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 ملخص

قانونية مداها ومعناها وتفسيرها، وقد عطي للقاعدة الالعلمية التي تيندرج هذا البحث في إطار سلسلة من املقاالت 

شيدت على أساس معطيات واقعية وعقلية وطبيعية ومثالية وتاريخية وذلك بهدف كشف املراد منها ومن ثم 

ضمن
ُ
 على الوقائع املتطابقة مع فرض تلك القاعدة، وبما أن القاعدة القانونية ال ت

ً
 سليما

ً
في  تطبيقها تطبيقا

لتطبيق، فهي قاعدة عامة مجردة ال تغوص في التفاصيل عادة، فإنه يجب الرجوع إلى يفات أو شروط لالغالب تعر 

النظرية ذات العالقة لبيان ألاحكام التفصيلية وفك الغموض الذي قد يكتنف تلك القاعدة. وال غنى للقاض ي أو 

 لتفادي الوقوع لقانونية تطبيقتطبيق النصوص ارجل إلادارة في حدود عمله عن الرجوع إلى تلك النظريات ل
ً
 سليما

ً
ا

 في الخطأ في تطبيق القانون أو فهمه أو تأويله.

تفصيل عدد من النظريات العلمية التي يقوم علم القانون عليها وبالتحديد  الى (2)وسنتطرق في هذه املقالة 

 مواضيع مرتبطة 

ة وأثر ذلك في قرار دفن امليت بتعريف املوت من الناحية العلمية ومن منظور نصوص القرآن والسن •

تركته، وقد أدى الاعتقاد الطبي سابقا إلى دفن العديد من ألاشخاص  والاستفادة من نقل أعضائه وورثة

، ولهذا يعتبر 1959. ولم يتغير تعريف املوت إال في حدود سنة 1950أحياء عن طريق الخطئ لحدود عام 

 ت العلمية أو ألاخالقية أو الدينية أو القانونية. تحديد مفهوم املوت موضوع العديد من املناقشا

 صلة، الى مواضيع ذات  يتطرق البحثكما 

 املولود قبل ألاوان، كموضوع  •

  ت، وعالقة النوم باملو  •

 املوت؟ بعد حياة هناك هلو  روح؟ لدينا هلو  •

 الروح في الجنين، وما ينبني عليها من أحكام.ومتى تنفخ   •
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 الكلمات املفتاح:

تخطيط ; الحالة إلاثباتية املستديمة ; التحكم الالإرادي بالوظائف الحيوية ; وت الدماغيوت، املتعريف امل

 6الجنين الذي يخلق بعد  ; الحالة إلاثباتية املستديمة ; التبرع باألعضاء ; الغيبوبة (EEG) ; أمواج الدماغ

 .تأملال عملية ،، توقيت نفخ الروح في الجنينPREMATUREأشهر من الحمل فقط

 

Abstract 

This researchis part of a series of scientific articles built on the basis of real, natural and historical data, which 

gives the rule of law, meaning and interpretation, In order to apply the law correctly to facts consistent with the 

imposition of this rule.  

And because the legal rule, is an abstract general rule that does not fit in the details normally, it does not often 

guarantee the conditions of application, It is necessary to refer to the relevant theory to explain the detailed 

provisions and to lift the ambiguity that can surround this rule.  

It is essential that the judge or manager, within the limits of his / herwork, refers to these theories in order to 

correctly apply the legal texts in order to avoid any error in the application, under standing or interpretation of 

the law. . 

 

In this article (2) we will discuss a number of scientific theories on which the science of law is based, and 

specifically related topics 

The definition of death from the scientific point of view of the texts of the Koran and the Sunnah and the 

impact on the decision to bury the dead and benefit from the transfer of organs and heirs of his legacy. The 

concept of death is therefore the subject of many scientific, ethical, religious or legal debates. 

The research also addresses related topics, 

 •as a subject born prematurely 

 •The relationship of sleep and death 

 •Do we have a spirit? Is there life after death? 

 •When will the soul blow in the fetus? And what it is based on the provisions. 

 

Keywords : 

Definition of clinical death ; Brain death ; Autonomic control of vital functions, Constant state of proof ; EEG ; 

Coma ; Organ donation ; The Fetus that creates after 6 months of pregnancy a premature term ; The Moment 

when the soul swells in the fetus ; The spirit ; Theta Healing. 
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 إشكالية

بحيث لم  ،البحث في صعوبة تحديد ماهية املوت بدقة، خصوصا بعد ظهور أساليب إلانعاش الصناعيتتجلى إشكالية 

"، "موت الدماغ" ، الوفاة الظاهرة( )أو وفاة سريرية  لنهاية الحياة، مع ظهور عدة مصطلحات "يعد هناك تعريف واحد 

ات تشكك الطبيب في أخذ القرار بوجود حالة ودقيقة مع ما يرتبط بهذه الحاالت من حيثي أصبحت تصف حاالت مختلفة

(   عندما يالحظ  .Clinical death, or apparent death) حالة وفاة سريرية ) أو الوفاة الظاهرة( نتكلم عن املوت أو غيابه، 

    .مع غياب التنفس وغياب ألافعال الانعكاسية للعضالت،القدرة ممارسة النشاط التلقائي  يفقدالطبيب أن الشخص 

، لكن هذه الحالة يمكن أن تصبح عكسية في بعض ألاحيان، وذلك بفضل تقنيات إلانعاش القلبي وإنعاش الجهاز التنفس ي

 نسبي:التمييز كذلك في حاالت أخرى مشابهة بقدر  ويصعب

 مسكن(  حامض)البربيتوريك كاستعمال جرعة زائدة من  •

 ن الكحول أو من املهدئات زائدة م او جرعات •

 درجة حرارة الجسم  انخفاض •

 نقص سكر الدم  •

 أربع أو  ثالث قضاء يمكنهم املصابين بعض أن ، حيثطبيا املصطنعة غيبوبة، والالغيبوبة وحاالت الغيبوبة املزمنة •

مايكل شوماخر  1 بطل العالم السابق لسباقات فورموال إلاصابة. )حالة  شدة بحسب التأهيل إعادة في سنوات

فبعض املرض ى الفاقدين للوعي يعودون إلى حالتهم ( June 2014),  BBC NEWS 16  من غيبوبة طويلة الذي فاق

املرض ى الذين يعانون من خلل عصبي شديد غير عكس ي تبقى  وبعضأو كحالة قريبة لها،  الغيبوبة قبلالسابقة 

ساسية مثل التنفس التلقائي، على الرغم من فقدان وظائف لديهم القدرة على أداء بعض الوظائف الدماغية ألا 

 . وجذعه الدماغ قشرة

على عكس اململكة إال أنها تعده عامال مؤكدا عليه،  املوت متطلبا لتحديد  EEGولهذا فالواليات املتحدة ال تعّد اختبار ال

توقف وظائف جذع التي تشترط  النخاعي، الجذع املتحدة التي ال تعّده كذلك ألن أي نشاط يعود ألجزاء من الدماغ فوق 

 (Academy of Medical Royal Colleges, 2008)    .الدماغ

 حتى يتم التأكد أن الوظائف الحيوية توقفت بال عودة. املعايير  املوت الدماغي فتشخيص
َ
 جدا

َ
يجب أن يكون دقيقا

طبيبين مختلفين. هذه الفحوصات يجب أن القانونية تتفاوت في ذلك لكن بشكل عام تحتاج فحوصا عصبية من خالل 

 ترط في اململكة املتحدة(،لوظائف الدماغ )باإلضافة لتوقف وظائف جذع الدماغ كما يش ونهائيتظهر تعطل تام 

(Waters ،C. E.؛ French ،G.؛ Burt ،M. 2004) 

ت في بعض الدول اذا كان ساعة )وال تكون هناك حاجة لكل هذا الوق 24خالل   EEGباإلضافة إلى فحصين منفصلين ل

 ضرر جسدي واضح(. تسبب العطل الدماغي في 

 بها من أجل فعالية التشخيص: الطبيبومن بين الظروف التي يجب إحاطة 

 أن يتواجد املريض تحت درجة حرارة طبيعية  •
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 من •
َ
 . EEGل الدماغ عند إجراء فحوصات الالتي تثبط عم ألادوية و أن يكون جسده خاليا

عندما يظهر هذا الاختبار إنعدام التدفق للدم يجب أن يتم  .الجمجمة م تدفق للدم في: يظهر عدفحص املشعال •

ساعة  72فهذا الفحص وحده قد ينتج عنه خطأ خالل ال املؤقت،الاستعانة بفحوصات إضافية كتورم الدماغ 

  الاولى،
َ
 إضافيا

َ
  )NeuroLogica Blog(2017,فاملريض قد يستعيد صحته إن أعطي وقتا

قرار الوفاة باالستفادة من زرع أعضاء امليت في أجساد أخرى، باإلضافة الى أن الحفاظ على وتتعقد الحالة عندما يرتبط 

جثة في أنظمة الدعم الاصطناعي يستهلك موارد طبية )وهي مواد شحيحة( وقد يستنزف بشكل غير ضروري موارد العائلة 

  . (Robert Truog, 2015)العاطفية واملالية

)وكاالت ألانباء،  وقد تنجب امرأة ميتة دماغيا مولودا بعد أشهر من موتها بل حدث هذا في البرتغال وفي امريكا وفي التشيك

 (9/7/2019)وكاالت ألانباء،  و قد يولد أطفال من رحم مزروع المرأة متوفية، (3/9/2019

وال شك بأن هذه املعطيات تشكل ضغطا ، وحد للموت فاملشاكل القانونية املتعددة هي التي أفضت الى البحث عن قانون م

باعتبار نشأت عدة نقاشات قانونية على اعتماد هذه املعايير  حيث  معنويا على عدة مستويات فقهية وقانونية وأخالقية.

