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 املقدمة 
طب الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم ،والصالة على سيدنا محمد سيد االولين واالخرين.اما بعد :فان مما ال شك اهمية الفقه واهمية ال    

لة  مسأفي حياة الناس ،وان من المسائل التي لها مساس بحياة الناس ولها مكانة بالفقه والطب مسالة توريث الذين خفي علينا وقت موتهم وهذه ال
من المسائل التي اختلف فيها القدماء ، ولكن هل يستطيع الطب بما توصل اليه من تقدم ان يحسم مسالة هذا الخالف بين الفقهاء ام ال  
  يستطيع ذلك ، هذا ما سادرسه في هذا البحث .ومما يجدر االشارة اليه ان موت المتوارثين ان علم السابق فان الالحق يرثه باالجماع، وان

 نهما ماتا سوية فال توارث بينهما باألجماع كما سياتي ،بقي ان نقول هل يستطيع الطب ان يحدد موت السابق من الالحق ام ال .علم ا
ان هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والصعبة النه يجمع بين الفقه والطب،اضافة الى ان  المسالة من المسائل غير  مشكالت البحث :

 المشهورة . 
تكون اهمية البحث من اهمية موضوعه وموضوع بحثي  له عالقة بين الفقه والطب حيث توجد مسائل خالفية هل استطاع   حث :أهمية الب

لك احكام  العلم والتقدم ان يكون له القول الفصل في هذه المسائل وهي مثيرة منها احكام الجراحة واالثار المترتبة عليها وغيرها من المسائل وكذ
 اطها بالطب وتتلخص اهمية البحث فيما ياتي  الجنايات وارتب

 ــ مسالة اعتماد قول الطبيب الشرعي في تحديد وقت الوفاة من المسائل المهمة التي لم تدرس فيما اعلم . 1
 ـ ينبني على معرفة هذه الرسالة اذا استطاع العلم تحديد وقت الوفاة ترجيح احد القولين التي اختلف فيها الفقهاء .2
 ق الفائدة العلمية المرجوة من هذا البحث .ــ تحقي3
 ــ  الطبيب العدلي اذا لم تبين له االحكام الشرعية فانه سيلجا الى القوانين الوضعية. 4
 وقد تظمت خطة البحث ما يلي : 

 المطلب االول :التعريف بمفردات البحث
 اوال :تعريف االعتماد لغة واصطالحا.

 ثانيا :تعريف الطبيب الشرعي.
 ا: تعريف الطب لغة واصطالحا.ثالث

 رابعا:تعريف الميراث لغة واصطالحا.
 خامسا :تعريف الهدمى والغرقى. 

 المطلب الثاني :مشروعية الطب الشرعي ،واقسام الطب وعالمات الموت .
 المطلب الثالث:حكم ميراث الهدمى والغرقى. 

 المطلب الرابع:تحديد وقت الوفاة بالطب الشرعي.
 والخاتمة التي توصلت اليها ثم ختمت بالمصادرثم ذكرت النتائج 

 املطلب االول :التعريف مبفردات عنوان البحث 
 اوال: تعريف االعتماد لغة واصطالحا . 

ْيِء اتََّكَأ، َواْعَتَمَد َعَلْيِه ِفي َكَذا اتََّكلَ  اوال: تعريف االعتماد لغة :  .(1) االعتماد مصدر اْعَتَمد واالعتماد َعَلى الشَّ
ْيء واالستناد ِإَلْيِه َمَع حسن الركون    ْيء َوَعِليِه اتكأ، َوُيَقال اْعتمد فاَلنا َوَعِليِه اتكل َوا(2)واالعتماد هو اْلَقْصد ِإَلى الشَّ ْيء َقصده  اْعتمد الشَّ لشَّ

 .(3)وأمضاه ُيَقال اْعتمد اأْلَمر َوافق َعَلْيِه َوأمر بإنفاذه
 .(4)واالعتماد يكون في االعيان واالذهان ،والمراد هنا االعتماد الذهني 

اجد تعريف لهذه العبارة في مصطلح الفقهاء القدامى اال انه يوجد تعريف عند علماء االقتصاد تعريف االعتماد    :لم   تعريف االعتماد اصطالحا
بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة    المستندي :

 .(5) بالعملة المطلوب السداد بها
 ويمكن تعريف :اعتماد قول الطبيب الشرعي: بانه مستند خطي صادر من المستشفى لبيان وقت الموت او سببه او لتوثيق حاالت االعتداء . 

 ثانيا: تعريف الطب لغة واصطالحا :
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 . (6) َطبَُّه، طّبًا إذا داواه : يقال والطب بطاء مثلثة هو عالج الجسم، والنفس،  : الطبيب مأخوذ من الطباوال :تعريف الطب لغة : 
وقال في معجم مقاييس اللغة: الطاء والباء أصالن صحيحان، أحدهما يدل على علم بالشيء ومهارة فيه. واآلخر على امتداد في الشيء  

 واستطالة. 
 (7)فالطب، وهو العلم بالشيء. يقال رجل طب وطبيب، أي عالم حاذق 

وتأتي  الطب: الدأب والشأن والعادة والدهر. يقال: ما ذاك بطبي أي بدهري،وعادتي وشأني.وتستعمل    الرفيقوالطب بمعنى الرفق. والطبيب  
 .(8)فالن مطبوب: أي مسحور: مادة طب في اللغة بمعنى سحر فيقال

 .(9) :عالم بعلم يعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد  : تعريف الطبيب اصطالحاثانيا
 .(10) وعرف ايضا : علم بأحوال بدن اإلنسان يحفظ به حاصل الصحة، ويسترد زائلها

الطبيب الشرعي هو طبيب يزاول لدى المحاكم وظائف الخبير او المستشار في شأن الطب الشرعي على   :  (11)ثالثا: تعريف الطبيب الشرعي
 .(12) او امور اخرى وجه الخصوص فيما يعني  بتقدير وقت الوفاة او تشريح الجثة بعد الموت بحادث عنيف 

:العلم الذي يمثل العالقة بين الطب والقانون ، وترتكز هذه العالقة على ما يحتاجه القانون من الطب وبالعكس    ويمكن ان يعرف ايضا :بانه 
(13). 

