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، وفي االصطالح  الرعيي لغًة هو الوفاة، وهو ما يقابل الحياة ( : Deathالموت ) 
ف ، أو مفاعقة الحياة لإلنسطططططان مفاعقة  امة الموت بأنه خعوج العو  من الجسططططط  يععَّ

 .1، والذي يح   ذلك هم األالباءاء  وقفاً  اماً ين أ اء وظائفها  وقف بع ها كل األيض
 

إن جميع المخلوقات الحية وغيع الحية يعضة للموت أو الهحك  ـ  اارة  الموت : 1
َه (  و َ   (آليطة الكعيمطة في قولطه  عطال    كمطا يبعت ينطه ا سوعة  )ك ُّ  ي       ٌ إ ر ال

ََ ذو الَ الُّ واإلكةام(وقوله  عال     ، 88القصص   )كُّ  َمن علي ا فانإ ، ويبقى و    ةبِّ
 . 62ـ  62سوعة العحمن 

ل  موت ال يرطططططططيعان فقال إوالطهحك والفنططططاء في هططططا ين اآلي ين الكعيم ين          
ك  و ؤ، كذلكغيع الحية إنما يرطططططيعان كذلك إل  موت المخلوقات المخلوقات الحية، و

 الهطا ان اآلي ان إل  حقيقة كونية وهي أن الكل ملله إل  الموت والفناء خخع المالاف، 
، فهو وحط   سطططططططبحطانه المنز  ين خطال  الوجو إال هللا يزَّ وجطلَّ في الوجو  بق  يوال 

من سطططططططبحططانططه وأمططا مططا يطط ا  ، ومنططه الموت، األيعاض وال غيع وال بطط ل وال حول
 .المخلوقات فكلها يعضة للهحك 

 دعوى التناسخ : -2
ال يعني  المخلوقططات هحكهنططا حقيقططة ينبغي أن نطط عكهططا جيطط اً، وهي أن و           

بالضططططعوعة الفناء أو الع م ، فق  أظهعت المرططططاه ات الكيميائية والفيزيائية ال قيقة أن 
وإنمططا يالعأ يليهططا ال حول ، أ يل  رطططططططيء من مخلوقططات هططذا الوجو الفنططاء ال يالع

، ويل  سطططبيل الم ال حين نأكل  جاجة فأن أجسطططامنا  هضطططمها و ب ل  عكيبها وال ب ل
 .عكبات ج ي ة  ناسب  عكيب أجسامنا البرعية الكيميائي و حوله إل  م

إل   عو   فع  في األعض و  وبالمقابل فأننا حين نموت فأن ذعات أجسططططططا نا         
 طط خططل في  وعة كونيططة جطط يطط ة ف كون  وإنمططا، وال  فن ، الططذي منططه خلقططت اب طط اءً   عاب

 !   خخع هللا أيلم بهوخلمو حيوان أو جزءاً من نبـات أ
( الطذي  قول بطه بعض الط يطانات الو نية ال ي   يي أن هطذا غيع اال نطاسططططططط و          

كون العو  بمجع  الموت  ن قطل من اننسطططططططان الطذي مطات ل حطل في مخلو  خخع قط  ي
، وال يقوم يل  اي قا  فاسططط ا ظاهعل البالحنال ناسططط  وهذا  ،حيواناً أو إنسطططاناً أو غيع 

  أن العو  مخلو  الك اب والسططططنة يل ، فق   لَّ ليل صططططحيل، بل  نقضططططه األ لة كلها 
وح    ون سائع ، وأن لكل مخلو  حي عوحه المسط قلة الخاصة به مسط قل ين الجسط 

، والعو  بمجع  الموت  غا ع الجسطططططط  ل  خل يالم البعز  الذي لن  خعج المخلوقات
م  الموت  قاُّ ةبِّ اةيوم القيطامة كما قال  عال     منطه إل   * عون )حتى (ذا  ا  أحَدر 

لََعلٌِّ أعم ُّ  ا       الحار فيما تةكت  ، كال ، (ن ا كلمئه رو قانل  ا ومن وةان م بة  ه (لى 
 . 111و 99سوعة المؤمنون  يوم ي بعثون (
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ين  الموت وال  بث في مخلو   وق   لَّ القعخن الكعيم يل  أن العو   مسطططك          
ْت فٌ )هللا  َيَتوفَّى خخع، كمططا جططاء في قولططه  عططال     األنف َس حين موت   ا والتٌ لم َتم   

ى ، (ن فٌ  َ  التٌ ق   ى علي ا الموت ويةس  ُّ  األىةى (لى أَ ُّإ مس  مَّ منام ا ، فيمس  
ةون(   . 26سوعة الزمع ذلَ آلياتإ لقومإ يتفكَّ

 

   يٌ  يفنى و  يٌ  يىلق : – 3
 م فهو يعضططة ، ومن قالب  ظهع من خحله  جليات العو وما الجسطط  إذن إال           

 .م وهللا  عال  أيل، ححل يل  العكس من العو  الباقيةللبل  واالضم
كون  الموت والهحك والفناء ال يعني بالضعوعة فناء الموا  األساسية ال ي  ف          

، وهذا ما  حول  لك الموا  من حال إل  حال ، بل يعنيمنها أجسططططططا  المخلوقات الحية
،  2< فوا يي أنطوان >ع الذي صطططاغه الكيميائي الفعنسطططي نفهمه من القانون الرطططهي

ك يعاً ما يسططططاء هذا القانون الذي  )   ي    ٌ  ي ىلق ، و  ي    ٌ  َيفنى (ومؤ ا  أنه   
، وهذا فهم قاصطططططططع لهذا  يزَّ وجلَّ يل  الخل  من الع مظنطاً بطأنطه ينفي ق عة هللا فهمطه

الفوازييه من خحل مرطططططططاه ا ه القطانون ألنطه في األسطططططططاس قطانون كيميائي صطططططططاغه 
عكت األولية ال ي ارططط  لل فايحت الكيميائية ال ي وج  أن نوا جها  سطططاوي  ماماً الموا 

في  ة، وكان قفزة هائللقطانون الك يع من غوامض الكيمياء، وقط  حطلَّ هطذا افي ال فطايطل
ا فهذاء، فنطوهو قطانون ال ينفي قط عة هللا يل  الخل  وان،  الوع يلم الكيميطاء فيمطا بعط 

 !! ن ح ث ينهامسألة أخعى غيع مسألة الخل  والحياة والموت ال ي القانون يعبع ين 
هو الموت ، فالموت سطططنة من سطططنن هللا في خلقه ـ         حكمئ هللا فٌ اارة  الموت : 4

ُّ  َنْفسإ بح اسططط  ناء كما قال  عال     النهاية المح ومة لجميع المخلوقات الحية  ذانقئ  )ك 
 خيات أخعى ي ي ة  نال  بهذ  الحقيقة .، و 181سوعة خل يمعان الموِت( 

الموت ، فلوال بالغةإلهية ات الحية حكمة في موت المخلوقال رطططططططك بطأن و             
اع ة محققة ألنها   وال  و  كا ع، بل إن كطفي األعض هطذ  المخلوقطات  عاكملكطان في  

ل الجعا يم والفيعوسات وك يع من سعيع ال وال  ج اً كما هي حا هذ  المخلوقات بعض
مت لوال الموت ل عاك، والمخلوقات الحية الحرطططعات ال ي  رطططكل نسطططبة كبيعة ج اً بين

هذ  المخلوقات وأ ت في غضططططططون أيام مع و ات الخ حل ال وازن الحيوي يل  نحو 
 مع سيجعل الحياة في األعض مس حيلة ! ويل  سبيل الم ال لو أن الذباب ال يموت وا

