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قتل الرحمة
بٌن الشرٌعة والقانون
محمد عطشان علٌوي
عبد الرزاق طالل جاسم السارة

المقدمة
الحمد هلل الذي علم بالقلم  ،علم االنسان ما لم ٌعلم  ،والصالة والسالم على
المبعوث رحمة للعالمٌن وعلى آله وصحبه اجمعٌن .
وبعد
فقد اختار هللا سبحانه وتعالى االسالم لٌكون خاتم االدٌان  ،واختار الرسول
( صلى هللا علٌه وسلم ) لٌكون خاتما ً لألنبٌاء والمرسلٌن وجعل هذا الدٌن صالحا ً
لكل زمان ومكان وعالجا ً لكل امراض المجتمع وأدوائه وإكسٌراً ٌشفً المصابٌن
باالمراض النفسٌة من خالل تلك الشرٌعة العظٌمة .
وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوعا ً هاما ً وشائكا ً نحتاجه فً واقعنا المعاصر
الٌوم  ،بعد ان كثرت النواٌا والقصد  ،ونظراً لتقدم العلوم البٌولوجٌة  ،وتطور
المكتشفات الطبٌة الحدٌثة فقد ظهرت فً االونة االخٌرة وسٌلة فقهٌة جدٌدة فً
مجال الجراحة والطب  ،تستهدف فقط حٌاة االنسان المرٌض الذي توقف قلبه
وانقطع نفسه  ،باجهزة ووسائل صناعٌة تعٌد للقلب والجهاز التنفسً وعٌه ونشاطه
بحٌث تؤدي فً بعض االحٌان الى استرداد االنسان وعٌه بصورة كاملة .
وما كادت الزوبعة حول قضٌة اجهزة االنعاش وموت الدماغ تنتهً فً
الغرب  ،حٌث بدأت معالم هذه القضٌة تتضح والمفاهٌم تتحدد فً نهاٌة السبعٌنات
وبداٌة الثمانٌنـات وبدأت فً العالم االسـالمً وبدأت المحافل والمجامٌع الفقهٌة
تناقش هذه القضٌة الحٌوٌة باجتماعات مطولة مشتركة بٌن االطباء والفقهاء وبٌنوا
موقفهم الفقهً من هذه القضٌة  ،وتجلى مظاهر هذا االهتمام من انها شرعت من
االحكام ما ٌجلب المصالح لها وما ٌدفع المفاسد عنها  ،الن تعرض النفس للهالك
ٌؤدي الى فقد المكلف القائم بشعائر هللا فً االرض وهذا ٌؤدي الى ضٌاع الدٌن .
هذا وقد تناولت فً هذا الموضوع بصورة مختصرة وما له من صلة بالنفس
االنسانٌة  ،وقد قسمت هذا البحث الى اربعة مطالب حٌث تناولت فً المطلب االول
تعرٌف قتل الرحمة وصوره ثم تحدثت فً المطلب الثانً عن المسؤولٌة الجنائٌة
للطبٌب  ،اما المطلب الثالث فقد جاء الحدٌث فٌه عن الصورة الثانٌة لقتل الرحمة .
اما المطلب الرابع فقد جاء الحدٌث فٌه عن صور االمتناع  ،ثم جاءت الخاتمة
لتتحدث عن اهم النتائج .
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المطلب االول
قتل الرحمة شرعا ً

