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 املقدمة
ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالا }مده ونستعينه ونستهديه ، إن احلمد هلل حن ب ْ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة ِلي َ

 [(2) {]سورة امللك:آيةَوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ 

 األمني الذي كانت رسالته هدى ورمحة وشفاء ملا يف الصدورحممد والصالة والسالم على رسوله 
 تركنا على احملجة البضاء ليلها كنهارها.و ،اخلري وحذران من سبل الشر  سبل َدلَّنا على،

وأسفرت عن مجلة واسعة من األمراض تطورات واسعة  يف عصرانالساحة الطبية  وبعد .لقد شهدت
دة ، وقد تزايدت معدالت هذه األمراض ، نتيجة جملموعة من العوامل البيئية على رأسها قاملع

جبملة واسعة من األمراض اخلطرية مثل بعض األورام ، وكذلك التحوالت التلوث البيئي املتهم 
الوراثية اليت أسفرت عن حتوُّر أنواع عديدة من العوامل املرضية السارية فجعلتها مقاومة للمضادات 
احليوية ، هذا إىل جانب الكشوف الطبية احلديثة اليت كشفت لنا طائفة واسعة من األمراض اجلديدة 

) السرطان ، اإليدز.. ( ، انهيك عن التقنيات قبل ذلك مثلكن معروفة يف دنيا الطب اليت مل ت
على حياة املصابني  احلفاظ بسببها ميكنالطبية املتطورة ، وعلى رأسها وسائل اإلنعاش احلديثة اليت 

أن  إبصاابت ابلغة ، بينما كانوا فيما مضى يقضون حنبهم سريعاا قبل استخدام هذه التقنيات ، إال
 -حياة هؤالء ليست كحياة غريهم ، بل هي حياة أقرب إىل املوت منها إىل احلياة ) احلياة اإلنباتية 

يفكرون يف التعجيل مبوت  -ري اإلسالميةوخاصة يف البالد غ–مما جعل الكثري  1موت الدماغ مثالا (
                                                                 

 جذع املخ . -3املخيخ .  -2املخ .  -1يتكون الدماغ من ثالثة أجزاء رئيسية هي :  - 1
وكل واحد من هذه األجزاء له وظائف رئيسية إذا عرفناها استطعنا أن نعرف أي هذه األجزاء الذي إذا مات يكون عالمة على 

 د األطباء .موت البدن عن
 ووظيفته تتعلق ابلتفكري والذاكرة واإلحساس . فاجلزء األول املخ :

 ووظيفته تتعلق بتوازن اجلسم . واجلزء الثاين املخيخ :
وهو أهم هذه األجزاء ووظائفه وظائف أساسية فوظائفه تتعلق ابلتنفس والتحكم يف القلب ونبضاته  واجلزء الثالث جذع املخ :

 الدموية... إخل.والتحكم ابلدورة 
 فعند أكثر األطباء حيصل املوت إذا أصيب جذع املخ فهذه عالمة من عالمات املوت عند األطباء، وبعض األطباء خيالف يف ذلك.

فاملخ إذا أصيب ال يعين هذا حصول املوت لكن يفقد التفكري واإلحساس و الذاكرة فيحي حياة جسدية نباتية كما يسميها األطباء 
ميكث على هذه احلال سنوات ، وقد وجد من املرضى من مكث عشر سنوات ألن جذع املخ قد تنفس وقلبه ينبض ، و ، يتغذى وي

 الذي يتحكم يف التنفس ونبضات القلب والدورة الدموية ال يزال حيا، لكنه فقد وعيه الكامل.
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للبحث اإلسالمية عة الشريهؤالء، وأصبح هناك من ينادي بذلك ويدعو على تقنينه،مما حدا بعلماء 
يف هذه النازلة لبيان احلكم الشرعي فيها ،وعقدت لذلك اجملامع الفقهية.وحنن يف هذا البحث 

 سنبني ذلك إن شاء هللا تعاىل.

 أمهية املوضوع وبواعث اختياره:

بيان حكم الشرع يف بعض النوازل املستجدة يف جمال الطب اليت ال غىن عن معرفتها،ومن هذه 
ألة )موت الرمحة أو تيسري املوت(، ومسألة )موت الدماغ(، و)استعمال أجهزة املسائل مس

اإلنعاش( للمحافظة على نوع من احلياة يف جسم اإلنسان، هي مسائل البد فيها من حكم واضح 
 .جلي ملا ينبين عليها من أحكام أخرى

ل بدافع الرمحة وقد رأيت أن أشارك يف بيان احلكم الشرعي ملا يسمى مبوت الرمحة) أي القت
والشفقة( معرّجاا على ما يسمى مبوت الدماغ مبينا ماهية املوت وحقيقته، وصوالا إىل بيان احلكم يف 

 .ابألدلةذلك معزَّزاا  املسائل املطروحة

 أهداف البحث:

بيان مرونة الشريعة اإلسالمية وأن من مزاايها مسايرهتا للمستجدات ، وصالحيتها للتطبيق يف  – 1
البيئات والظروف، وما من مسألة مستجدة إال ويف اإلسالم ُحْكُمها، وأن ابب االجتهاد خمتلف 

 مفتوح على مصراعيه لتحقيق ذلك.

 بيان املقصود مبوت الرمحة أو القتل الرحيم واألسباب املؤدية إليه . – 2

 معزَّزاا ابألدلة.ملا يسمى مبوت الرمحة بيان احلكم الشرعي  - 3 
                                                                                                                                                                                          

طباء يقولون : إذا مات املخ أو املخيخ أمكن وكذلك املخيخ لو مات فإنه يفقد توازن اجلسم وال أثر له يف موت اإلنسان ، فاأل
 لإلنسان أن حيىي حياة غري عادية يعين حياة نباتية جسدية فيفقد وعيه الكامل لكنه ال يزال يتنفس وقلبه ينبض ويتغذى .

شيقح منشور مقال للدكتور خالد امل من خمتصرامنقول والغالب عند األطباء أن موت جذع املخ هو الذي يكون عالمة على الوفاة.
 .ه17/8/1427بتاريخ الرمسي يف موقعه 
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 مشكلة البحث:

 ؟.اهل جيوز تداوي احلاالت امليئوس منه – 1

 ما املقصود مبوت الرمحة ومىت نشأ؟. – 2

 ن قام بذلك؟.هل جيوز موت الرمحة وما حكم مَ  – 3

 الدراسات السابقة:

ا واحلاالت امليئوس منه توجد بعض الدراسات اليت تكلمت ضمن مواضيعها عن موت الرمحة
ومن هذه الدراسات  وقد استفدت منها وأضفت الكثري ،ولكنها مل تفرد هذا املوضوع ابلدراسة 

 :اليت اطلعت عليها 

 املطريي، جامعة الكويت. للدكتور دعيج بطحي املوت الدماغي - 1

 جدة.دار املنارة،،للدكتور حممد علي البار،أحكام التداوي واحلاالت امليؤوس منها  - 2

جملة البحوث الفقهية  ،حممد كنعانأمحد  أحكام األمراض اليت ال يرجى برؤها للدكتور – 3
 .88املعاصرة، العدد 

القتل الرحيم دراسة  بعنوان" خصت موت الرمحة ابلدراسة وهي رسالة ماجستري مث وجدت – 4
  .لسعدون، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية" للباحث عمر بن عبد هللا مشاري اأتصيلية مقارنة

 منهج البحث :

،  موت الرمحةجتاه قضية لتحليل موقف الشريعة اإلسالمية التحليلي املنهج استخدم الباحث 
ا يف مسألة تداوي احلاالت امليئوس من وحديثا  االستقراء كالم الفقهاء قدميا  االستقرائيواملنهج 

 يف هذه النازلة. جملامع الفقهية ااملؤمترات و بيان قرارات  عالجها،وكذلك

 خطة البحث:

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpv7frJfUAhUEWxoKHWn6AnwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Ffileview%3Fid%3D0B5zFH35KyaQiMzg2Y2IwODQtZTUyYy00ODQ4LTkzNGUtOTNjZWZmZTQ0YmNm%26hl%3Dar&usg=AFQjCNGp7GDiK7ejvK_F8zapAMUDLTIPOA&sig2=51173XHV9TVMK_Pgz3Nusw
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpv7frJfUAhUEWxoKHWn6AnwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Ffileview%3Fid%3D0B5zFH35KyaQiMzg2Y2IwODQtZTUyYy00ODQ4LTkzNGUtOTNjZWZmZTQ0YmNm%26hl%3Dar&usg=AFQjCNGp7GDiK7ejvK_F8zapAMUDLTIPOA&sig2=51173XHV9TVMK_Pgz3Nusw
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpv7frJfUAhUEWxoKHWn6AnwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Ffileview%3Fid%3D0B5zFH35KyaQiMzg2Y2IwODQtZTUyYy00ODQ4LTkzNGUtOTNjZWZmZTQ0YmNm%26hl%3Dar&usg=AFQjCNGp7GDiK7ejvK_F8zapAMUDLTIPOA&sig2=51173XHV9TVMK_Pgz3Nusw


 الحاالت الميئوس منها وموت الرحمة

 

5 
 

 ينقسم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وفهارس عامة على النحو التايل:

مشكلة املقدمة: وتشتمل على: أمهية املوضوع وبواعث اختياره، وأهداف البحث، و  -1
 .منهج البحث ، وخطة البحث ، ومنهج الباحث وطبيعة عملهالبحث،و 

 املبحث األول:حرص اإلسالم على التداوي من األمراض.وفيه ثالثة مطالب: -2

 املطلب األول: تعريف املرض و التداوي.

 املطلب الثاين: مبادئ يف الشريعة اإلسالمية حلفظ النفس.

 املطلب الثالث: حكم التداوي يف اإلسالم .

 ،وفيه أربعة مطالب:جى شفاؤهااملبحث الثاين:األمراض امليئوس منها أو املميتة اليت ال يُر  -3

 املطلب األول تعريف املرض املزمن واملرض امليئوس منه.

 املطلب الثاين: ما ينبغي على األطباء فعله ابلنسبة للمريض امليئوس من شفائه.

 املطلب الثالث: للمريض امليئوس من شفائه ترك التداوي.

 لتداوي يف األمراض اليت ال يرجى برؤها .املطلب الرابع: مجلة من األحكام العامة اليت تتعلق اب

 مطالب:ستة املبحث الثالث: موت الرمحة :وفيه  -4

 القتل.املوت و املطلب األول :تعريف 

  . (تيسري املوت - القتل بدافع الرمحة)  مبوت الرمحةاملطلب الثاين: املراد 

 موت الرمحة .املطلب الثالث: حملة اترخيية عن 

 . القتل الرحيم ما يسمى إىل  لجوءعوامل أدت إىل الاملطلب الرابع:أسباب و  

 .؟املطلب اخلامس: : حكم القتل بدافع الرمحة وهل جيب فيه القصاص
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 املطلب السادس: قرارات اجملامع الفقهية يف حكم ما يسمى ابلقتل الرحيم.

 اخلامتة: وتتضمن ملخص البحث وبعض النتائج والتوصيات. -5
فهرس اآلايت، وفهرس األحاديث، وفهرس األعالم، الفهارس العامة: وتشتمل على  -6

 .وفهرس املوضوعاتوفهرس املصادر واملراجع، 

 :منهج الباحث وطبيعة عمله

احلاالت هي انزلة من النوازل  أال و  من القضااي املعاصرة وانتهجت يف هذا البحث قضية 
التارخيية ة الناحيفيها الشرعية ومل أغفل  من الناحية ،امليئوس منها وموت الرمحة

ا مع شرعيا  أتصيالا قضية و أصلت ال -وفق ما هو مذكور يف خطة البحث – واالجتماعية
ية املعتربين وقرارات اجملامع الفقه ئمة، كما أذكر أقوال األذكر األدلة من الكتاب والسنة 

 .ا ما يلي:ما أمكن،مراعيا 

 أكثر من يفمن القرآن وصحيح السنة،وقد أذكر الدليل الواحد ذكر الدليل  -1
 موضع الشتماله على أكثر من وجه لالستشهاد.

يف أصل ذكر اسم السورة ورقم اآلية بفإنين أوثق ذلك  عند ذكر األدلة من القرآن، -2
 . البحث

عند ذكر األدلة من السنة فإنين أوثق ذلك يف اهلامش بذكر الراوي الذي أخرج  -3
اب الذي ذكر فيه كتاب والبواسم ال رقم احلديث،و احلديث ، واسم كتابه ، 

ا بكالم علماء وأبني أيضاا درجة احلديث من حيث القبول والرد مسرتشدا  ،احلديث
احلديث مع االختصار غري املخل ،وما كان يف الصحيحني أو يف أحدمها فيكفي يف 

 بيان صحته عزو احلديث إىل أحدمها.
اسم الكتاب ومؤلفه  بذكر يف اهلامشا ا دقيقا فإنين أوثق ذلك توثيقا أقوال العلماء  عند ذكر  -4

وأما اسم الناشر ورقم الطبعة واترخيها وغري ذلك فأذكره يف هناية  ،ورقم اجلزء والصفحة
 البحث يف املراجع حىت ال يطول اهلامش ويثقل بذلك.