   رابعا :تعريف الميراث لغة واصطالحا:
  اذا انتقل المال الى الوارث   ُت الشيَء من َأبي َأِرُثهَوِرَث فالٌن َأباه َيِرُثُه ِوراَثًة وِميراثًا. وَأْوَرَث الرجُل َوَلَدُه مااًل ِإيراثًا َحَسنًا،وتقول: َوِرْثُت َأبي َوَوِرثْ 

 (.15)  ُق َهّمًا، وأورثته الُحمَّى َضعفًا فَوِرَث َيِرثُ واالرث :اإلبقاُء للّشيء.. ُيوِرُث، أي: ُيبقي ميراثًا. وتقول: أورثه الِعش.(14)
 الميراث في االصطالح: 

.وقد يقال: )هو معرفة من يرث ومن ال يرث  (16) أما علم الميراث فهو: )مجموعة قواعد من الفقه والحساب يعرف بها من يرث ومن ال يرث(
 .(17)وما لكل وارث(

فيكون المراد بهذا المصطلح في علم    (18): هم من عمي واخفي عنا وقت موتهم وجهلنا المتقدم منهم عن المتاخرخامسا: الهدمى والغرقى
 .(19) المواريث المتوارثون الذين التبس زمن موتهم كمن مانوا بحادث عام كالغرق والهدم والحرق واالنقالب وكقتلى المعارك وضحايا االختطاف  

 ب الشرعي واقسام الطب وعالمات املوت.املطلب الثاني :مشروعية الط
اوال :مشروعية الطبيب لشرعي :لقد جاءت في االسالم عدة ادلة تبين اهمية الطب الشرعي فمثال من االدلة التي تشير الى تحديد سبب  

 الوفاة منها : 
  مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث  نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب   ىب  ٹ ٹ ُّ  اوال:

 .(20)  َّ  َّ ىل مل يك ىك
ِهُم اْلَوِحيَد ِلَيِرُثوا َعمَُّهْم َوَطَرُحوُه ِفي َمِحلَِّة َقوْ   الداللة :وجه    ِهْم ُبْهَتاًنا  َوَذِلَك َأنَّ َنَفًرا ِمَن اْلَيُهوِد َقَتُلوا اْبَن َعمِّ ٍم َوَجاُءوا ُموَسى ُيَطاِلُبوَن ِبَدِم اْبِن َعمِّ

 .(21)َيْضِرَب اْلَقِتيَل ِبَبْعِض ِتْلَك اْلَبَقَرِة َفَيْنِطَق َوُيْخِبَر ِبَقاِتِلهِ َوَأْنَكَر اْلُمتََّهُموَن َفَأَمَرُه َّللاَُّ ِبَأْن 
فالطب الشرعي وسيلة من وسائل اثبات الموت او طريقة الموت او وقت الموت وكذلك إلثبات االعتداءات او االمراض او غيرها ؛ فكما ان  

 لطب الشرعي وسائل لمعرفة القاتل . ظرب الميت في اآلية لمعرفة القاتل كذلك توجد في ا
 تانيا :من االيات التي يستدل بها على من هو البريء من المتهم هذه االية 

 زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّ  قوله تعالى 
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ريٰى ين ىن نن من
 (.22)  َّ  َّ جع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
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عي  وجه الداللة: ان الشاهد في قصة سيدنا يوسف اخذ بالعالمات في بيان من المتهم وهذه العالمات وامثالها هي من يعتمد عليها الطبيب الشر 
.ومن هنا تظهر اهمية الطب الشرعي ، فلو لم يكن هناك طب شرعي الزدات اساليب المجرمين، فالكشف عن وقت الوفاة له اهميته بالنسبة (23)

 رثة وغيرها .للو 
 ثانيا: اقسام الطب :

الطب الوقائي الى فروع طب المجتمع ويعتبر هذا القسم من االقسام االساسية التي تهدف الى توقع االمراض ومنعها    :يتبع  الطب الوقائيــ  1
 قبل حدوثها ،كما تهدف الى رفع المستوى الصحي للجماعات قبل االفراد ،وهذا النوع من الطب له مهام موكلة اليه اهمها :

 يع حين حدوثها .ــ الوقاية من حدوث االوبئة والتدخل السر 1
 ــ تحسين الصحة العامة للمجتمعات البشرية .2
 .(24) ــ الحفاظ على جودة الحياة لألشخاص االحياء والمرضى 3
:هو محاولة السيطرة على المرض والتخلص منه وهو المرحلة التي تلي عملية تشخيص المرض ،والهدف الرئيسي للعالج الطب العالجي  ــ  2

 والمسببات للمرض . وازالة جميع االعراض 
 .(25):ونعني بها توفير ما يمكن توفيره من القدرات البدنية لتتوافق مع الطبيعة الطب التأهيليــ 3

 ثالثا: :اقسام الطب الشرعي 
تأكيد الطبيب   أواًل : قسم معرفة حالة الوفاة الطبيعية: فيجب التأكد من حصول الوفاة بواسطة الطبيب العدلي قبل اصدار أي وثيقة وفاة ، وبعد

 لوقوع الوفاة يصدر من المستشفى ما يسمى شهادة بالوفاة. 
يعتبر التشريح من اهم موضوعات الطب العدلي وخاصة في جرائم القتل العمد ، حيث يتوقف عليه في    ثانيًا: قسم التشريح الطبي الشرعي ،

 حاالت عديدة في اثبات الجريمة ، فالطبيب يساعد المحكمة في معرفة سبب الوفاة والوسيلة المستعملة في ارتكاب .
خبراء االختصاصيين وهم خبراء الطب العدلي لفحص الجروح والضربات ، ثالثًا : قسم الجروح والضربات فقد يحتاج القاضي الى االستعانة بال

عا  وكذلك مساعدته في تقدير مدى خطورة الجريمة المرتكبة الجل تحديد مسؤولية الفاعل الجنائية وكذلك تحديد ظروفها تشديدًا او تخفيفًا تب
 لمجني . لنوع الجروح او االصابة وموضوعهما وتركهما اثارًا او عجزًا في جسم ا

: يبرز دور الخبير الطبي في مساعدة السلطة القضائية في تحديد حاالت االجهاض العمدية من غيرها ، رابعًا : قسم االجهاض واالسقاط 
 حيث يكون في حاالت متعددة ، فقد يكون اجهاض متعمد ، كما قد يكون في ظروف اخرى اجهاضًا عالجيا . 