تعرٌفه :
هو تسهٌل موت الشخص المرٌض المٌؤوس من شفائه بناء على طلب ُملِّح
منه مقدم الى الطبٌب المعالج(. )1
ان هذه المشكلة – قتل الرحمة – لٌست حدٌثة ولكنها قدٌمة حٌث نجد لها
جذوراً منذ القدم فً عهد الفالسفة الٌونانٌٌن القدماء (.)2
صور قتل الرحمة وحكمه .
الصورة االولى
قتل الرحمة االٌجابً
وهو ما ٌقوم به الطبٌب المسؤول عن عالج المرٌض المٌؤوس منه  ،وذلك بناء
على طلب المرٌض المتكرر بانهاء حٌاته كاعطائه حقنة تحتوي على كمٌة كبٌرة
من مادة التخدٌر التً تؤدي الى انهاء حٌاته  ،ومثال هذه الصورة  ،مرٌض مصاب
بمرض السرطان  ،وانه ٌعانً من اآلم شدٌدة وٌرى الطبٌب انه مٌت ال محالة له ،
عالج قاتل لأللم
وعند ذلك ٌقوم الطبٌب المسؤول علٌه باعطائه جرعة كبٌرة من
ٍ
مما ٌؤدي بحٌاته
الصورة الثانٌة
قتل الرحمة السلبً
وتقسم هذه الصورة الى قسمٌن -:
ُ
اوالً  :اٌقاف العالج عن المرٌض( اٌقاف االجهزة ) ومثالها – رجل أغمًَّ علٌه
لفترة طوٌلة بعد اصابته بالتهاب فً دماغه التهابا ً شدٌداً مما ادى الى غٌبوبة ،
وٌمكن ان ٌبقى حٌا ً على اجهزة االنعاش  ،الذي ٌقوم بضخ الهواء الى الرئتٌن فاذا
توقف الجهاز عن العمل فقد المرٌض حٌاته وٌعتقد الطبٌب بعدم االمل فً شفائه .
ثانٌا ً  :االمتناع عن تناول العالج من قبل المرٌض او ٌمتنع الطبٌب عن اعطاء
العالج للمرٌض ( .) 3
حكم الصورة االولى
قتل الرحمة االٌجابً :
لم اقف على رأي فقهً ٌجٌز هذ ِه المسالة  ،وتالحظ ان الجمٌع قد حرمه
تحرٌما ً كلٌا ً وان هذه المسألة مرتبطة الى ح ٍد ما بمسألة االنتحار الذي هو أمر
 )1مقالة بعنوان موت الرحمة  ،محمد علً البار WWW – Hmc.org.qa/ hmchealth / ،
. 16 Th / 11 . htm .
ٌ ) 2نظر  :المصدر السابق نفسه .
ٌ ) 3نظر  :من هدي االسالم ( فتاوي معاصرة )  ،د ٌ .وسف القرضاوي  ، 578-577/2 ،وٌنظر :
مقال بعنوان قتل الرحمة  ،محمد علً البار  ،والموقع التفصٌلً . WWW . hmc .org . qa ،
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مرفوض ومحرم شرعا ً وٌقبح صاحبه فً نار جهنم خالداً مخلداً  ،وبما ان هذه
الصورة شبٌهة باالنتحار فانها اٌضا ً محرمة ألنها تؤدي الى قتل النفس .
واستدلوا -:
()1
 -1بقوله تعالى  (( :وال تقتلوا النفس التً حرم هللا اال بالحق ))
وجه الداللة  :ان مثل هذا الفعل هو قتل النفس والنص صرٌح وواضح فً النهً
عنه وتحرٌم قتل النفس بغٌر وجه حق والقتل هو ازهاق للنفس وقد حرم هللا سبحانه
وتعالى ذلك .
ٌ -2قول تعالى  (( :وال تٌئسوا من روح هللا انه ال ٌئس من روح هللا اال القوم
الكافرون )) (. )2
وجه الداللة  - :ان المرٌض الذي ٌصل الى حالة الٌأس من الحٌاة لعدم شفائه ال
ٌجوز علٌه ذلك النه الٌأس محرم ومرفوض قطعا ً الن هللا سبحانه وتعالى هو
الشافً بدلٌل قوله تعالى  (( :واذا مرضت فهو ٌشفٌن)) ( . )3فان الشفاء من هللا
سبحانه وتعالى واالعمار مقدرة منه ال احد ٌتحكم بها اال هللا سبحانه وتعالى .
 -3بقوله تعالى  (( :وال تقتلوا انفسكم ان هللا كان بكم رحٌما * ومن ٌفعل ذلك
عدوانا ً وظلما ً فسوف نصلٌه ناراً )) (. )4
وجه الداللة  :ان فً االٌة االولى حرمت قتل النفس ثم جاءت االٌة الثانٌة وهً تؤكد
التحرٌم لما ٌنتجه القتل عذاب شدٌد فً نار جهنم خالداً فٌها .
واستدلوا بالسنة
- 1ما روي عن الرسول ( صلى هللا علٌه وسلم ) انه قال  ( :من تردى من جبل
فقتل نفسه  ،فهو فً نار جهنم ٌ ،تردى فٌها خالداً مخلداً  ،ومن تحسى سما ً فقتل
نفسه فسمه فً ٌده ٌتحساه فً نار جهنم خالداً مخلداً فٌها ابداً  ،ومن قتل نفسه
بحدٌدة فحدٌدته فً ٌدٌه ٌجأ بها فً بطنه فً نار جهنم خالداً مخلداً فٌها) (. )5
- 2وما روي عن ابً هرٌرة ( رضً هللا عنه ) قال  ( :شهدنا مع الرسول هللا (
صلى هللا علٌه وسلم ) فقال لرجل مما ٌدعً االسالم  :هذا من اهل النار  ،فلما
حضر القتال  ،قاتل الرجل قتاالً شدٌداً فأصابته الجراحة  ،فقٌل ٌارسول هللا :
الرجل الذي قلت له أنفا ً انه من اهل النار  ،انه قاتل الٌوم قتاالً شدٌداً وقد مات ،
فقال النبً ( صلى هللا علٌه وسلم ) (( الى النار )) فكاد بعض المسلمٌن ان ٌرتاب ،
فبٌنما هم على ذلك اذ قٌل  :انه لم ٌمت ولكن به جراحا ً شدٌدة  ،فلما كان من اللٌل
لم ٌصبر على الجراح فقتل نفسه  ،فاخبر النبً ( صلى هللا علٌه وسلم ) بذلك فقال :
هللا أكبر أشه ُد انً عبد هللا ورسوله ) (. )6
 ) 1سورة االنعام  ،االٌة . 151
 )2سورة ٌوسف  /االٌة . 57
 )3سورة الشعراء  /االٌة . 80
 )4سورة النساء  /االٌة . 30-29
 )5رواه البخاري فً صحٌحه رقم الحدٌث (  ) 5778كتاب شرب السم والدواء وبما ٌخاف منه
والخبٌث  ،ص . 1074
 )6رواه البخاري فً صحٌحه رقم الحدٌث (  ) 3062كتاب الجهاد والسٌر  ،ص . 561
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وجه داللة الحدٌث  :ان الرجل لم ٌتحمل جراحه فقتل نفسه فاخبر النبً (صلى هللا
علٌه وسلم ) انه الى النار وذلك لفعله المحرم لما رتبت على فعله هذا عقوبة النار
خالداً فٌها .
واستدلوا اٌضا ً .
 ان الصبر على اآلالم أم ُر مطلوب شرعا ً  ،وان المؤمن الذي اصابه المرضوجب علٌه الصبر على مرضه  ،وٌكفر خطاٌاه .
وابتالء من هللا سبحانه وتعالى وقال النبً ( صلى هللا علٌه وسلم ) فً ذلك  (( :ما
ٌزال البالء بالمؤمن والمؤمنة من نفسه وماله وفً ولده حتى ٌلقى هللا تبارك وتعالى
وما علٌه من خطٌئة )) (. )1
ان حفظ النفس من مقاصد الشرٌعة التً جاءت للمحافظة علٌها وصٌانتها منالتعدي على حقوقها بما فٌها القتل .
واستدلوا اٌضا ً بان هللا سبحانه وتعالى هو الشافً  ،وان كل مرض ٌعجز عنهالطبٌب فان شفاؤه من عند هللا سبحانه وتعالى سواء كان بسبب او بغٌر سبب ال
ٌعلمه الطبٌب المعالج وقال ( صلى هللا علٌه وسلم ) فً ذلك  (( :ما من داء اال
أنزل هللا له شفاء )) (. )2
بعد عرض وبٌان هذه الصورة أنفا ً انها تشابه اولها صلة وثٌقة بموضوع االنتحار
وكما معلوم انه محرم شرعا ً  ،وكذلك بعد توضٌح هذه الصورة اجد ٌجب ان أبٌن
المسؤولٌة الجنائٌة التً تقع على الطبٌب لكً تتبلور الصورة بشكل كامل
واستكماالً للموضوع .