 Robert)املوت" املنطقي لسبب إمكانية مساواة حالة الغيبوبة التي ال رجعة فيها بالتبرير العلمي أو الفلسفي أو »إمكان  عدم

 1981).DICINE HICAL PROBLEMS IN MEFOR THE STUDY OF ET MISSIONS COM'PRESIDENT  (/ Truog, 2015) وكانت عدة

، وهي تعيش Karen Ann Quinlanواليات تشعر بالقلق إزاء قضايا زرع ألاعضاء واملعركة القانونية بشأن كارين آن كوينالن 

 .مريضة في حالة نباتية دائمة

يتكون الدماغ من أجزاء ثالثة ، من الناحية التشريحيةف

  :(1)الشكل 

وإلاحساس املخ: وهو مركز التفكير، والذاكرة،  •

 والحركة إلارادية.

 .ووظيفته ألاساسية توازن الجسماملخيخ:  •

للتنفس وفيه املراكز ألاساسية للحياة جذع املخ:  •

مثل مراكز  والتحكم في القلب، والدورة الدموية

في القلب والدورة الدموية )أجهزة تنفس والتحكم ال

إلانعاش للبار مجلة مجمع الفقه إلاسالمي 

 . (27، الوفاة وعالماتها للحديثي ص2/440ج/2ع

 :تعريف املوت بين املاض ي والحاضر

 500تم وضع التعريف الكالسيكي للحظة املوت قبل حوالي "

نة قاحلة عام من والدة املسيح من قبل أبقراط. ]...[ " وج

 أنف مدببة يحدها لون أسود ، ترهل ،  مقعرة،عيون  وبتجاعيد،
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منخرات ألانف متناثرة بنوع من  ورمادي، شعر المع و جلد جاف  متجعد،ذقن  تجاعيد،ذات املنطقة قرب الحاجب جوفاء و 

  Jean Ziegler " . وجه بصفات املوت و"غير معروف"     أبيض،الغبار 

 

تم تحديد الوفاة من قبل مهنيي الطب باستخدام املعايير ألاساسية املعتمدة على توقف نشاط  ا،يديتقل: املعايير املبكرة

 التكثيف.ويستمع للتنفس، و يضع مرآة أمام ألانف الختبار  النبض،"يتحسس الطبيب  الوفاة،فلتحديد القلب والرئة. 

1981).ICINE N MEDOBLEMS ISTUDY OF ETHICAL PR S COMMISSION FOR THE'PRESIDENT  ( 

ومع تطور التكنولوجيا الطبية، بدأت تتشكل فجوة بين املعايير التقليدية ألمراض القلب والرئة ومفاهيمنا للموت، بحيث 

يمكن آلان الحفاظ على وظائف الجسم التنفسية واستمرار الدورة الدموية بشكل مصطنع، باستخدام جهاز التنفس، 

نة مخصصة من كلية الطب بجامعة هارفارد إلى وضع مجموعة من في التكنولوجيا لج مخاوف متعلقة بالتطوراتفنشأت 

 وبذلك،.  ("غيبوبة ال رجعة فيها" ب ما كان يسمى أو ال يعمل بشكل دائم دماغ الدماغ ) لتحديد عالمات موتاملعايير 

/)  AL PROBLEMS R THE STUDY OF ETHICS COMMISSION FO'PRESIDENTمعايير موت الدماغ تسمى بأصبحت "معايير هارفارد" 

IN MEDICINE 1981).  الذي يتعذر عالجه )بما يتضمن النشاطات  الدماغ هو الفقدان الكامل لوظائف املوت الدماغيو

Encyclopedia of Death and Dying)الالإرادية الالزمة للحياة ., 2019 ) ; (Young ،G Bryan.   2017 (Goila ،A.؛ 

Pawar ،M. 2009). (Machado ،C. 2010).  
عبارة عن موجاٍت كهربائية ذات تردداٍت معينة، وهي تنتج عن  Brain Wavesأو املوجات الدماغية  النشاط الكهربائي للدماغو 

، فإن املوجات  .”Neuronsالعصبونات“عمل ونشاط الخاليا العصبية في الدماغ، أو 
ً
الدماغية هي ما يمثل أفكارنا فعليا

تخطيط ك ،Electroencephalography  (EEG)باإلنجليزية) أمواج الدماغتنعكس ، حيث سيسنا وردات فعلناومشاعرنا وأحا

ويقيس تخطيط أمواج الدماغ التقلبات في الجهد الناتجة عن  .فروة الرأس لتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ على طول 

 Dehasse Joël,  8200          .عصبونات الدماغ أيونية فيتيارات 

 بيتا،وتحفز املوجات_الدماغية_ _عملية_تنشيط_الدماغ_ألاوسط الدماغ البشري يمر بخمس موجات دماغية أثناء عمله: 

 ألفا ، ثيتا ، دلتا ، غاما . وهي مختلفة من حيث السعة والطول والسرعة وكل موجة ترتبط بانفعال وسلوك معين 

 :( 2)الشكل  ة وفًقا لتكرارهايتم تصنيف ألانشطة الكهربائية الدماغية إلايقاعي

بحالة  ز : تتمي(هرتز 12إلى  8موجات ألفا )من  .1

 الوعي مع الاسترخاء مع غمض العينين

 في هرتز( 45إلى  4)من  موجات بيتا .2
ً
:تظهر عادة

الحالة ألاولى من اليقظة الهادئة بعيون مغلقة ، 

وفي الصحوة النشطة مع عيون مفتوحة ، وتسمى 

 ,W. Grey Walterية ، أيضا الصحوة الخارج

1963 
وقد تظهر حين النشاط املكثف أو التركيز أو القلق 

ضة والترددات ويكون إيقاع بيتا ذا السعات املنخف

و  beta1السريعة التي تنقسم إلى نطاقي التردد 

beta 2        (Herrmann, K.,et al 1990) 

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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هرتز. تظهر عند عمليات إلادراك  80وتصل إلى  هرتز، 40، عادة حوالي هرتز( 80إلى  38)من  :موجات جاما .3

 ((Tallon-Baudry C et Bertrand O, 1999 الحس ي

 ، عند ألاطفال الصغار، تظهر خالل بعض آلافات الدماغية أو النوم العميق.هرتز( 3إلى  0.5): موجات دلتا .4

معينة من النعاس والتنويم  عند ألاطفال واملراهقين والشباب، و تميز حاالت: هرتز( 8إلى  4.5) موجات ثيتا .5

 ما املغناطيس ي أو التأ
ً
مل ، وكذلك عند حفظ املعلومات. إيقاع ثيتا موجود في مرحلة النوم املتناقض الذي غالبا

 .P. Etevenon, S. Guillou, 1986))حلم؛يكون مصحوًبا بتجربة 

 SMRصل أيًضا بـموجات من خصائص مرحلة النوم الخفيف. مت ي: وه(هرتز 16إلى  12"املغازل" ) موجات .6

على عدم إنتاج نشاط كهربائي لخاليا عصبية ميتة.  دالةتقنية ك في اعتماده  EEG مخطط كهربية الدماغوتتجلى أهمية 

 4، شريطة أن يتم إجراء تخطيط كهربائي للقلب بفاصل الدماغياملوت  هذا الفحص له قيمة في الطب الشرعي لتشخيص

 على إجراء تشخيصدقيق 30ساعات عن بعضها ملدة 
ً
، الدماغياملوت  ة بحد أقص ى للسعة. لكي يكون هذا الفحص قادرا

، مع إظهار قلة التفاعل مع املؤثرات البصرية والسمعية  μV 5يجب أن يظهر نقًصا في نشاط الدماغ الذي مستواه أكثر من 

  (Quesnel C, Fulgencio JP. 2008)املؤملة 

والذي يكون في بعض ألاحيان مشكلة في مريض غير  الفحصين،ساعات بين إجراء  4ر من الضروري احترام مرو  وأخيًرا،

يخضع للعديد من املناقشات العلمية أو  الدماغي أوروبا، ال يزال موضوع موت علما بأنه ف .تقر في دورته الدمويةمس

 .(Rodriguez-Arias D. 2008) .ألاخالقية أو الدينية أو القانونية

ألاخرى لتحديد املوت هي التوقف ت بناًء على القانون املوحد في ألامم املتحدة )الطريقة ين لتحديد املو هو أحد الطريقتو 

فيها على قيد  إلانسان املتواصلة التي يعد الغيبوبة و املوت الدماغي حالة مختلفة عن النهائي للوظائف الدورانية و التنفسية

 )tUniform Determination of Death Ac,2016( .الحياة. 