ة الطبية العدلية اهمية كبيرة في اثبات وقوع االفعال الجنسية او نفيها ، وكذلك معرفة االمراض التي  للخبر :خامسًا : قسم الجرائم الجنسية  
 . (26)تسببها ، االفعال الجنسية وهي امراض معدية

 ثالثا :عالمات الموت
 هناك ثالث عالمات اساسية تدل على حصول الموت 

عدم سماع نبضات  ضربات القلب في الجهة اليسرى،ولكن عند حصول شك يحسن ربط ــ توقف الدورة الدموية بانعدام النبض في الشرايين،و 1
    (27) طرف االصبع  فاذا كانت الدورة الدموية مستمرة يالحظ شحوب لون الجلد واحتقان االصبع بلون ازرق او احمر قاتم 

لرؤية حركتها المنتظمة الدالة على التنفس ،ويمكن اجراء اختبار بوضع مرأة نظيفة امام   ــ توقف التنفس : ذلك يعرف بمالحظة الصدروالبطن2
 (. 28)االنف والفم فاذا تغيمت دل على وجود التنفس ، او وضع ريشة فاذا تحركت دل على وجود الحياة  

ويظهر ذلك بغياب المنعكسات )منعكس الركبة والبطن والقرنية ( ،اما توقف نشاط الدماغ فيتم   ــ توقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ :3
 .(29)الكشف عنه بتخطيط كهربية الدماغ 

 املطلب الثالث : حكم مرياث اهلدمى والغرقى :
   مس حاالت :تحرير محل الخالف :البد من حصر مسائل ميراث من عمي علينا وقت موتهم وهذه المسائل ال تخرج عن خ
 الحالة األولى : أن يعلم موت األول فيرثه المتأخر إجماًعا، الن من شروط االرث تحقق حياة الوارث وقد وجد. 

 .  (30)الحالة الثانية : أن يعلم موتهم جميًعا في وقت واحد ، فال يرث بعضهم من بعض إجماًعا
 أن ال يعلم تأخر وال تقدم . الحالة الثالثة :
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 الرابعة : أن يعلم ثم ينسى .
 (.31) الخامسة : أن يجهل عينه 

 ففي الحاالت الثالث األخيرة قد اختلف اهل العلم الى قولين : 
رث وهو  :  ال يرث بعضهم من بعض، وإن كل واحد منهم يستقل ورثته االحياء بميراثه دون من مات معه، لفقد أحد شروط اإل القول االول

َوِبِه َقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد  (32) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وممن قال به أبو بكر الصديق، وزيد، ومعاذ، وابن عباس، والحسن بن علي
، َوَراِشِد ْبِن َسْعٍد، اْلَبْصِريِّ ، ، َواْلَحَسِن  ، َواأْلَْوَزاِعيُّ َناِد، َوالزُّْهِريُّ الزِّ َوَأُبو  ُعَمْيرٍ   اْلَعِزيِز  المذاهب الحنفية    ( 33) َوَحِكيِم ْبِن   ( 35)والمالكية(  34) ومن 

 (37) وهو رواية عند الحنابلة  ( 36) والشافعية
ووجه هذا القول ان من شروط الميراث تحقق حياة  الوارث عند موت الموروث وهذا الشرط ال يمكن تحققه الن موتهم عمي علينا فلم نعلم  

 ( 38) الالحق؛واذا لم نعلم المتاخر من المتقدم ال نستطيع توريث بعضهم من بعض السابق من 
ماله دون    (39) : ان الغرقى والهدمى ونحوهم يرث بعضهم من بعض من امولهم القديمة دون الحديثة بمعنى انه يرث من تالد  القول الثاني

، ومن التابعين  إَياِس ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  (40) طريفه ْعِبيِّ ، َوُشَرْيٍح، َوِإْبَراِهيَم، َوالشَّ اْلُمَزِنّي، َوَعَطاٍء، َواْلَحَسِن، َوُحَمْيٍد  وهو َقْوِل من الصحابة ُعَمَر، َوَعِليٍّ
ِ ْبِن ُعْتَبَة، َواْبِن َأِبي َلْيَلى، َواْلَحَسِن بْ  ِن َصاِلٍح، َوَشِريٍك، َوَيْحَيى ْبِن آَدَم، َوِإْسَحاَق َيِرُث َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض. َيْعِني ِمْن ِتاَلِد َماِلِه  اأْلَْعَرِج، َوَعْبِد َّللاَّ

 (42) وهو القول الثاني للمذهب الحنبلي  (41)ُدوَن َطاِرِفِه، َوُهَو َما َوِرَثُه ِمْن َميٍِّت َمَعُه 
 االدلة ومناقشتها :

 ادلة القول االول 
َقْوِل َزْيَد  :ان عدم التوريث هو السلف الصالح ،وهكذا حكموا في اهل اليمامة  فقد روي َأنَّ َأَبا َبْكٍر َقَضى ِفي أَْهِل اْلَيَماَمِة ِمْثَل     دليل االولال

 .(43)ٍض«ْبَن َثاِبٍت: »َورََّث اأْلَْحَياَء ِمَن اأْلَْمَواِت , َوَلْم ُيَورِِّث اأْلَْمَواَت َبْعَضُهْم ِمْن َبعْ 
ُيَورِِّث اأْلَْمَواَت َبْعَضُهْم ِمْن    :وكذلك جاء عن التابعين : فقد ورد َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز: »َأنَُّه َورََّث اأْلَْحَياَء ِمَن اأْلَْمَواِت , َوَلمْ   الدليل الثاني