 )1رواه البٌهقً فً السنن الكبرى  ،كتاب الجنائز  ،باب ما ٌنبغً لكل مسلم بان ٌستشعره من الصبر
على جمٌع ما اصابه من االمراض  ،رقم الحدٌث (  ، 524/3 ) 6543ورواه احمد فً مسنده مع
اختالف ٌسٌر فً االلفاظ  ،وللتفصٌل فً رواٌات الحدٌث وطرقه ٌ ،نظر  :مسند االمام احمد بن حنبل
 ،رقم الحدٌث (. 248/3 ، ) 7859
 )2رواه البخاري فً صحٌحه  ،رقم الحدٌث (  ) 5678كتاب الطب  ،باب ما انزل هللا داء اال انزل له
شفاء  ،ص . 1059
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المطلب الثانً
قتل الرحمة قانونا ً
بعد ان بٌنا قتل الرحمة فً الفقه االسالمً  ،ال بد من بٌان هذا النوع من
القتل من الناحٌة القانونٌة  ،حٌث ٌطلق علٌه اصطالح ( القتل بدافع الرحمة ) ،
وٌقصد بهذا المصطلح  :هو الموت الهادئ للمرٌض الذي ٌشكو أوجاعا ً جسدٌة ال
ٌستطٌع احتمالها وان مرضه مٌؤوس من شفائه (. )1
ان القتل بدافع الرحمة ٌحدث من قبل الغٌر اما برضا المجنً علٌه او بدون
رضا المجنً علٌه  ،ففً الحالة االولى ( رضا المجنً علٌه )  ،فأن هذا ال ٌنفً
صفة القتل العمد عن الفاعل  ،بالرغم من ان بعض الكتاب ذهب والى القول بان
القتل بدافع الرحمة مع رضا المجنً علٌه ٌنفً الصفة الجرمٌة عن الفاعل (.)2

المطلب االول
مسؤولٌة الطبٌب الجنائٌة
اذا أذن رجل آلخر أَن ٌقتله  ،فما عقوبة القاتل ان قتله  ،ان هذه المسألة بحث
الفقهاء فٌها وهً تطابق الصورة التً ذكرناها سابقا ً  ،واختلف الفقهاء فً هذه
المسألة الى ثالثة آراء :
الرأي االول  :ان هذا الفعل ٌعتبر قتل عمد  ،وعلى المقصر والمسبب ( الطبٌب )
القصاص  .أي ٌجب علٌه القصاص .
وبهذا القول قال زفر من الحنفٌة وبعض المالكٌة ورواٌة عن ابن القاسم  ،وقول عند
الشافعٌة (. )3
واستدلوا
- 1ان االذن الذي اعطى المرٌض الى الطبٌب بالقتل ال ٌعتبر وال ٌعتد به  ،والن
حق القصاص ٌجب ألولٌائه ولٌس له .
- 2ان عصمة النفس امر ال ٌحتمل االباحة  ،وعلٌه فان امر المرٌض وأذنه له بقتله
فانه ملغًِّ وال ٌأخذ به  ،وما دام االمر ملغً فال عبرة به (. )4

 )1القتل العمد واوصافه المختلفة  ،د  .سلٌم ابراهٌم حربة ،ط  ، 1بغداد  ، 1988 ،ص. 131
 )2المصدر نفسه  ،ص . 132
ٌ )3نظر بدائع الصنائع  ،للكاسانً  ،دار احٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ، 277/6 ،وٌنظر فتح
العلً المالك فً الفتاوي على مذهب مالك  ،محمد علٌش  ،مطبعة مصطفى البابً الحلبً واوالده ،
مصر  ،الطبعة االخٌرة  ، 325/1 ، 1958 ،وٌنظر  :نهاٌة المحتاج الى شرح المنهاج  ،شمس الدٌن
محمد الرملً  ،دار الفكر  ،بٌروت ـ لبنان  ، 260/7 ، 1984 ،وٌنظر  :مسؤولٌة الطبٌب الجنائٌة فً
الشرٌعة االسالمٌة  ،اسامة ابراهٌم  ،دار البٌارق  ،عمان  ،االردن  ، 1999 ،ص . 163
ٌ )4نظر  :المصادر السابقة نفسها
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الرأي الثانً :
ان هذا الفعل ٌعتبر قتل عمد ولكنه ٌسقط القصاص عنه وتجنب الدٌة فً مال
الطبٌب  ،النه اعتبر قتل عمد  ،وبهذا القول قال الحنفٌة عدا (زفر ) وكذلك قال به
المالكٌة والشافعٌة والحنابلة (. )1
واستدلوا على ان االباحة ال تجري فً النفوس  ،والقصاص ٌسقط بشبهة االذن ،
ولكن وجود الشبهة ال ٌمنع وجوب المال .
الرأي الثالث
ال قصاص على الطبٌب وال دٌة ولكنه ٌعزر وهذا القول رواٌة عند ابً حنٌفة وقول
عند المالكٌة (. )2
واستدلوا :
بما ان المرٌض اذن للطبٌب بقتله وهذا الفعل اورث شبهة فٌسقط القصاص
بالشبهة  ،والمرٌض عفا عن دمه بموافقته بالقتل لذلك تسقط عنه كل التبعات
بما فٌها الدٌة (. )3
ومن هذا ٌمكن القول بان الراجح من هذه االراء هو الذي ٌقول بوجوب
القصاص على الطبٌب ( القاتل ) وذلك لقوة ادلتهم وضعف ادلة المعارضٌن .
وان الرأي الذي ٌقول بعدم وجوب القصاص وتجنب الدٌة او ٌسقطان معا ً فان االخذ
بهذا الرأي سٌؤدي الى انتشار هذه الظاهرة واالستهتار باالرواح والنفوس  ،وحفظ
النفس من مقاصد الشرٌعة وكذلك ٌؤدي الى جمود العقل وتوقف البحث العلمً فً
مٌادٌن الطب والعالج .
حٌث ان واقع الحال ٌصبح كلما عجز الطبٌب عن عالج المرٌض المٌؤوس منه فما
علٌه اال ان ٌخرج هذه الرخصة التً اعطٌت له من قبل الفقهاء المسلمٌن ونتٌجتها
انتقال المرٌض الى رحمة هللا وال قصاص وال دٌة على الطبٌب وكذلك قلنا بسقوط
الدٌة والقصاص عن الطبٌب  ،هل ٌقتله لوجه هللا ؟ خاصة فً عصرنا هذا تكثر
فساد النواٌا  ،بل سٌقوم بابتزاز الورثة وخاصة إن كان المورث غنٌا ً فالورثة هم
المستعجلون على وفاته .