البقة ك يفة  غالي وجه األعض  ، فأن أي ا   حينئذ  رططكلهذ  الحال رططهعاً واح اً  يل 
 ، إل  اع فاع يرعات األم اع .. ف أمل !كلها، ببحاعها وجبالها وسهولها

 معد ت الوفا  : – 5
هذا خخع ، وون بل  ا بي( في البرع م Mortality  فاوت مع الت الوفيات ا            
ويعو  هذا ال فاوت ألسباب نسمة (  62/1111ـططططططط  9 عاو  يالمياً ما بين ا المع ل ي
ع فع  ة المعيرططة و ف قع للخ مات الصططحي ى  ن  فيها مسطط ويفي البل ان ال ي ف، مخ لفة

                                                 
،  1189يعده العلماء أبا الكيمياء احلديثة ، نشررررر أوا  تاا ك الكيمياء  ا   ( : 3477ــــــــــــــ  3471أنطوان لورينت الفوازييه )  - 2

ا تشرررن   صرررر ا، سرررت  ، وأسام أن أوسرررا  املتلكقام احلية ال ن صر نليت الع ا رررر الو اتككن ص ةا املكاد مث احلية ، و  ررر  صثلةا 
د .  ة وأدير وأ د  باملقصررررررررلة بد كه أن اجلمةكرية ال عتاا  !  لماء    ل ليت القكان  ، حك م ) ال فكازييه ( صر قال قادة الثكرة اللرنسرررررررري

 [ 139ر  138أمحد نايل أبك خطكة : صكسك ة أبك خطكة لعلك  ا،حياء والكيمياء احليكية ، ص 
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ينخفض معط ل الوفيطات في البلط ان ال ي  عيا حالة من وفي المقطابطل ، معط الت الوفطاة
 العخاء االق صا ي والصحي واالج مايي .

 : (  Infant Mortalityا  معدُّ وفا  األطفاُّ – 6
عات ا          ل وفيات األالفال خحل السطططططنة لصطططططحية المهمة من المؤرطططططا َع َّ مععفةل مل

، وقطط  بلا المعطط ل العططالمي لوفيططات اعهم مقططاعنططة بعطط   الوال ات الحيططةاألول  من أيمطط
وفاة / ألف وال ة (  21األالفال في أوائل ال سطططعينات من القعن العرطططعين الميح ي ا 

وكلما كان المع ل أقل  ل يل  اع فاع المس وى الصحي وجو ة الخ مات الصحية في 
 . 3المج مع
ويق ع العلماء أن أي ا  البرطططططع الذين  عاقبوا يل  األعض والواهم الموت منذ         

 ة (ملياعات نسم 8خ م يليه السحم وح   نهاية القعن العرعين الميح ي ي جاوز ا 
وال عيب بأن الموت يع  من أرططط  المحن ال ي  قع بالناس ، ولهذا سطططما  القعخن الكعيم 

َةْبت م فٌ األةِف فبا   ابْتكم م ا   يبئ  الموِت   افقال  عال     ) ما   يبئ (  (ن أنتم     َ
فقال    ) رادم اللذات ( صططططل  هللا يليه وسططططلموسططططما  النبي ،  112سططططوعة المائ ة  (اآلية

وذلك ألن الموت هو نهاية الفعصططة ال مينة  ، 4(ْكِة راِدِم اللَّذاِت ، الموت)أكثِةوا من ذِ 
جنة والنعيم المقيم في ال ي أياليطت لإلنسطططططططان في هطذ  الحيطاة الط نيطا ليكون من أهطل ال

فالموت يقالع هذ  الفعصططة ويالوى صططفحة أيمال اننسططان إل  غيع عجعة ، ؛ اآلخعة
 ي اوم يل  هذا ما يوجب يل  العب  المؤمن أن، وويسطلمه لمصيع  النهائي في اآلخعة

 لحظة .كع الموت الذي ق  يأ يه في أية ، وال يغفل ين ذالالايات وفعل الخيعات
ن            سططططط  ح  المعء  أن يلخ م له بالحل وق  وع  في الصطططططحيل أن من يحمات صطططططَ

عض لب مصطططل  هللا يليه وسطططل، وق  أعرططط نا النبي فيأ يه الموت وهو منهمك بالالايات
وء، الوصططفات ال ي  قي من سططوء الخا مة يَ َة السططء َفعل م  َدَقَئ لَت  )  ، فقال وَ    ْطف ُ  (ن الا  َ

بِّ  و  َغَ َب الةَّ    5(، وَتْدَفع  عن ميتِئ الس 
ينَّ )  ي   صطل  هللا يليه وسطلموال يجوز اللب الموت وال  منيه لقول النبي          تمنَّ

كم الموتَ  َتْعتِ ، و(ما مس  ينار فلعل  أن يَ محس  نار فلعل  أن ي داَد ىيةار ما ، (أحد  ،  6ب ((س  ْ
والهمزة لإلزالتت، ، أي ، واالستتتتتتتعتتتاع ابتتب اإل تتتاع  ،وقوله : يستعتب " أي يسترضي هللا باإلقالع واالستغفار

وا ال)أيضططاً    صططل  هللا يليه وسطلموقوله  يطبب إزال، العتاع، لِع المطموَت فإنَّ َرْوَُّ   َتَمنَّ
 ،  7(العبِد وية َق  هللا  اإلنابئَ  ، و(نَّ من السعاد  أن يطوُّ عمة  يديده 

َفَقئر )  7 ، ويسم   يسيع ويسطم  أيضطاً الق ل عحمةً  ( : Euthanasiaـ        القتُّ ي َ
يل   اطسقة ، وق  أالل  الفيلسوفإل  فحسفة اليونـططططططان الق ماءالموت، و عو  فكع ه 

هذا الرطكل من الموت اسم اال  بيع الذا ي للموت برعف( وكان سقعاال ق   ناول السم 
 ! الوايية ين ما حكموا يليه بالموت ين

                                                 
3  - The Guinnes of Records 1994 , PP 184 

 ر أيب هريرة رضي اهلل اعا!   ه ، قاا الذهيب :  حيح  لى شرط صسلم . وأخروه اللصذي  4/351املستدرك  لى الصحيح   - 4
 . 5298، ااريخ بغداد  495صر حديث أيب سعيد ، وقاا : حسر . املعتم ا،وسط  3442

 ، صر حديث أنيت بر صالك رضي اهلل اعا!   ه . 422أخروه اللصذي  - 5
 . 5341أخروه الاتاري  - 4
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 لميذ سطططططقعاال فق  ذكع في ك ابه الرطططططهيع ا الجمهوعية ( أن أفالطون أما الفيلسطططططوف 
 الذين  نقصهم سحمة األجسام يجب أن ي عكوا للموت !

 ل ب افع الرطططفقة في العصطططوع الح ي ة إل  الفيلسطططوف اننكليزي وينسططب اصطططالح  الق
( الذي ذهب إل  أن ا يل  األالباء أن يعملوا يل   1692ـططط  1612ا  ةو ي  بيكون

إذا وج وا أن رططططفاءهم ال أمل فيه فيجب وا ة الصططططحة للمعضطططط  ويخففوا خالمهم، إي
 يليهم أن يهيئوا لهم مو اً ها ئاً وسهحً (

ق ل العحمة ، حين  حوليل  القضاء األمعيكي أول قضية  يعضت 1863وفي يام 
 أق م أب يل  إغعا  أالفاله ال ح ة ليذهبوا ـ حسب اي قا   ـ إل  الجنة مبارعة !