 أترجم لبعض األعالم يف اهلامش وتركت من كانت شهرته تغين عن التعريف به.   -5
 ملراجع يف التوثيق والتحرير والتخريج.االعتماد على أمهات املصادر وا:  -6
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( 2)مَلْ َيْشُكِر هللَا َعزَّ َوَجلَّ "  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن مَلْ َيْشُكِر النَّاسَ النيب و تطبيقا لقول هذا ، 

ص أخ،و  دمه اجلامعة يف خدمة العلم وأهلهملا تقوالقائمني عليها ال يفوتين  أن أشكر رئيس اجلامعة 
ومنهج  أستاذان الدكتور حممد السعيدي ملا أوالان به من اهتمام وعناية خاصة يف تعلم فقه النوازل

 . استنباطها

 الباحث

 السيد خمتار 

********** 

 املبحث األول:حرص اإلسالم على التداوي من األمراض.وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: تعريف املرض و التداوي.

 ادئ يف الشريعة اإلسالمية حلفظ النفس.املطلب الثاين: مب

 املطلب الثالث: حكم التداوي يف اإلسالم .

 التداوي املرض و املطلب األول:تعريف 

 :)أو الداء( تعريف املرض

                                                                 

( وقال شعيب األرنؤوط يف ختريج املسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. 7504رواه أمحد يف املسند )برقم - 2
ابن حبان ( ، و 1954( ، والرتمذي )4811( ، وأبو داود )218( ، والبخاري يف "األدب املفرد" )2491وأخرجه الطيالسي )

( ، من طرق عن الربيع بن مسلم، هبذا اإلسناد. وقال 9117، ويف "الشعب" )6/182( ، ، والبيهقي يف "السنن" 3407)
 الرتمذي: حسن صحيح.

(: هذا الكالم يتأول على وجهني، أحدمها: أن من كان طبعه وعادته كفراَن نعمة الناس 113/ 4قال اخلطايب يف "معامل السنن") 
 كر ملعروفهم، كان من عادته كفراُن نعمة هللا وترُك الشكر له سبحانه.وترَك الش

والوجه اآلخر: أن هللا سبحانه ال يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم التصال 
 أحد األمرين ابآلخر.أه 
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ُهَو َمرِيض َومرض  ،َمَرضاا : فسدت صحَّتُه فضُعف  َمِرضَ   يف املعجم الوسيط:   .3ف َ
ُهَو َيْشِفنيِ  َوِإَذا َمِرْضتُ  }ويف التنزيل العزيز :   .[80آية :الشعراء {] ف َ

كلُّ ما خرَج ابلكائن احلّي عن حدِّ   :: املََرضُ ويف معجم اللغة العربية املعاصر4 أيضا وفيه
حَّة واالعتدال من علَّة َأو نفاٍق َأو تقصري  يف }ويف التنزيل العزيز : ،   ريف َأمالصِّ

 [10آية  :البقرة ] { َمَرض   قُ ُلوهِبِمْ 

حالة غري طبيعية تصيب اجلسد البشري  أبنه :الداء أو املرضى ذلك ميكن تعريف وعل
ضعفاا يف الوظائف، أو إرهاقاا للشخص املصاب مع  حمدثة انزعاجاا، أو العقل البشري أو

ان للداللة على أي أذى جسدي، إزعاج. يستخدم هذا املصطلح أحيا
 .منطية يف البنية والوظيفة ، تغريات الةغري مرحي أعراض ، syndromeمتالزمة إعاقة،

، وهي آاثر أفعال نفس اإلنسان تكون واملستفاد من األخبار أن املرض هو بلية يف اجلسد 
 .عقوبة له، وهو تطهري أيضاا خيرج به آاثر تلك األفعال

 :أمساء املرض
 .وأما أمساء املرض فكثرية نشري إىل طائفة منها وصّرح به أهل اللغة 

الشكو، والضر، والضراء، والضمان، والضىن،  الداء، والسام، والسقام، والسقم، و :منها
 .والعلّة، والنصب، والوجع، والوصب، والسوء

 تعريف التداوي )العالج(:

أو   ( أو العالج، هو تعاطي الدواء بقصد معاجلة املرض Treatment التَّداوي )
ضر أشكال ووسائل عديدة جداا، منها : العالج الوقاية منه، وقد أصبح للتداوي يف العصر احلا

( ، والعالج ابجلراحة، والعالج النفسي، والعالج الفيزايئي Drugsابألدوية )
( Physiotherapy . وغريها كثري من الوسائل العالجية املستجدَّة ) 

                                                                 
 . عربية ابلقاهرةجمّمع اللغة ال( أتليف:863/  2) املعجم الوسيط - 3
 .د أمحد خمتار عبد احلميد عمر املؤلف: (3/288)معجم اللغة العربية املعاصر(  ، 863/  2) املعجم الوسيط - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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ذن إب -حبسب الشريعة اإلسالمية فإن مفهوم التداوي هو: استعمال ما يكون به شفاء املرض و 

 . (5)، أو عالج طبيعيرقية ، أوعقار من -هللا تعاىل

 :حلفظ النفس إلسالميةمبادئ يف الشريعة ااملطلب الثاين:

إن احملافظة على حياة الناس وسالمة أبداهنم، من املقاصد الكلية الضرورية يف الشريعة     
فة الوسائل والتدابري املمكنة للعال ج و التداوي وحفظ اإلسالمية، ويقتضي ذلك، اختاذ كا

حياة اإلنسان، إذن، الوسائل وأصناف العالج والتداوي، كل ذلك مشروع يف سبيل الوصول 
، مث إن أحكام اإلسالم 6الشريعةيف إىل املقاصد الضرورية الكلية، فللوسائل حكم املقاصد 

هل، وتدعو إىل ر وُتسِّ  كل ما من شأنه أن يدفع املشقة ويزيل احلرج لقوله مبنية على قواعد تُيسِّ
. ولقول الرسول [185سورة البقرة: آية ] يُرِيُد اّلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسر تعاىل: 
 " 7" يّسروا وال تعّسروا وبّشروا وال تنّفروا. 

األمر فيباح احملظور، ف  " الضرورات  وحني يصل األمر إىل حد الضرورة واالضطرار، يتسع      
 األمر اتسع"، وكلها قواعد فقهية.تبيح احملظورات"، "والضرورة تقدر بقدرها"،"وإذا ضاق 

 يف اإلسالم . حكم التداوياملطلب الثالث: 

ابلتداوي واألخذ أبسباب الشفاء فقال:" تداووا فإن هللا عز وجل مل يضع  لقد أمر رسول هللا  
ومشروعيته  . وقد أمجع العلماء على جواز التداوي 8وضع له دواء غري داء واحد اهلرم "داءاا إال 

من  وذهب بعضهم إىل القول أبن التداوي أفضل وملا فيه من حفظ النفس ،،  السنةملا ورد يف ،
   9كان يدمي التطبب يف صحته ومرضه.  :" تداووا.... "، وألن النيب  ، لعموم قول النيبتركه

                                                                 
 .126معجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعجي،حامد صادق قنييب ص - 5
 (.195)ص ، ندى حممد موت الدماغ ، وانظر479"االجتهاد الفقهي حول زرع األعضاء" مقال، مناع القطان ص  6
هُلُمْ اِبلَْمْوِعظَِة ،ابب  رواه البخاري يف  صحيحه ،كتاب العلم  - 7 مسلم يف  رواه (، و 67رقم)،َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ َتَخوَّ

 (.3264رقم) ،سري وترك التنفرييابب يف األمر ابلت، صحيحه،كتاب اجلهاد والسري
(، وابن ماجة، الطب، 1961(، والرتمذي يف سننه ، كتاب الطب) 3357داوود يف سننه ، كتاب الطب، )رقم ه أبو روا - 8
(3427.) 
 .30-29حممد علي البار، دار املنارة للنشر ص ، للدكتورالتداوي واحلاالت امليؤوس منهاانظر أحكام  -  9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ملا ورد يف القرآن الكرمي على لسان أيب األنبياء  ترك التداويذهب بعض أهل العلم إىل  وقدَ  
ُهو َيْشفنيِ }  :إبراهيم اخلليل عليه السالم  وقول النيّبِ صلى  [.80آية :الشعراء ]{ وإذا َمِرْضُت ف َ

ذين ال َيْسرَتُْقوَن، وال " يدخل اجلنََّة من أمَّيت سبعوَن ألفاا بغرِي حساٍب، ُهُم ال هللا عليه وسلم :
وَكَّلون م يَ ت َ ون، وال يكَتوون، وعلى رهبِّ كما يعتقد -و احلق أن التداوي ال ينايف التوكل  10" يتطريَّ

 .ألن التوكل هو اعتماد القلب على هللا، والتطبب مالزم للتوكل -البعض

اوي حبجة التوكل على هللا عزَّ رمحه هللا تعاىل ردَّ على الذين قالوا برتك التد11ماإلمام ابن القيِّ  و
وجلَّ، فقال : " إنَّ التداوي ال يُنايف الت َّوَكَُّل، كما ال ينافيِه َدْفُع اجلوِع والعطِش واحلَرِّ والربِد 

أبْضدادها، بل ال تتمُّ حقيقُة التوحيِد إال مبباشرة األسباب اليت نصَبها هللاُ تعاىل مقتضياٍت ملسبَّباهتا 
إنَّ تعطيلها يَ ْقَدُح يف نفس التوكل، كما يقدح يف األمر واحلكمة، ويضعفه من حيث قدراا وشرعاا، و 

رَْكها عجز  ينايف التوكَُّل الذي حقيقتُُه اعتماُد القلب  رَْكها أقوى يف التوكل، فإنَّ ت َ يظنُّ ُمَعطِّلُها أنَّ ت َ
دينه ودنياه، وال بد مع هذا على هللا يف حصول ما ينفع العبَد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضرُّه يف 

االعتماد من مباشرة األسباب، وإال كان معطِّالا للحكمة والشَّرع، فال جيعل العبُد عجَزه توكالا وال 
 12توكله عجزاا "

، فهو اترة يكون واجباا، وأخرى يكون مندوابا، وقد يكون واحلق أن التداوي تعرتيه األحكام اخلمسة
      · 13ذلك ابلنظر إىل خطورة املرض وجناعة العالج.مكروهاا، وقد يكون حراماا، و 

فإن الناس قد تنازعوا يف التداوي، هل هو مباح، أو مستحب، أو واجب؟". " :ابن تيمية قال 
منه ما هو حمرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو مستحب، وقد  والتحقيق: أن

يكون منه ما هو واجب وهو: ما يعلم أنه حيصل به بقاء النفس ال بغريه، كما جيب أكل امليتة عند 

                                                                 

(عن ابن عباس ، ورواه ومسلم) 6472) فهو حسبه،برقميف صحيحه،كتاب الرقاق،ابب ومن يتوكل على هللارواه البخاري  - 10
 ( عن ِعْمرَاَن بِْن ُحَصنْيٍ 218

ابن  ، درس على يدمن عائلة عرفت ابلعلم والدين  دمشقولد يف  : م (1350ه /751) ت  أبو عبد هللا ، ابن قيم اجلوزية - 11
ابن تيمية يف املرة   الدمشقي وأتثر به ، كان ذا عبادة وهتجد وطول صالة ، وقد امتحن وأوذي مرات ، وحبس مع شيخه تيمية

نفرداا عنه ومل خيرج إال بعد موت الشيخ ، اشتغل مدة حبسه بتالوة القرآن والتدبر والتفكر ففتح هللا عليه من ذلك األخرية ابلقلعة م
إعالم ، و  مدارج السالكنييف هدي خري العباد ، و  زاد املعاد الكثري ، وصار له تالميذ كثر ، وترك مصنفات كثرية ، من أشهرها :

 أو الداء والدواء ، تويف بدمشق ودفن فيها .انظر الدواء الشايف اجلواب الكايف ملن سأل عن عن رب العاملني ، املوقعني
 .هيبللذ  ) 5/282، ذيل العرب ) البن رجب (2/447ة )طبقات احلنابل ذيل 

 . 4/15ابن القيم : زاد املعاد  - 12
 .197موت الدماغ بني الطب واإلسالم، ندى حممد نعيم، دار الفكر ص  13

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A3%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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الضرورة، فإنه واجب عند األئمة األربعة، ومجهور العلماء وقد قال مسروق: "من اضطر إىل أكل 
فلم أيكل حىت مات، دخل النار، فقد حيصل أحياانا لإلنسان إذا استحر املرض، ما إن مل امليتة 

     يتعاجل معه مات، والعالج املعتاد حتصل معه احلياة، كالتغذية للضعيف، وكاستخراج الدم أحياانا 
 .15،" وقال أيضاا:" أما التداوي فال جيب عند أكثر العلماء "  " 14           

 يم األمراض إىل قسمني: وميكن تقس 

 يغلب على الظن أهنا َتْذَهب ابلنفس، أو مبنفعة عضو من األعضاء. أمراض 
 .أمراض دون ذلك 

 العالج إىل أقسام: أنواع وميكن تقسيم 

 منها ما يُقطع حبصول مثرته، ومنها عالج مظنون حبصول مثرته، ومنها عالج موهوم حبصول مثرته.