ٌ ) 1نظر  :حاشٌة ابن عابدٌن  ،المطبعة الكبرى االمٌرٌة  ،مصر  ،ط  1324 ، 3هـ - 149/10 ،
 ، 150وٌنظر  :بدائع الصنائع  ، 277/6 ،وٌنظر فتح العلً المالك  ، 326/1 ،وٌنظر الفروع ،
شمس الدٌن المقدسً  ،عالم الكتب  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط  1388 ، 3هـ  1967 ،م ٌ ، 633/5 ،نظر
 :مغنً المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج . 229 / 5 ،
ٌ ) 2نظر  :بدائع الصنائع  ، 277/6 ،وٌنظر مواهب الجٌل لشرح مختصر خلٌل محمد عبد الرحمن
الطرابلسً  ،مكتبة النجاح  ،لٌبٌا  ، 297/8 ،وٌنظر  :فتح العلً المالك . 326/1 ،
ٌ )3نظر  :بدائع الصنائع  ، 277/6فتح العلً المالك . 326/1
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الصورة الثانٌة لقتل الرحمة
وتكون برفع اجهزة االنعاش عن المٌت دماغٌا ً او امتناع المرٌض عن اخذ
العالج او امتناع الطبٌب عن تقدٌم العالج له  .وعلى اخذ العالج او امتناع الطبٌب
عن تقدٌم العالج له  .وعلى هذا تتكون هذه الصورة من فرعٌن اساسٌن - :
المطلب االول  /موت الدماغ
المطلب الثانً  /االنعاش
المطلب االول /موت الدماغ  :هو تلف دائم فً الدماغ ٌؤدي الى توقف دائم لجمٌع
وظائفه بما فٌها وظائف جذع المخ .
()1
وكذلك عرف بأنه ( الفقد الدائم لكل الوظائف المتكاملة للخالٌا العصبٌة ) .
ان من خالل هذه التعارٌف ٌتبٌن ان موت جذع المخ اٌضا ً الن تعرٌف موت
جذع المخ ٌعتبر داخالً فً تعرٌف موت الدماغ  ،وان الفارق الزمنً بٌن موت جذع
المخ وموت الدماغ ال ٌعدوا اال دقائق معدودة جداً .وان حٌاة االنسان تنتهً بموت
خالٌا مخٌة  ،حتى ظلت خالٌا قلٌلة حٌة متى ماتت خالٌا المخ بصورة كاملة
ونهائٌة فانه ٌستحٌل عودتها الى الحٌاة مرة ثانٌة (. )2
اسباب موت الدماغ
ان من االسباب التً تؤدي الى موت الدماغ نتٌجة االصابات التً ٌتعرض لها
وهً -:
- 1الرض الشدٌد على الرأس وهذا ما ٌحدث اثناء حوادث الطرق الخارجٌة
والداخلٌة او السقوط من مكان مرتفع .
()3
- 2وكذلك التهاب الدماغ ٌؤدي الى اورام فٌه او التهاب السحاٌا .
المطلب الثانً  /تعرٌف االنعاش
نبذة مختصرة عن االنعاس
قبل البدء بتعرٌف االنعاش  ،البد لنا ان نتكلم عن االنعاش واهمٌته  ،فان
التطور الهائل فً العلوم الطبٌة  ،كان توقف القلب والتنفس دلٌالً على حدوث الموت
بغض النظر عما اذا كان السبب االول لهذا التوقف قلٌالً فً الرئة او القلب او
الدماغ الن هذه االعضاء الثالثة مرتبطة مع بعضها البعض  ،بحٌث اذا توقف القلب
عن العمل فانه ٌؤدي الى توقف وعدم وصول الدم الى الدماغ مما ٌؤدي الى تلف
المراكز العصبٌة بما فٌها مركز التنفس وهذا ٌؤدي الى توقف التنفس عن العمل .

