌر حصول الوفاة  بشؤن م

ورفع أجهزة اإلنعاش عن جسم اإلنسان  

الحمد هلل لوحده ، والصبلة والسبلم على من ال نبً بعده ، سٌدنا ونبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

. وعلى آله وصحبه وسلم 

:  أما بعد 

مة فً فترة من ٌوم فإن مجلس المجمع الفقهً اإلسبلمً ، فً دورته العاشرة ، المنعقدة بمكة المكر

 1408صفر  28م إلى ٌوم األربعاء الموافق 1987أكتوبر  17هـ الموافق  1408صفر  24السبت 

م قد نظر فً موضوع تقرٌر حصول الوفاة بالعبلمات الطبٌة القاطعة 1987أكتوبر  21هـ الموافق 

لمركزة ، وفً جواز رفع أجهزة اإلنعاش عن مرٌض الموضوعة علٌه ، فً حالة العناٌة ا

واستعرض المجلس اآلراء ، والبٌانات الطبٌة المقدمة شفهٌا وخطٌا ، من وزارة الصحة فً المملكة 

.  العربٌة السعودٌة ، ومن األطباء االختصاصٌن 

واطلع المجلس كذلك ، على قرار مجمع الفقه اإلسبلمً ، التابع لمنظمة المإتمر اإلسبلمً ، المنعقد 

. م 3/7/1986( 5)ألردنٌة رقم فً مدٌنة عمان العاصمة ا

: اته ، انتهى المجلس إلى القرار التالً وبعد المداولة فً هذا الموضوع ، من جمٌع جوانبه ومبلبس

المرٌض الذي ركبت على جسمه أجهزة اإلنعاش ، ٌجوز رفعها ، إذا تعطلت جمٌع وظابؾ الدماغ 

اء ، أن التعطل ال رجعة فٌه وإن تعطٌبل نهابٌا ، وقررت لجنة من ثبلثة أطباء اختصاصٌن خبر

لكن ال ٌحكم بموته شرعا اال اذا . كان القلب والتنفس ال ٌزاالن ٌعمبلن آلٌا ، ٌفعل األجهزة المركبة 

.  توقؾ التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه األجهزة 

. عالمٌن وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا ، والحمد هلل رب ال
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 5ملحق رقم 

اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء بالمملكة العربٌة السعودٌة  

هـ 30/6/1409وتارٌخ ( 12086)فتوى رقم 

... الحمد هلل ، والصبلة والسبلم على من ال نبً بعده 

: وبعد

ربٌس العام من مدٌر فقد اطلعت اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء على ما ورد إلى سماحة ال

للقوات عن طرٌق مدٌر إدارة الشإون الدٌنٌة الٌة الؽربٌة ، فرع الشإون الدٌنٌة بالمنطقة الشم

وقد . هـ 28/3/1409وتارٌخ ( 1508)المسلحة إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء برقم 

بمستشفى القوات المسلحة  ورد إلٌنا شرح ضابط التوعٌة اإلسبلمٌة : ))سؤال سإاال هذا نصه 

المبنً على خطاب ربٌس االطباء بمستشفى . هـ 1409/ 3/ 13بالمنطقة  الشمالٌة الؽربٌة بتارٌخ 

والذي ٌطلب فٌه فتوى . هـ  12/3/1409القوات المسلحة بالمنطقة الشمالٌة الؽربٌة المإخرة فً 

دلٌل سٌاسة العمل واالجراءات حول عدم تنفٌذ اجراءات االنعاش فً النقاط التً ورد ذكرها فً 

المرفقة ، نؤمل من فضٌلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه ، او فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها ، 

واشعارنا ، لٌتم على ضوء ذلك العمل بموجبه فً مستشفى القوات المسلحة بالمناطق الشمالٌة 

... " .  الؽربٌة هذا وهللا ٌحفظكم والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