وجوب يف حالة املرض الشديد، الذي يذهب ابلنفس، أو مبنفعة وعليه فيكون للتداوي حكم ال 
العضو، والعالج يكون مقطوع حبصول الفائدة منه، وإذا علم املريض يقيناا حبصول الشفاء، وجزم 

 16له األطباء بذلك، فإن إقدامه على املداواة يعترب واجباا، وأيمث برتكه، وهو حمل اتفاق العلماء.

رض املعدي إذا توفر الدواء، وكذلك جيب التداوي من األمراض غري كما جيب التداوي من امل  
املعدية مىت كان هلا دواء أو عالج انجع، وليس للمريض أن يرفض التداوي، ألن هالكه متحقق 

هبذا املرض، وال يتوقف العالج يف هذه احلالة على إذن املريض أو وليه، إذن جيب التداوي يف 
 احلاالت التالية: 

 املعدية ألن املرض سيتعدى إىل اآلخرين، والرسول  األمراض  يقول " ال ضرر وال ضرار
"17. 

                                                                 
 ( 18/12جمموع الفتاوي البن تيمية )  14
 (.375/ 24املصدر السابق  )  - 15

 .1، ط99(  التداوي واملسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية، ص16)
 (.5/237( وأمحد يف مسنده )31(ومالك يف املوطأ، أقضية) 2342، 2341، 2340ننه، األحكام) ( رواه ابن ماجة يف س17)
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التهلكة، ومنها احلوادث اخلطرية، واالمتناع عن التداوي  إىلاألمراض املخوفة اليت قد تؤدي  -
 .[ 195سورة البقرة: آية  ]  َواَل تُ ْلُقوْا أبَِْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكةحمرم، لقوله تعاىل: 

  ،إذا كان املرض غري معٍد وال خموف، ولكن يؤدي إىل اإلعاقة الدائمة، والدواء متوفر
 ويغلب على الظن جناعة العالج.

  اإلدمان 
  مرض غري معٍد وال خموف، وال يسبب إعاقة، ولكن يطول إذا مل يتداَو، وَيُشقُّ على أهل

لة قد يشرتط إذن املريض ولكن يف هذه احلا.18املريض متريضه، والتداوي ممكن ومتوفر
 ن ترك العالج.إوأيمث 

 
أما إذا كان و  ق العلماء على التداوي واستحبابه،وإذا ظن املريض حبصول الشفاء ابلدواء، فاتف

 الدواء موهوماا فرتك الدواء أفضل.احلصول على مثرة 

ة تعاطي الدواء، هذه احلالإذا كان حيصل من التداوي ضرر أشد من النفع املرجو، فإنه حيرم يف  و -
 .19جلب املصاحل " مقدم علىاملفاسد  ألن درأ

 إن املريض ابخليار يف التداوي أو عدمه يف بعض احلاالت  :وعلى ذلك فمن املمكن القول
اخلاصة، فقد يكون عدم التداوي أفضل ابلنسبة للمريض وأهله، عندما يكون مشكوكاا يف 

يرتّجح ضرره، مثل حاالت السرطان  فائدته، أو يغلب على الظن عدم جدواها، بينما
املستشري يف البدن ، فإن التداوي بصنوف العالج ال يؤدي يف الغالب إىل الشفاء، بل ورمبا 

 20أدى إىل زايدة أمل املريض ومعاانة أهله.

 مثل: -التداوي قد حيرم بسبب الدواء أيضااو 

                                                                 

 .22ص-20(  أحكام التداوي واحلاالت امليؤوس منها...د.حممد علي البار ص18)
 .198موت الدماغ بني الطب واإلسالم، ندى حممد نعيم، ص - 19
 .43أحكام التداوي، البار  ص  -20
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 :21هبا حىت عند الضرورة ال جيوز التداوي  ،ا عند أهل العلم واحدا  قوالا  اخلمر الصرفة ،
أهنا داء،  صلى هللا عليه وسلم النيب بنيقد ة اليت هنت عن التداوي هبا، و لألحاديث اخلاص
، َأنَّ َطاِرَق ْبَن ُسَوْيٍد اجْلُْعِفيَّ، َسَأَل ففي صحيح مسلم عن وليست بدواء  َواِئٍل احلَْْضَرِميِّ

َهاُه  النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعنِ  ن َ ُعَها  -َأْو َكِرَه  -اخلَْْمِر، ف َ َقاَل: ِإمنََّا َأْصن َ َعَها، ف َ َأْن َيْصن َ
َقاَل:    .  (22)« ِإنَّهُ َلْيَس ِبَدَواٍء، َوَلِكنَّهُ َداء  »ِللدََّواِء، ف َ

 وذلك حلديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: :  الرقي الشركية والتمائم والتولة
 23«ِإنَّ الرَُّقى، َوالتََّماِئَم، َوالتَِّوَلَة ِشْرك  »صلى هللا عليه وسلم يقول:  مسعت رسول هللا

                                                                 

وي ابحملرمات والنجاسات هو احلرمة، لعموم األدلة يف ذلك، كقوله صلى هللا عليه وسلم: " إن هللا أنزل الداء األصل يف التدا - 21
والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا وال تداووا حبرام" رواه أبو داود، وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه " هنى رسول هللا صلى هللا 

ه أمحد وأبو داود والرتمذي. لكن عند الضرورة جيوز التداوي هبا، والدليل على ذلك: األدلة عليه وسلم عن الدواء اخلبيث" روا
[ ففي 119العامة على إابحة احملرم للمضطر، كقول هللا سبحانه } وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه { ]األنعام:

 .طرار بشرط أال جيد غريها مما حيلهذه اآلية وغريها دليل على إابحة تناول احملرمات عند االض
قال العز بن عبد السالم رمحه هللا ) جاز التداوي ابلنجاسات إذا مل جيد طاهراا يقوم مقامها، ألن مصلحة العافية والسالمة أكمل من 

  .مصلحة اجتناب النجاسة( انتهى من قواعد األحكام
، لألحاديث اخلاصة اليت هنت عن التداوي هبا، وبينت أهنا   عند الضرورةويستثىن من احملرمات اخلمر فإنه ال جيوز التداوي هبا حىت

 . داء، وليست بدواء كقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلمر " إنه ليس بدواء ولكنه داء " رواه مسلم
صل به املقصود قطعاا، (: وليس هذا مثل أكل املضطر امليتة، فإن ذلك حي3/5قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى )

وليس له عنه عوض، واألكل منها واجب، فمن اضطر إىل امليتة، ومل أيكل حىت مات دخل النار، وهنا ال يعلم حصول الشفاء، وال 
  ".يتعني هذا الدواء، بل هللا تعاىل يعايف العبد أبسباب متعددة، والتداوي ليس بواجب عند مجهور العلماء، وال يقاس هذا هبذا

… ال النووي يف اجملموع : إذا اضطر إىل شرب الدم أو البول أو غريمها من النجاسات املائعة غري املسكر، جاز شربه بال خالفقو 
إىل أن قال: وإمنا جيوز التداوي ابلنجاسة إذا مل جيد طاهراا يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسة بال خالف، وعليه حيمل حديث " 

  … "كم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غريه، وليس حراماا إذا مل جيد غريهإن هللا مل جيعل شفاء 
 .وإمنا جيوز ذلك إذا كان املتداوي عارفاا ابلطب، يعرف أنه ال يقوم غري هذا مقامه، أو أخربه بذلك طبيب موثوق خبربته

 ( 18862خْلَْمِر.ورواه أمحد)(: كتاب اأْلَْشرِبَِة،ابب: حَتْرمِِي التََّداِوي ابِ 1984رواه مسلم ) - 22
وانظر احلكمة من ذلك يف مقال للدكتور حممد علي البار بعنوان ) اإلعجاز العلمي يف أحاديث منع التداوي ابخلمر(، منشور ابهليئة 

 العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة التابعة لرابطة العامل اإلسالم 
-and-Miracles/Humanities-https://www.eajaz.org/index.php/Scientific 
-prevent-to-conversations-in-clesMira-Scientific-governance/278-legislative

alcohol-with-medication  
ْسَناِد َومَلْ 7505( واحلاكم) 6090( وابن حبان )3530( وابن ماجة )3615رواه أمحد ) - 23 ( وقال: "َهَذا َحِديث  َصِحيُح اإْلِ

 خُيَّرَِجاُه"،ووافقه الذهيب، واحلديث صححه األلباين. 
 واملراد ما كان أبمساء األصنام والشياطني. الما كان ابلقرآن وحنوه )الرقي( مجع رقية :العوذة.

 )التمائم( مجع متيمة: أريد هبا اخلرازات اليت يعلقها النساء يف أعناق األوالد على ظن أهنا تؤثر وتدفع العني.

https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanities-and-legislative-governance/278-Scientific-Miracles-in-conversations-to-prevent-medication-with-alcohol
https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanities-and-legislative-governance/278-Scientific-Miracles-in-conversations-to-prevent-medication-with-alcohol
https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanities-and-legislative-governance/278-Scientific-Miracles-in-conversations-to-prevent-medication-with-alcohol
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******** 

 .األمراض امليئوس منها أو املميتة اليت ال يُرجى شفاؤها:املبحث الثاين 

 تعريف املرض املزمن واملرض امليئوس منه. :املطلب األول

الذي يدوم زمناا وقد ال يرجى  املرض : هو (Chronic diseases ) املرض املزمن -
  .24وقد يقعد املريض عن مزاولة نشاطه العادي أو مينعه من املشي واحلركة،برؤه 

 مثل أمراض ضغط الدم والسكري والربو وحنو ذلك.ومن خصائصها:
 اإلصابة هبا عادة تكون صامتة، وقد ال ينتبه املريض هلا إال بعد بدء حدوث  أن

 ع ضغط الدم.املضاعفات، مثل مرض ارتفا 
  ترتبط ابلسلوك الغذائي واحلركي لألفراد واجملتمعات، فمثال داء السكري يرتبط بزايدة

التواجد يف أماكن ذات أجواء  أو،  الوزن والبدانة، وترتبط أمراض اجلهاز التنفسي ابلتدخني
 . ملوثة

 ارتفاع  عالجها عادة ميتد طوال عمر الشخص وليس لفرتة معينة، فمثال عادة حيتاج مريض
 .ضغط الدم إىل املواظبة على العالج إىل آخر عمره

 
هو املرض الذي مل يعرف له  :( Cureless Disease)  املرض امليئوس من شفائه -

 .  (25) أو املرض الذي بلغ درجة يندر معها الشفاء غالباا ، عالج بعد 
رض الذي بلغ درجة من امل أما و( ،  املرض الذي مل يعرف له عالج  بعد ) مثل : بعض األورامو 

فاء ) كالفشل الكلوي ، والفشل الكبدي .. وحنوه (  .التدهور يندر معها الشِّ
 هللا صلىووجود أمراض ال يرجى برؤها ، أو ميئوس من شفائها ، ال يتعارض مع ما ورد عن النيّبِ 

ه : )) إنَّ هللَا أنْ َزَل الدَّاَء ، وقول 26إال أنزَل َلهُ ِشفاءا (( داءا  : )) ما أنزَل هللاُ  قال حني وسلم عليه

                                                                                                                                                                                          

يفضي إىل الشرك إذا اعتقد أن هلا )التولة(: نوع من السحر جيلب املرأة إىل زوجها. )شرك( أي من أفعال املشركني. أي ألنه قد  
 أتثريا حقيقة. وقيل املراد الشرك اخلفي برتك التوكل واالعتماد على هللا سبحانه وتعاىل

 (.848ينظر: املوسوعة الطبية الفقهية ) - 24
 (7)ص ن األمراض اليت ال يرجى برؤها( للدكتور أمحد حممد كنعا  )أحكام و (848: املوسوعة الطبية الفقهية )ينظر - 25
( ورواه النسائي يف" 5678رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب ،ابب: ابب "َما أَنَزَل هللاُ َداءا ِإال أَنَزَل لَهُ ِشفاءا" برقم) - 26

 ( كلهم عن أيب هريرة رضي هللا عنه. 3439(وابن ماجة يف سننه)7513السنن الكربى" )
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َتداَوْوا حبوالدَّواَء ، َوَجَعَل لكّلِ داٍء دواءا ، ف َ  فكالم النيب صدق ولكن ،  27َرام ((َتداَوْوا ، وال ت َ
األطباء مل يكتشفوا كل أسباب ف ،العجز عن اكتشاف بعض األدوية يرجع على العجز البشري

دواء والعالج ، وهذا القصور يف علوم الطب ويف غريها من املرض بعد ، ومل يعرفوا كافة أنواع ال
َوَما أوتيُتْم ِمَن  }العلوم سوف يبقى مالزماا للعلم البشري حىت آخر الزمان ، مصداقاا لقوله تعاىل : 

، فعلى الرغم من كل التقدم الذي أحرزه العلماء يف  [ 85آية  :سورة اإلسراء ]{ الِعْلِم إال َقليالا 
والعالج والتشخيص مازالت طائفة واسعة جداا من األمراض اليت مل تعرف أسباهبا بعد  حقول الطب

 ، ومل يعرف هلا عالج أو دواء انجع حىت اآلن .
 