 .(44) َبْعضٍ 
نَّةُ   .(45) ِبَأْن َيِرَث ُكلُّ َميٍِّت َواِرَثُه اْلَحيَّ , َواَل َيِرُث اْلَمْوَتى َبْعُضُهْم َبْعًضا« وكذلكَ جاء عن  الزُّْهِريِّ , َقاَل: »َمَضِت السُّ

ْيَحَتاِن ِفي ُهَما َماَت َقْبَل َصاِحِبِه، َفَلْم َتِرْثُه الطَِّريِق، َفَلْم ُيْدَر َأيُّ   وكذلك جاء َأنَّ ُأمَّ ُكْلُثوِم ِبْنَت َعِليٍّ ُتُوفَِّيْت ِهَي َواْبُنَها َزْيُد ْبُن ُعَمَر، َفاْلَتَقْت الصَّ
 .(46) َوَلْم َيِرْثَها 

كِّ ِفي َشْرِطِه، َوأِلَنَُّه َلْم ُتْعَلْم َحَياُتُه : َوأِلَنَّ َشْرَط التَّْوِريِث َحَياُة اْلَواِرِث َبْعَد َمْوِت اْلَمْوُروِث، َوُهَو َغْيُر َمْعُلوٍم، َواَل َيْثُبُت التَّوْ الدليل الثالث ِريُث َمَع الشَّ
 .(47) َوَضَعْتُه َميًِّتا،ِحيَن َمْوِت َمْوُروِثِه، َفَلْم َيِرْثُه، َكاْلَحْمِل إَذا 

، َوأِلَنَّ َتْوِريَث ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما َخَطٌأ َيِق ي  الدليل الرابع  كِّ ًنا؛ أِلَنَُّه اَل َيْخُلو ِمْن َأْن َيُكوَن َمْوُتُهَما َمًعا، :أِلَنَّ اأْلَْصَل َعَدُم التَّْوِريِث َفاَل ُنْثِبُتُه ِبالشَّ
اِبِق ِباْلَمْوِت َواْلَميِِّت َمَعُه َخَطٌأ َيِقيًنا،َأْو َسَبَق َأَحُدُهَما بِ   . (48)ِه، َوَتْوِريُث السَّ

 (49) :ان من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عن موت المورث وهذا الشرط غير متحقق هنا الدليل الخامس
 والغرقى يرث بعضم من بعض من تالد ماله دون طريفه.  ادلة القول الثاني : )القائلين ان الهدمى

: استدلوا بحيث رواه اياس رضي هللا عنه  عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه سئل عن قوم وقع عليهم بيتهم فقال )يرث بعضهم الدليل االول 
 ( 50)من بعض (

ِحيُح َأنَّ َهَذا إنََّما ُهَو َعْن إَياٍس َنْفِسِه، َوَأنَّ   (51)َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - ُه ُهَو اْلَمْسُئوُل، َوَلْيَس ِبَراِوَيٍة َعْن النَِّبيِّ َوالصَّ
 لم اعثر عليه في كتب الحديث 

: َوَقَع الطَّاُعوُن َعاَم َعَمَواٍس، َفَجَعَل أَْهُل اْلَبْيِت َيُموُتوَن َعْن آِخِرِهْم، َفكُ  ْعِبيُّ .  - َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه    -ِتَب ِفي َذِلَك إَلى ُعَمَر،  استدلوا بما َقاَل الشَّ
 . (52)ِمْن َبْعٍض َفَكَتَب ُعَمُر: َأْن َورُِّثوا َبْعَضُهْم 

 53:نقل عن بعض الصحابة  انه ورث بعضهم من بعض الدليل الثاني 
ث الدليل الثالث :ان عدم التوريث خطا الن مما ال شك فيه وجود متقدم ومتاخر في الموتى ومن المعلوم ان يرث المتاخر لمتقدم وعدم التوري

 (.54) صاحبه هو منع حق من الوصول الى  
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: والذي يبدو من عرض  االدلة ومناقشها ان الراجح هو القول االول القائل بعدم ثوريث بعضهم من بعض لقوة االدلة التي استدلوا  بها  الرتجيح
 وهللا اعلم . 

 املطلب الرابع:حتديد وقت الوفاة بالطب الشرعي
 تظهر على الجثة بعد الوفاة تغيرات لها داللتها الطبية على وقت الوفاة ومنها  

ـ الرسوب الدموي :هو تلون الجسم باللون االحمر البنفسجي عادة في االماكن المنخفضة من الجسم  بسبب تجمع الدم في االوعية الدموية  ـ1
 العيرة نتيجة جاذبية االرض،وتبدا عملية الترسب الدموي بعد توقف القلب عن العمل.

عتين على هيئة بقع تلون منتشر في االماكن المنخفضة ثم تتوسع هذه البقع ـــ وقت ظهورها :تظهر على الجثة بعد حوالي نصف ساعة الى سا 
 ( ساعة. 1121ــ8حتى تشمل اغلب الجسم بحدود ) 

 الداللة الطبية على الرسوب الدموي 
ضح نذكر  ظهورالسوب الدموي داللة اكيدة على حصول الوفاة ؛اال انه  قد توجد بعض االسباب التي تودي الى عدم ظهور الرسوب بشكل وا 

 منها: 
 ــ حاالت الحروق الشديدة.1
 ــ حاالت الوفاة لالشخاص ذي البشرة السوداء .2
 ــ حاالت النزف الدموي الشديد .3
 (55)ــ حاالت الوفاة بسبب تجرثم الدم 4

رث وحياة الوارث وعمليا ان تحديد وقت الوفاة امر في غاية االهمية لمعرفة وقت من يرث ممن ال يرث لتوقف الميراث على معرفة موت المو 
 يعتمد الطبيب العدلي على عدة امور منها )برودة الجسم ،ثم تلون الجسم ،والتصلب ( وهناك امور قد تضاف الى ما سبق منها 