ٌ )1نظر  :موت الدماغ بٌن الطب واالسالم  ،د .ندى محمد نعٌم الدقر  ،طبعة  1999م  ،دار الفكر ،
دمشق  ،سورٌا  ،ص . 56
ٌ )2نظر  :مترجم عن كتاب حاالت المخ واالعصاب تحت الطب  ،مرشال ماٌر  ،طبعة ساندرز ،
 1997م  ،ص. 246
ٌ )3نظر  :مترجم عن كتاب موت جذع المخ  ،د  .جورج بالٌسلٌس  ،ط  1982م  ،ص . 285
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إن االصابة بالدماغ تؤدي الى موت جمٌع المراكز الحٌوٌة فٌه ولكن القلب
ٌبقى ٌنبض دقائق معدودة ثم ٌتوقف لحصول النقص الشدٌد فً االوكسجٌن (. )1
ولكن مع تطور طرق االنعاش واجهزته الحدٌثة  ،حٌث اصبح من الممكن الفصل
بٌن موت الدماغ وموت القلب عندما نرى توقف الرئة عن العمل حٌث ٌسارع
الطبٌب المنعش بإجراء تمسٌد خارجً للقلب وذلك بان ٌوضع المرٌض مستلقٌا ً
على ظهره ثم ٌقوم الطبٌب المنعش بالضغط بٌدٌه على صدره  ،فتتضغط اجواف
القلب وٌجري الدم فً االوعٌة  ،وكذلك مع التنفس االصطناعً للتعوٌض عن
عملها  ،واحٌانا ً ٌنجح االنعاش وٌعود القلب ثم التنفس للعمل فٌتبٌن ان المرٌض لم
ٌمـت بعد ( ، )2من هذه المقدمة ٌمكن لنا ان نبٌن تعرٌف االنعاش والموقف الفقهً
منه .
تعرٌف االنعاش
هو المعالجة المكثفة التً ٌقوم بها الفرٌق الطبً ( طبٌب او مجموعة من
االطباء مع مساعدٌهم ) لمن ٌفقد وعٌه او تتعطل عنده وظائف بعض االعضاء
الحٌوٌة كالقلب والرئة الى ان تعود الى عملها الطبٌعً  ،وغالبا ً ما ٌستعمل فً ذلك
اجهزة معوضة كالمنفاس ان ٌعوض عن عمل الرئة  ،وكمنظم ضربات القلب (
ناظم الخطى ) وجهاز مزٌل رجفان القلب  ،اضافة الى اعطاء المرٌض بعض
العالجات الدوائٌة المختلفة والتً ال تعطً اال تحت اشراف ومراجعة من الطبٌب
بصورة وكشفه(.)3
اجهزة االنعاش
سنحاول وباختصار التعرف على بعض اجهزة االنعاش بانواعها والهمٌتها
بالنسبة للمرٌض وحسب حالته التً ٌحتاج الٌها وهذه االجهزة هً -:
- 1المنفاس  -:وهو جهاز كهربائً ٌؤدي وظٌفته بادخال الهواء الى الرئتٌن
واخراجه منها مع التحكم فً االوكسجٌن الداخل مع الهواء  ،وٌوصل الجهاز
بالمرٌض عن طرٌق انبوبة الى الرغامى ثم توصل تلك االنبوبة بالمنفاس ،
وٌستعمل المنفاس عند توقف تنفس المرٌض وكذلك ٌستعمل من خالل العملٌات
الجراحٌة التً ٌحتاج فٌها لمرٌض الى التخدٌر العام .
- 2مزٌل رجفات القلب  -:وهو جهاز ٌعطً صدمة كهربائٌة لقلب اضطرب فً
انتظامه  ،او توقف توقفا ً بسٌطا ً وذلك بوضع الجهاز على الصدر وٌمر تٌار
كهربائً محدثا ً تنبٌها ً للقلب ٌؤدي ذلك الى انتظام ضربات القلب وٌعٌد عمل القلب .
ٌ ) 1نظر  :مقال د .مختار المهدي  ،بعنوان ( نهاٌة الحٌاة االنسانٌة ) فً ندوة الحٌاة االنسانٌة بداٌتها
فً المفهوم االسالمً .
ٌ ) 2نظر  :موت الدماغ بٌن الطب واالسالم  ،د  .ندى الدقر  ،ص . 59
ٌ ) 3نظر مترجم عن قاموس دور الند الطبً  ،د .بارا سكوس  ،مطبعة بوسطن  ،ط ، 1991
االصدار السابع والعشرٌن  ،ص  ، 18وٌنظر  :موت الدماغ بٌن الطب واالسالم  ،د  .ندى الدقر ،
ص . 57-56
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- 3جهاز منظم ضربات القلب ( ناظم الخطى )  -:وٌستخدم هذا الجهاز اذاكانت
هناك دقات القلب بطٌئة جداً وهذا ٌؤدي الى هبوط فً ضغط الدم او توقف القلب
عن العمل تماما ً  .وهو عبارة عن جهاز صغٌر موصل بسلك ٌتم ادخال هذا السلك
الى جوف القلب ثم ٌبدأ الجهاز بتولٌد شرارات كهربائٌة بشكل منتظم ٌ ،عٌد عمل
القلب بصورة منتظمة .
- 4اجهزة الكلٌة االصطناعٌة  - :وهذه تعوض عن وظٌفة الكلى فً تنقٌة الدم
والجسم من السموم والماء المحتبس فٌه (. )1
حكم رفع اجهزة االنعاش عن المٌت دماغٌا ً :
اذا كان المرٌض مٌؤوس منه وال ٌوجد امل فً شفائه وال ٌعٌش اكثر من عدة اٌام
قالئل مع وضع هذه االجهزة علٌه فان هذا القرار ٌرجع الى االطباء ذي اختصاص
االنعاش على وجه القطع فً االخبار ( ، )2فان حكمه فً هذه الحالة جواز رفع
اجهزة االنعاش عنه  ،وبهذا اشترط المجمع الفقهً االسالمً للرابطة ان ٌكون هذا
()3
القرار من لجنة تتكون من ثالثة اطباء اختصاصٌٌن وخبراء فً مجال االنعاش
واستدلوا
انه برفع اجهزة االنعاش ال ٌوقف عالجا ً ٌرجى منه شفاءه ولكن ٌوقف اجراء
الطائل من ورائه وال جدوى فً الشخص المحتظر وكذلك فأن انهاء لما ٌؤلمه من
حالة النزع واالحتضار (. )4
وكذلك افتى كثٌر من الفقهاء المعاصرٌن بالجواز أي بجواز رفع اجهزة
االنعاش عن المٌت دماغٌا ً والمٌؤوس منه وهذا ما ذهب الٌه مجمع الفقه االسالمً
فً دورته الثالثة الذي انعققد فً الكوٌت عام  1985م  ،وكذلك ذهبت بالجواز دار
االفتاء الكوٌتٌة وكذلك المجمع الفقه االسالمً فً دورته الثالثة الذي انعقد فً عمان
عام  1986م  ،وحددت أن الشخص ٌعتبر مٌتا ً اذا ظهرت علٌه احدى العالمتٌن
االتٌتٌن (-: )5
- 1اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا ً تاما ً وحكم االطباء على ان التوقف هذا ال رجعة فٌه

.