 املطلب الثاين: ما ينبغي على األطباء فعله ابلنسبة للمريض امليئوس من شفائه.

لتسليم أبن األجل مكتوب عند هللا مع ا -يف األمراض اليت تؤدي إىل الوفاة يف خالل فرتة ال تطول 
ينبغي أن يتأكد الطبيب من التشخيص مث ينقل املعلومات املناسبة للمريض أو ذويه ابلصفة  -تعاىل

املناسبة ،كما ينبغي للطبيب أن يؤكد للمريض أو وليه أن العناية الطبية املناسبة ستُبَذل للمريض 
 ولن يتخلى عنه الطبيب ومعاونوه.

منه ينبغي للفريق الطيب املعاجل أن يستصحب  ميئوسااليت يُظن أن الشفاء فيها أصبح ويف احلاالت 
 القواعد التالية:

أن يكون القرار الطيب أبن احلالة الطبية مميتة وال يُرجى شفاؤها قراراُ مجاعياا يوافق عليه كل أو    -1
 معظم أعضاء الفريق الطيب املعاجل.

)إذا احتاج األمر لذلك( للمشاركة   ات طبية أخرى أن ُيستشار ذوو االختصاص من ختصص  -2
 يف اختاذ مثل هذا القرار.

 أن ُيسجل ذلك بوضوح يف ملفات املريض الطبية.  -3
 وينبغي أن يكون املريض أو ذووه على علم مبدى خطورة احلالة املرضية .  -4
 

 املطلب الثالث: للمريض امليئوس من شفائه ترك التداوي.
                                                                 

(من حديث أيب الدرداء رضي هللا تعاىل عنه، 3874 األدوية املكروهة،برقم)أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الطب ،ابب يف - 27
(: يف إسناده إمساعيل بن عياش وفيه مقال ، ولكنه إذا حدث عن 9/93واحلديث ضعفه األلباين،و قال الشوكاين يف نيل األوطار )

 أهل الشام فهو ثقة. أه  .واحلديث ملتنه شواهد.
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تركوا التداوي عندما أدركوا عدم فائدته )مثل أيب  رضي هللا عنهم قد ابةثبت أن بعض كبار الصح
 بكر الصديق وُأيب بن كعب وأيب الدرداء ومعاذ بن جبل وأيب ذر الغفاري رضي هللا عنهم(.

قيل أليب بكر الصديق رضي هللا عنه "أال ندعوا لك طبيبا؟ قال: قد رآين!. فقالوا: فما قال؟ 
 ا أريد".قال: قال "إين فعال مل

قيل أليب الدرداء: "ما تشتكي؟ قال: ذنويب. قيل فما تشتهي؟ قال: رمحة ريب. قالوا: أفال 
 ندعو لك طبيبا؟ فقال: إن الطبيب بطبه ودوائه ال يستطيع دفع مقدورايت". 

 روي عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه أنه قال عن مرضه: "إين عنه ملشغول".و  
، 28 دعت بعض الصحابة والتابعني واتبعيهم على ترك التداويأسباابا -رمحه هللا – وذكر الغزايل

 :منها
أن يكون املريض قد علم بقرائن األحوال أن مرضه مرض املوت، وأن الدواء ابلتايل ال  - 1

 ينفعه، وهو ما حدث أليب بكر الصديق رضي هللا عنه.
. )مثل ما نقل عن أيب ذر أن يكون مشغوال مبآله وخوف عاقبته حىت ينسيه أمل املرض - 2

 الغفاري(.
من ترك التداوي  وأكثرالعلة مزمنة ويغلب على الظن عدم نفع الدواء. قال الغزايل: " - 2

 من العباد والزهاد هذا مستندهم".
 لينال ثواب الصرب على البالء، وهو يطيقه وتكفري الذنوب ملن أسرف على نفسه. - 3
ر ونسيان النعمة عند الصحة وحلول العافية، فإذا جاء ملن يعرف يف نفسه األشر والبط - 4

 املرض عرف ربه والتجأ إليه، فيرتك التداوي حىت ال تعاوده الغفلة.
 

مما تقدم أعاله ومن أحكام التداوي فال شك أن املريض يستطيع أن يقرر عدم التداوي )مىت كان 
ريعة الغراء. ويبدو أن هذه احلاالت مرضه غري معد أو ال ميكن مداواته( وهو أمر قد كفلته له الش

اليت يقرر فيها الشخص العاقل البالغ احلر )دون إكراه( أنه ال يريد التداوي إذا وصل إىل هذه 
 املرحلة، ال إشكال فيها. ولكن اإلشكال أييت من أمرين:

 فاقد الوعي نقص األهلية أو عدمها، أبن يكون املريض: األول: 
 .اقاصرا أو مشوش الوعي، أو 

                                                                 
 بريوت -(، الناشر: دار املعرفة 287/ 4دين )يف كتابه إحياء علوم ال - 28
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ان يعرفه عن حالته قبل إصابته هبذا يقرر ذلك نيابة عنه، بناء على ما كفهل من حق وليه أن 
 نعم.اجلواب:  املرض املخوف؟

فس نما حدث من تقدم طيب يف العصر احلديث من إنقاذ حاالت عديدة ولكن يف  الثاين:
يف عداد األموات وهو الوقت أدى إىل وجود آالف من احلاالت اليت هي ال يف عداد األحياء وال 

.وتقدر (Persistent Vegetative States)ما يطلق عليه اسم احلياة النباتية الدائمة 
فهل عدم األمر ابلعالج يعترب نوعا من القتل  .رعاية هؤالء آبالف املاليني من الدوالرات سنوايا 

 لرمحة.اللتعرض ملوت بعد وهذا ما يقودان  ؟ا يف احلاالت النباتيةخصوصا 
( هذا املوضوع 12/11/1412) ةإلسالمي يف دورته السابعة يف جدقد حبث جممع الفقه او 

 صدر القرار التايل:وأ
مما تقتضيه عقيدة املسلم أن املرض والشفاء بيد هللا عز وجل، وأن التداوي أخذ   -1

هللا أو القنوط  ابألسباب اليت أودعها هللا تعاىل يف الكون، وأنه ال جيوز اليأس من روح
ن رمحته، وعلى األطباء وذوي املرضى تقوية معنوايت املريض، والدأب يف رعايتهم م

 وختفيف آالمه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.
ا من عالجها هو حبسب تقدير األطباء وإمكاانت الطب سا حالة ميئو  أن ما يعترب -2

  .29"املتاحة يف كل زمان ومكان وتبعا لظروف املرض
 مجلة من األحكام العامة اليت تتعلق ابلتداوي يف األمراض اليت ال يرجى برؤها :: رابعلاملطلب ا

مما تقتضيه عقيدة املسلم أن املرض والشفاء بيد هللا عزَّ وجلَّ، وأن التداوي والعالج ما هو إال  -1
 وقدره،  مع قضاء هللا أخذ ابألسباب اليت أودعها هللا تعاىل يف الكون، وهو أمر مشروع، ال يتعارض

                                                                 
وال خالف حول تقوية معنوايت املريض وختفيف آالمه ورعايته مهما كان املرض مستعصيا أو ميئوسا منه. ولكن   - 29

 ، مثل:بعض اجلوانب املطروحة إال جوااب جممالاجملمع املوقر مل جيب على 
 من أضراره املعروفة.استخدام املورفني لآلالم املستمرة ابلرغم  - 

للحاالت امليؤوس منها  (CPR) موضوع التداوي وإجراء العمليات اجلراحية واإلسعاف )اإلنعاش القلب الرئوي(  -  
جلانبية للعقاقري فمثال هناك املصاب بسرطان منتشر يف اجلسم حبيث يكون العالج بدون فائدة مع احتمال اإلصابة ابألعراض ا

 قلبه فجأة فهل يبادر املعاجلون إىل إجراء اإلنعاش  القليب الرئوي؟ قد يتوقف واألشعة، مث
وضمر دماغه وُأصيب أبنواع من الشلل ويعيش حياة  (Hydrocephalus)(  استسقاء الدماغ)الطفل املصاب مبوه الدماغ  -

ده يف حالة الشلل وضمور الدماغ ولكنها قد نباتية، فهل جترى له عملية إزالة املياه من الدماغ وحتويل جمراها؟ مع العلم أبهنا ال تفي
 تطيل أمد بقائه )النبايت( 

يبدو أنه من العسري اإلجابة عنها ونرى أنه من األفضل إجياد جلان أخالقية وشرعية يف كل مستشفى هذه األسئلة )ومثلها( 
 ية.على حدة ، ويناط هبا تقرير كل حالة بذاهتا وفق املعطيات الطبية والشرعية واالجتماع
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" سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقلُت : اي  مة عن أبيه ، قال :كما ورد يف حديث أيب خزا
رُدُّ ِمْن َقَدِر هللِا شيئاا ؟ قاَل :  رسوَل هللِا، أرأيَت رَُقىا َنْسرَتقيها، ودواءا نَ َتداوى ِبِه، وتُقاةا نَ تَّقيها، هل ت َ

َفُع  -رضي هللا عنه  -، َو َعْن اْبِن َعبَّاٍس  (30)" ِهَي ِمْن َقَدِر هللاِ  َقاَل: َقاَل رَُجل : اَي َرُسوَل هللِا ، يَ ن ْ
َفُع إبِِْذِن هللِا "  .(31)الدََّواءُ ِمَن اْلَقَدِر؟ ، َقاَل: " الدََّواءُ ِمَن اْلَقَدِر ، َوَقْد يَ ن ْ

والدأب يف رعايته، ،عنه ، ورفع معنوايته  مواساة املريض والتخفيفاملرضى وعلى األطباء وذوي  - 2
َقاَل النَّيبِّ َصلَّى  دفق، وختفيف آالمه النفسية والبدنية ، بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه 

فُِّروا ...»هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،:  ُروا، َواَل تُ ن َ : أنه قال هللِا صلى هللا عليه وسلم َرُسول روي عنو  32«َوَبشِّ
ُسوا َلهُ يف أَجَلِه ، فإنَّ ذلك ال يَ رُدُّ شيئاا ، َويَُطيُِّب نَ ْفَسهُ (( )) إذا فِّ ن َ  .33َدَخْلُتْم على املريِض ف َ

إن ما يُعترب حالة ميئوساا من عالجها هو حبسب تقدير األطباء وإمكاانت الطب املتاحة يف كل  -3
 زمان ومكان، وتبعاا لظروف املرضى .