 ساعات.  8ــ  6ـــ اذا كان الجسم ساخن رطب بدون تلون  يكون الموت من 1
 ساعة.  12وفاة اكثر من ـــ جسم دافيء، نصلب وتلون يزول بالضغط  يكون  تاريخ ال2
 ساعة . 24ــــ اذا كان الجسم بارد وصلب ومتلون ال يزول بالضغظ تكون الوفاة اكثر من 3
 ساعة .  36ــ اذا كان تصلب شديد مع خضار في اللون تكون الوفاة اكثر من 4

 تحديد وقت الوفاة بالرسوب الدموي  
 الوفاة لكن بشكل تقريبي وليس بالتحديد.يمكن للرسوب الدموي ان يعطي فكرة اولية عن وقت  

ــ برودة الجسم :في حالة حدوث الوفاة تتوقف في الجسم العمليات التي تنبعث عنها الحرارة في الجسم ،ويبدا الجسم عادة بعد توقف هذه 2
ستمر الجسم في فقد حرارته وانخفاضها وغالبا ي37،7و  36،8العمليات في فقد حرارته الى الوسط المحيط بالجسم ، وحرارة الجسم لحضة الوفاة   

 حتى تتساوى مع درجة حرارة الوسط الحيط بها .
ماد  تحديد وقت الوفاة ببرودة الجسم:يعتمد على  مقدار االنخفاض في درجات حرارة الجسم في تحديد وقت الوفاة  التقريبي ،لذا ال يمكن االعت

 (56)  على هذا االنخفاض كمعيار دقيق في تحديد وقت الوفاة
وقد تتاثر حرارة الجسم بعد الوفاة بالعديد من العوامل الخارجية ،التي بعضها يبطىء من معدل االنخفاض والبعض االخر يسارع في هذا  

 االنخفاض ومنها 
ت درجة الحرارة  ــ درجة حرارة المحيط فاذا كانت درجة حرارة المحيط منخفضة فانها تؤثر على معدل انخفاض درجة حرارة الجثة ،اما اذا كان1

 مالتفعة فانها تبطىء من معدل انخفاض حرارة الجثة 
 ــ المالبس واالغطية على الجسم :فكلما كانت المالبس على الجثة كثيرة  كان انخفاض درجات حرارة الجثة بطيئا . 2
الحرارة بطيئا .داللة برود ة الجسم على وفت  ــ وهناك عوامل تتعلق بالجثة نفسها :منها حجم الجسم فكلما كانت الجسم بدينا وسمينا كان فقد3

؛خصوصا ان برودة حاالت  الوفاة :ان عالمة برودة الجسم تعد عالمة على حصول الوفاة اال انه ال يمكن االعتماد عليها لمعرفة وقت الوفاة 
وي الغيبوبة ، لذا نرى ان بردودة الجسم  الجسم قد تحصل في بعض الحاالت المرضية قبل حصول الوفاة  ؛مثل الصدمة الناتجة من النزف الدم

 تعد عالمة احتمالية لحدوث الوفاة وليست عالمة على تحديد وقت الوفاة  
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   -ــ التيبس الموتي :هو تصلب عضالت الجسم 3
وهو عبارة عن تيبس صلب في عضالت الجسد بعد الموت او بمعنى آخر هو تصلب العضالت اإلرادية والالإرادية للجثة  أ. معنى التيبس ،   

 نتيجة للتحلل الكيميائي وتلف مادة ثالث فوسفات اإلدينوزين الذي يحصل تدريجيا بعد فترة االرتخاء األولي للعضالت . 
ت الجسم وسبب ظهوره هو تلف مادة ثالث فوسفات اإلدينوزين وتحولها إلى مركب وعرف أيضا بأنه تغير كيميائي ينتج عن تصلب عضال
 فسفوري متيبس يساعد على تصلب ألياف العضالت .  

ساعة بعد الموت ، ويستمر التيبس الرمي الكامل بالجثة لفترة   12- 6وتتضح معالم التيبس الرمي بعد ساعتين من الموت ويكتمل في حدود  
ساعة أخرى في الجو    12ساعة في الجو البارد ، ثم يبدأ في الزوال تدريجيا في حدود    36ألحيان لفترة تصل إلى  ساعة وفي بعض ا  12

العين ثم ينتشر في العضالت الصغيرة للوجه ثم الرقبة والصدر فالبطن وأخيرا عضالت   التيبس الرمي بالظهور في جفن  المعتدل . ويبدأ 
الزوال تدريجيا من الجسم بنفس الترتيب ، وسبب زواله هو تكاثر الخمائر التي تفرزها بكتيريا التعفن ، مما األطراف العليا والسفلى ، ثم يبدأ ب

 يؤدي إلى حدوث تحلل ذاتي باألنسجة وظهور الرخاوة الثانوية . 
 ب. العوامل التي تساعد على سرعة ظهور وزوال التيبس الرمي 

 ل التيبس الرمي بسرعة . درجة حرارة الجو ، فكلما ارتفعت يظهر ويزو  -1
 بنيان الجثة ، فكلما قوي التكوين العضلي للجثمان أدى ذلك إلى بطء ظهور وزوال التيبس الرمي . -2
المجهود العضلي للشخص قبل الموت مباشرة ، ذلك إن الشخص الذي توفي إثناء او بعد االنتهاء من بذل مجهود عضلي سيؤدي إلى    -3

 سرعة . ظهور وزوال التيبس الرمي ب
 إن الوفيات المصحوبة بتسمم جرثومي او بكتيري يظهر بها التيبس الرمي ويزول بسرعة . -4

 أهمية التيبس الموتي في الطب العدلي  ج.
 إنه يعد عالمة أكيدة على حدوث الموت . -1
ويبدأ التيبس بعد ساعتين من الموت في عضالت الوجه بحيث يصعب إغالق الجفون والفكين وكذلك في   تحديد الوقت التقريبي للموت ، -2