ت في ألمططانيططا حعكططة  نططا ي بططأبططاحططة ق ططل ظهعأوائططل القعن العرطططططططعين الميح ي وفي 
العحمة ا ي لت اسططمها في أنرططئت الجمعية األمعيكية لق ل  1931العحمة ، وفي يام 

أبا  بعض أسطططاقفة  1932إل  جمعية ح  اننسطططان في الموت( وفي يام  1921يام 
فسطططه ، وفي العام نل العحمة في ح و  معقولة ومقبولةالكنيسطططة في الواليات الم ح ة ق 

، وق مت مرططططعوياً إل  مجلس انية لق ل العحمة أول اج ماع لهايق ت الجمعية البعيال
 لكن المجلس عفضه .ق ل العحمة أمعاً يبيحه القانون،  علاللوع ات يج
أصطط ع الزييم األلماني النازي ا ه لع ( أمعاً أبا  فيه ق ل المعضطط   1939وفي يام 

 العقليين والمع وهين والريو  الذين أصيبوا بالخعف !
م الالبيب الذي يماعس  1922وفي يام  وضططططعت إح ى المحاكم األمعيكية قانوناً يجعا

العحمة ا ألن ال عجيل بموت المعيض  خليصطططاً له من خالمه يع  فعحً معاقباً يليه  ق ل
أيال  القانون في والية كاليفوعنيا الح  لكل رطططططططخص أن  1922قطانونطاً ( وفي يطام 

 يح   موي  مو ه بأن يكون سهحً وبح معاناة !
مة ، ظهعت في بعيالانيا حعكة نرطططططططالة  نا ي بالسطططططططما  بق ل العح 1921وفي يام 
 . 8 أسست هناك جمعية ل يسيع الموت و سهيله 1986وفي يام 
ح يث ين المعيض غالباً ما َيع   ين  الموت والح يث ين هذا الرطططططكل من ال          

م إل  األل ، كالمعيض بالسطعالان في معاحله األخيعة حين يصل بهالميئوس من رطفائه
ه بذعيعة  خليصه من يذاب المعض ، ف أ ي ال يوة ننهاء حيا  عجة ر ي ة ال ياليقها
 !!وخالمه ال ي ال  الا  

ة الرططفق، بذعيعة  عجيل موت المعيض أو إنهاء حيا ه ال يجوزالخحصططة .. و          
، ألن هللا  عال  وإن اللب هو أو أهللهل  عجيل مو ه، ح   يليطه و خفيف خالمطه ويطذابطه

، وق  ا فقت  اءرططاء وكيفما رططهو واهب الحياة وهو وح   سططبحانه الذي ين زيها م   
القوانين في العالم يل  حظع هذا الرططكل من المو أال ما ن ع من البل ان ال ي أباح ه  م 
يا  بعضططها فمنع ه . وكذلك المجالس الرططعيية انسططحمية ال ي ناقرططت هذا الضططعب 

 من الموت؛ ان هت إل  منعه .

                                                 
، صقالة د . بلحاا العريب بر أمحد  :   1999هرررررررررررررررررررررررر / 1432 ا   43نقل اه بتصررررررررررة  ر : ثلة الاحك  اللقةية املعا ررررررررررة ، العدد  - 8

. وانظر أي رراا امل ظمة اإلسرر،صية للعلك  الطاية : السررياسررة الصررحية  41ررررررررررررررررر  43ا،حكا  الشررر ية والطاية للمتكيف ك اللقه اإلسرر،صي ، ص 
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َ  الموِت : 8 ل  9م ومعنا  يب  هللاواسطمه ا يزعائيل ( يليه السح ـ        َملَ ، وهو الموكَّ
، وهو ي وف  أعوا  جميع الخحئ  ح   البعغوث والبعوضططططططططة وكططلء بقبض األعوا 
لى ( الى هللا علي  وسلمناة ةسوُّ  هللاِ )  عال  كما وع  في الح يث    ذلك بأمع هللا

 َِ ٌ  : اةفْق با  احبٌ فإن  منمن الموِت عند ةأس ة ُّإ من األنا  اة َملَ ، فقاُّ ل  النب
َ  الموِت علي  الس       الم :  ، فإنٌِّ بكُّ منمن يا محمد ِطْب نفس       ار وَقةَّ عينار   فقاُّ مل

من أرل  قمت  ةفيق ، واعلم يا محمد أنٌ ألقبف ةوح ابن آدم فإذا ا    ة  ا    اة 
  س   بقنا أ ل ، ا رذا الا   اة  وهللا وهللا ما المناو، و، فقلت : مفٌ الداة ومعٌ ةوح 

 ،و  اس  تع لنا قدةو، وما لنا فٌ قب     من ذنب، فإن تة   وا بما ا  نع هللا تن ةوا
وتن ةوا، ما لكم عندنا من عتبى، و(ن لنا عندكم بعد  و(ن تح نوا وتس   ىطوا تبثموا

َدةإ و  ي       عة فٌ َبةا و  بحة (  وأن  ا عود إ عود ، ف  الح  ذة ، وم  ا من أر  ُّ بي  ِت م  َ
ف  با       كيةرم وكبيةرم من م ، حتى ألن  ا أعةَ ىمَس مةاتإ  ُّ يومإ أتا       فَّح  م فٌ ك  

، وهللا يا محمد لو أنٌ أةدت أن أقبف ةوح بعو       ئ ما قدةت على ذلَ ببنفس       م
   10حتى يكون هللا  رو اآلمة بقب  ا(

وقطط  خل  هللال يزَّ وجططلَّ مع ملططك الموت جنطط اً من المحئكططة يعملون بططأمع  كمططا          
   ولو تةى (ذ الاالمون فٌ غمةات )منهطا قوله  عال    من اآليطات ووع  في العط يط  

كم الموت والمالنكئ باس    طو  ففي هذ   ، 93سططططوعة األنعام ( .. اآليةأيدي م أىة وا أنفس    َ
مع ملك الموت، فهو يقبض، واأليوان يوان محئكة أوجو  عة إل  الكعيمة إرططططااآلية 

 ، وهللال  عال  يلزه  العو  .يعالجون
 ـ أسباب الموت : 9

ومن حكمة هللا  عال  أنه جعل للموت أسباباً ظاهعة ينسب الناسل الموَت إليها ،         
ل  هللا تعالى بقبف )  صطططططططل  هللا يليه وسطططططططلم كمطا قال النبي  (ن ملَ الموت لما وكَّ

 األةواح قاُّ : ةبِّ  علتنٌ أ ذكة بس   و إ ويي   تمنٌ بنو آدم ، فقاُّ هللا تعالى ل  : (نٌ
لي ا ، فال يذكةَ أ عُّ للموت ِعلالر وأس  بابار من األمةاف واألس  قام َينس  بون الموت (

، إال أن هناك الك يع من حاالت الموت ال ي مازلنا نجهل أسطططططبابها ،  11(أحده (  بىية
(  ون أن يح  وا ما هي هذ   عل ئ ك امنئ ويعزوهطا األالبطاء يطا ة في  قطاعيعهم إل  ا

العلطة وكطأن هطذ  الحطاالت  عيط  أن  قول للنطاس   إن الموت ق ع من أق اع هللا  عال  ، 
، سططواء كانت بهم يلة أم لم  كن فح يسطط أخعون سططاية وال يسطط ق مون فأذا جاء أجلهم

 بهم يلة .. وهلل في خلقه رؤون .
هل  المح َضع هـططططططو الرخص ( : Agonyـ       ا حت اة )  10 الذي  نا أجله وَحَضَع  

الوفاةل ، ويععف االح ضططاع بعحمات   لء يليه ، يلماً بأن الوفاة ق   حصططل فجأة  ون 
اح ضطططططاع ، م ل موت الفجاءة والكواعث والحوا ث الممي ة ، أما في األحوال العا ية 