 عزَّ وجلَّ مبرض ال يرجى برؤه أن يصرب وحيتسب األجَر عند هللا تعاىل، وال ينبغي ملن ابتاله هللاُ   -4
ني وغريمها َعْن َأَنِس في الصحيحف من النهي عن ذلك وال يتمىن املوت ملا ورد ، ييأس من الشفاء

ْلَمْوَت ِلُضرٍّ نَ َزَل ِبِه، َفِإْن  " ال يَ َتَمنَّنَيَّ َأَحدُُكُم ا صلى هللا عليه وسلمْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 
َوفَّيِن ِإَذا ُقْل: اللُهمَّ َأْحِييِن َما َكاَنِت احْلََياُة َخرْياا يل، َوت َ ْلي َ َكاَنِت اْلَوَفاةُ   َكاَن ال بُدَّ ُمَتَمنِّياا اْلَمْوِت، ف َ

 ،  (34) " َخرْياا يل 

ة هللا تعاىل، أو تربماا وتذمراا من قضائه ال جيوز ترك العالج إذا كان ذلك أيساا وقنوطاا من رمح -5
ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اّللَِّ ِإنَُّه ال يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{]سورة }  وقدره، لقوله تعاىل : َوال ت َ

ن ال يكون ، أما ترك التداوي صرباا أو احتساابا فهو جائز، ولكن بشرط أ ([87يوسف:آية رقم )
مفضياا هلالك حمقق، مع غلبة الظن بتحقق الشفاء ابلتداوي، ألن يف هذا شبهة قتل النفس 

 بتعريضها للتهلكة .
                                                                 

وضعفه شعيب األرنؤوط يف ( 15473( ،وأخرجه أمحد يف مسنده)3437( وابن ماجة) 2148 -2065رواه الرتمذي ) - 30
، ويشهد هلذا احلديث ما 1171، وصحيح موارد الظمآن: 11حتقيقه للمسند ، وحسنه األلباين يف كتاب ختريج مشكلة الفقر: 

 بعده.
 .11، وحسنه األلباين يف كتاب ختريج مشكلة الفقر:  3416،  3415يح اجْلَاِمع: (، وانظر َصحِ  12784الطرباين) رواه  - 31

 وسبق خترجيه.،متفق عليه  - 32
(، من 1087( والطرباين يف الدعاء)537(،وابن السين يف عمل اليوم والليلة)  2087أخرجه الرتمذي يف سننه برقم) - 33

، وضعفه األلباين.حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه .وقال الرتمذي  : َهَذا َحِديث  َغرِيب 
 .( 4265وابن ماجه )،،(971( ، والرتمذي )3108( ، و أبو داود )2680( ، ومسلم )6351أخرجه البخاري ) - 34
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سواء كان املرض مرضاا قابالا للشفاء أم مرضاا ال يرجى برؤه جيب استشارة املريض أو وليه، وأخذ  -6
بيب أن يستقل أبخذ القرار، إال يف إذنه يف اإلجراء العالجي الذي سوف خيضع له، وال يصح للط

احلاالت اخلطرية اليت هتدد حياة املريض ابخلطر، وال حتتمل التأجيل، فيجوز للطبيب أن يتدخل دون 
 انتظار اإلذن، حفاظاا على حياة املريض .

ابلرغم من أن التداوي يف املرض الذي ال يرجى برؤه ليس بواجب على املريض، ألنه ال مينع تفاقم  -7
ملرض، إال أنه يستحب للطبيب أن يستمر مبداواة مريضه إذا مل ميانع، ولو كان ذلك ببعض ا

 املعاجلات امللطفة، ألنه يطيب نفس املريض، ويشعره ابلرعاية واالهتمام .
من واجب الطبيب أن ال يرتك وسيلة يعتقد فيها الفائدة للمريض إال أخذ هبا، حىت وإن كانت  -8

لعموم األدلة الشرعية اليت حتضُّ على التداوي، ورجاء أن يكتب هللا له فرصة الشفاء ضعيفة، 
 الشفاء، مع االعتقاد اجلازم أبن الشفاء أوالا وأخرياا مرهون بقدر هللا عز وجل .

يستحب للمريض مرضاا ال يرجى برؤه، أن يكثر من ذكر املوت بقلبه ولسانه، وأن يستعد له  -9
يربئ ذمته من حقوق اآلخرين، ويسن له الصرب، ويكره منه كثرة ابلتوبة إىل هللا تعاىل، وأن 

 الشكوى، بل عليه الرضا بقضاء هللا تعاىل وقدره، وأن يسأله حسن اخلامتة .
فعلى  ، وشعر الطبيب ابقرتاب أجله ،إذا  تدهورت حالة املريض إىل درجة خطرية  ميئوس منها - 10

ألن املصلحة الشرعية املرجوة من إخباره  ، ة واحلكمةمن األان حبالته بشيءالطبيب إخبار املريض  
حىت يراجع املريض نفسه ويتوب إىل ربه ، ويقوم مبا عليه من  ،تفوق املفسدة املرتتبة على ذلك 

 . ذلكوحنو تصرفات شرعية كالوصية ، وردِّ الودائع ، والوفاء ابلدَّين ، 
نفعها يف بعض احلاالت اليت وصلت إىل  إن بعض التداخالت الطبية قد يكون ضررها أكرب من -11

مراحلها النهائية، كالسرطان، والفشل الكلوي، وحنوه ، وكذلك بعض العمليات اجلراحية اليت 
تشكل خطراا كبرياا على حياة املريض، وتكون نسبة الشفاء فيها ضعيفة أو اندرة، ويكون خطر 

تادة، مثل التغذية عن طريق األنبوب، اليت التدخل اجلراحي كبرياا، وكذلك التغذية ابلطرق غري املع
قد يرتتب عليها مضاعفات هضمية غري حممودة، أو إعطاء احملاليل الوريدية اليت قد تزيد العبء 

على القلب والرئتني وتزيد من تفاقم العلة، وهلذا قد يكون التوقف عن التدخل الطيب يف مثل هذه 
يض أن يرفض التدخل الطيب وال يكون آمثاا برفضه احلاالت هو األصح واألفضل، وفيها حيق للمر 

 هذا ، وهللا تعاىل أعلم .

******************** 
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 .تيسري املوت( - بدافع الرمحة القتلموت الرمحة ): املبحث الثالث

 القتل  . املوت و تعريف: املطلب األول
السكون  : لغة العرب وأصل املوت يف:"35ابن منظور قالاملوت ضد احلياة،:يف اللغة تعريف املوت

 .    (37)" املوت واملََواَتن ضد احلياة" وقال: (36) "كل ما سكن فقد ماتو ،
صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء ، منه  أصل: امليم والواو والتاء ، 38وقال ابن فارس 

لم "من املوت خالف احلياة ، وإمنا قلنا : أصله ذهاب القوة ، ملا روي عن النيب صلى هللا عليه وس
أكل من هاتني الشجرتني اخلبيثتني فال يقربن مسجدان ، فإن كنتم البد آكليهما فأميتومها طبخاا" 

 . (39)رواه النسائي
 هو مفارقة الروح للجسد: عند الفقهاء تعريف املوت  

 :(41)يزول هبا قوة اإلحساس والنماء والتعقل ، (40)وقيل : صفة وجودية خلقت ضد احلياة 
وحيلولة بينهما ، وتبدل حال ،  ،انقطاع تعلق الروح ابلبدن ، ومفارقته":فقال  يب القرط هعرَّفو 

 . 42 " وانتقال من دار إىل دار
هو مخود حركات اجلسد وسكوهنا ، وعدم قابليته للنمو وهتيئه للتعفن املوت فيمكن أن يقال : 

                                                                 

حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، صاحب )لسان العرب( : اإلمام   - 35
ي احلجة. من نسل رويفع بن اثبت األنصاري. ولد مبصر )وقيل: يف طرابلس الغرب( وخدم يف ديوان اإلنشاء ابلقاهرة. مث ويل اللغو 

القضاء يف طرابلس.وعاد إىل مصر فتويف فيها، وقد ترك خبطه حنو مخسمائة جملد، وعمي يف آخر عمره.قال ابن حجر: كان مغرى 
ط(  -الصفدي: ال أعرف يف كتب األدب شيئا إال وقد اختصره. أشهر كتبه )لسان العرب  ابختصار كتب األدب املطّولة. وقال

( املؤلف: خري الدين بن 108/ 7عشرون جملدا، مجع فيه أمهات كتب اللغة، فكاد يغين عنها مجيعا. أنظر : األعالم للزركلي )
 لناشر: دار العلم للمالينيه (،ا1396حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف: 

 )3/547لسان العرب : )  - 36
 )3/547لسان العرب : )  - 37
أمحد بن فارس بن زكراي، مولده بقزوين ومرابه هبمدان وأكثر إقامته ابلري كان رأساا ابألدب واللغة بصرياا مبذهب مالك، من  - 38

( والنجوم 538/ 12ه (. ينظر: سري أعالم النبالء )395مصنفاته: اجململ ومعجم مقاييس اللغة وحلية الفقهاء تويف سنة )
 ( .4/212الزاهرة )

   )43/ 2( ، وسنن النسائي ) 283/  5انظر معجم مقياس اللغة ) - 39
( ويدل على ذلك قول هللا تعاىل: }الَِّذي َخَلَق الَْمْوَت  619/  4،و انظر تفسري ابن كثري ) 235ص  التعريفات للجرجاين - 40

ُلوَُكْم أَيُُّكمْ َأْحَسُن َعَمالا َوُهَو الَْعزِيُز الْغَُفوُر{]سورة امللك:آية )َواحْلَيَ   ([2اَة لِي َب ْ
 ( 189/  2(، وحاشية ابن عابدين ) 113/  2انظر :اخلرشي علي خليل )  - 41
  4التذكرة يف أحوال الدنيا وعلوم اآلخرة للقرطيب : ص  - 42
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، وبعد املوت ينتقل إىل لدنياوالتفسخ لذهاب الروح عنه ، فاملوت هو النهاية للحياة اإلنسانية يف ا
 دار أخرى غري دار الدنيا.

: املوت ، واحلتف ، واملنون ، وشعوب ، والسام ، واحلمام ، والردى ، واحلني ،  أمساء املوت
  . (43)ومرتادفة وفاة ، و اهلالك . ألفاظ مؤتلفة والثكل ، وال

 أصل صحيح ، يدل على  ) القاف والتاء والالم : قال ابن فارس: تعريف القتل يف اللغة
 . (44)إماتةإذالل و 

 (45)وقال يف التهذيب: )قتله إذا أماته بضرب ، أو حجر أو سم أو علة ، واملنية قاتله
 وقتله يقتله قتالا وتقتاالا .

 ورجل قتيل: مقتول ، واجلمع قتالء ، وقتلى وقتاىل .
، ودخلت اهلاء حنو:  واملرأة قتيل أيضاا إذا كان وصفاا ، فإذا حذف املوصوف جعل امساا 

 رأيت قتيلة بين فالن .
 والِقتلة ابلكسر اهليئة ، يقال: قتله قتلة سوء ، والَقتلة ابلفتح املرة .

وقاتله مقاتلةا وقتاالا فهو مقاتل ، ابلكسر اسم فاعل ، واجلمع مقاتلون ومقاتِلة ، وابلفتح 
 . (46)اسم مفعول

ْنَساُن َما َأْكَفَرهُ{  ىل:وقد يطلق ويراد منه اللعن ، ومنه قوله تعا ]سورة عبس ، اآلية  }قُِتَل اإْلِ
ُ َأَّنَّ يُ ْؤَفُكوَن{  ([17رقم  ) َلُهُم اّللَّ  ([30] سورة التوبة ، اآلية رقم )وقوله تعاىل:}َقات َ

 ."(47): "قاتل هللا اليهود وقوله
هنا خضعت له ، وقد يطلق ويراد منه العشق ، يقال: تقتَّلت اجلارية للرجل حىت عشقها، كأ

 ومنه قول الشاعر :
 ( 48)تنسكت ما هذا بفعل النواسك         تقتلت يل حىت إذا ما قتلتين      

 
                                                                 

 (.233/ 2أنظر:األلفاظ املؤتلفة للجياين ) - 43
 ( .5/56ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )مادة : قتل () - 44
 (9/54مادة )قتل( ) - 45
( ومادة 2/146( واملصباح املنري )1798-5/1797( والصحاح )549-11/547ينظر: مادة )قتل( يف لسان العرب ) - 46

 (.4/36) قتله ( يف القاموس احمليط )
( ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ابب النهي عن بناء 93ب الصالة يف البيعة ). رواه البخاري يف كتاب الصالة، اب- 47

 ( .1/215املساجد على القبور واختاذ الصور )
 (11/551) أنشده يف لسان العرب - 48
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 وقد يطلق القتل ويراد منه العلم ، يقال: قتل الشيء خرباا ، علمه.
 ومنه قوهلم: قتلت الشراب ، مزجته ابملاء.  وقد يطلق ويراد منه املزج ،

   ومنه قول حسان:
 .  (49)قُِتَلْت قُِتَلت فهاهتا مل تُقتل      ليت عاطيتين فرددهتاإن ا

 
 ويطلق الِقتل على العدو ، ومجعه أقتال ، ومنه قول الشاعر:

   .   (50)يف ب الد كثرية األقتال        واغرتايب عن عام ر بن لؤي
 فإنه ال خيرج عن املعىن األصلي يف اللغة. أما تعريف القتل يف االصطالح 

:) أصل القتل إزالة الروح عن اجلسد كاملوت ، لكن إذا اعترب   (51)قال الراغب األصفهاين
 قُِتلَ بفعل املتويل لذلك يقال قتل . وإذا اعترب بفوت احلياة يقال موت . قال تعاىل: }َأَفِإْن َماَت َأْو 

   (52) "[(144)سورة آل عمران ، اآلية رقم  ]{
 ومن عبارات الفقهاء رمحهم هللا يف تعريف القتل ما يلي : 