ساعة يبدأ التيبس في الزوال تدريجيا بنفس    24العضالت الصغيرة بالكفين واألصابع والقدمين ، ثم ينتشر تدريجيا من أعلى إلى أسفل بعد  
 ساعة من الموت . 36لجسم مرتخيا بالكامل بعد الترتيب الذي ظهر به ويزول تماما حيث يصبح ا

 57في الصيف حيث درجة الحرارة عالية يحدث التيبس ويزول في نصف المدة المذكورة . -3
 وسوائل   غازات  إلى  األمعاء  في  معظمها  يعش  والجراثيم  الخاليا  من  المتحررة  االنزمات   بفعل  الجسم  انسجه  تحلل  هو الموتى(  )التحلل  التعفن  ـ4
 ( 2) . أمالح و

 للتعفن  الجنائية الشرعية الطبية األهمية
 : ييل كما ذلك و ، التقريبي الوفاة وقت تحديد
 الهواء  في المتروكة الجثث

  البطن جدار  من األيمن السفلي بالجزء اخضرار هيئة عـلى شتاء ساعة 48 : 32 ، صيفا  ساعة 24 : 18 حوالي بعد الهواء في التعفن يبدأ ـ
  تحت   فقاقيع  تتكون   و  الجثة  تنتفخ  شتاء  أيام  5  ،  صيفا  يومين  بعد ـ   .  األطراف  و  الرأس  ثم  الصدر  و  البطن  باقي  في  تدريجيا  ينتشر  ثم  ،

  ايام 10 ،  صيفا   أيام 5  بعد ـالرائحة  الــكــريهة التعفن  غازات تكون   نتيجة  الجلد  بسطح  الشجرة فروع هيئة  على   الدموية  األوعية   ظهــور  مع  الجلد 
 بدون   العظمي  الهيكل  نجد  شتاء  شهور   6  صيفا،  شهور  3  بعد ـ   .  تدريجيا  وتتآكل  سوائل  إلى   التحلل   في  الجسم  أنسجة  وتبدأ  الجثة  تنفجر  شتاء

 الجثث  ـ  مفككة.  عظام  ونجد  المفاصل  عند  العظام  بين  الموصلة  األربطة  تتآكل  شتاء  شهر  12  صيفا،  شهور  6  بعد ـاألربطة.  متصبب  أنسجة
  يكتمل   حيث  شتاء  أيام  عشرة  صيفا،  أيام  خمسة  بعد  وتطفو  الجثة  وتنتفخ  المدة  هذه  ضعف  انقضاء  بعد  بالرأس  التعفن   بها  يبدأ  الماء  في  المغمورة
 لجثة  التعفن  درجة  تعادل  الهواء  في  يوم  في  الجثة  إليها  تصل  التي  التعفن  درجة  في  ثريؤ   الجثة  به  توجد  الذي  الوسط  إن  سريعا.أي  التعفن
 . الماء في يومان عليها مضى
 الماء  في المغمورة الجثث

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6946404471193373169#_ftn5
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  التعفن   يكتمل  حيث  شتاء  أيام   عشرة  صيفا، أيام خمسة  بعـــد  وتطفو  الجثة  وتنتفخ  المدة   هذه   ضعف انقضاء  بعد  بالرأس  التعفن بها  يبدأ        
  لجثة  التعفن  درجة  تعادل  الهواء  في  يوم  في  الجثة   إليها  تصل  التي  التعفن  فدرجة  التعفن،  في  يؤثر  الجثة  به  توجد  الذي  الوسط  أن  أي  سريعا،
 التعفن   يؤخر  البارد  والجو  التعفن  يسرع  ودافئة  راكدة  مياه  به  بمستنقع   الجثة  وجود  إن  كما  التراب،  تحت  أيام  ثمانية  الماء،  في  يومان  عليها  مضى

  إلى  الجثة  وتقطيع   المولود،  ببطن  بكتيريا  وجـــود  لعدم  الوالدة  حديثي  في  أيضا  التعفن  ويتأخر  الصحراء،  في  يحدث  كما  توقفه،  الشديدة  والحرارة
  . (58)األشالء هذه على  التعرف في  يساعد مما بها الدماء من كمية وجود لعدم التعفن يؤخر أشالء

ذكر االدلة الشرعية ومناقتها تبين ان الراحج هو القول بعدم توريث بعضم من بعض فقهيا،وبعد بيان عالمات تغير الجثة بحسب الترجيح :بعد   
ت المدة الزمنية المنقضية وانها ال تتصف بالدقة  النها تخضع لعدة عوامل منها اختالف الجو والمالبس والبدانة يمكن الجزم بان تحديد وق

ممكن في وقتنا لكن قديتمكن الطب في المستقبل من تحديد وقت الوفاة بدقة، ولكن يمكن القول بانه ال يصلح االعتماد على    الوفاة بدقة غير
وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه   قول الطبيب الشرعي في تحديد وقت الوفاة وعليه فال توارث بينهم وهللا اعلم واحكم 

 أجمعين.
 املصادر

 . 42ــ  االحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه االسالمي :د بلحاج العربي بن   احمد ،مجلة البحوق الفقهية المعاصرة :العدد 1
د عبد الحميد الديباني ، نشر في بنغازي،بدون اسم مطبعة ، سنة  ـــ احكام المواريث والتركات والوصية في الشريعة االسالمية:عبد المجي2

 . 1998النشر 
الفاروق الحديثة  ،  علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطا، المحقق :حسن فوزي الصعيدي  ـــ االقناع :3

 .  1للطباعة والنشر،ط
   .2محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي،ط : ــــ تاج العروس من جواهر القاموس4
 فوزان عبد هللا الفوزان ،مكتبة العارف بالرياض.ــــ التحقيقات المرضية :صالح بن 5

ن ـــ  التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«،: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ب6
 هـ.  1984تونس ،:  –هـ(، : الدار التونسية للنشر 1393عاشور التونسي )ت :  

 الزمن المنقضي على حدوث الوفاة: الدكتور حباب كمال السباعي ،بحث منشور في النت .ــ   تقدير 7
هـ(،المحقق : أبو أويس محمد 422ــ التلقين في الفقه المالكي:  : أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )ت : 8

 م 2004- هـ1425 1بو خبزة الحسني التطواني،: دار الكتب العلمية،ط
- هـ( ،: دار الفكر1252ـــ رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:  9
 م. 1992  -هـ 1412ط: الثانية،  يروتب

دار الفكر،الطبعة: بدون طبعة وبدون  هـ(،:  1230ـــ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت:  10
 تاريخ.