 ف ظهع يل  المح َضع يحماتا  نبئ ب نوا أجله كما نبين بع  قليل .
، هيل  أهلو، يل  المح ضعيب فيه أن لحظات االح ضطاع لحظات يصيبة ومما ال ع
، وفيهططا  ظهع يل  المح ضطططططططع أمططاعات ع لحظططات لططه في هططذ  الحيططاة الطط نيططاألنهططا خخ
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األييا  (فاقئ المحت ة عند موت ، فإن  ينتب  انتبارار   يواف، ويقلق قلقار  ) أاةفيجيبة، و 
ََ   الما    ٌ ، ويتل ف على  مان  يحد   ، ويا   دق توبت  على مقداة يقين  ويود لو ت ةَ والتداة

 ئ، ولو و دت ذة  من تلَ األحواُّ فٌ أوان العافييكاد يقتُّ نفس  قبُّ موت ا باألسف، وموتبال
ُّ تلَ الساعئ وعمُّ بمقت ى ذلَ، فالعاقُّ من محا ُّ كُّ مقا ود من العمُّ بالتقوى م ، فإن لثَّ

، فإن  يكف  كفَّ ال وى ويبعث ال د   فبما لى قدة ان َ على حقيقت  تىايل  عيت يب تا      وية ذل
ٌ أن  كان (ذا ، كما ةوى عن حبيب الع ملس   اعئ نا   ب عيني  كان كاألس   ية ل امن كانت تلَ ا

ِّ أا  بي يقوُّ  مةأت : (ذا مت  اليوم ففالن يكس  لنٌ ، وفالن يحملنٌ   وقاُّ معةوف لة ُّ : ا  ُّ
لم أا  ُّ بكم العا  ة   فقاُّ : كبنَ تنمُّ أن تعيى (لى بنا الا ة   فقاُّ : (ن ا  ليت بكم الا ة 

ه ة الر بين يدي  بكيبئ ف عُّ معةوف يقوُّ ل  :  العا  ة و نعوذ بام من طوُّ  األمُّ هللا وذكة ة ُّ

 16( اذكة القطن (ذا و عوو على عينيَ
ن المؤمن ح   ال ينبغي أن  كون لحظات االح ضططاع حاضططعة في أذهالهذا ..          

 ، وهي م اع الحياة ال نيا كلها .ل ين األمانة ال ي كلفه هللا بها، ويغفمليغ ع بالول األ
، ألنَّ ينايَة هللا    وال و        ف ٍ  اح ضطططططططاع المؤمن يسطططططططيعا اليابا ، والمحئكةل   لقَّا  بع 

عونه في  لك اللحظة الفاصطططلة بالجنَّة فياليب الم  برطططع وتل في نفسطططه ويسطططول يٍن ويبرطططا
ه م  المالنك  ئ  طيبين )ذا يقول هللال  بططاعك و عططال    وفي هطط، بعحمططة عبططا ار  ال  ذين َتَتوف  َّ

 . 36سوعة النحل  (ادىلوا ال نَئ بما كنتم تعملون يقولون سالمه عليكم
َكة" ضططاع الكافع فأنه رطط ي  عهيب مفزع، ولهذا سططما  القعخن الكعيم أما اح          س  َ
ْكَة   افي قوله  عال     "الموت سطططوعة  (الَحقِّ ذلَ ما كنَت من   تحيد  الموِت بو ا ْت س   َ

الموَن فٌ َغَمةاِت الموِت )َمعات الموت   وسطططططططمططا  أيضطططططططاً غَ ، 19   َولَْو َتَةى (ذ الا  َّ
ْم ، اليوَم ت   وَن عذاَب ال  وِن بما كنت ْم  ك  والمالنك ئ  باس       طو أيدي م أَىِة وا أنفس       َ

ويا لها من  ، 93سططططوعة األنعام  (تِِ  َتس    تكبةونوكنت ْم عن آيا تقولوَن على هللاِ غَية الحقِّ 
ه بنفسططططه، وأن يزه  صططططوعة عهيبة مفزية حين ياللب  من اننسططططان أن يلخعج نفسططططَ

هل بيط يه اع، ومن وعائه المحئكة  ، وم   ؟ في اللحظةعوحطَ ال ي يعى فيها مقع   من النَّ
 م ي    ةبون و ور ولَْو تةى (ذ يتوفى الذين كفةوا المالنكئ  )  ويسططط عجلونه ه ح وني

َمْت أيديكم وأنَّ   (للعبيدِ هللاَ ليَس باالمإ  وأدب اةرم وذوقوا ع ذاب الحةيق * ذل َ بما َقدَّ
 . 11ـ  11سوعة األنفال 

وبما أن االح ضططططاع يرططططكل جعس اننذاع األخيع فينبغي لمن أيقن بقعب أجله         
زيطا ة يما كان يفعل أن يحسطططططططن الظنَّ بطاهلل  عطال  ، ويعجو عحم طه ومغفع طه ويفو  

 ورو   َيموَتنَّ أحدكم ( )  صططططل  هللا يليه وسططططلم وهو في حال الصططططحة لقول النبي 
 . 13(ي حسن الانَّ بام تعالى

ل  إ ويل  المح ضع ومن في حكمه أن يج ه  في ال ـطططوبة قبل أن  صل العو         
وَبئ  للذين يعملون )الحلقوم ، لقوله  عال     ناِت حتى (ذا ح ة أَحدوليس ت التَّ يِّ رم السَّ

ْم كفَّاةالموت  قاُّ (ِنٌِّ تبت  اآلَن و  الذين يموتون وَ  وقول النبيا   ، 18سططططوعة النسططططاء  (ر 
، أي ما لم يصططل إل   14(توبَئ العبِد ما لم ي َكْةِغةْ  (نَّ هللاَ يْقَبُّ  )  صططل  هللا يليه وسططلم

َم  األخيع .  لعَّ
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، وين ب له أن يوصططي ألصططحابهاويوصطط  المح ضططع بأ اء الحقو  ال ي يليه          
   لخواالعهم يمحً بقوله  عال برططططططيء من  عك ه ألقعبائه الذين ال يع ون منه  الييباً 

ََ ىيةار الوا       ي ئ للوال دين واألقةب) َب عليكم (ذا ح        َة أح  َدكم الموت  (ِْن تة ت ِ ين ك 
قين ، ويوصي أهله با باع ما جعت به السنة  181البقعة سطوعة  (بالمعةوف حقار على المتَّ

 .الب ع  في  جهيز الميت و فنه ، واج ناب
  أن يظهعوا من كان ين  المح ضطططع من أهله أو الالبيب أو الممعض أو غيعلينبغي و

محم     (ل  (  هللاا الرططها  ين ، وأن يذكاعو  باهلل  عال  ويلقنو  أمامه ال جل  والصططبع
 "قلذلك بصيغة األمع "، وال يقال له جهعاً وهو يسمع ل كون خخع كحمه (عسطول هللا 

 ها ، فأذا قالها ال يعيجائزة أن يضططجع فيأ ـططططططططي بكحم غيع ، مخافوال يلل يليه بقولها
يليه الملقن إال أن ي كلم بكحم غيعها .. وإذا ما صط عت ين المح ضع كلمات  وجب 

 . 11المسلمينويعامل معاملة  ،الكفع ال يحكم بكفع 
وانك اع من ذكع هللا  وين ب قعاءة سطططوعة ا يس ( يل  مسطططمع من المح ضطططع        
ليحسطططططططن الظن بعبططه  ، وأن يعينو يططاء لططه ب سطططططططهيططل األمع الططذي هو فيططه، والطط  عططال 