- 2اذا تعطلت جمٌع وظائف دماغه تعطٌالً نهائٌا ً وحكم االطباء االختصاصٌن
بان هذا التعطٌل ال رجعة فً ( ، )6واخذ بهذا الرأي من الباحثٌن فً الفقه

ٌ ) 1نظر  :موت القلب او الدماغ  ،د .محمد علً البار  ،ط  1406هـ  ،الدار السعودٌة للنشر والتوزٌع
 ،ص ، 161وٌنظر  :التنداوي والمسؤولٌة الطبٌة فً الشرٌعة االسالمٌة  ،قٌس بن محمد آل الشٌخ
مبارك طبعة  1412هـ  ،مكتبة الفارابً  ،دمشق  ،ص . 100
ٌ ) 2نظر  :بحث (( نهاٌة الحٌاة )) د  .محمد سلٌمان االشقر ( ،مجلة مجتمع الفقه االسالمً  ،ع  3ج
 ، 1987 / 2ص. 665
ٌ ) 3نظر  :قرارات المجمع الفقهً االسالمً لرابطة العالم االسالمً  ،ص . 21
ٌ ) 4نظر  :بحث ( جهاز االنعاش وعالقة الوفاة بٌن االطباء والفقهاء ) د  .ابو بكر . 234/1 ،
ٌ ) 5نظر  :مجلة الفقه االسالمً  ،الدورة الثالثة لمجمع الفقه االسالمً  ،العدد الثالث  ،الجزء الثانً ،
 1408هـ  1987 ،م  ،ص 279وما بعدها .
ٌ ) 6نظر  :المصدر السابق نفسه .

602

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

( ، )1والشٌخ محمد مختار

االسالمً لهذه المسألة ومنهم د  .توفٌق الواعً
()2
السالمً  ،و د .محمد سعٌد رمضان البوطً  ،والشٌخ ابو بكر ابو زٌد
()3

()4

 ،واتفقوا على ان المرٌض المٌؤوس منه بجواز رفع اجهزة االنعاش عنه  ،اما اذا
كان الشخص المرٌض غٌر مٌؤوس منه فال ٌجوز رفع اجهزة االنعاش عنه (. )5
من هذا الكالم واذا نظرنا الى الموضوع من زاوٌة اخرى نالحظ .
ان بقاء المرٌض على حاله فانه ٌؤدي الى تكالٌف ونفقات كبٌرة جداً ولكنه
دون جدوى منه  ،وهذا ٌؤدي الى بذل المال من قبل اهله وان حفظ المال من
مقاصد الشرٌعة  ،واذا نظرنا الى الموضوع من باب ترتٌب االولوٌات والموازنة
بٌن المصالح والمفاسد  ،فان هذا المرٌض المٌؤوس منه سوف ٌؤدي الى حجز
واحتكار لالجهزة عن االخرٌن الذٌن هم بأمس الحاجة الٌها من الذٌن هم حالتهم
غٌر مٌؤوس منها  ،وكذلك ننظر الى اهل المرٌض وهم ٌبقون فً آلم وقلق وحسرة
علٌه الحتمال ٌطول علٌه المرض .
من هذا القول ٌمكن ان نخرج صورة رفع اجهزة االنعاش عن المٌت دماغٌا ً من
صور قتل الرحمة .

ٌ ) 1نظر  :بحث ( حقٌقة الموت والحٌاة فً القران الكرٌم واالحكام الشرعٌة ) د .توفٌق الواعً ،
مجلة الفقه االسالمً ع  3ج  ، 1987 / 2ص . 714
ٌ ) 2نظر  :بحث ( اجهزة االنعاش ) الشٌخ محمد المختار السالمً  ،ع  2ج ، 1986 / 2ص . 483
ٌ ) 3نظر  :بحث ( انتفاع االنسان باعضاء انسان اخر حٌا ً ومٌتا ً ) د  .محمد البوطً ( قضاٌا فقهٌة
معاصرة ) ص. 128
ٌ ) 4نظر  :بحث ( جهاز االنعاش وعالقه الوفاة بٌن االطباء والفقهاء ) د .بكر ابو زٌد . 234/1 ،
ٌ ) 5نظر  :بحث ( نهاٌة الحٌاة ) د .محمد سلٌمان االشقر  ،مجلة مجمع الفقه االسالمً  ،ع  3ج/ 2
 ، 1987ص. 665
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المطلب االول
الوضع الشرعً لصور االمتناع
ان هذه الصورة تنقسم الى قسمٌن -:
االول  :امتناع المرٌض عن تناول العالج .
الثانً  :امتناع الطبٌب عن تقدٌم العالج للمرٌض .

الرأي الالول
امتناع المرٌض عن تناول العالج
ان هذه الصورة مبنٌة على اساس حكم التداوي والعالج فً الشرٌعة
االسالمٌة  ،وبعد التنقٌب وجدت ان فً حكم التداوي آراء عدة سأذكرها بصورة
مختصرة جداً وهذه االراء هً :
()1
الرأي االول  :ان التداوي مباح مطلقا ً وبهذا القول قال الحنفٌة والمالكٌة .
واستدلوا
بقوله ( صلى هللا علٌه وسلم ) ( تداووا عباد هللا فان هللا سبحانه لم ٌضع داء
اال وضع معه شفاء اال الهرم ) (. )2
الرأي الثانً
ذهب اصحاب هذا الرأي الى استحباب التداوي وان فعله افضل من تركه  ،وبهذا
القول قال الشافعٌة وعامة السلف (. )3
واستدلوا
بقوله ( صلى هللا علٌه وسلم )  ( :تتداوو عباد هللا فان هللا سبحانه لم ٌضع داء اال
وضع معه شفاء اال الهرم ) (. )4
الرأي الثالث
ذهب اصحاب هذا الرأي الى ان التداوي مباح ولكن تركه افضل  ،وبهذا القول قال
به الحنابلة (. )5