 ــ الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني 11
  - هـ(،المحقق: الشيخ علي محمد معوض  450: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت:  

 م.  1999-هـ   1419،  1لبنان ،ط –الكتب العلمية، بيروت  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،: دار
هـ( ،المحقق: حبيب الرحمن األعظمي ، المجلس  211ــ  المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت:  12

 .    1403، 2بيروت ،ط –الهند، يطلب من: المكتب اإلسالمي  -العلمي
 . 2011ــ2010دوره في االثبات الجنائي من اعداد: باعزيز احمد ، اشراف مأمون عبد الكريم نوقشت هذه الرسالة ـــ الطب الشرعي و 13
هـ( ،المحقق : سعيد محمد 1051ــ الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )ت :  14

 .  لبنان -بيروت  -اللحام ، : دار الفكر للطباعة والنشر 
هـ(،المحقق: حبيب الرحمن األعظمي،: 227ـ  سنن سعيد بن منصور:أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )ت:  15

 م. 1982-هـ 1403، 1الهند،ط –الدار السلفية 
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يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى  ــ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات  : منصور بن  16
 م. 1993 -هـ  1414 1هـ(،: عالم الكتب،ط1051الحنبلى )ت: 

 . 2000ــ الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية:ابراهيم صادق الجندي ،الرياض ،سنة الطبع 17
 .  2007ــ الطب الشرعي في خدمة االمن والقضاء: د منصور عمر المعايطة ،الرياض ،18
 ـــ  الطب الشرعي ودوره في التحقيقات الجنائية: باعزيز احمد ،اشراف مامون عبد الكريم . 19
 ــ العين : أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي: دار ومكتبة الهالل. 20
في تأليف هذه السلسلة: الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْربجي    ــ الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي :اشترك21

 م.  1992  -هـ  1413، 4،: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ،ط
 هـ(1192لي )ت:  ــ كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات: عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد البعلي الخلوتي الحنب22

 م . 2002 -هـ  1423، 1لبنان/ بيروت،ط -المحقق: قابله بأصله وثالثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي ،دار البشائر اإلسالمية 
 هـ( ،المحقق: 1094ــ  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت:  23

 بيروت الكنوز الملية .  –محمد المصري،: مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش 
ْحَنة الثقفي الحلبي الحل24 بي )ت: ـــ لسان الحكام  لسان الحكام في معرفة األحكام: أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّ

 . 1973 – 1393، 2القاهرة ،ط –هـ( ، البابي الحلبي 882
 .،1بيروت،ط – ــ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، : دار صادر 25
 سنة،: دار المطبوعات الحديثة. 579ت   -متن الرحبية = بغيه الباحث عن جمل الموارث ،: موفق الدين أبو عبد هللا ـــ  26
الرازي،ضبطه وصححه احمد شمس الدين طبعة جديدة لونان مرتبة حسب ـــ مختار الصحاح لالمام محمد بن ابى بكر بن عبد القادر   27

 لبنان -الترتيب االلفبائي ومضبوطه بالشكل ضبطا كامال ،دار الكتب العلمية بيروت 
ان  لبن  -. دار الكتب العلمية بيروت  م  1994  -  ه   1415لبنان الطبعة االولى    -ــ جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت  28

 / .   9424ص. ب 
ـ مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات: : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت : 29

 بيروت.  – هـ(، : دار الكتب العلمية 456
هـ(،: المكتبة العلمية  770ي، أبو العباس )ت: نحو ـــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمو 30
 )في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد(.  2بيروت،عدد األجزاء:  –

هـ(،المحقق: حبيب الرحمن األعظمي ،: المجلس  211ـــ المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت:  31
 . 1403، 2بيروت ،ط –اإلسالمي  الهند،يطلب من: المكتب -العلمي

الحنبلي )ت: 32 الدمشقي  الرحيبانى مولدا ثم  السيوطي شهرة،  المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده  النهى في شرح غاية  ـــ مطالب أولي 
 م. 1994  -هـ 1415، 2هـ(، المكتب اإلسالمي،ط 1243

 در ـ محمد النجار،دار الدعوة،تحقيق / مجمع اللغة العربية.ــ المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القا33
  - هـ  1399ــ معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،المحقق : عبد السالم محمد هارون، : دار الفكر،الطبعة :  34

 م. 1979
الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماــ المغني  35 المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة  : أبو محمد موفق  عيلي 

 هـ(،: مكتبة القاهرة،الطبعة: بدون طبعة.620المقدسي )المتوفى: 
 هـ. 1423،  1ـ الملخص الفقهي: صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، : دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية،ط36
بيروت،الطبعة:   –هـ(،: دار الفكر  1299: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي )ت:  ـــ منح الجليل شرح مختصر خليل37

 م. 1989هـ/1409بدون طبعة،تاريخ النشر: 
 ـــ النزهة المبهجة في تشحيذ األذهان وتعديل األمزجة لألنطاكي 38
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يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ــ  نهاية المطلب في دراية المذهب : عبد الملك بن عبد هللا بن 39
 م. 2007- هـ 1428، 1هـ(،حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب، دار المنهاج،ط478)ت: 
: منصور بن يونس بن صالح  ـــ عمدة الطالب لنيل المآرب »في الفقه على المذهب األحمد األمثل مذهب اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل«،40

هـ(،قدم له: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، فضيلة الشيخ عدنان    1051الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت:  
هـ    1431،  1طبن سالم النهام،حققه واعتنى به: مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر،: مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع، الكويت،