عند شخص بقلب ال يزال ينبض  الدماغ،وهو تدمير ال رجعي لجميع الوظائف الدماغية، نتيجة لتوقف الدورة الدموية في   

Boulard G, Guiot P, Pottecher T, Tenaillon A. 2005  

 ، ,Riou B. 2009 متصل بين نقص ألاكسجين وتوقف إنتاج الطاقة وموت الخاليا وموت الجسد الغير رجعي موت الدماغ

نتظار واملالحظة قبل تأكيد تشخيص املوت. النتظار توقف بعض ألاعضاء ألاخرى التي قد وبالتالي هناك حاجة لفترة من إلا 

جب التأكد من غياب العوامل حيث يبGuiot P, Cheisson G, Delabranche X, Charpentier J. 2007 عمل.تبقى في حالة 

قد يتداخل مفعولها مع الفحص اصة انخفاض حرارة الجسم أو أثر الدواء والسموم الذي املربكة لتشخيص املوت، وخ

وظهور موت الدماغ برسم تخطيطي كهربائي  الفعل،ولردود  التنفس،وشملت املعايير عدم الاستجابة لحركات السريري. 

 ) electroencephalogram flat  . 1968)., Harvard Medical Schoolمسطح للدماغ .

وبما أن الدماغ يتحكم في جميع الوظائف الحيوية للجسد، فإن الشخص غير قادر على اتنفس تلقائيا وبالتالي يوضع تحت 

لألطباء أن يطلبوا التنفس الاصطناعي، فيستمر الدم في التدفق وتغذية مختلف أعضاء الجسم، وفي هذه املرحلة يمكن 

ثم أصبح تعريف املوت يتجه إلى  اء من أجل زرعها في أجساد أخرى.من عائلة الهالك الحصول على إذن نزع بعض ألاعض

، 15موت الدماغ الكلي". كان فيه مع فقدان وظيفة الدماغ بصفة ال رجعية.» معياروموحد بناًء على  كاف تعريف للموت

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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زف املوارد العاطفية يمكن من عدم الحفاظ على أنظمة الدعم الاصطناعي الذي يستهلك املوارد الطبية النادرة ويتستن مما

معايير جامعة هارفارد بمثابة مصدر إلهام للعديد من قوانين الواليات في تحديد تعريف  ثم أصبحت، واملالية لألسرة

 .(Robert Truog, 2015) ; (Harvard Medical School 1968) .السفةبعد السماع للعديد من رجال الدين والف للموت،

 

 النتهاء حياة إلانسان قانونًيا  املوت الدماغي يتم اعتبارو 
ً
 كافيا

ً
بحقه شهادة وفاة. ورغم املوت الدماغي فإن  ويصدر تشخيصا

 ومصطلح منه،بالقيام بوظائفها على الرغم من تضرر أجزاء أخرى  وتستمر يمكن أن تبقى حية  الدماغ عدة أجزاء من

عرفت املوت الدماغي بما  (MeSH) ريكية للطبة ألامالوطني املكتبة بشكل رئيس ي إال أن املخ "املوت الدماغي" يعني موت

 Elsevier(، ).Dorland's Illustrated Medical Dictionaryيتضمن تلف الجذع الدماغي أيًضا

و  القلب يمكن أن يستمر نبض الجذع التفريق بين التعريفين مهم جًدا، فعند تلف املخ للشخص املصاب مع سالمةولهذا ف

أيًضا ال  الجذع الكامل أي تلف املوت الدماغي دون مساعدة أي نشاط الإرادي بينما في حالة لتنفس يالجهاز ا التهوية في

 .بأجهزة للمحافظة على الحياةيمكن استمرار هذه الوظائف دون الاستعانة 

جد الفكرة ألاشخاص املشخصين باملوت الدماغي يمكن خضوعهم لعمليات إزالة لألعضاء لغايات التبرع بها, باملقابل ال ت

القلب و الجهاز تقبل عند العديد بل هناك من يعمل على حصر التبرع بمن يتم تشخيصه باملوت الدماغي إضافة ملوت 

 .كامل( مما يصعب توفير عمليات زراعة ألاعضاء ملن هم بحاجة لهاالتنفس ي )املوت ال

في بعض الحاالت السريرية. وبالتالي،  EEG  alogramElectroenceph الكهربائي للدماغ التخطيطة أهمية يتكون محدود وقد

 35تكون صالحيته كحجة باطلة إذا كان الجسد قد تعرض ملؤثرات عقلية أو النخفاض في درجة حرارة الجسم أقل من 

ال يسمح باستكشاف الدماغ بأكمله )املهاد وجسم املخ(. باإلضافة إلى ذلك، يفتقر  EEGدرجة. عالوة على ذلك، فإن 

 .الدماغي.وهو أقل كفاءة من إلامكانات التي يوفرها تشخيص الوت  prognosticإلى خصوصية التكهن  الدماغيالتخطيط 

Guérit JM, Debatisse D. 2007  

وبالتالي يتم تأكيد موت الدماغ عن طريق إجراء الاختبارات السريرية املذكورة أعاله، باإلضافة إلى رسم تخطيطي كهربي  

 )غياب الدورة الدموية( angiographyوعائي كهربائي وتصوير يعد له نشاط أن املخ لم  يوضحان

للعديد من املناقشات العلمية أو ألاخالقية أو الدينية أو القانونية  يخضع الدماغفي أوروبا، ال يزال موضوع موت 

Rodriguez-Arias D. 2009 

 :أمارات الوفاة عند الفقهاء

ى الثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رض ي 
َّ
َم قال : " إن الروح إذا قبض أتبعه هللا عنها أن رسول هللا َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ل

َم قال : " إذاوفي حديث شالبصر " .
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
حضرتم موتاكم  داد بن أوس رض ي هللا عنه أن رسول هللا َصل

 فإن
ً
ه يؤمن على ما يقول أهل امليت " رواه أحمد . فشخوص بصر فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيرا

 لجسده.ظاهرة على قبض روحه ومفارقتها املحتضر عالمة 

بموجبها يحكم بموت املحتضر كما في حاشية ابن  والفقهاء رحمهم هللا تعالى يذكرون العالمات وألامارات الظاهرة التي

 322/  1، وشرح املنهاج  98/  2، وروضة الطالبين 37/  1مختصر خليل ، و  154/  1، والفتاوى الهندية  189/  1عابدين 

 . 323/  1ى إلارادات، ومنته 452/  2، واملغني 

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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 ( :476 - 475،  430كتاب : الحياة إلانسانية ص / وجماع ما ذكروه من العالمات هي )

 انقطاع النفس . -1

 استرخاء القدمين مع عدم انتصابهما . -2

 فين .انفصال الك -3

 ميل ألانف . -4

 الوجه.امتداد جلدة  -5

 الصدغين.انخساف  -6

 الجلدة.تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي  -7

 البدن.برودة  -8

 إحداد بصره.-9

 انفراج شفتيه فال ينطبقان.-10

 .غيبوبة سواد عينيه في البالغين-11 

 الناس.ويشترك في معرفتها عموم  سوامللحوظ في هذه ألامارات أنها أدلة وظواهر تدرك باملشاهدة والح

محددة تأخذ وفق معايير بدن. للبمفارقة الروح  الفقهاء في الحكم على عامة الوفيات بالوفاةو ألاطباء  توصلوهكذا 

ويمكن  ،«2016 وزارة الصحة إلاماراتية معايير تشخيص الوفاة،نموذج ) بعين الاعتبار جميع الحيثيات املرتبطة باملوضوع:

الواردة بملحق قرار وزارة الصحة )نموذج املعايير لوقوف على تفاصيل الحكم بوفات الشخص.انون مراجعتها للرجل الق

إلاماراتية الخاص بمعايير تشخيص الوفاة، والذي يدعم برنامج زراعة ألاعضاء البشرية، الذي صدر فيه مرسوم بقانون 

 مستدام، وي (2016،مرسوم بقانون اتحادي )اتحادي
ً
 آلالف املرض ىشكل حال

ً
  .ا

 املولود الذي يخلق ميتا

ا، ولو تنفس أو بال أو تحرك،  بأن قرر علماء إلاسالم  الفعل الذي بأن  ذلك:واستدلوا على املولود إذا لم يصرخ ال يعتبر حيًّ

ا ، واستجابة لتنظيم الدماغ : ال يعد أمارة على الحياة ، وهذا واقع  يأخذ حكم املولود فيمن مات دماغه ، فال يكون إراديًّ

ونوقش هذا: بأن مسألة املولود مختلف فيها، ثم إن املولود مشكوٌك في حياته، وهذا بخالف ما نحن فيه،  .لذي لم يصرخا

والقول الثاني: أن موت دماغ الشخص دون قلبه ال ُيعد موًتا ،  .فاألصل حياة املريض، فال ينتقل عن هذا ألاصل إال بيقين

 .حكم بموت إلانسانقلب عن النبض حتى يبل البد من توقف ال

 .هـ 1408وهو ما قرره املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم إلاسالمي في دورته العاشرة املنعقدة في مكة املكرمة 