: هذا والحاالت التً وردت فً دلٌل سٌاسة العمل واالجراءات هً التالٌة     

إذا وصل المرٌض متوفى   –أوال 

اذا كان ملؾ المرٌض مختوما بعبلمة عدم اجراءات االنعاش ، بناء على رفض المرٌض أو  –ثانٌا 

. وكٌله فً حال عدم صبلحٌة المرٌض لبلنعاش 

اطباء ان من ؼٌر المناسب انعاش المرٌض ، عندما ٌكون من الواضح انه  ةاذا قرر ثبلث –ثالثا 

. ٌر قابل للعبلج ، وان الموت محقق غ يتعصسٌعانً من مرض م

اذا كان المرٌض فً حالة عجز اكٌد عقلٌا أو جسمٌا أو كلٌهما ، وفً حالة خمول ذهنً مع  –رابعا 

أو مرض السرطان فً مرحلة متقدمة ، أو مرض مزمن ،مثل السكتة الدماؼٌة المسببة للعجز ، 

. وتكرار توقؾ القلب والربتٌن مراض الهزال، القلب والربتٌن المزمن الشدٌد ، أو أمرض 

عبلج ، عقب اللى عإذا وجد لدى المرٌض دلٌل على اإلصابة بتلؾ فً الدماغ مستعص  –خامسا 

. تعرضه لتوقؾ القلب والربتٌن ألول مرة 
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اش القلب والربتٌن ؼٌر مجد ، وؼٌر مبلبم لوضع معٌن ، حسب رأي األطباء إذا كان إنع –سادسا 

ملزمٌن بإجراء إنعاش القلب  ؼٌر الحاضرٌن ، فإن رأي المرٌض الذاتً ال ٌهم ، واألطباء

. وي المرٌض طلب هذا النوع من العبلج إذا كان ؼٌر مجد والربتٌن ، وال ٌحق لذّر 

: وبعد دراسة اللجنة أجابت بما ٌلً 

. وصل المرٌض إلى المستشفى وهو متوفى فبل حاجة الستعمال جهاز اإلنعاش إذا : أوال 

إذا كانت حالة المرٌض ؼٌر صالحة لئلنعاش بتقرٌر ثبلثة من األطباء المتخصصٌن الثقات ، : ثانٌا 

. فبل حاجة أٌضا الستعمال جهاز اإلنعاش 

، وإن الموت محقق بشهادة ثبلثة من  إذا كان مرض المرٌض مستعصٌا ؼٌر قابل للعبلج: ثالثا 

. األطباء المختصٌن الثقات فبل حاجة الستعمال جهاز اإلنعاش 

إذا كان المرٌض فً حالة عجز أو فً حالة خمول ذهنً مع مرض مزمن ، أو مرض : رابعا 

السرطان فً مرحلة متقدمة ، أو مرض القلب أو الربتٌن المزمن ، مع تكرار توقؾ القلب والربتٌن 

.  ، وقرر ثبلثة من األطباء الثقات ذلك ، فبل حاجة الستعمال جهاز اإلنعاش 

بتقرٌر إذا وجد لدى المرٌض دلٌل على اإلصابة بتلؾ من الدماغ مستعص على العبلج ، : خامسا 

. ثبلثة من األطباء المختصٌن الثقات ، فبل حاجة أٌضا الستعمال جهاز اإلنعاش لعدم الفابدة فً ذلك 

إذا كان إنعاش القلب والربتٌن ؼٌر مجد ، وؼٌر مبلبم بوضع معٌن ، حسب رأي ثبلثة من  :سادسا 

األطباء المختصٌن الثقات ، فبل حاجة الستعمال آالت اإلنعاش ، وال ٌلتفت إلى رأي أولٌاء المرٌض 

. أو رفعها ، لكون ذلك لٌس من اختصاصهم، فً وضع آالت اإلنعاش 

. هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم  وصلى.. وباهلل التوفٌق     

اللجنة الدابمة  

عضو                                                نابب ربٌس اللجنة  

عبد هللا بن عبد الرحمن الؽدبان                            عبد الرزاق عفٌفً  

الربٌس  

عبد العزٌز بن عبد هللا بن باز  

 

 

الفهرس  
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