ٌ ) 1نظر تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ، 38/8 ،وٌنظر الفواكه الدوانً  ،ابن غنٌم المالكً ،
. 440/2
 ) 2رواه بن ماجة فً سننه حدٌث رقم (  ) 3436باب الطب  ،ص ، 495ورواه الترمذي حدٌث رقم (
 ) 2038كتاب الطب  ،باب ما جاء فً الدواء والحث علٌه  ،ص . 574
ٌ ) 3نظر  :روضة الطالبٌب  ،للنووي  ، 96/20 ،وٌنظر االداب الشرعٌة والمنح المرعٌة  ،ابن مفلح
الحنبلً . 359/2 ،
 ) 4سبق تخرٌجه .
ٌ ) 5نظر  :مطالب اولً النهى فً شرح غاٌة المنتهى  ،مصطفى السٌوطً الرحٌبانً  ،المكتب
االسالمً  ،دمشق  1382 ،هـ  ، 834-833/1 ،وٌنظر  :االنصاف فً معرفة الراجح من الخالف ،
المرداوي  ،مطبعة السنة المحمدٌة  ،ط 1957 ، 1م  ، 325/2 ،وٌنظر  :كشاف القناع  ،للبهوتً ،
مكتبة النصر الحدٌثة  ،الرٌاض . 123/2 ،
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واستدلوا
ان النافع والظار هو هللا سبحانه وتعالى والدواء ال ٌنجح بذاته ولٌس فعله
منافٌا ً للتوكل الن هللا َّ
عز وجل خلق الداء والدواء  ،ثم ان ترك الدواء افضل النه
اقرب الى التوكل وقد رد الحنابلة على حدٌث ((تداووا عباد هللا )).....
قالو ان الحدٌث هذا أمر لالرشاد .
وقال ابن تٌمٌة ( رحمه هللا ) ان التداوي لٌس بواجب عند جماهٌر االمة ،
اال انه اوجبته طائفة كما قال به بعض اصحاب الشافعً وأحمد (. )1
نالحظ ان رأي الحنابلة ٌترك التداوي افضل النه اقرب الى التوكل ٌ ،ستدرك علٌهم
وذلك بان النبً ( صلى هللا علٌه وسلم ) وهو فً كمال التوكل على هللا َّ
عز وجل ولم
ٌقدح فً قوله االخذ باالسباب وتناول العالج  ،ونالحظ ان هذا االمر واضحا ً
بالتداوي لما فٌه االخذ باالسباب  ،وكذلك ان الموازنة بٌن االحادٌث ٌمكن حمل
الحدٌث الذي استدلوا به عندهم على العالج كان سائداً فً عصرهم من طرق تقلٌدٌة
لم تصل الى درجة القطع بالنفع  ،ومن ثم ال ٌنكر تغٌر االحكام بتغٌر االحوال .
وقالوا حدٌث ( تداووا عباد هللا  ).......انه حملوه على أمر لالرشاد ٌمكن ان ٌصح
قولهم بذلك اذا كان ترك التداوي والعالج ال ٌؤدي الى اتالف النفس وهالك الجسد
من خالل النظر الى داللة القول ان التداوي اصله مشروع لما جاء فٌه من سنة قولٌة
وعملٌة  ،وكذلك فٌه من حفظ النفس وهً من مقاصد الشرٌعة  ،واذا ترك الدواء
ادى الى تلف النفس او تلف العضو المصاب او عجزه .
فان التداوي فً هذه الحالة ٌكون واجبا ً  ،واذا اردنا ان نربط حكم التداوي بمسألة
قتل الرحمة  ،فأننا نذهب الى ان تناول العالج من قبل المرٌض واجب  ،والن تركه
فً حقه ٌؤدي الى تلف نفسه وهالكها  ،وان تلف النفس وهالكها مرفوض شرعا ً
ومحرما ً فً الشرٌعة االسالمٌة .
القسم الثانً
امتناع الطبٌب عن تقدٌم العالج للمرٌض
بحث الفقهاء فً هذه المسألة ضمن بحثهم فً القتل بالتسبب  ،وضربوا مثاالً على
ذلك .
ً
اذا حبس رجل رجال آخر فً مكان  ،ومنع عنه الطعام والشراب  ،حتى مات
فما حكم الحابس ؟
اختلف الفقهاء فً هذه المسألة الى عدة اقوال .
()2
 ،الى ان اعتبار
ذهب الجمهور ومنهم المالكٌة والشافعٌة والحنابلة
الترك المقضً الى الموت قتل عمد ان ثبت قصد القتل .
ٌ ) 1نظر  :مجموعة الفتاوي  ،ابن تٌمٌة  ،مطبعة تردستان العلمٌة  ،مصر  1326 ،هـ ، 149/24 ،
ٌنظر  :االداب الشرعٌة . 361/2 ،
ٌ ) 2نظر  :حاشٌة الدسوقً  ،شمس الدٌن محمد عرفة  ،مطبعة مصطفى البابً الحلبً  ،مصر  ،ط 3
 ، 185 – 184/6 ، 1960 ،وٌنظر  :مغنً المحتاج  ،محمد الخطٌب الشربٌنً  ،دار الفكر 19/5 ،
 ،وٌنظر التشرٌع الجنائً االسالمً  ،عبد القادر عودة  ، 58-57/2 ،وٌنظر المغنً  ،البن قدامة ،
 ، 453/11المكتبة السلفٌة والمؤٌد ـ المدٌنة المنورة .
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وعند ابي حنٌفة عدم وجوب الضمان على القاتل بالتسبب وعند محمد وابً
ٌوسف  :قالوا بوجوب الضمان أي وجوب الدٌة النه سبب ادى الى التلف فوجب
علٌه الضمان  ،وهذا هو المختار عند الحنفٌة بناء على ما قاله ابن عابدٌن (
 ..........وهو المختار فً زماننا  ،لمنع المظلمة من الظلم ) ( )1من خالل هذه
االراء نالحظ ان رأي الجمهور هو الراجح اذ ٌمكن القول بعدم ذلك سٌتخذ وسٌلة
القتل دون اٌقاع علٌه عقوبة وهً القصاص على القاتل  ،وعلٌه فان الطبٌب اذا
امتنع عن اداء واجبته مع قدرته علٌه ومع وجود قصده الٌقاع الضرر بالمرٌض
فهو عندئ ٍذ قاتل عمد وعلٌه القصاص  ،وهذه تعتبر جرٌمة قتل عمد النسان حًٍّ ،
ولو كان الدافع لتعجٌل موته الستحالة شفائه  ،ولكن واجب الطبٌب شفاء المرٌض
ولٌس قتله وعدم اعطائه العالج وان هذا فعله محرم ومخالف للشرٌعة االسالمٌة .