، و ن ية رطططف يه بقالنة ، ل  المح ضطططع بماء أو رطططعاب، ويسطططن َبلء حَ ويالمعو  بعحم ه
بالرطها ة، وين  رخوص ة ما نزل به فيعجز ين النال  ألنه عبما ينرطف حلقه من رط 

يقن الحاضططططعون من مو ه  غمض ، وين ما يسطططط إل  السططططماء يوجه نحو القبلة  بصططططع
،  م ير َّ لحييه بعصابة يعيضة  ر  من  حت يينا ، وين ب ال ياء له في هذ  اللحظة

يع  وه ، ويلين مفاصطططططططلأذا بع ت ج  هفكيه و عبال فو  عأسطططططططه ح   ال يقبل منظعه
، ويع  أصططابع ي يه إل  كفيه  م يم ها ويع  فخذيه إل  ذعاييه إل  يضطط يه  م يم هما

ِئ ةس   وُِّ ، ويقول   ا 12بالنه وسطططاقيه إل  فخذيه  م يم هم باس   م هللا، وبام، وعلى ِملَّ
 17(هللاِ 

بكطاًء خطاليطاً من الصطططططططعا   ويجوز كرطططططططف وجطه الميطت و قبيلطه والبكطاء يليطه        
دىُّ على عثمان بن  eأن النبٌ )وع  ين يائرططططططة عضططططططي هللا ينها   ، لما والنوا 

تى ةأيت الدموع ماعون ورو ميت ، فكيف عن و    ، ثم أكبَّ علي  فقبل  وبكى ح
لبكاءل بصوت إذا لم يق ع يل  ع  ، ، وال ريء يل  من غلبه ا 18(تس يُّ على و نتي 
ولالم الخ  وما رطططابه ذلك من  ، ويحعم الن ب والنوا  ورططط  الجيبوم له حزن القلب

   صططل  هللا يليه وسططلم، لقول النبي  19يحمات ال سططخال يل  قضططاء هللا  عال  وَقَ ع 
يوَب، ودعا بدعوى ال ارليئ دوَد، وَيقَّ ال      20()ليس منا َمن َ َةَب الى 

ع بططأنهططاء حيططا ططه يوجططب           والبطط  هنططا من ال نبيططه إل  أن ال عطط ي يل  المح ضطططططططَ
يل  المع  ي ألنه أزه  عو  رطططخص ال يلع ء رطططعياً في زمعة األموات ،  القصطططاص
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، وقط  ذكع انمطام ابن حزم عحمه  61ح   وإن لم يب  بينطه وبين الموت إال َنَفسا واحط 
َبْت نفس     من ال روق ، وكان بين  وبين الموت َنَفسه واحد ، فمات ل  هللا  عال  أن    ) من َقة 

ُّ  َنْفسإ مي ته َيِةث     ، وق اتِل    ، أي إذا مطات قعيبطه قبلطه بنَفٍس واح  فأن الذي مات  66(   ق ات ِ
 .ع  قا حً أخيعاً يعث األول ، كما أن الذي يق ل من بقي له نفس واح  ي

، وإنَّما وع  لقعخن الكعيم  ععيفا صعيلا للموتلم َيع    في ا ـ        عالمات الموت : 11
، وذلك في قوله يععف بالنَّزع األخيعوت ، أو ما وصطططططططف للحظطات األخيعة قبيطل الم

ا)   عال   اق  بالس   َّ ٌَ * وقيَُّ َمْن ةاقإ * والتفَِّت الس   َّ ةاق ََ كال (ذا بلكِت التَّ  ِق * (لى ةبِّ
ض السطططططنة النبو 31 - 62سطططططوعة القيامة  (يومنذإ المس     اق   ية المالهَّعة ل ععيف ، ولم   ععَّ
، وق  حاول الفقهاء  ععيف الموت بناًء يل  المعاعف ال ي كانت سطططائ ة الموت أيضطططاً 

ع  ، سطططططططكون في  زمن كططلم منهم، فططذكعوا منهططا   ا انقالططاع ال نفس، يطط م نبض الع 
، ي م انقباض العين، ايوجاج األنف، رططخوص البصططع والحعكة، اسطط عخاء األالعاف

ماع ح يعى فيها  غضن ، انر، ام  ا  جل ة الوجه فانفعاج الرف ين، انخساف الص غين
 . 63الخصي ين لأليل  مع   لي الجل ة ، بعو ة الب ن (

وهذ  العحمات ال   لء يقيناً يل  الموت ، ولهذا السبب فق   رخص الوفاة خالأ         
ل ال اعي  حاالت م فعقة ظنَّ الناسل فيها أنَّ الرططخص ق   في بعض الحاالت ، وق  سططجَّ

التةي  ث بت  ي  المي  ت ودفن    حي ، ولهططذا عأى بعض الفقهططاء   وف  وهو في الحقيقططة
وإن قط امة عحمه هللا  عال  فقال   ا ، ومن ذلطك مطا ذكع  انمطام ابنحتى يتقين موت   
ى من جبلمات فجأة كالمصطط بلع، أو َ َع َّ ، ان ظع به هذ  عو ، أو خائفاً من حعب أو سططَ

ََّ ، وذكع انمام النووي عحمه هللا  عال     62العحمطات ح   ي يقن مو طه ( ) فإن ي       َ
ئه ، واحتمُّ أن يكون ب  س     كتئه ، أو ا ةت أماةات  ف ع أو غيةو ،  بب  يكوَن ب  ِعلَّ

ة (لى اليقين بتكي ة الةانحئ وغيةو   . 61(أىِّ
سطططنة ،  66وق  أفا ت  عاسططة أجعيت في بعيالانيا ورططملت حاالت وفاة خحل         
رطططططططخصطططططططاً ( قط   فنوا أحياء ، أي كان مو هم ظاهعياً فقال ، وفي  6121ن ا ف بين أ

سططططنة كان يف عض أن  61رططططخصططططاً ( خحل  991هولن ا أنقذت جمعية خيعية حياة ا 
يط فنوا وهم أحيطاء ظنطاً بطأنهم مي ين ، كمطا أن جمعيطة مما لة في ألمانيا وفي غضطططططططون 

ك أن يواجهوا المصطططيع   أرطططخاص ( كانوا يل  ورططط 112خمس سطططنوات فقال أنقذت ا 
 . 62ذا ه

وق  كرف الالب الح يث أن ظاهعة الموت في األحوال العا ية  مع  حث          
 معاحل  
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 ( المعحلة األول     ب أ ب وقف القلب وال نفس .1ا
 ( المعحلة ال انية    وقف ال وعة ال موية .6ا
، وفي هذ  المعحلة يب أ ( المحلة ال ال ة   انقالاع وعو  األكسجين إل  األيضاء 3ا

سعيان الموت في األيضاء بال  عيج ، وأول األيضاء ال ي  موت هي الجملة العصبية 
ا الم  ، المخي  ، جذع ال ماغ ( ال ي  موت في غضون  قائ  مع و ات من  وقف 
وعو  األكسجين إليها ،  م يسعي الموت لبقية األيضاء يل  معاحل   فاوت من يضو 

موت جميع خحيا الب ن ا الموت الخلوي ( وهي المعحلة الخ امية إل  يضو ح    
 من معاحل الموت .