، وجاء في قراره : " املريض الذي ركبت على جسمه أجهزة إلانعاش : يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغ
ً
ه نهائيا

،  جنة من ثالثة أطباءوقررت ل
ً
اختصاصيين خبراء، أن التعطل ال رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس ال يزالان يعمالن آليا

 .بفعل ألاجهزة املركبة

 بعد رفع هذه ألاجهزة
ً
 تاما

ً
 إال إذا توقف التنفس والقلب، توقفا

ً
انتهى من "قرارات املجمع ." لكن ال يحكم بموته شرعا

اِنِهْم ِفي .(49رابطة " )ص: الفقهي إلاسالمي لل
َ
ذ

َ
ى آ

َ
َضَرْبَنا َعل

َ
واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الكهف وقوله تعالى: )ف

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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َ
َمًدا( ، وقوله : )َوت

َ
وا أ

ُ
ِبث

َ
ا ل

َ
ى مِل ْحص َ

َ
ِحْزَبْيِن أ

ْ
يُّ ال

َ
َم أ

َ
َناُهْم ِلَنْعل

ْ
مَّ َبَعث

ُ
ْهِف ِسِنيَن َعَدًدا * ث

َ
ك

ْ
يْ ال

َ
 ْحَسُبُهْم أ

ُ
ا َوُهْم ُرق

ً
اظ

َ
ُبهُ ق ِ

ّ
ل
َ
ق

ُ
ْم وٌد َون

َماِل( ِ
ّ

اَت الش
َ
َيِميِن َوذ

ْ
اَت ال

َ
 11آلاية  -سورة الكهف  ذ

َناُهْم( أي: أيقظناهم، وهذه آلايات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد إلاحساس 
ْ
وجه الداللة: أن قوله سبحانه )َبَعث

 كافًيا للحكم بكون إلانسان ميًتا، كما  وحده:والشعور 
ً

وألن )اليقين ال يزول بالشك(  .دلت عليه آلاية الكريمةال يعتبر دليال

تلف فيها : هو حياة املريض ، باعتبار ألاصل ، وألن قلبه ينبض، والشك في موته ، ألن دماغه ، واليقين في هذه الحالة املخ

 .فاألصل أن املريض حي، فنبقى على هذا ألاصل حتى نجزم بزواله . ميت، فوجب علينا اعتبار اليقين

 The premature  .املولود قبل ألاوان

   (Fetal Viability, 2012). نموه املحيطة به والتي تساعد على ظروفالو  ،ئهأعضا نضج على كبير  حد إلى الجنين حياة تعتمد

 .أشهر من الحمل 6بعد يكون قابال للحياة الجنين املولود قبل أوانه ( بأن 2و 1، وتبين الدراسات )الجدول 

 

 

  الحياة قيد على للبقاء وفرصة الوالدة عند الحمل من كاملةال عألاسابي (1ل )الجدو 

Completed weeks of gestation at birth and chance of survival (table 1and 2)         

 

 لعشرين الفترة التي تلي ألاسبوع الثامن وا تبدأ فرصة للبقاء على قيد الحياة عند الجنين إبتداء من(، 2)الجدول 

Finney, Patrick A. (1922).  أو في آلاونة ألاخيرة ألاسبوع الرابع والعشرين من الحمل حيث يكون الجنين قادًرا على العيش

 .(Catherine Christophillis, 2000)خارج الرحم. مما له تداعيات قانونية فيما يتعلق بحقوق الجنين في الحماية. 

املحكمة قد قررت ف، شهر من الحمل في امليراثتسعة أ حقية الطفل املولود قبل إكمالتتجلى أهمية هذا املوضوع في أو 

على العيش خارج رحم ا التي يصبح فيها الجنين ... قادر  الفترة( أن 1973) Roe v. Wade ) العليا للواليات املتحدة في قضية

 في حوالي سبعة أشهر )،صناعيةمعونة بألام، وإن كانت 
ً
 24حدث في وقت مبكر ، حتى في تقد  ا( ولكنهأسبوًعا 28عادة

  .Roe v. Wade, (1973)أسبوًعا. 

 في:وقد بين الفقهاء شروط ميراث الجنين 

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://en.wikisource.org/wiki/Roe_v._Wade/Opinion_of_the_Court#ref_59
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بأن تلده ألقل مدة الحمل وهي ستة أشهر بال خالف بين الفقهاء، أو  بطن أمه وقت وفاة مورثه،موجودا في أن يكون     -1

    تلده ألكثر مدة الحمل كما تقدم بيانه.

 أن ينفصل من بطن أمه حيا، وعالمة ذلك أن يولد مستهال.    -2

، د. عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسإم ،هية طبيةدراسإة فق أقل وأكثر مدة الحمل)،  واتفق العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر 

pdf ،)  ويدل على ذلك  "
ً
مع  من سورة الاحقاف 15 آلاية الدليل املركب من قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثالثون شهرا

إذا كان مجموع الحمل وإلارضاع ، ف سورة البقرة 233آلاية  أوالدهن حولين كاملين" قوله تعالى: "والوالدات يرضعن 

 وكانت مدة الرضاع منه سنتين كان الباقي في املدة وهو ستة أشهر متعيًنا للحملثالثين شهر 
ً
أجمع العلماء على أن  وقد ، ا

  : ألاثر، وفي  أشهر أقل الحمل ستة 

عن أبي ألاسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال هللا تعالى: 

 
ً
  ""والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين"، وقال تعالى: "وحمله وفصاله ثالثون شهرا

، ال رجم عليها
ً
 " ، فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحدفحوالن وستة أشهر ثالثون شهرا

 .(PDF، د بن محمد أمين بن قاسإمد. عبد الرشي ،أقل وأكثر مدة الحمل دراسإة فقهية طبية) .ويروى مثل ذلك عن عثمان وابن عباس

 ما يعيش في وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إال أن املولود لها نادر 
ً
ا

املواليد في الحياة بعد وضعه في  ألاحوال العادية. ومع تقدم مجاالت الطب أصبح باإلمكان إيجاد فرصة أكبر ملثل هؤالء

  36 – 24حضانة طبية مناسبة وقد قرر ألاطباء إذا ما ولد الطفل ما بين ) 
ً
 ( يسمى الطفل خديجا

ً
 (Prémature) أسبوعا

 ل
ً
ة طبية خاصة، يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء لحياة، ولكنه يحتاج لعنايويكون في الغالب قابال

طبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس ال يكون قابال للحياة، وإلى حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد ال

 
ً
 " هذا يذهب أهل القانون أيضا

 حقوق الجنين في إلاسالم

إباحة  :ينوجز صور محافظة إلاسالم على الجنين ففي بطن أمه حقوقه كاملة، ويمكن أن  الجنين إلاسالمية لشريعةأعطت ا

 إلارثقي  :املادية حقوق الجنينمع حفظ  تأخير العقوبة البدنية املستحقة على الحامل، الِفطر للمرأة الحامل واملرضع

في حالة إصابتها بموت -على أجهزة إلانعاش عند أمه  واملحافظة، مع الحماية من إلاجهاض (الشفعةو  الِهَبةو  الوصيةو 

 حتى تضع جنينها. -دماغي

ثه ( بشرطين: ثذهب الفقهاء إلى استحقاق الجنين لإلر )   انفصالثم  .التيقن من وجود الجنين في بطن أمه عند موت موّرِ

ا، ولو لحظة واحدة، وذلك بُصراِخه، أو ما يدل على حياته؛ )املبسوط للسرخس ي جـ  ( 51: صـ 50صـ  30الجنين عن أمه حيًّ

 (456صـ  8)املغني البن قدامة جـ 

ث((؛ )حديث صحيح( )صحيح أبي  عليه وسلم قال: ))إذا استهل املولود، ورِ روى أبو داود عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا

   .((2534ود لأللباني حديث دا

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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  :جهاض الجنينمع الحماية من إ

 :إلاجهاض

ا دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه، بفعل منها؛  إلقاء املرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل ميًتا أو حيًّ

 .(3095: صـ 3094صـ  1200ـ رقم  9غيره، أو بفعل من غيرها؛ )فتاوى دار إلافتاء املصرية ـ جـ  كاستعمال دواء أو 

 :حكم إجهاض الجنين بعد ُمض ي أربعة أشهر عليه

ويعتبر إلاسقاط في هذه  اتفق فقهاء املسلمين على أنه ال يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة،

ا و الحالة جناية عل اى حي، وجريمة يعاقب مرتكبها دنيويًّ   .أخرويًّ

بقاء الحمل إلى وقت الوضع خطٌر على حياة ألام بتقرير ألاطباء املختصين، ذوي الكفاءة وألامانة، فإنه يباح وإذا كان في 

 .(2574صـ  :2573صـ  1097رقم  7إسقاطه، بل يجب إذا تعين ذلك إلنقاذ حياة ألام؛ )فتاوى دار إلافتاء املصرية جـ 

اال يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إال ملبرر ش •  .رعي، وفي حدود ضيقة جدًّ

 .إن كان الحمل في الطور ألاول، وهي مدة ألاربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه •

ا 
ً
من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم، أو من أجل أما إسقاطه في هذه املدة خشية املشقة في تربية ألاوالد، أو خوف

 .و الاكتفاء بما لدى الزوجين من أوالد، فغير جائزمستقبلهم، أ

ال يجوز إسقاط الحمل إن كان علقة أو مضغة، إال إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سالمة أمه، بأن  •

 .ه بعد استنفاد كافة الوسائل لتالفي تلك ألاخطاريخش ى عليها الهالك من استمراره، جاز إسقاط

لثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، ال يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من املختصين املوثوقين أن بقاء بعد الطور ا •

بتاريخ  140الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل إلنقاذ حياته؛ )فتوى اللجنة الدائمة رقم 

 .(45: صـ 44حمد محمد كنعان صـ هـ( )املوسوعة الطبية الفقهية للدكتور/ أ 1407/  6/  20

ا  :إسقاط الجنين املشوه خلقيًّ

 .م، الدورة الثانية عشرة بمكة املكرمة1990هـ /  1410فتوى مجلس املجمع الفقهي إلاسالمي برابطة العالم إلاسالمي 

ه الخلقة، إال إذا ثبت كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشو ين يوًما، ال يجوز إسقاطه، ولو إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشر 

بتقرير لجنة طبية من ألاطباء الثقات املختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة ألام، فعندئذ يجوز إسقاطه، 

يوًما )أربعة أشهر( على الحمل، إذا ثبت وتأكد سواء كان مشوًها أم ال؛ دفًعا ألعظم الضررين،أما قبل مرور مائة وعشرين 

من ألاطباء املختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية، باألجهزة والوسائل املختبرية، أن الجنين  بتقرير لجنة طبية

له، فعندئذ مشوه تشويًها خطيًرا، غير قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة وآالًما عليه وعلى أه

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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رر ذلك، يوص ي ألاطباء والوالدين بتقوى هللا، والتثبت في هذا يجوز إسقاطه بناًء على طلب الوالدين، واملجلس إذ يق

 .(701: صـ 700ألامر،وهللا ولي التوفيق؛ )موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة للسالوس صـ 

ا بواسطة وسائل الطب الحديثة أن ب • ا ة، وأنهالجنين عيوًبا وراثية خطيرة، ال تتالءم مع الحياة العامإذا ثبت ثبوًتا قطعيًّ

تسري بالوراثة في ساللته، فإنه يجوز إجهاض هذا الجنين بشرط أن يكون ذلك قبل مرور أربعة أشهر على هذا الجنين في 

 .بطن أمه

 :حكم إجهاض جنين الاغتصاب

ي ًرا، جريمة مغلظة، تجمع بين ارتكاب فاحشة الزنا، التي ههتك العرض وإلاتيان بالفاحشة ظلًما وقه والاغتصاب بمعنى

من الكبائر، وبين إيقاع الظلم والقهر باملغتصبة، البريئة الشريفة، وهو نوع من البغي الذي اعتبره إلاسالم كبيرة  كبيرة

ْحَساِن َوِإي ﴿ :أخرى، وصدق هللا تعالى حيث قال ِ
ْ

َعْدِل َوإلا
ْ
ُمُر ِبال

ْ
َه َيأ

َّ
نْ ِإنَّ الل

ُ ْ
اِء َوامل

َ
َفْحش

ْ
ُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن ال

ْ
 َتاِء ِذي ال

َ
ِي ك

ْ
َبغ

ْ
ِر َوال

ُروَن 
َّ
ك

َ
ذ

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ك

ُ
 .[90النحل: ]﴾  َيِعظ

والشريعة إلاسالمية تأبى الخضوع أمام جبروت وغطرسة أهل الظلم والبغي والاغتصاب، فجعلت صدهم وردهم نوًعا من 

 .لتنقية املجتمع من شرورهم وآثامهمالجهاد في سبيل هللا تعالى؛ 

 :اهلل تعالى التوفيق والسدادوبناًء على ما سبق، نقول وب

 :يجوز إجهاض جنين الاغتصاب، وذلك بالضوابط التالية •

 
ً

 .التأكد من ثبوت حالة الاغتصاب :أوال

 .أن يتم إلاجهاض بعد الاغتصاب مباشرة :ثانًيا

ا
ً
حُرم إجراء عملية عة أشهر ونفخت فيه الروح، الروح، فإن مر على الجنين أربأال يكون الجنين قد نفخت فيه  :ثالث

 .إلاجهاض

 .يجب أن تتم عملية إلاجهاض تحت إشراف طبي مأمون مراعاة لسالمة ألام :رابًعا

الة تتم عملية إلاجهاض بطلب من ألام املغتصبة أو من ينوب عنها أمام الجهات الحكومية الرسمية للتأكد من ح :خامًسا

بحث في جنين  - 41العدد  -على هذه املرأة الشريفة؛ )مجلة الشريعة  الاغتصاب وإثباتها، وتتبع الجاني الظالم الذي اعتدى

( )أحكام إلاجهاض في الفقه إلاسالمي للدكتور / إبراهيم 315: صـ 314الاغتصاب للدكتور / سعد الدين مسعد هاللي صـ 

)فتوى دار إلافتاء ( 527وعة الطبية الفقهية للدكتور / أحمد محمد كنعان صـ ( )املوس140: صـ 135محمد قاسم صـ 

 .(م 1998أكتوبر  16هـ  1419جمادى الثانية  26املصرية الخاصة بإجهاض جنين الاغتصاب 

ا إلعادة بكارته  .اال مانع شرًعا من العمليات الجراحية التي تجرى لألنثى التي اختطفت وأكرهت على مواقعتها جنسيًّ

ملوثة للذئب البشري؛ بشرط أال يكون قد مر على هذا الحمل مائة وال مانع شرًعا من تفريغ ما في أحشائها من نطفة 

وعشرون يوًما؛ ألنه ال يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين؛ لكونه أصبح نفًسا ذات روح يجب املحافظة عليها، والاعتداء 

 .(527أحمد محمد كنعان صـ  خطًرا على حياة ألام؛ )املوسوعة الفقهية للدكتور / عليها ال يجوز إال إذا كان استمرار وجوده

 :حكم إلاجهاض بسبب الزنا

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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يحرم على املرأة التي حملت من الزنا أن تجهض نفسها لتستر على جريمتها، سواء نفخت الروح في الجنين أم لم تنفخ فيه 

ِزُر  ﴿ :ىقال هللا تعال:ض في جميع مراحل الحمل؛ وذلك ملا يليالروح، وهذا الحكم يتضمن كل من يساعدها على إلاجها
َ
 ت

َ
َوال

َرى 
ْ
خ

ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
 .[164ألانعام: ]﴾  َواِزَرة

إن أهم الدوافع التي تدفع املرأة التي حملت من الزنا إلى إلاجهاض، رغبتها في التخلص من حملها لتستر على نفسها، وال  (1)

أن يكون له أي دخل فيه، وهذا للتضحية بحياة بريء من أجل ذنب ارتكبه غيره، دون يوجد مبرر في الشريعة إلاسالمية 

  .يشمل جميع مراحل الحمل

إن الحكم بجواز إلاجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، في الزواج الصحيح، إنما يكون لضرورة شرعية، وهذه رخصة ال  (2)

 .يجوز الحصول عليها بارتكاب املعصية

لقاعدة سد الذرائع، فإذا لم يردع الزانية عن  لزانية لحملها من الزنا مناقضة صريحةواز إسقاط اإن القول بج (3)

الفاحشة مخافة هللا تعالى فإنه يردعها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس، من ظهور الحمل الذي يكشف كل مستور، فإذا 

ا للتخلص من حملها الذي سيف  شرعيًّ
ً

ها ضحها بين الناس، زالت عنها العقبة التي كانت تصدجاء َمن يضع بين يديها سبيال

 (139: صـ 127عن هذه الفاحشة، وفتحت أمامها ذريعة تسير على ضوئها؛ )تحديد النسل للبوطي صـ 

 :صالة الجنازة على الجنين

ون قد نفخت فيه إذا أسقطت املرأة جنينها بعد أربعة أشهر كاملة، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ ألنه في هذه الحالة يك

 .الروح

املغيرة بن شعبة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه باملغفرة روى أبو داود عن 

 .(2723والرحمة((؛ )حديث صحيح( )صحيح أبي داود لأللباني حديث 

ف في قطعة قماش، ويدفن؛ ألنه في هذهوأما إذا سقط الجنين قبل أربعة أشهر، فإنه ال يغسل، وال يصلى عليه، و 
َ
الحالة  ُيل

َسمة، وإنما يكون كالجمادات والدم؛ )املجموع للنووي جـ 
َ
( )املغني البن 256صـ  5ال يكون قد نفخت فيه الروح، فال يكون ن

 (105 ( )أحكام الجنائز لأللباني صـ407: صـ 403صـ  8( )فتاوى اللجنة الدائمة جـ 460: صـ 458صـ  3قدامة جـ 

 :في تحديد زمن نفخ الروح إشكالية

 أربعينات؟ ثالثمتى تنفخ الروح في الجنين؟ أبعد أربعين يوما واحدة أم بعد 

 السبق القرآني في علم ألاجنةتمهيد: 

يثة غير أن املعطيات العلمية الحد ألاولى،لزمن أطوار الجنين  أربعينات ثالثلقد اعتمد الفقهاء في فتاواهم املذكورة أعاله 

 ؟تنفخ الروح في الجنين تبين غير ذلك، فمتى

 لصياغة موضوع دراسة توقيت إلاجهاض وعالقته بإشكالية قتل النفس وتوقيت نفخ الروح في الجنين، 
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يفة عن مراحل هذا املوضوع، أخذت بعين الاعتبار معطيات علمية مقارنة نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشر 

  .خلق الجنين

كان علماء الغرب يتصورون أن الجنين يخلق مكتمال إما في الحيوان املنوي للرجل فقط أو في  19اخر القرن أو  حتى

 الخلية البيضية للمرأة فقط.. 