 م.  2010 -
 .  http://www.mawhopon.net/?p=7844ـــ  الموقع 41

  اهلوامش

 
 مادة عمد.  218/ 1( ينظر :مختار الصحاح : 1
 ،فصل االلف والعين . 151/ 1( الكليات : 2
 ، باب العين . 2/226( ينظر:المعجم الوسيط : 3
 .251 -250:  9جواهر الكالم   ( ينظر : 4
 . 1/2الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية:(  5
،مادة طبب ،  351/ 1،مادة:طب ، وتاج العروس للزبيدي 553/ 1،مادة طب ،لسان العرب البن منظور 96/  2( ينظر العين : 6

 .،ماددة طبب368،/ 2والمصباح المنير للفيومي 
 ،مادة طب.3/407( معجم مقاييس اللغة : 7
 مادة .طبب.351/ 1،مادة طب، وتاج العروس للزبيدي 554/  1( لسان العرب البن منظور  8
 .34/ 1النزهة المبهجة في تشحيذ األذهان وتعديل األمزجة لألنطاكي  (  9

 .35، 34/ 1النزهة المبهجة لألنطاكي:   ( 10
( ويسمى في بعض الدول الطبيب العدلي والطب القانوني والطب القضائي والطب الجنائي ينظر :الطب الطب الشرعي في التحقيقات   11

 .  15الجنائية:
 .10،الطب الشرعي ودوره في االثبات الجنائي:1/19ينظر :الطب الشرعي في خدمة القانون /  )12
 . 10الطب الشرعي ودوره في االثبات الجنائي:(  13
 ،مادة )ورث(.2/199( ينظر: لسان العرب البن منظور:14)

 ،مادة ورث.2/164( العين للفراهيدي : 15
ــية الدســـــوقي على الشـــــرح الكبير 16) ــية في الشـــــريعة اإلســـــالمية للدكتور عبد 457-4/456(حاشـــ ، وانظر أحكام المواريث والتركات والوصـــ

 .8المجيد الديباني 
 .21، وفي الميراث والوصية للدكتور محمد بلتاجي :10-8مجيد الديباني: (أحكام المواريث للدكتور عبد ال17)

 . 236، التحقيقات المرضية :76ينظر: حاشية ابن قاسم :(  18
 142( ينظر الفرائض عبد الكريم الالحم : 19
 . 73و72( سورة البقرة االية  20
 1/559( تفسير التحرير والتنوير : 21
 . 28 –  24يوسف: اآليات :( سورة   22
 . 249/ 12( ينظر: التحرير والتنوير : 23
  2019/ 17/3بتاريخ  http://www.mawhopon.net/?p=7844،والموقع  220الطب الشرعي في التحقيق الجنائي : ( ينظر : 24

 الساعة التاسعة صباحا . 

http://www.mawhopon.net/?p=7844
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 الموقع المصدر نفسه . ( ينظر : 25
 . 222ينظر :مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  السياسية :(  26
 . 3( ينظر تقدير الزمن المنقضي على حدوث الوفاة: الدكتور حباب كمال السباعي : 27
 . 24،واالحكام الشرعية للمتوفى في الفقه االسالمي :4المصدر السابق :( ينظر : 28
 وما بعدها.24االحكام الشرعية للمتوفى في الفقه االسالمي :و ( 29
 . 102، مراتب االجماع 2/113( االقناع البن القطان :  30
 142،الفرائض عبد الكريم الالحم : 236، التحقيقات المرضية :76ينظر حاشية ابن قاسم : ( 31
 2/92( منار السبيل الى شرح الدليل :  32
 . 6/381المغني : ( 33
 . 6/798،حاشية ابن عابدين :7/393،الدر المختار :1/434الحكام :  ( لسان  34
 . 696/ 9،منح الجليل :543/ 1،حاشية الدسوقي :2/2( التلقين في الفقه المالكي :  35
 . 9/347،نهاية المطلب في دراية المذهب : 135/ 5،الفقه المنهجي على مذهب الشافعي :1/5، متن الرحبية :8/78( الحاوي الكبير : 36
 . 381/ 6،المغني :2/567،كشف المخدرات :2/94،نيل المأرب :139/ 1لكنوز الملية :( ا 37
 1/239( ينظر: التحقيقات المرضية : 38
 . 2/549ينظر شرح منتهى االرادات :  :ِبَكْسِر التَّاِء َأْي: َقِديِم َماِلِه الَِّذي َماَت َوُهَو َيْمِلُكُه ُدوَن َما َوِرَثُه ِمْن اْلَميِِّت َمَعُه.( التالد 39
 . 2/301. الملخص الفقهي : ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث(  الطريف : 40
 . 6/177( الروض المربع : 41
 . 6/381، المغني :4/142،مطالب اولي النهى :2/567( ينظر كشف المخدرات: 42
 1/86سنن سعيد بن منصور: ،10/298(مصنف عبد الرزاق : 43
 . 297/ 10مصنف عبد الرزاق الصنعاني : ( 44
 . 298/ 10مصنف عبد الرزاق الصنعاني : ( 45
 1/86سنن سعيد بن منصور:(  46
 6/378( المغني : 47
 6/378( المغني : 48
 1/239ينظر: التحقيقات المرضية : ( 49
 . 22/47( مصنف عبد الرزاق :  50
 6/378( المغني : 51
 86/ 1سنن سعيد بن منصور : ( 52
 295/ 10(اخرجه عبد الرزاق في مصنفه :كتاب الفرائض باب الغرقى والهدمى : 53
 6/378المغني :(  54
 . 31،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية :80( ينظر :الطب الشرعي في خدمة االمن والقضاء د منصور عمر المعايطة : 55
 . 81الطب الشرعي في خدمة االمن والقضاء د منصور عمر المعايطة :(  56
 46:، وسائل تحديد الزمن التقريبي للوفاة 82الطب الشرعي في خدمة االمن والقضاء د منصور عمر المعايطة :(  57
 وما بعدها .46:وسائل تحديد الزمن التقريبي للوفاة  ( ينظر : 58