 ،الحاالت األخعى ، كانغماء م حً ونظعاً ألن يحمات الموت ق   ل بس ببعض        
فأن األصطططططططل أن ي عك إيحن الوفاة لألالباء ألنهم أيلم من غيعهم بعحمات الموت ، 

 62( ال ي يق ت في الكويت يوم ال ح اء  لحيا  اإلنس  انيئندو  اوهذا ما ان هت إليه ا 
(ن ( وجاء في  وصيا ها  ا م1981كانون ال اني ، ينايع  11هـ ا 1211عبيـطع اآلخع 

لفق ا  بمقت        او تي       ىي  الموت والعالم ات الدالكئ علي  كان على الدوام أمةار طبيار ، يبنٌ ا

ج َ  الالب 62(أحك ام م الي       ةعيئ ، وهذا هو  لعك له ال قعيع بوفاة الرطططططططخصيبل ، فأذا ول
انجعاء الم بع اليوم في مخ لف القوانين الالبية ال ي  قيا  ال صططططططعيل بال فن ورططططططها ة 

 البيب .وفاة بال قعيع الالبي الصا ع ين ال
فططأذا لم يكن هنططاك البيططب وقططَت الوفططاة وأمكن االن ظططاع عي مططا يحضطططططططع وجططب        

قن من الوفاة ، أما إذا خيف يل  الج ة من الفسطططا ل ، االن ظاع ليكرطططف يل  الج ة وي ي
أو كططانططت الوفططاة في مكططان نططاٍء أو منقالع ليس فيططه أالبططاء ، فيمكن حينئططذ  حعيع  قعيع 
 الوفاة اس نا اً يل  العحمات المععوفة من  وقف القلب وال نفس ونحو  ، كما ذكعنا 

 ـ تحديد  من الوفا  : 12
أهمية كبيعة في ك يع من المسططائل الرططعيية والقانونية ، م ل  ح ي  زمن الوفاة ل       

انعث والوصطططططية والعقو  والع ة وغيعها من المسطططططائل الم علقة بالوفاة ، ولهذا يجب 
 ي  ( مع  ح والسنئ ،والي  ة ،واليوم ،والس اعئ ،بالدقيقئ سطجيل زمن الوفاة ب قة ا 

ة من خحل العحمات ال ي وفا، وفي أغلب الحاالت يسطططططططهل مععفة زمن المكان الوفاة
لكن في بعض الظعوف الخاصطططططة ق  وبخاصطططططة منها  وقف القلب وال نفس،  ،ذكعناها

ي عططذع  حطط يطط  زمن الوفططاة بطط قططة ، كمططا هي الحططال في الكواعث الجمططاييططة ، والحططاالت 
الجنطائيطة ، والوفطاة في مكطان منقالع ين النطاس ، ففي هطذ  الحطاالت يمكن  حط ي  زمن 

ة ا الوفططاة من خ يططَّ ما ( أي يحمططات  Saprophytic Signsحل   بع العحمططات العء
ال حلطل ال ي  ظهع يل  الج طة رطططططططيئطاً فرطططططططيئطاً بعط  الوفاة ، ويعجع في هذا لألالباء ، 

، ألنهم أيلم بهذ  العحمات وأق ع المخ صططين بالالب الرططعيي إذا أمكن والسططيما منهم
( Lee Goffا  لٌ  وفعيي األلماني الالبيب الر يع يل   ح ي  زمن الوفاة ب قة و

الذين اه موا بمسطألة  ح ي  زمن الوفاة ب قة يلمية فائقة ، فق  أمض  ن أك ع األالباء م
هذا العالم الصططبوع معظم سططنوات حيا ه وهو يعاقب ج ث المو   وما يالعأ يليها من 

ة والبيئيحوال الجوية  غيعات مع معوع الزمن ، وق  جعب ذلك وعاقبه في رططططططط   األ
، و وصطططل من ذلك إل   عوة يلمية هائلة  رطططكل معجعاً مو وقاً لل حقي  في والمناخية
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أسططططباب الموت و ح ي  زمن الوفاة ، ومن أغعب ما اك رططططفه هذا العالم أن هناك أك ع 
ها ، وأولالحرطططططططعات ال ي   عطاقطب يل   حليطل الج طة وال هطامهانوع ( من  111من ا 

المنزلي العا ي ، فذباب اللحم ، فذباب الجبن ، فالسطططوس ،  الذباب األزع ،  م الذباب
وأخيعاً خنافس الرططططحم وأنواع من العناكب وال بابيع والنمل ، وق   وصططططل هذا العالم 

ما يسطططططططاي  عجال م،  قي  لزمن الوفاة في رططططططط   الظعوف بهطذ  الالعيقطة إل   حط ي 
 ، ، وزمن وقويه موتلرعييين في مععفة محبسات الالرطعالة والمحققين واألالباء ا

 . 68بحسب نوع الحرعات ال ي  وج  يل  الج ة حين اك رافها
 ـ ي اد  الوفا  : 13

ع  الالبيبل بع            ، أن ي يقَّن من حصططول الوفاة فعحً وهي بم ابة  قعيع البي يحعا
ت للوفاة ، وال يجوز للالبيب  وبع  أن يععف األسباب المبارعة وغيع المبارعة ال ي أ َّ

صطط اع رططها ة وفاة لميت لم يرططه  وفا ه ، وال لمن لم يفحص ج  ه ولم يععف أسططباب إ
وفا ه ، وفي حاالت الوفاة ال ي ال ي مكن الالبيب من  ح ي  أسططططططبابها ، أو يرطططططط به أن 
 كون الوفاة فيها ق  حصطططططلت ألسطططططباب جنائية ، يجب يل  الالبيب إيحم السطططططلالات 

من أجل  ح ي  أسطططباب الوفاة الحقيقية المخ صطططة لععض الحالة يل  الالب الرطططعيي 
بصططططوعة يقينية ، وذلك صططططيانًة لحقو  العبا  ، ألن رططططها ة الوفاة   ع ب يليها حقو  

 ي ي ة للميت وللذين لهم يحقة به أو بحالة الوفاة نفسها .
 ـ ت  ي  الميت وتكسيل  : 14

ن ألن ين الباقي إن  جهيز الميت و غسطيله فعض كفاية إذا قام به بعضهم سقال         
ع ن في الممات ، وين ب انسعايكف س ع اننسان واجب في الحياة فهو واجب كذلك بال

ب جهيز الميت إذا  يقن مو ه ، ويسطط  ن  من هذا من مات فجأة أو به م أو غع  فيجب 
 أخيع  ح   ي حق  من مو ه ، وكذلك من مات بجعيمة أو في ظعوف مرططططططط بهة فأنه 

 ج  ه من قبل الالبيب الرعيي لل حق  من أسباب وفا ه .يؤخع ح   يكرف يل  
والواجب في غسطل الميت معة واح ة ، ويس حب أن يغسل  ح اً بالماء والس ع         

أو مططا يقوم مقططامهمططا ، ويجعططل في األخيعة كططافوعاً أو غيع  من الاليططب إن أمكن ، 
، وإذا مات عجل بين واألصطططل أن يغسطططل العجالل العجاَل وأن  غسطططل النسطططاءل النسطططاَء 

نسطططططططوة أجطانطب ولم  وج  بينهنَّ امعأة من محاعمه ، أو ما ت امعأة بين عجال أجانب 
ولم يوجط  بينهم محعم لهطا اك ف  بطال يمم  ، وال خحف بين الفقهطاء أن للمعأة  غسطططططططيل 
زوجها إذا كانت ما  زال يل  يصطططططم ه قبل مو ه ، وذهب الحنفية في األصطططططل وهو 

َقةا  بيلل له أن ي زوج عوايطة ين أحمط   لها ألنَّ الموَت فلع  وج  أن يلَغسطططططططا
إل  أنَّه ليس للزَّ