 ". (54)فعل من العباد تزول به احلياة :"  (53)قال البابريت 
 . (56)"فعل ما يكون سبباا ل زهوق النفس ، وهو مف ارقة الروح البدن :" (55)وقال الرحيباين

 "وت الرمحةأصوب وأدق من التعبري ب  "م "القتل بدافع الرمحة   "ضح أن التعبري بومما سبق يت
 . الواقع من الغري كالطبيب أو كل من ميارس ذلكاملؤثر ابملوت ال يدل على الفعل ألن التعبري 

                                                                 
 (.181ديوان حسان )   - 49
أليب قيس الرقيات يف ديوانه  والبيت (، 5/56( ومعجم مقاييس اللغة )11/551ينظر: مادة )قتل ( يف لسان العرب ) - 50

(113.) 
احلسني بن حممد بن املفضل أديب لغوي مفسر من مؤلفاته: مفردات ألفاظ القرآن، والبيان يف أتويل القرآن وحماورات  - 51

 (2/279( واألعالم )341/ 13ه (، ينظر: سري أعالم النبالء )502الشعراء والبلغاء، تويف سنة )
 (406قرآن مادة : )قتل()معجم مفردات ألفاظ ال - 52
ه (و نبغ يف الفقه على مذهب أيب حنيفة وألف فيه الكتب املفيدة، منها: 714حممد بن حممد بن حممود البابريت، ولد سنة ) - 53

(، وشذرات 260ه (، ينظر: اتج الرتاجم )786شرح العناية على اهلداية وشرح اجلامع الكبري وشرح مشارق األنوار، تويف سنة )
 ( .7/271(، واألعالم )8/504) الذهب

 (.10/203العناية على اهلداية ) - 54
ابلشام يف وقته، جلس للتدريس فقصد   ه ( وكان إمام احلنابلة1160مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين احلنبلي ولد سنة ) - 55

(، 352ينظر: النعت األكمل ) ه (،1234من أماكن متعددة، من مؤلفاته: مطالب أويل النهى وحتفة الفقهاء ، تويف سنة )
 ( .422وعلماء احلنابلة )

 
 ( . 5/  6مطالب أويل النهى )  - 56

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1326#_ftn10
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1326#_ftn10
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  املراد ابلقتل بدافع الرمحة . : املطلب الثاين
 من أمهها : ف القتل بدافع الرمحة بتعاريف كثرية ،رِّ عُ      

منه ، مقدم للطبيب  أوالا: تسهيل موت الشخص امليئوس من شفائه ، بناءا على طلب ملحٍ 
 .(57)املعاجل

اثنياا: نوع من القتل يرتكبه شخص ، قد يكون طبيباا وقد ال يكون ؛ لتخليص مريض ال 
 .(58)يُرجى شفائه ، ومل يعد يطيق حتمل آالمه
غبة مريضه إبهناء حياته ؛ نتيجة ملعاانة هذا املريض من آالم اثلثاا: استجابة الطبيب املعاجل لر 

 . (59)مربحة ال ميكن حتملها ، وامليئوس من شفائها هنائياا وقطعيا
ويعرف القتل بدافع الرمحة من الناحية القانونية أبنه : إهناء حياة مريض ميئوس من شفائه 

ربحة والغري حمتملة ، بناء على طلبه الصريح طبياا ، بفعل إجيايب أو سليب ، وذلك للحد من آالمه امل
أو الضمين ، أو طلب من ينوب عنه ، وسواء قام بتنفيذه الطبيب أو شخص آخر بدافع 

 .(60)الشفقة
 .( 61)ابلقضاء عليه رمحة به ، ينهي آالم مريض ال يرجى شفاؤه ، أو هو فعل إجيايب أو سليب     

 
ل بدافع الرمحة : تصرف يقصد منه تسهيل موت من خالل هذه التعريفات خنلص إىل أن القت

الشخص امليئوس من شفائه بدون أية آالم . هذا القتل قد يقوم بتنفيذه الطبيب أو غريه ، بدافع 
 اإلشفاق ؛ إلراحة الشخص من آالم مربحة ال يرجى هلا شفاء .

للغة ، وهي يف ا Euthanasia) وقد درجت اللغات األجنبية على تسميته )األواثانزاي
 اليواننية مكونة من مقطعني.

                                                                 
( وبذلك صدر قرار جملس اإلفتاء األوريب. ينظر: موقع اجمللس على شبكة 68ينظر أحكام التداوي )  - 57

 www.e-cfr.org/index.shtml املعلومات:
 
 (.447املقارن )ينظر: دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي  - 58
( وحبوث يف الشريعة اإلسالمية 129ومن املصادر اليت تناولت القتل بدافع الرمحة ابلتعريف: القتل العمد وأوصافه املختلفة ) - 59

( ومسؤولية الطبيب اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية 184( واألحكام الشرعية لألعمال الطبية )106والقانون يف الطب اإلسالمي)
( و األحكام الشرعية والطبية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي ، للدكتور بلحاج العريب بن أمحد ، جملة 122املوت الدماغي )( و 157)

 (.62(، ص :)42(، ع :)11البحوث الفقهية املعاصرة ، س :)
 (.7-6ينظر: القتل بدافع الشفقة هلدى قشقوش ) - 60
( واملوت 62( واألحكام الشرعية والطبية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي )534ن )ينظر: دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقار  - 61

 ( .122الدماغي )
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 وتعين الطيب . EU)) األول:
 .(62)وتعين املوت Thanatos)) الثاين :

 وعليه فإن كلمة األواثانزاي تعين لغوايا املوت الطيب ، أو املوت اهلادئ بدون آالم .
لكن هذا املعىن أصبح قاصراا عن استيعاب املوضوع ؛ ألن هذا النوع من القتل أصبح يعين 

التعجيل ابملوت ، بواسطة شخص آخر إلهناء حياته ؛ ختليصاا له من آالمه اليت مل تعد حتتمل ، 
 بواسطة ترتيبات طبية متنوعة.

على هذا النوع من  (رمحةمن الباحثني إبطالق اسم ) قتل الوانطالقاا من ذلك فقد قام عدد 
اللته على أن القصد من القتل هو إال أن هذا املصطلح وابلرغم من د القتل ؛ اشتقاقاا من طبيعته

الرمحة ابملريض ، إبهناء آالمه عن طريق القضاء على حياته ، إال أن القتل والرمحة متناقضان من 
 .(63)حيث املعىن واملضمون

أدق تعبرياا ، أو بدافع الرمحة ولذا يرى بعض الباحثني أن تسمية هذا التصرف ابلقتل بدافع الشفقة 
هناء حياة املريض امليئوس من شفائه هو الشفقة عليه ؛ للحد من آالمه اليت حيث أن الدافع على إ

 .(64)ال حيتملها ، وال يرجى أمل يف الشفاء منها
 

 إىل قسمني:  )القتل بدافع الرمحة( مبوت الرمحةويقسم األطباء ما يسمى  

  ،جراء فعال تيسري املوت الفعال، وهو أن يقوم الطبيب املعاجل إبأو قتل الرمحة اإلجيايب
يودي حبياة املريض املصاب مثالا )ابلسرطان(، والذي يعاين من األمل...، وذلك إبعطاء 

 املريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.
  من  امليئوسقتل الرمحة السليب أو تيسري املوت املنفعل، وهو عملية تسهيل وفاة املريض

اء العالج، مثل إيقاف جهاز التنفس أو عدم وضعه شفائه، وذلك إبيقاف أو عدم إعط
عندما حيتاج إليه املريض، بناءا على طلب املريض، أو عدم إعطائه العقاقري اليت تُعاجل 

 .( 65)األمراض األخرى 
                                                                 

( والقتل العمد وأوصافه املختلفة 535( ودراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن )7ينظر: القتل بدافع الشفقة هلدى قشقوش ) - 62
 (.445سؤولية الطبية املدنية واجلزائية )( وامل295( وأثر الباعث يف املسؤولية اجلنائية )129)

 (.19ينظر: حبوث يف الشريعة اإلسالمية والقانون يف الطب اإلسالمي ) - 63
( ويذكر بعض الباحثني أن تعبري القتل بدافع الرمحة وجد يف القرن السابع عشر 6ينظر: القتل بدافع الشفقة هلدى قشقوش ) - 64

 (.130به املسمى )عالج املرض غري القابلني للشفاء(. ينظر: القتل العمد وأوصافه املختلفة )امليالدي من قبل فرانك ابكون يف كتا
 .68(  أحكام التداوي واحلاالت امليؤوس منها، حممد علي البار، ص65) 
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 : إال إذا توفر يف الشخص اجملين عليه شرطان ، وبناءا على ذلك ال يعد قتالا بدافع الرمحة

 ية .: وجود حياة طبيع األول
الثاين: وجود معاانة من آالم مربحة ، انجتة عن مرض غري قابل للشفاء يف الوقت 

 .(66)احلاضر
وعليه فإن إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي عن املوتى دماغياا ال يدخل ضمن القتل بدافع 

 .الرمحة ، وذلك لعدم وجود حياة طبيعية
 

 . ةحملة اترخيية عن القتل بدافع الرمح لث:الثا املطلب
 

يف نظرة فاحصة إىل اتريخ فكرة القتل بدافع الرمحة أو الشفقة جند أهنا تعود إىل رجال الفكر ، 
وخاصة فالسفة اليوانن القدماء مثل أفالطون الذي قال يف كتابه اجلمهورية: ) جيب تقدمي كل عناية 

يرتكوا  للمواطنني األصحاء جسماا وعقالا ، أما الذين تنقصهم سالمة األجسام فيجب أن
 . (67)(للموت

ولذلك مل يوافق سقراط على  (كذلك سقراط وأتباعه الذين مسوه ) التدبري الذايت للموت بشرفو 
اهلروب من السجن الذي رتبه تالميذه ، وجلأ إىل تناول السم ليموت بشرف ، ومات يف أثناء 

قبائل اإلسكيمو وبعض  حماكمته ، غري أن القبائل البدائية عرفت هذا النوع من القتل ، وما تزال
 .  (68)القبائل يف وسط أفريقيا متارس هذه العادة إىل يومنا هذا

ويف القرن الثالث عشر كان القس الفيلسوف اإلجنليزي فرانك ابكون أول من استخدم 
مصطلح القتل بدافع الشفقة ، وكان يرى أن على األطباء أن يعملوا على إعادة الصحة إىل املرضى 

مهم ، ولكن إذا وجدوا أن شفاءهم ال أمل فيه ، جيب عليهم أن يهيئوا مواتا هادائا ، وختفيف آال
 وسهالا .

                                                                 
فقه ( و التداوي والعالج يف ال186( والقانون اجلنائي والطب احلديث )184ينظر: األحكام الشرعية لألعمال الطبية ) - 66

 ( .113اإلسالمي )
( واألحكام الشرعية 548-547( ودراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن )13ينظر: القتل بدافع الشفقة هلدى قشقوش ) - 67

 (.118( واملوت الدماغي )63والطبية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي )
 (.118( واملوت الدماغي )63ينظر: األحكام الشرعية والطبية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي ) - 68
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م يرى أنه جيب على رجال 1516عام  (وكان املفكر اإلجنليزي توماس مور يف كتابه )الوهم
 .( 69)وكذلك كان الفيلسوف األملاين نيتشه ، الدين والقضاة حث التعساء على املوت

ن العشرين قامت يف أملانيا على وجه اخلصوص حركة تنادي إبابحة القتل ويف أوائل القر 
م الذي أابح قتل املرضى العقليني 1939بدافع الرمحة ، وهذا ما أقره األمر الصادر من هتلر عام 

، واألشخاص املعتوهني ، وكذا الشيوخ الذين أصيبوا ابخلرف ، كما ظهر يف إيطاليا نفس االجتاه ، 
 .(70)ابحة القتل بدافع الرمحةالذي يطالب إب

وكانت روسيا أول دولة أوروبية تعترب ما يسمى قتل الرمحة بناء على طلب املقتول نفسه أمراا 
م ، لكن مل ميض على صدور 1922ال يستحق العقاب . وقد صدر بذلك القانون اجلنائي يف عام 

ترتبت على تطبيقه كانت ضارة هذا القانون بضعة أشهر حىت ألغي هذا النص ؛ ألن النتائج اليت 
 ابجملتمع .

م مشروع قانون جييز لكل 1906ويف الوالايت املتحدة األمريكية وضعت والية أوهايو سنة 
مريض مبرض ال يرجى شفاؤه ، مصحوب آبالم فظيعة ، أن يطلب اجتماع جلنة مكونة من أربعة 

ه احلياة املؤملة . ولكن جملس أشخاص على األقل ، لتقرير ما إذا كان من املالئم وضع حد هلذ
 .  (71)النواب والكوجنرس رفض هذا املشروع

م إىل 1970م ، مث عدل امسها سنة 1930وقد أنشئت اجلمعية األمريكية لقتل الرمحة سنة 
مجعية حق اإلنسان يف املوت ، مث عدل االسم إىل مجعية حق اإلنسان يف املوت يف وقار وإجالل ؟! 