ٌ ) 1نظر  :حاشٌة رد المختار شرح تنوٌر االبصار  ،ابن عابدٌن  ،المطبعة الكبرى االمٌرٌة  ،مصر ،
ط. 144/ 10 ، 3
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الخاتمة
ان الشرٌعة االسالمٌة جاءت وهً خاتمة للشرائع السماوٌة باحكام  ،اعدت
من خاللها االنسان اعداداً عقائدٌا ً وسلوكٌا ً ونظمت معامالت الناس وعلمتهم كٌفٌة
التعامل فٌما بٌنهم  .فان مستجدات الحٌاة وما تقدمه التقنٌات الحدٌثة تزداد ٌوما ً بعد
ٌوم فً جمٌع المٌادٌن االنسانٌة والمادٌة  ،والبد للمسلمٌن ان ٌتخذوا ما ٌوافق حكم
هللا تعالى  ،وٌجتنبوا ما ٌخالف حكمه ومن هذا فقد توصلت من خالل هذه الدراسة
الى بعض النتائج احاول اجملها فٌما ٌأتً -:
- 1ان قضٌة قتل الرحمة لٌست بقضٌة جدٌدة ولكنها قضٌة موغلة منذ القدم .
- 2ان حقن المرٌض المٌؤوس من شفائه حقنة قاتلة هو قتل عمد  ،وتجري على
الطبٌب كل احكام قتل العمد ولذلك فان هذه الدراسة توصً بتشرٌع قانون صارم
لهذه المسألة ٌبٌن فٌه المسؤولٌة الجنائٌة للطبٌب وما ٌترتب على فعله من الناحٌة
القانونٌة .
- 3ان رفع اجهزة االنعاش عن المٌت دماغٌا ً لٌس من صور قتل الرحمة .
- 4ان المرٌض المٌؤوس من شفائه  ،فان اعطائه العالج واجب شرعً  ،وال
ٌجوز التقصٌر فً حقه .
- 5ان امتناع الطبٌب عن تقدٌم العالج  ،مع امكانٌة التقدٌم  ،وادى الى وفاة
المرٌض فهو قتل عمد .
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أوالً  :القران الكرٌم
ثانٌا ً :
 - 1االداب الشرعٌة والمنح المرعٌة ابن الحنبلً  ،بدون سنة طبع.
 - 2االنصاف فً معرفة الراجح من الخالف  ،للمرادي  ،مطبعة السنة
المحمدٌة  ،ط 1957 ، 1م .
 - 3بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع  ،عالء الدٌن بن ابً بكر بن مسعود
الكاسانً  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،ط.1982 ، 2
 - 4التداوي والمسؤولٌة الطبٌة فً الشرٌعة االسالمٌة  ،قٌس بن آل الشٌخ
مبارك  ،طبعة  1412هـ  ،مكتبة الفارابً  ،دمشق  ،ص . 100
 - 5التشرٌع الجنائً االسالمً  ،عبد القادر عودة  ،بدون سنة طبع.
 - 6تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،لالمام محمد بن الحسٌن بن علً
الطوري  ،المطبعة العلمٌة  ،ط 1320 ، 1هـ .
 - 7حاشٌة ابن عابدٌن  ،البن عابدٌن  ،المطبعة الكبر االمٌرٌة  ،مصر ،
ط 1324 ، 3هـ .
 - 8حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر للدردٌر  ،محمد بن احمد الدسوقً
مطبعة الحلبً  ،القاهرة  1373 ،هـ .
 - 9حاالت المنح واالعصاب تحت الطلب  ،مرشال ماٌر  ،طبعة ساندرز ،
. 1997
 - 10روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن  ،النووي  ،مخطوط بدار الكتب رقم (
 )111نقالً عن اثار الحرب  ،وهبة الزحلً .
 - 11سنن ابن ماجة  ،ابو عبد هللا محمد بن زٌدي القزوٌنً  ،دار احٌاء
التراث العربً  ،بدون سنة طبع .
 - 12سنن البٌهقً  ،ابو بكر احمد بن الحسٌن بن علً البٌهقً  ،وفً ذٌله
الجوهر النقً للعالمة علً بن عثمان المار دٌنً  ،مجلس دائرة المعارف
 ،ط 1347 ، 1هـ .
 - 13سنن الترمذي  ،ابً عٌسى محمد بن عٌسى بن سورة  ،مصطفى الحلب
واءوالده  ،مصر  ،ط 1937 ، 1م .
 - 14صحٌح البخاري  ،ابً عبد هللا محمد بن اسماعٌل بن ابراهٌم ابن
المغزي  ،دار احٌاء التراث العربً  1986 ،م .
 - 15فتح العلً المالك فً الفتاوي على مذهب مالك  ،محمد علٌش  ،مطبعة
مصطفى البابً الحلبً واءوالده  ،مصر  ،الطبعة االخٌرة  1958 ،م .
 - 16قاموس دور الند الطبً  ،د .بارا سكوس  ،مطبعة بوسطن  ،االصدار
السابع والعشرٌن . 1991 ،
 - 17كشاف القناع عن متن االمتناع  ،منصور بن ٌونس  ،مكتبة النصر
الحدٌثة  ،الرٌاض .
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 1326هـ .
مسؤولٌة الطبٌب الجنائٌة فً الشرٌعة االسالمٌة  ،اسامة ابراهٌم ،دار
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مكتبة النجاح  ،لٌبٌا .
موت الدماغ او القلب  ،د .محمد علً البار  ،طبعة  1406هـ  ،الدار
السعودٌة للنشر والتوزٌع .
موت الدماغ بٌن الطب واالسالم  ،د .ندى محمد نعٌم الدقر  ،دار الفكر ،
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