 : ، نذكر منها في ذكر تفاصيل دقيقة متعلقة بمراحل خلق الجنين وقد سبق القرآن الكريم العلم الحديث

كون مصدر الجنين من ذكر   •

ليس فقط من طرف وأنثى، و 

رف الرجل أو فقط من ط

ل تعـالى: )يا أيها اقـاملرأة 

الناس إنا خلقناكم من ذكـر 

 [13وأنثى( ]الحجرات

ٍة 
َ
ف

ْ
ط

ُّ
 ِمن ن

َ
نَسان ِ

ْ
ا إلا

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َّ
)ِإن

ِليِه ف
َ
ْبت

َّ
اٍج ن

َ
ْمش

َ
اُه  َ أ

َ
ن
ْ
َجَعل

 [2نسان]الا َسِميًعا َبِصيًرا(

وقال رسول هللا صلي هللا 

يا يهودي من كل عليه وسلم: "

 يخلق من نطفة الرجل ومن

 نطفة املرأة"

كون مصدر الجنين من  •

ألامشاج وليس من دم 

كما كان يظن    الحيض وأنثى

 .18الغربيون قبل القرن 

الكريم أن خلق إلانسان ينتقل طوًرا بعد طور في بطن أمه في مثل قوله تعالى: )يخلقكم في قرر القرآن وقد  •

ا م
ً
الذي اعتبر أبا علم ألاجنة  -[ وكان )مالبيجي( 6ن بعد خلق في ظلمات ثالث( ]الزمربطون أمهاتكم خلق

راسته لبيضة جاجة غير املخصبة تتضمن شكال مصغرا لدجاجة على إثر دقد فطن أن بيضة الد-الحديث 

 م.1675-هـ1086غير ملقحة عام 

كما تصور علماء الغرب حتى أواخر  لكريم كون الجنين يخلق أطوارا وليس قطعة واحدةآن افي حين قرر القر 

 :19القرن 

  3الشكل
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ً
ة

َ
ق

َ
 َعل

َ
ة

َ
ف

ْ
ط

ُّ
ا الن

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
 )ولقد خلقنا الانسان من ساللة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ث

َ
ة

َ
ق

َ
َعل

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
ف

 
َّ
َباَرَك الل

َ
ت
َ
َر ۚ ف

َ
ا آخ

ً
ق

ْ
ل
َ
اُه خ

َ
ن
ْ
أ

َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
ْحًما ث

َ
اَم ل

َ
ِعظ

ْ
ا ال

َ
َسْون

َ
ك

َ
اًما ف

َ
 ِعظ

َ
ة

َ
ْضغ

ُ ْ
ا امل

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ْحَسُن ُمْضغ

َ
(ُه أ

َ
اِلِقين

َ
خ

ْ
 س ..ال

  املؤمنون 

 لم يكتف القرآن والسنة بالتأكيد على أن الجنين يخلق أطوارا بل حددا مراحل هذه ألاطوار بدقة متناهيةو  •

 خلقة أخيرة، وفي كونه يصبح مهيأ للحياة خارج الرحم بعد تمام )نطفة، نطفة أمشاج، علقة، عظام، لحم، 

 ق الجنين في قالبها التسلسلي الزمني الغير قابل لالختزال، القرآنية مراحل خل .. وذكرت آلايات6الشهر 

  بدقة متناهية خلق الجنينحددا مراحل القرآن والسنة  :5الشكل

4  
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 قال تعالى: )ولقد خلقنا الانسان من ساللة من طين ثم جعلناه نطفة في 
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 ، املؤمنون سورة  14الى آلاية 12من آلاية  ال

  لثاء للتراخي الزمني وحرف الفاء للمرور الفوري.علما بأن آلاية استعملت حرف ا

ُه ِفي» النبوي الشريف وفي الحديث
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باب كيفية خلق  -(، ومسلم في كتاب القدر3208باب ذكر املالئكة ) -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق 

 (2643آلادمي في بطن أمه )

 .قبل نسيج العضالت)اللحم(في الجنين ظهور نسيج العظام  وأكد القرآن الكرين •

  تحديد زمن نفخ الروح

 الحديث ألاول وصيغته :

أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في  هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق إنحدثنا رسول 

ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه 

 2037 /4. في صحيحه،مسِلٌم  رواه وأجله وعمله وشقي أو سعيد(

 وقد أشار هذا الحديث النبوي الشريف إلى أن:

ه أفتى نفخ الروح في الجنين يحدث بعد انتهاء زمن طور املضغة الذي ينتهي بنهاية ألاربعين الثالثة حسب هذا الفهم، فعلي

وإسقاطه خالل الشهور ألاربعة ألاولى من عمره، بال ضرورة ملجئة، ألن حياته  إجهاض الجنين ز بجوابعض علمائنا ألاجالء 

في هذه الفترة حسب فهمهم حياة نباتية، لم تنفخ فيها الروح إلانسانية بعد، وقد ترسخ هذا الفهم عند البعض حتى أصبح 

  كأنه حقيقة شرعية مسلمة.

  :6الشكل

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBeNoW3uEG3GtFB81HUgEYzlukDVbjhZlu3pF_P94Tq9v6ELZYTSTlFfBBu7PFbelQhxoVydmFbo99jJdcSKYQBl-mD0pTwk05pnCY_zpREzanOhIVFu2aBk_mrZZNX7XoR24UMPvQIxCfiyv7qnNMPD_T4KT4c_KRouQhXnx6crIuVNt52&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%90%D9%85%D9%8C?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBeNoW3uEG3GtFB81HUgEYzlukDVbjhZlu3pF_P94Tq9v6ELZYTSTlFfBBu7PFbelQhxoVydmFbo99jJdcSKYQBl-mD0pTwk05pnCY_zpREzanOhIVFu2aBk_mrZZNX7XoR24UMPvQIxCfiyv7qnNMPD_T4KT4c_KRouQhXnx6crIuVNt52&__tn__=%2ANK-R
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  أربعينات؛في ثالثة  ولى وأنها تقعلكن هذا املفهوم لزمن أطوار الجنين ألا 

 قد ثبت يقينا اليوم أنه يتعارض مع الحقائق العلمية املعتمدة في علم ألاجنة الحديث

وقبل الاستمرار فلنذكر إلاعجاز العلمي في الحديث ألاول: فقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث ألاول أن الجنين 

للخلق ؟ إن هذه العبارة النبوية غاية في الدقة العلمية ؛ حيث يمكن  هو هذا الجمع يجمع خلقه في أربعين يوما، فما

استنتاج أن النبي صلى هللا عليه وسلم أشار بها إلى انقسام وتكاثر الخاليا الجنينية الهائل والسريع في اتجاهات متفرقة، 

تم تكوينه وتخلقه في طور املضغة في ضاء الجنين ليوعلى تمايز هذه الخاليا في طور العلقة، ثم تجمع خاليا كل عضو من أع

صورة براعم أولية، وال تنتهي ألاربعون يوما إال وخاليا جميع أعضاء الجنين املختلفة قد تمايزت وهاجر ما هاجر منها 

يا الجنينية وتجمعت في أماكنها املحددة لها بعد أن كانت متشابهة وغير متمايزة في مرحلة التكاثر الهائل والسريع للخال 

 ولية في ألاسابيع ألاولىألا 

ِه صلى هللا عليه وسلم وهو الّصادق املصدوق:  الحديث الثاني وصيغته:
َّ
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أخرجه « اُب ف

 .2643، برقم: 2036 /4مسلم في صحيحه،

ِلَك » وجاء هذا الحديث في البخاري بلفظ:
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باب كيفية  -(، ومسلم في كتاب القدر3208باب ذكر املالئكة ) -البخاري في كتاب بدء الخلق أخرجه، «ُمْضغ

 (2643خلق آلادمي في بطن أمه)

وال توجد هذه اللفظة في صحيح « في ذلك»ي لفظة: زيادة على لفظ البخار فالفارق بين اللفظين أن لفظ مسلم فيه 

 البخاري.