َس  مت الفعقةل النََّظَع واللَّم  أخَ ها ، أو  بيل له أن ي زوج أعبعاً سطططططططواها ، ولهذا فق  حعَّ
، ويعى المالكية والرططططافعية وهو المرططططهوع ين  الحنابلة  69كما هي الحال في الالح 

  غسيل زوج ه إن هو أعا  . أنه يجوز للزوج
 الموت ي اد  : – 15
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لل الحعب رطططهي   ، وأما من هو في حكم الرطططهي  كالمبالون والمالعون والغعي  ال يلَغسطططَّ
لون وإن وع  فيهم  مما وع  ذكعهم في السططنة وصططاحب اله م والنفسططاء ونحوهم فيغسططَّ

 . 31لفظ الرها ة
ي ل يل  حيا ه من بكاء أو  حعيك ، أو حصل منه ما وإذا ما خعج الجنين حياً        

 . ظاهع الحياة،  م مات فأنه يغسليضو أو العف أو غيع ذلك من م
ويعى جمهوع الفقهاء ي م  غسيل الجنين الذي لم يبلا أعبعة أرهع من يمع          

  اخل العحم ولم ي بين خلقه .
إن حمل الجنازة فعض يل  الكفاية و رططييعها سططنة ، وينبغي  ـ          نا   الميت : 16

مَت ، ويكع  للمرطططططيعين عفعل الصطططططوت بالذكع وقعاءة  لمن  بع جنازة أن ياليل الصطططططَّ
القعخن وغيعهما .. وين ب لمن  بع الجنازة أال يعجع ح   يصطططططلي يليها ، ويرططططط عال 

سطط حب المكوث ين  للصططحة يل  الجنازة ما يرطط عال للصططحة من الهاعة ، فأذا  فن ي
 قبع  م ة ي يو فيها للميت .

 ـ دفن الميت : 17
المقبعة المخصططططصططططة لذلك ، ويكع  ال فن في هو أفضططططل مكان ل فن الميت إن         

ال اع ولو كان الميت صطططغيعاً ، ويحعم ال فن في المسطططج  ين  الحنابلة ويعى المالكية 
كعاه ه ، وا فقوا يل  أن الرطهي  يس حب أن ي فن حيث قل ل ، وي فن ب يابه ، وأجازوا 

لواحططط  إال واحططط  في القبع اجمع األقطططاعب في مقبعة واحططط ة ، وال يططط فن أك ع من 
، ويوضططع الميت في قبع  يل  رططقه األيمن م وجهاً للقبلة ، ويسطط حب  غالية لضططعوعة

القبع بسطططططا ع من قماا حين ال فن ، ألنه عبما ينكرطططططف ين  االضطططططالجاع فيظهع ما 
، ويحل يق   ،  eيس حب إخفـطططططططاؤ  ويقول واضعه   باسم هللا ، ويل  ملة عسول هللا 

الفعج بالم ع والقصب أو غيع ذلك كيح ينزل ال عاب  ويسوي اللبن يل  اللح  ، و س 
 يل  الميت ، ويكع  ال فن في  ابوت إال ين  الحاجة كعخاوة األعض .

وإذا  يت الحاجة ل فن الميت في صططن و  خرططبي جاز وق  صطط ع بهذا الرططأن         
ي ( المنعق ة ف8ين المجمع الفقهي انسططططططحمي بعابالة العالم انسططططططحمي في  وع ه ا

( الذي جاء فيه  1هـططط القعاع ا1211جما ى األول   2عبيع اآلخع إل   68الف عة من 
(ن الدفن فٌ ا ندوق (ذا ق ا د ب  التيب  بكية المسلمين كان حةامار ، و(ن لم يقاد ب  التيب  )

   31(م تدع  حا ئ ، فحيننذ   ببس ب ب م كان مكةورار ، ما ل

 ـ نقُّ الميت : 18
، وذهب اي  وفي فيه الة البل  جمهوع الفقهاء  فن الميت في مقبعةاألصططل ين          

، ومن ذلك مكان خخع إن كان النقل لغعض صطططططططحيلأك ع الفقهطاء إل  جواز نقلطه إل  
 يطاء واالسططططططط غفاع له نقلطه إل  مكطان قعيطب من أهلطه لمطا يح مطل من زيطاع هم لطه والط

ولو كان في البل  األول مقبعة ، ونقله من بل  غيع مسطططططلم إل  بل  مسطططططلم وال عحم يليه
 ، وير عال أن ال يؤخع  فنه أك ع مما ينبغي ح   ال   حلل ج  ه أن   عفن . سلمينللم

وكذلك بع  ال فن ال يجوز نقل الميت من مكان إل  خخع إال لغعض صطططططحيل ،         
كأن يكون ق   فن في مقبعة غيع المسطططططططلمين فينقل لي فن في مقبعة المسطططططططلمين ، وق  

كون نقل الميت واجباً إذا كان سي ععض في المكان الذي  فن فيه لحم هان أو إل  ما ي
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 36يسيء لحعم ه ، وينبغي أن   خذ االح ياالات ل ى نقله ح   ال  نفجع ج  ه أو   ف ت
. 

 ـ نبى القبة على الميت : 19
،  33النباأجاز الفقهاء نبا القبع يل  الميت إذا  يت ضعوعة مع بعة لهذا           

ينبا ويغسطططل، إال أن يخاف يليه  فأذا  فن من غيع غسطططل فق  ذهب الجمهوع إل  أنه
مل لة وق   ، ألن النبا، إال الحنفية وهو قول ين  الرطططافعية   إنه ال ينباال فسطط  في عك

فن قبل الصطحنهي ينها با ، وأجازوا النة يليه فيصل  يل  القبع  ون نبا، أما إذا  ل
غعاض إن كانت أغعاضطططاً صطططحيحة كما لو ظهع بع  ال فن أن الوفاة لغيع ذلك من األ

وقعت بفعل جنائي فيجوز نبا القبع واسط خعاج الج ة لل رطعيل ومععفة أسططباب الوفاة 
.. وغيع هذا من األغعاض المع بعة رعياً .. وإذا وج ت أالعاف ميت أو بعض ب نه 

 كفنت و فنت وال حاجة للغسل والصحة يليها .
أمطا نبا القبع بقصططططططط  السطططططططعقة ، وهي حاالت ليسطططططططت بالنا عة ، فق  ذهب          

الجمهوع إل  أن من نبا قبعاً بهذا القصطط  فهو سطططاع  و جعى يليه أحكام السطططاعقين 
إذا بلا ما يسطططعقه نصطططاب السطططعقة وذهب أبو حنيفة أنه ال  قالع ي  النباا ألن القالع 

فيه ، أما أكفان الميت فينفع منها رطططططططعع للزجع والع ع في المطال الذي يعغب الناس 
 . 32الناس فح يرعع فيه القالع

 ـ التع يئ : 20
مسطط حبة للمسططلم في كل مصططاب وبخاصططة في الموت ألنه من أيظم المصططائب         

 ططأ يعاً في النفس ، وجمهوع الفقهططاء يل  أن مطط  هططا  ح ططة أيططام ، وأن  كون بعطط  الطط فن 
جهيز الميت ، وألن وحرطط هم بع   فنه  كون أرطط  ألن أهل الميت يكونون مرططغولين ب 
 فكان ذلك الوقت أول  بال عزية .