معيات املؤيدة للقتل بدافع الرمحة يف اجنلرتا مبشروع قانون يبيحه عام .كذلك تقدمت إحدى اجل
 .(72)رفض هم ولكن1936

والواضح أن الغرب يتجه حنو أتييد القتل بدافع الرمحة ، ومما يزيد املشكلة تعقيداا أن العطف 
انني احلديثة الذي حيظى به املهتمون ابلقتل بدافع الرح مة من الرأي العام ، يؤثر بعمق على سن القو 

م مشروع قانون جييز القتل الرحيم واملساعدة على 1999. ففي هولندا مثالا أحالت احلكومة سنة 
سنة، ويف أمريكا حاول الطبيب جاك كيفوركيان من  12االنتحار حىت ابلنسبة لألطفال ما فوق 

                                                                 
( واألحكام الشرعية والطبية 548( ودراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن )13ينظر: القتل بدافع الشفقة هلدى قشقوش ) - 69

 (.64للمتوىف يف اإلسالمي )
واألحكام الشرعية ( 446-445( واملسؤولية الطبية املدنية واجلزائية )13ينظر: القتل بدافع الشفقة هلدى قشقوش ) - 70

 ( .64والطبية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي )
( والقانون اجلنائي والطب 72( وأحكام التداوي )109ينظر: حبوث يف الشريعة اإلسالمية والقانون يف الطب اإلسالمي ) - 71

 (.449( واملسؤولية الطبية املدنية واجلزائية )187احلديث )
 (.549( ودراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن )13دى قشقوش )ينظر: القتل بدافع الشفقة هل - 72
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هد حقن مريض أنصار نظرية القتل بدافع الرمحة إاثرة اجلدل حول هذا املوضوع ، فسجل كل مشا
ميئوس من شفائه بعقار ممنوع يوقف القلب ويعطل الرئتني على شريط فيديو ، وبث الشريط على 

 .(73)م1998شاشات التلفزيون األمريكي يف نوفمرب عام 
وابلنظر إىل الواقع العملي جند انتشار هذا النوع من القتل بشكل يثري الدهشة ، ففي 

بيغز عميدة كلية القانون الطيب يف جامعة كنيت أنه أحصي ماال سورة هيزيل يبريطانيا قالت الربوف
ألف حالة وفاة متت يف عام واحد ، على أيدي أطباء ممن يعاجلوهنم من أمراض  18يقل عن 

 .  (74)مستعصية حتت مقولة املوت الرحيم
ة ويف هولندا ورغم عدم وجود إحصائية سنوية توضح عدد احلاالت اليت مت قتلها بدافع الرمح

إىل عشرة آالف حالة سنوايا ) يف  (، فإن التقديرات ختتلف من ألفي حالة سنوايا ) يف أقل تقدير
 .(75) ( أعلى تقدير

أما يف   (76)حالة للقتل بدافع الرمحة خالل سنة واحدة (203ويف بلجيكا مت تسجيل )
م 2000يف عام  3رد سويسرا فقد زاد عدد الوافدين إليها حبثاا عن املساعدة إلهناء حياهتم من جم

 م .2002يف عام  55إىل 
حالة يطلبون املساعدة إلهناء  1800وتشري اإلحصائيات يف سويسرا أن هناك ما يقرب من 

حياهتم سنوايا ، ويرفض ما يقرب من ثلثيهم . ونصف من يقبلون عادة ميوتون ألسباب أخرى ، 
ئات واملؤسسات العاملة يف هذا والبقية يتم مساعدهتم إلهناء حياهتم عن طريق عدد من اهلي

م قامت ممرضة سويسرية ، وحتت ذريعة الرمحة والشفقة ، بقتل 20011. ويف عام (77)الشأن
 .(78) مسناا يقيمون يف عدة دور للعجزة (277)

                                                                 
 (.122-121ينظر: املوت الدماغي )  - 73
 .www.annabaa.org/nbanews/39/010.html ينظر :موقع شبكة النبأ املعلوماتية : - 74

 (.74ينظر: أحكام التداوي ) - 75
ينظر: موقع صحيفة الشعب  - 76

 .http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/26/are2031126-72676.html : اليومية
يعترب السبب األساس يف إقبال راغيب ما يسمى )القتل الرحيم( على سويسرا أهنا ختتلف عن سائر البلدان اليت تسمح  - 77

كن أن يقوم به أي شخص وال يشرتط أن يقوم به طبيب ويشرتط فقط احلصول على موافقة كتابية من قوانينها به إذ مي
 الشخص أبنه يعاين من مرض عضال ال يرجى شفاؤه منه وليس له قدرة على حتمل آالمه.

ينظر:موقع اإلسالم على االنرتنت ، مقال الدكتور حسام عرفة      
:  www.islamonline.net/arabic/science/2003/02/Article06.shtml 

 
 ه .1423رجب  3( اليوم الثالاثء 711ينظر: جريدة الوطن العدد ) - 78

http://arabic.peopledaily.com.cn/200311/26/are2031126-72676.html
http://www.islamonline.net/arabic/science/2003/02/Article06.shtml
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وتزداد هذه املشكلة اتساعاا وعمقاا عندما يطالب طبيب نفسي يف مقال له ، نشرته اجمللة 
ماح ابلقتل بدافع الرمحة ملن يعاين أيضاا من مرض نفسي مزمن ال ميكن الطبية الربيطانية ، ابلس

 الشفاء منه ، ويعاين فيه املريض من شعور قاس ابلوحدة ورغبة يف االنتحار .
بناءا على بيب بتنفيذ ما يسمى ) موت الرمحة( كما يزداد األمر خطورة عندما يطالب ط

، يعاين من أمراض متعددة ، وفاقد للذاكرة الظروف احلياتية للشخص ، وأن رعاية شخص مسن 
ومصاب بسلس البول والغائط ، يكلف األسرة كثرياا من املشقة النفسية واملالية ، ويضع أعباء ال 

ملثل هذا  (تطاق على هذه األسرة ، فلذا يكون من حق األسرة أن تطلب ما يسمى )موت الرمحة
 .(79)الشخص

دت وانتشرت يف الدول الغربية ، إال أن اجملتمع املسلم ومع أن القتل بدافع الرمحة ظاهرة وج
ونتيجة للتبعية واالنزالق خلف احلضارة الغربية ، فقد بدأت تظهر بوادر للتأثر هبذه الفكرة 

 واالقتناع هبا ، ومن مث الدفاع عنها والقيام هبا .
املركزة ففي مصر قامت إحدى املمرضات حبقن ثالث عشر مريضاا من مرضى غرفة العناية 

 .(80)مبستشفى اإلسكندرية اجلامعي ، بعقار مرخ للعضالت تسبب يف وقف تنفسهم
ويف تونس قامت فتاة تبلغ من العمر مثانية عشر عاماا بقتل شقيقها البالغ من العمر أربع سنوات ؛ 

مها مجع تزع ، فثارت ضجة يف الرأي العام التونسي ، وحكم عليها بعد إدانتها ، إشفاقاا عليه من آالمه
 .(81)من طلبة احلقوق وبعض املواطنني منادين بقانون يالئم روح العصر

ابلرغم من رفضها لقتل الرمحة   أص بحت تف رِّق يف قوانينه ا م ا ب ني القت ل اجلن ائي وقت ل  بعض الدول و 
ف ال ، أم ا معظ م ق وانني العق وابت يف البل دان العربي ة  (82)الرمحة ، وجتعل م ن ه ذا األخ ري جم رد ُجْنَح ة

الظ  روف » أتخ ذ مبب دأ ختفي ف العقوب ة يف قت ل الرمح ة ، لكنه  ا ت رى أن ذل ك ال مين ع م ن تطبي ق مب دأ 
املعروف  ة يف الق  وانني اجلنائي  ة ، وه ي تق  وم عل  ى ختفي  ف العقوب ة إذا اقتض  ت اجلرمي  ة املقام  ة « املخفف ة 

                                                                 
 ( .83-82ينظر: أحكام التداوي ) - 79
 ( .121ينظر: املوت الدماغي ) - 80
 (.158لية الطبيب اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية )ينظر: مسؤو  - 81
 . 765املصدر السابق ، ص  - 82
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وس ورية ولبن ان إذا ك ان من أجلها الدعوى رأفة القضاة ، وه ذا معم ول ب ه حالي اا يف ك ل م ن الس ودان 
 . (84)، أو كان القتل بناء على إحلاح اجملين عليه  (83)القتل مبنياا على رضا اجملين عليه

 . قتل الرمحةما يسمى بإىل  لجوءبع:أسباب وعوامل أدت إىل الاملطلب الرا

 . رغبة املريض يف التخلص من األمل السبب األول:
 لى إحدى صورتني :ويكون طلب املريض قتله بدافع الرمحة ع

 طلب املريض الصريح . الصورة األوىل :
طلب املريض الضمين أبن يتخذ موقفاا يستدل منه على إرادته إهناء حياته ،  الصورة الثانية :

والتخلص من آالمه ، أبن يرفض وإبصرار خضوعه للعالج ، وهو على علم أبن رفضه للعالج 
 .(85) سيؤدي إىل موته

 
 . بة أولياء املريض بقتل املريض بدافع الرمحةرغ : السبب الثاين

تصاحب هذه اإلمراض آالم شديدة غري حمتملة ، مما يشكل رغبة لدى أولياء املريض   قد
 بقتل املريض بدافع الرمحة.

من خالل ما سبق يتبني أن أسر هؤالء املرضى أو بعضهم قد يرغب يف إهناء حياهتم ، 
 ألسباب عدة منها :

هتم على االستمرار يف عالج املرضى امليئوس منهم ؛ النتفاء الفائدة منهم كما عدم قدر  أوالا:
 يظنون .

 ارتفاع تكاليف العالج والنفقات املدفوعة يف سبيل التداوي . اثنياا:
انعدام الفائدة املرجوة من العالج ، أو تدين نسبة الشفاء ، مع ما يعانيه املريض من  اثلثاا:

 .   (86)آالم
  إقناع بعض األطباء املرضى أو ذويهم إبهناء حياهتم . :  لثالثا سببال

                                                                 
 ، الفقرة اخلامسة ، قانون العقوابت السوداين . 249املادة  - 83
 من قانون العقوابت اللبناين . 552من قانون العقوابت السوري ، واملادة  538املادة  - 84
 (.47قوش )ينظر: القتل بدافع الشفقة هلدى قش -  85
 (.246( ومدى شرعية إيقاف أجهزة اإلنعاش الطيب يف حال األمراض املستعصية )64ينظر: أحكام التداوي ) - 86



 الحاالت الميئوس منها وموت الرحمة

 

30 
 

من األسباب األساسية النتشار القتل بدافع الرمحة أن بعض األطباء قد يساعد ولو بشكل غري 
مباشر يف قناعة املريض أو ذويه إبهناء حياته ، بدعوى ختليص املريض من آالمه بسبب إصابته 

 .أبمراض مزمنة أو ميئوس منها

  العوامل االقتصادية واالجتماعية . : الرابع سببال
ُتشكل العوامل االقتصادية واالجتماعية عامالا مهماا يقف وراء الكثري من أعمال القتل بدافع 

 أو على مستوى اجملتمع بكامله . ، سواء أكان ذلك على مستوى األسر واألفراد ، الرمحة
وانطالقاا من ذلك املبدأ فقد قامت هولندا ابملوافقة على قانون جييز إجراء عمليات قتل للمرضى 

ويتطور األمر ابقرتاح قانون جييز قتل كبار السن الذين يشعرون  ، أصحاب األمراض امليئوس منها
بعد  ابمللل وعدم جدوى احلياة . وصاحبة هذه الفكرة هي وزيرة الصحة؟!! اليت فاجأت اجلميع
ذلك ابقرتاح تدعو فيه إلقرار قانون آخر جييز قتل كبار السن الذين يرغبون ابلتخلص من 

 . (87)  حىت وإن مل يكونوا يعانون من أي مرض عضوي ، مبجرد السأم وامللل ، حياهتم
واالستفادة منها   ، وسرياا على هذه اخلطى قامت عدة دول مبتابعة هولندا يف إقرار مثل هذه األنظمة

ينادى هلا  ، ون ها صاحب ة السبق . وهبذا يظهر جلياا زيف ما يتشدقون به من دميقراطية وحرية ذاتيةك
 ويسعى إىل تقليدهم اجلهلة من أبناء جلدتنا.. وهللا املستعان . ، ليل هنار