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين »وعلى هذا تكون الرواية التامة أللفاظ الحديث كما هي ثابتة في لفظ مسلم: 

، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك... الحديث
ً
 «يوما

وأطوار النطفة  عمره.فخلق الجنين يجمع خالل ألاربعين يوما ألاولى من  2036 /4صحيحه رقم  ناء على حديث مسلم فيب

واسم  يعود إلي الوقت، أي إلى ألاربعين يوما، ذلك( )فيوالعلقة واملضغة تقع وتكتمل كلها في خالل هذه ألاربعين؛ ألن لفظ 

مثلما اجتمع خلقكم في  )أيمثل ذلك  خلقها(في  )مجتمعةقة عل ألايام(العدد من  في ذلك )أي، ذلك( )مثلإلاشارة في قوله 

مثلما  )أيمثل ذلك،  لها(مكتملة الخلق املقدر  )مجتمعةمضغة  يوما(في نفس ألاربعين  )أي، ثم يكون في ذلك ألاربعين(

 به.وذلك من ترتيب إلاخبار عن أطوار الجنين ال من ترتيب املخبر  يوما(.اجتمع خلقكم في ألاربعين 

أن الجنين قبل اليوم الثاني وألاربعين ال يمكن  2037 /4بناء على حديث مسلم في صحيحه الذي رواه مسلم في صحيحه،و 

إلى أن تشكيل الجنين  تمييز صورته إلانسانية وال تخلق أجهزته بصورة تامة إال بعد هذا التاريخ، فالحديث يشير بوضوح

 وألاربعين.وتمايز أعضائه الجنسية ال يحدث إال بعد اليوم الثاني  بتصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBeNoW3uEG3GtFB81HUgEYzlukDVbjhZlu3pF_P94Tq9v6ELZYTSTlFfBBu7PFbelQhxoVydmFbo99jJdcSKYQBl-mD0pTwk05pnCY_zpREzanOhIVFu2aBk_mrZZNX7XoR24UMPvQIxCfiyv7qnNMPD_T4KT4c_KRouQhXnx6crIuVNt52&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBeNoW3uEG3GtFB81HUgEYzlukDVbjhZlu3pF_P94Tq9v6ELZYTSTlFfBBu7PFbelQhxoVydmFbo99jJdcSKYQBl-mD0pTwk05pnCY_zpREzanOhIVFu2aBk_mrZZNX7XoR24UMPvQIxCfiyv7qnNMPD_T4KT4c_KRouQhXnx6crIuVNt52&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBeNoW3uEG3GtFB81HUgEYzlukDVbjhZlu3pF_P94Tq9v6ELZYTSTlFfBBu7PFbelQhxoVydmFbo99jJdcSKYQBl-mD0pTwk05pnCY_zpREzanOhIVFu2aBk_mrZZNX7XoR24UMPvQIxCfiyv7qnNMPD_T4KT4c_KRouQhXnx6crIuVNt52&__tn__=%2ANK-R
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  بيقين. –إذا فالروح تنفخ بعد ألاربعين ألاولى من عمر الجنين ليس قبل ذلك 

علم حديث استفاد من الاكتشافات العلمية الحديثة وتكوين هذا الرأي الفقهي ساهم فيه كل من إلاعجاز العلمي وهو 

 .الحديث وساهمت فيه روايات

  املوت؟ بعد حياة هناك هلو  روح؟ لدينا هل، فامليت يسمع ما يحيط به ويدرك كل ش يء

 :دراسات من قاعات إلانعاش باملستشفياتمن خالل دالئل عالم الغيب وسنبحث عن 

، وكان  .((Eben A.2015) ،التهاب السحايا الجرثومي الحادبعاما( الدكتور ألكسندر  25أصيب جراح ألاعصاب )ملدة فقد 

Eben  قبل هذا الحادث ال يؤمن بوجود عقل غير جسدي. ويعتقد أن فكرة الروح غريبة، وأن قصص الحياة آلاخرة كانت

 .عبارة عن هلوسة أو نتاج للخيال إلانساني

حكي بأنه حيث ي غيبوبته،رحلة مكثفة لعالم آلاخرة خالل ه من قام ب نتيجة ماقريره بجامعة هارفارد، غّير رأيه لكنه في ت

خالل مرضه  Eben كانت القشرة املخية لدى، لقد  (Eben A.2015) ، .قام بزيارة مساحات سماوية ومناطق نعتها بالجنة

وبعد عودته إلى جسده وفترة عالج، كتب كتابه "إثبات ، م تماًماأيا 7خارج نطاق العمل بعد أن دخل في غيبوبة ملدة 

مجرد اختبار ملساعدة أرواحنا  حياة الانسان في  ألارضالدكتور ألكساندر بأن  حيث يؤكد "Proof of Heaven" ."السماء

تقاد بأنه قد واجه بالفعل ال يوجد تفسير علمي ملا تعرض له، لدينا سبب وجيه لالع وبما أنهعلى الحياة في عالم آلاخرة. ، 

 .مواجهة مذهلة مع ش يء ما وراء هذا العالم املادي الذي نعيش فيه

بدراسة سريرية على للدماغ والوعي أثناء السكتة القلبية ، بما في   AWARE (AWAreness during REsuscitation)قامت و 

وكان الدكتور سام بارنيا هو املحقق الرئيس ي في مسألة الوعي  .(NDEs) ذلك اختبار صحة إلادراك تجارب الاقتراب من املوت

ملا يحدث للعقل إلانساني والوعي في فترة الوفاة املبكرة، يقول اللدكتور  أثناء حالة إلانعاش، وهي أكبر دراسة في العالم

موس قابل للقياس بعد توقف القلب في مقابلة مع مجلة نيوزويك : عادة ال يوجد نشاط دماغي مل Parnia.s .2007 بارنيا

 "أنظر إليّ  هناك،ثانية "الدماغ، لكني كنت  20عن الضرب. في غضون ثانيتين إلى 

حالة بإصابة  2060من  .(PDF) ر النتائج ألاولية ، من السنوات ألاربع ألاولى من الدراسة ، في مجلة إلانعاش الطبيةتم نش

 101كن فريق البحث من إجراء مقابالت معهم للدراسة. ومن بين هؤالء ، كان مريضا وتم 140القلب خالل الدراسة ، نجا 

 .مريض قد أجرى مقابالت مفصلة

 .." :الدراسة قول بارنيا ومن نتائج هذه

وتساءل بارنيا ، كيف يمكن أن نشاهد  ".عندما تموت أنت فعال تعلم أنك ميت ألن عقلك ال يزال يعمل لفترة من الوقت""

 ع وهي تطفو ، مجردة ، بالقرب من السقف؟أعضائنا تسترج

ة ومشرقة. البعض، كما كتب بروس مع إلاشارة الى أن إن تجارب الاقتراب من املوت ليست كلها كائنات كونية خفيف

"جهنم بصراحة". وقد وصف بعض الناس أنهم تم  ،1992في عام  Psychiatry جريسون ونانس ي إيفانز بوش في مجلة

وكانت تجاربهم  الانتحار،أو رؤية كائنات بشعة تبكي وتئن. يقول بارنيا: "هناك أشخاص حاولوا  ات،الفراغامتصاصهم في 

 ."ارة بالنسبة لهممزعجة للغاية وغير س

شرت على نطاق واسع من طرف بارنيا في عام 
ُ
 (Bruce Greyson , 1992)، 2014كانت هذه القضية جزًءا من دراسة ن

مع العالمة محمد  معالم ):إلى ثالثة أقسام الانسان في إلاسالم الذي يقسمهاحياة  ألابحاث مع مفهوموتقترب نتائج هذه  .

 :(8الحلقة  -الجنة والنار -الحسن الددو 

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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ألاجساد على ألارواح، وإن كانت ألارواح تأخذ بعض سعادتها في هذه ألارض لكن ال مجال ملقارنة دنيوية تغلب فيها حياة 

 خرةسعادة الروح في الدنيا بسعادتها في آلا 

وألاجساد تتحول الى الحياة في البرزخ، وهو مكان لتجمع ألارواح(، فقط )حيث تكون فيها حياة الروح حياة في البرزخ: 

 وألارواح تتنعم إن كان إلانسان من أهل النعيم، وألارواح تتعذب إن كان صاحبها من أهل الشقاءتراب، 

 وإلانسان آنذاك إما في نعيم دائم أو عذاب دائمبدن عن الروح، الحياة آلاخرة: ال يغلب فيها الروح على البدن وال ال

 :صلى هللا عليه وسلممحمد النبي ومما ورد في أحاديث 

 "إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا " -عن امليت  -ت في الصحيحين أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ما ثب - 1

قال  :ريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قالوحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن ز 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن امليت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا حدثني عمرو بن زرارة 

ه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره ا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي هللا صلى هللا عليأخبرن 

 ر بمثل حديث شيبان عن قتادة .فذكوتولى عنه أصحابه 

 2201،صفحة 4بصحيح مسلم صفحة  2870 5116

" يا أبا جهل بن هشام ، يا  -بعد أن تركهم ثالثة أيام  -حديث خطاب النبي صلى هللا عليه وسلم قتلى بدر من املشركين  - 2

"  فقال: جيفوا؟وقد  يجيبوا،ى عمر رض ي هللا عنه ذلك فقال: يا رسول هللا ! كيف يسمعوا وأنأمية بن خلف ، فسمع 

ولكنهم ال يقدرون أن يجيبوا ". ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.  منهم،ما أنت بأسمع ملا أقول  بيده،والذي نفس ي 

  .رواه البخاري ومسلم
. 