 ـ الوفيات ال ماعيئ : 21
ليس من النطا ع أن يموت يط ة أرطططططططخطاص في حطا  طة واح ة كالغع  وحوا ث         

 ، بلا، ولم يعلم أيهم مات قبل اآلخع، فح يعث بعضطططططهم من بعضالسطططططياعات ونحوه
 .  وع  ه األحياء يل وزع  عكة كل منهم 

 ـ  ياة  القبوة : 22
  اا إني  eمن وبة للعجال ، واسططط حسطططنها بعضطططهم للنسطططاء ، لعموم قول النبي         

كم بططاآلخعة (( عل َذكا هططا  ططل كنططتل نهي لكم ين زيططاعة  القبوع  فزوعوهططا فططأنَّ
، ألن زيططاعة   31

القبوع  ذكع بالموت و عق  القلب ، و رطططعع المعء بقيمة الحياة وأن يليه أن يق م فيها 
 العمل الصالل ألنه صائع إل  الموت مهما الال به العمع !

 ـ عود  الحيا  بعد الموت : 23

                                                 
، اجملمكع شرا املةذا لل كوي  1/431قي  لى الشرا الكاث ، حاشية الدسك  3/339حاشية رد احملتار البر  ابدير  لى الدر املتتار  - 33
 ،  3/389، املغين ص  الشرا الكاث  5/323

 . 5/323، اجملمكع لل كوي  3/553، املغين البر قداصة  1/344، صغين احملتاا  1/423حاشية ابر  ابدير  - 33
 . 4/138،  شاة الق اع  4/194، صغين احملتاا  4/342، الدسكقي  5/131فتح القدير  - 34
 1542وابر صاوة  914، واللصذي  1113، وأمحد  1433أخروه صسلم  - 35
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إذا  يقن موت اننسان فح يمكن ألح  ـطططططط غيع خالقه ـطططططط أن يعي   إل  الحياة ال نيا      
َ   ططانيططة مهمططا أ يي الَمو  ا نحنل نلح   (و ي من يلم وقوة، وفي هططذا يقول هللا  عططال    اإنططَّ

وق  أوع  القعخن الكعيم قصص أناس يا وا للحياة بع  الموت يل  سبيل  ، 16سوعة يس 
 المعجزة ، ومن ذلك  

وِرٌ ىاويئه على أَْو كالَّذي َمةَّ على قةيئإ )( قصططة الذي أما ه هللال مائة يام  م بع ه 1ا
سطططططوعة  (  هللاَ مانَئ عامإ ثمَّ بعَث عةوي     ِ ا ، قاَُّ أَنَّى ي حيٌ رذو هللا  بعَد موتِ ا ، فبَماتَ 

 . 619البقعة 

ْم ألوفه َحَذَة الموِت فقاَُّ )( قصة 6ا ل  م هللا  موتوا ثمَّ الذيَن ىة وا مـ    ن دياِةِرم ور 
م  . 623سوعة البقعة  (أَحيار 

ذِن )   وأحيٌ الموتى بإ ي نبي هللا ييس  يليه السحم لمو   يل  ي( قصة إحياء ا3ا
 . 29سوعة خل يمعان  (هللاِ 

وفي هطذا القصطططططططص القعخني بيطان لالحقطة القط عة انلهيطة في قضطططططططيطة الحياة          
والموت ، فأن كانت سطططنة هللا في خلقه ق  قضطططت أن الذي يموت ال  عو  له الحياة في 

نَّة ال  سططططعي هذ  ال نيا ، وأن  إيا ة الحياة ليسططططت في مق وع المخلوقين فأنَّ هذ  السططططء
يل  الخال  سططبحانه ، ألنه كما أوج  الحياة من  َيَ ٍم فأنه سططبحانه قا ع أن يعي  الحياة 
ماوات  وال في األَعض  (( سطططوعة  ج َز ل من رطططيٍء في السطططَّ لمن فق ها اا وما كاَن هللال ل يلع 

 . 22فاالع 
وأما العو ة إل  الحياة يوم القيامة فهذ  مسألة أخعى  خ لف ين العو ة إل           

الحياة معة أخعى في هذ  ال نيا ، فأن بعث البرع يوم القيامة أمع ال عيب فيه وفي هذا 
م  يوَم القياَمة   لبع ون (( سوعة  كل يقول هللا  عال    اا  مَّ إنَّكم بعَ  ذلَك لميا ون *  مَّ إ نَّ

 12ـ 11منون المؤ
 ( : Cadaverـ ال ثئ )  24

هي جسطططط  الميت ، وق  نص الفقهاء يل  الهاعة اننسططططان حياً ومي اً ، وا فقوا          
يل  حعمططة الج ططة ويطط م جواز االي طط اء يليهططا أو العبططث بهططا أو إهططان هططا أو ال م يططل 

،  32(ككس  ةو حيار )كس  ة  عاِم الميِت    صططل  هللا يليه وسططلم، لما وع  ين النبي 32بها
 . 38وحعموا كذلك بيع الج ث واأليضاء صيانة لها من أن  كون موضعاً للم اجعة

أرطططططططكطال االي  اء يل  ج ث  أن ننبطه هنطا إل  رطططططططكطل غيع نطا ع منال يفو نطا و      
المو  ، وهو والء األموات ومجامع هم، وهو حعام ال عيب فيه، بل هو أرططططططط  حعمة 

 .باألحياء  امن الزن
كل خخع من أرطططكال االي  اء يل  الميت  وهو سطططعقة بعض أيضطططائه ، إما وهناك رططط
معيض مح اج لها ، وكح العملين  صعليمي ، وإما به ف زعاي ها في رطططططططخبهط ف  

غيع جطائز ألن فيطه ان هطاكاً لحعمة الميت ، إال إذا أذن الميت بذلك قبل وفا ه ، أو أذن 
 .رعيياً مع بعاً  أولياؤ  إذناً 

                                                 
 هر32/8/1394( الصادرة  ر هيئة  اار العلماء ك اململكة العربية السعكدية ك 41انظر نص اللتكه ) رقم  - 34
صر حديث أ  املؤص    ائشرررررررررررة رضررررررررررري اهلل   ةا ، وأخروه صالك ك  1425، وابر صاوة  33113، وأمحد  3193داود  أخروه أبك - 31

 ،  ثاملكطأ بللظ : )  سر  ظم املسلم صيتاا  كسره وهك حي ، اعين رر  ائشة رضي اهلل   ةا رر ك اإل( ( وقد حسه ه السيكطي ك اجلاص  الصغ
 . 4ا 
 345  ، صقالة د. حممد نعيم ياس  : حكم بي  ا،  اء اآلدصية ، ص 1981، الككيم  1عدد ثلة احلقكق ، ال - 38
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ال  نفي إجعاء بعض المماعسطططططات المرطططططعوية يل  ج  ه إذا ما  يت وحعمة الميت 
 (Mummificationضطططططططعوعة رطططططططعييطة لطذلطك ، وقط  أجطاز الفقهاء  حنيال الج ة ا

 . و رعيحها برعوال
 ـ ما يتبقى من ال سد بعد الموت : 25
إذا مات ابن خ م  حلل جسطط   كله ويا   عاباً إال الفقعة األخيعة من العصططعص ا       

Coccyx فأنهاخخع فقعة في أسطططفل العمو  الفقعي، وهي  سطططم  يجب الذنب ( أي ، 
 ليَس من اإلنس   ان ي   ٌ ه ( )فقال    صطططل  هللا يليه وسطططلم،ال  فن  ، كما أخبع النبيء 

َنِب ، ومن  ي   ب  الَىْلق  يوَم القيامئِ يبلى ، (  عام ار واحدار ورو َعْ ب  الذَّ ، وفي  39(ةكَّ
لِقَ من  )عواية    ب( ى   .   وفي  ي َةكَّ

 
 

***

                                                 
 12213، وأمحد  4354، وابر صاوة  5353والللظ له صر حديث أيب هريرة رضي اهلل اعا!   ه ، وصسلم  4554أخروه الاتاري  - 39
. 
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