 :ونتائج العلوم الحديثة لسنةنصوص القرآن وا ضوءعلى  النوم واملوت

فقدان  حيث النوم، الاعجاز العلمي في ألاحاديث النبوية حول النوم واملوت وعالقتها بالطب الشرعيفي هذا السياق نسوق 

 :مؤقت للوعي واملوت فقدان دائم
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بالذبذبات  ترتبط فقط بشكل هندسة بنانك بل كذلك ال  البصمة الوراثيةف ،ناماملبصمة رسم املخ في  ةهوي تشكلت

 حتى على مستوى الذبذبات الكهربائيةمن بين الخالئق ه ال شبيه ل فكل إنسان متميز، و  ،دماغالالتي يصدرها 

 الدماغية.

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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CADA UNO DE NOSOTROS TIENE UN PERFIL DE ONDAS DETERMINADO QUE OBSERVADO AL 

DETALLE ES TAN PERSONAL COMO NUESTRA HUELLA DACTILAR O EL IRIS DE NUESTROS OJOS. 

(TOMAS E., 2013)  .  

 يعيشها التي التركيز  أو  الاسترخاء و أ النوم حاالت من حالة كل (Tomas. E, 2013)يقول طوامس إ. وفي هذا الشأن،  •

 مستمر  بشكل كهربائية نبضات ينتج دماغنا ألن ،الدماغ فيكهربائية  موجات عدة من مزيجتترجم ب ألاشخاص

 . Electroencephalography  (EEG)باإلنجليزية) تخطيط أمواج الدماغ باستخدام اتقييمه ويمكن

تماما دماغية خاصة به  موجة لديه مناكل واحد  الناس، فإنعند جميع  ه رغم تشابههاويبين تحليل هذه املوجات بأن

   .كما هو الشأن بالنسبة لبصمة اليد أو قزحية العين
  .واملوت فقدان دائم النوم فقدان مؤقت للوعيوهكذا تتوافق الدراسات الحديثة ونصوص القرآن والسنة على 

 

  :ثيتا من خالل موجات الفسيولوجي شاطوالن املخأنشطة  قياسأهمية التأمل في حياتنا و 

 وعواطفنا، وغرائزنا إلبداعنا مخزن  هو  الباطن العقلأو تحت سيطرة  والاستيقاظ، النوم بين يكون الجسم ثيتا موجات في

pha Al ألفا إلىBeta بيتا موجات من الانتقال يمكننا، و التأمل أو  الاستحمام أو  القيادة مثل تفكير، دون  بأنشطة القيام أو 

  مفيد أنه أثبت الذي العصبي، الارتجاع على التدريب خالل من Theta وثيتا
ً
 إلاجهاد مثل الاختالالت، بعض ملوازنة علميا

 املعرفة فرص وتزداد( Mindfullness) الكامل الوعي من حالة هناك ،Beta بيتا مع Theta ثيتا بدمج قمنا إذاو ...  وألارق 

 .والشفاء

 كهربية مخطط) EEG مجسات باستخدام Theta Healing للتأمل دقائق لعدة التأمل سون يمار  أشخاص عدة نستشعر 

 الجسم في القلب نشاط تقيس فيزيولوجية استشعار  وأجهزة الرأس في( الدماغ

7

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap


 

                                
 

 2019فبراير ISSN: 2421-984/العلمي/للبحث والتأمل  الدولية إعجاز  مجلة

 https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap  الرابع()العدد                             

 

21 

 .Theta Healing  تأمل عملية عن عبارةKnight, Lorraine (2011)  2016وStibal, Vianna  1995 عام في تطويرها تم 

  وهي ianna StibalV بواسطة
ٌ
 موجات إلى لديهم الدماغ موجات دورة تغيير  خالل من الطبيعي الحدس تطوير  الناس علمت

,Gulf  (Samantha Dobson. ألاشخاص صحة على الانفعالية الطاقة ر أثيت مدى استكشاف بهدفو  استرخاءً  ألاكثر  ثيتا

News, 2018 ; Daily News and Analysis, 2010,). 
 

 :املنافع التالية Healing Thêtaلتأمل ل أن على دليل لدينا ختلفة،امل قياساتال إجراء بعد

 .الداخلي العقلي خطابنا إسكات لنا يتيح مما بيتا وجاتم تقليلمن  .العقلية ألانشطة في التركيز  من الحديمكن  -.1

 
  .كبير بشكلركيز الت منحنى تقليل يتمف. به ونشعر  نتخيله ما قبلتو  ألاحكام إصدار  عن توقفوال

 

 الدماغ حيث يقوم (الدماغ كهربية مخطط)أنظر . الهدوء وزيادة إلاثارة أو  التنشيط تثبيط وكبحكذلك من مكن يو  -.2

  )Tomas Elorriaga(2013 ,.كبير بشكل الاسترخاء تحفيز  من يزيدو . إلاثارة ليقلبت

 

 ودلتا وبيتا ألفا مع مجتمعة ثيتا موجات -.3

 اتحادثامل خالل من التأمل نعيم ه ال ولكن التجريبي صدار إل ل اواضح انشاط ودلتا وألفا بيتا موجات مع ثيتا من زجامليظهر 

 . .التأمل من محددة لحظات في تواجًدا ألاكثر  وهما وثيتا، ألفا من توهيًنا أكثر هما  ودلتا بيتا، مع إلاشارة الى أن خاصةال
(Tomas Elorriaga, 2013) 

 

8
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 . القلب اطنش من الحد -.4

 . الاسترخاء من مرحلة يدخالن والعقل الجسم أنب ظهر وي ه،ضربات معدل من القلب يقلل التأمل، مراحل في

 

  – العاطفةفي  إيجابية زيادة -.5 

 أن أي السمبتاوي، العصبي الجهاز  تنشيط يتم وأنه( الحزن  أو  الخوف أو  الغضب مثل) السارة غير  املشاعر  انخفاض يالحظ

 .إلايجابية املشاعر  وزيادة التشنجلحد من ا إلى هبيذ الشخص

 .املستشعرين ألاشخاص لدى وإيجابية هدوًءا أكثر  حاالت إلى سلبية أو  محايدة حالة من تحول  هناك أن يبدو  باختصار،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
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 خالصة:

عبر مساطر  مع ضبط حيثيات تطبيقاته امليدانية للموت،موحد  تعريفأفضت املشاكل القانونية املتعددة الى البحث عن 

واضحة املعالم، تهدف الى حق النفس البشرية في الحياة من أي تالعب، وتمكن عالمات املوت التقليدية واملتعارف عليها 

ائه على عامليا باإلضافة الى التقنيات الحديثة وعلى رأسها تسجيالت املوجات الكهربائية من التأكد من موت الشخص أو بق

 أي تالعب أو خطئ. الناس من، وقد شرعت الحكومات قوانين صارمة لحماية أرواح وحيثياته( )املوت الدماغي قيد الحياة

الحماية الكاملة لحق الناس في الحياة وحث  أعطت الشريعة إلاسالميةوواكب الفقهاء نتائج البحث في هذا امليدان حيث 

في بطن أمه حقوقه  الجنينأعطت و  عمارهم.الفقهاء على استعمال الوسائل الحديثة لحماية الناس في جميع مستويات أ

 املادية حقوق الجنينمع حفظ  تأخير العقوبة البدنية املستحقة على الحاملو ، باحة الِفطر للمرأة الحامل واملرضعكإكاملة، 

في حالة إصابتها بموت -الحماية من إلاجهاض واملحافظة على أجهزة إلانعاش عند أمه و ، الشفعةو  الِهَبةو  الوصيةو  إلارثقي 

أوصت بطفل أنابيب من  من رحم مزروع المرأة متوفيةحتى تضع جنينها، وتعطى حقوق الطفل كذلك عندما يولد  -دماغي

 تجمع بييضتها بحيوان منوي لزوجها املغيب عنها)ألن الرحم رحمها والرجل زوجها والبويضة مشيجها. نطفة أمشاج

، وأن الانسان امليت يسمع ما يحيط به ويدرك كل ش يءبأن من قاعات إلانعاش باملستشفيات الحديثة دراسات وبينت ال

. وبأن أشهر من الحمل 6بعد يكون قابال للحياة نه الجنين املولود قبل أواوبأن ، املوت بعد حياة هناك جسد وروح وأن

 الروح تلتحق بجسد الجنين بعد ألاربعين يوما ألاولى.

بل كذلك بالذبذبات التي  البنان ترتبط فقط بشكل هندسة فالبصمة الوراثية ال  ،ناماملبصمة رسم املخ في  ةهويتتشكل 

 ألاشخاص. يعيشها التي التركيز  أو  ءالاسترخا أو  النوم حاالت من حالة كل، في دماغاليصدرها 

إيجابية، يمكن لرجل القانون إنشاؤها في  عاطفية حالة وتوليد إلاثارة من الحد من ألاشخاص مختلفالتأمل    يمكنو 

 وسط مشحون باإلثارة لالستفادة منها في التهدئة. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
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