 .؟وهل جيب فيه القصاص ، اإلجيايب والسليب بنوعيه قتل الرمحةكم حُ ملطلب اخلامس: ا

هو قتل، وال نشك يف حرمته، قال  (تيسري املوت الفعال)قتل الرمحة اإلجيايب ن بداية نقول إ  
ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اّلّلُ ِإالَّ اِبحلَْقِّ  تعاىل: وردت قد و ،  [ 151] سورة األنعام: آية  َواَل ت َ

ْم َوَأْمَواَلُكْم َحَرام  َعَلْيُكْم،  َفِإنَّ ِدَماءَكُ  ..."  فقال النيب  األحاديث الصحيحة تنهى عن القتل،
 .(88)"َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َهَذا، يف َشْهرُِكْم َهَذا، يف بَ َلِدُكْم َهَذا

 :ل تعاىل اقكما هنى اإلسالم عن االنتحار بشىت صوره وأشكاله، وتوّعد عليه ابلوعيد الشديد،     
  َ حيماا رَ  مْ كُ بِ  كانَ   هللاَ  إنَّ  مْ كُ سَ فُ وا أن ْ لُ ت ُ قْ وال ت [  29آية  :سورة النساء .]  قال و  من ترّدى"

                                                                 
ينظر: موقع اإلسالم على االنرتنت ، مقال الدكتور حسام متام   - 87

http://www.islamonline.net/arabic/science2001/05/article1.shtml   
( ،وأمحد 31( )1679( ، ومسلم )396( ، ويف "خلق أفعال العباد" )1741أخرجه البخاري يف "الصحيح" ) - 88

 .(2952( وابن خزمية )5850( و )4093(،  والنسائي يف "الكربى" )20497)

http://www.islamonline.net/arabic/scienc2001/05/e
http://www.islamonline.net/arabic/scienc2001/05/e
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من جبل فقتل نفسه فهو يف انر جهنم يرتّدى فيها خالداا خملداا فيها أبداا، ومن حتّسى مساا فقتل 
  .(89)نفسه، فسمه يف يده يتحساه يف انر جهنم خالداا خملداا فيها....احلديث "

 نفس املريض ابلشفاء، فيواسيه ويصرّبه، وإن على من واجب الطبيب أن يبعث األمل يف إنّ و   
املريض أن يثق ابهلل تعاىل، وأن ينظر إىل املرض مبنظور اإلميان، فيصرب على البالء، ويرضى 

 ابلقضاء، ويتطلع ويسأل هللا الشفاء، وال ييأس من رمحة هللا.

يعجل بوفاته، ليسكن بذلك ، أن يسارع يف حقنه بعقار  إن جلوء املريض إىل الطلب من طبيبه      
 من أمله، وخيلصه من معاانته، هو انتحار، فقد أصيب أحد املقاتلني وكان يقاتل يف صف النيب 

ما  . (90)"هو يف النار"  وصحابته، فاتكأ على رحمه من شدة األمل فقتل نفسه، فقال رسول هللا 
 ، فأخذَ  جرح   بهِ  كم وكانَ قبلَ  انَ ممن ك رجلُ  )) كانَ جاء يف الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم : 

 تُ رَّمْ ، حَ  ين بنفسهِ رَ : عبدي ابدَ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  . قالَ  حىت ماتَ  فما رقأ الدمُ ،  هُ دَ هبا يَ  رَ سكيناا حنََ 
وهذا يعين أن أي عمل يؤدي إىل تسريع وفاة املريض أو املصاب إصابة بليغة ،  (91)(( اجلنةَ  عليهِ 

سواء كان إبذن  ،جرمية قتلأو الشفقة  بدافع الرمحةهذا م الطبيب على وإقدا .حرام ال ريب فيه 
القاتل واملقتول مرتكبان لإلمث العظيم؛ القاتل لتنفيذه اجلرمية،  من املريض أو بغري إذنه، فكالا 

واملقتول لطلبه تنفيذها، وهو كبرية من الكبائر، ولو فعل ذلك الطبيب بغري إذن املريض الستحق 
 القصاص.

َتَل مريضاا يف النزع، وعيشه عيش املذبوح، وجب القصاص "رمحه هللا قال النووي    ،  (92):" ولو ق َ
إذ مل ينقطع األمل بشفائه ابلنسبة لقدر هللا، وألن حياته ال زالت مستمرة. إن الطبيب الذي يشارك 

ك يف جرمية يف إعطاء هذه اجلرعة ملريضه أو يؤخر عنه عالجه، ويقطع عنه فعل املَنَفَسه، يشار 

                                                                 
 (.2/254(،و أمحد )175ان)( ومسلم، كتاب اإلمي56رواه البخاري كتاب  الطب،) - 89
 (. 302(. ومسلم) 2742، 1298رواه البخاري األرقام ) -90

 ( ، من حديث جندب بن عبد هللا الُبَجلي رضي هللا تعاىل عنه .113( ومسلم) 3463رواه البخاري)  - 91 
 (. 13/ 4املنهاج ومعه شرحه مغين احملتاج) - 92



 الحاالت الميئوس منها وموت الرحمة

 

32 
 

االنتحار، ومثة قاعدة تقول:"َمن أعان على معصية، ولو بشطر كلمة، كان شريكاا لصاحبها فيها 
"(93)  . 

ومن املفيد هنا أن نشري إىل اتفاق الفقهاء على أنه إذا اعتدى شخص على شخص فأوصله إىل 
يبَق له إبصار وال نطق وال الرمق األخري ، أو حالة حركة املذبوح اليت سبقت اإلشارة إليها ، أبن مل 

حركة اختيارية ، مث جىن عليه شخص آخر فمات ، فالقاتل هو الشخص األول ، أما الثاين فإنه 
يُ َعزَّر ألنه اعتدى على حرمة امليِّت ، أما إذا جىن الثاين قبل وصول اجملين عليه إىل الرمق األخري 

ى األول قصاص العضو أو ِديَ تُه ، وأما إذا كان كحزِّ الرقبة ، فالقاتل هو الثاين ، وعل،بفعٍل مزهق 
جرُح األول يفضي إىل املوت ال حمالة لكنه مل يوصله إىل الرمق األخري ، ومل خيرجه من احلياة 
املستقرة ، فجاء الثاين فضرب عنَقُه ، فالقاتل هو الثاين أيضاا ألنه فوَّت حياةا مستقرة ، أما إذا كان 

مق األخري بسبب مرٍض ال بسبب جناية ، أبن كان يف حالة النزع وعيشه وصول اجملين عليه إىل الر 
عيش املذبوح ، أو بدت عليه خمايل املوت ، أو كان مريضاا ال يرجى برؤه ، فجاء شخص  فقتله ، 

 . (94)فقد وجب القصاص على القاتل ، ألن هذه األمور غري مقطوع هبا ، وقد يُظنُّ ذلك مث يشفى
 

منع الدواء عن املريض الذي ال يرجى  :وصورته(  املوت املنفعل تيسريلسليب )قتل الرمحة اأما  
بُرؤه، وقد تيقن أن العالج الذي يُعطى له غري جمٍد، وجزم بذلك األطباء. ماذا عن حكمه ؟   وهنا 
نقول: إن على الطبيب أن يستمر يف إعطاء الدواء ما دام الدواء متوفراا، ولكن للمريض بناءا على 

قرر من عدم وجوب التداوي يف مثل هذه احلالة، للمريض أن ميتنع عن أخذ الدواء مىت حتقق ما ت
 عدم جدواه وَجَزَم األطباء بذلك.

 . القتل بدافع الرمحةاملطلب السادس: قرارات اجملامع الفقهية يف حكم  

 قرار اجملمع الفقهي: 

                                                                 
 . 101أحكام التداوي، د.حممد علي البار ص  -93

 . 23/148املوسوعة الفقهية ، الكويت  - 94
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م(، 1986ته املنعقدة يف عمان عام )لقد ُعرضت هذه املسألة على جممع الفقه اإلسالمي يف دور   
واعترب: "أن الشخص قد مات، وترتتب مجيع األحكام املقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى 

 العالمتني التاليتني:

 .إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاا اتماا، وحكم األطباء أن هذا التوقف ال رجعة عنه 
 ،وَحَكم األطباء االختصاصيون اخلرباء، أبن  إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطالا هنائياا

 هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل.
، وإن كان بعض األعضاء ال يزال 95ويف هذه احلالة جيوز رفع أجهزة اإلنعاش املركبة على الشخص

  يف جلسة-."   وقد اعترب اجملمع الفقهي فيما بعد 96يعمل آلياا بفعل األجهزة املركبة

 97الشخص ميتاا بعد توقف قلبه عن النبض، ولكنه أجاز يف جلسة اتلية رفع األجهزة عنه. -يةاتل

 98 لإلفتاء األورويب قرار اجمللس

 العاصمة يف عقدت اليت عشرة احلادية دورته أعمال ضمن والبحوث لإلفتاء األورويب اجمللس انقش
 رمحة:ال قتل وضوعم(  متوز) يوليو 7 إىل 1 من الفرتة يف ستوكهوملا السويدية

 الرحيم القتل من الغربية الدول تتخذها اليت املختلفة القانونية املواقف على اجمللس اطلع أن وبعد
 :يلي ما اجمللس قرر ومعارض، مؤيد بني ما متباينة بصورة

                                                                 

 آالت اإلنعاش عند األطباء كالتايل : - 95
 وهي عبارة عن جهاز يقوم بعمل اجلهاز التنفسي بتحريك القفص الصدري فيحدث للمريض ما يسمى ابلشهيق والزفري . :املنفسة* 
ب صدمات كهرابئية إلعادة ما ضعف من دقات القلب أو وهو جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم إبعطاء القل :مانع الذبذابت* 

 ما انقطع منها .
وهو من أجهزة إنعاش القلب حيتاج إليه حيثما تكون ضرابت القلب بطيئة حبيث ال يصل الدم إىل  :جهاز منظم ضرابت القلب* 

 ثوان . الدماغ بكمية كافية، أو أن الدم بسبب بطئ ضرابت القلب ينقطع عن الدماغ ملدة دقيقة أو
 .عروفة عند األطباءامل جمموعة العقاقري واألدوية* 
(. وانظر: منهج استنباط النوازل الفقهية 89( ص2( اجلزء)3( العدد)3/7/86-( )د5(  جملة اجملمع الفقهي، )القرار رقم )96)

 (661-660للدكتور مسفر بن حممد القحطاين )  ص
 .158، 175نعيم، (  انظر موت الدماغ بني الطب واإلسالم، ندى 97)

 8993،العدد  2003يوليو  13ه  ، 1424مج ادى األوىل  12جريدة الشرق األوسط :األحد   - 98



 الحاالت الميئوس منها وموت الرحمة

 

34 
 

 قتل أن ذلك عليه، واملساعدة االنتحار وحترمي املباشر، وغري املباشر الفعال الرمحة قتل حترمي   1
 أو املريض ألسرة أو للطبيب الشرعية الناحية من امتاحا  اقرارا  ليس شفائه من امليئوس املريض
 ملنع أو شفائه من لليأس قتله جيوز ال مرضه حالة كانت  وكيف مرضه كان  أاي فاملريض.نفسه املريض
 أن على لةالدال يف قاطع القرآين والنص عمدا، قاتال يكون بذلك يقوم ومن غريه، إىل مرضه انتقال

ُ ِإالَّ اِبحلَْقِّ  }:تعاىل لقوله قطعا حمرم النفس قتل ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اّللَّ  : اآليةاألنعام{]سورة َوال ت َ
ا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس  }:تعاىل ولقوله[،( 151 ) َتَل نَ ْفسا َنا َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل َأنَّهُ َمْن ق َ ب ْ َأْو ِمْن َأْجِل َذِلَك َكت َ

يعاا  َتَل النَّاَس مجَِ  .[32 اآلية :املائدةسورة {]َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنََّا ق َ

 فاألول قتله، يف له أذن لو حىت يقتله نأ غريه على وحيرم نفسه يقتل أن املريض على حيرم   2
 نأ لغريه أيذن حىت روحه ميلك ال فهو احلرام، حيل ال وإذنه ابلقتل، الغري على عدوان والثاين انتحار
 انتحر اليت ابلصورة النار يف يعذب فاملنتحر عامة، االنتحار حترمي يف معروف واحلديث. عليها يقضي

 يستحله مل وإن العذاب، يف اخللود وجزاؤه كفر  فقد ذلك استحل إن ،اأبدا  فيها داخملَّ  خالدا هبا
 .شديداا  عذاابا  ُعذب

 شفائه من اميئوسا  كان  لو حىت ابلعدوى، غريه إىل مرضه قالانت خيشى الذي املريض قتل جيوز ال   3
 كاحلجر  ضرره ملنع عديدة وسائل هناك ألن ذلك ضرره، ملنع قتله جيوز فال( مثال يدزاإل كمرض)

 الغذاء من يتطلب ما كل  له يقدم كآدمي  عليه احملافظة جيب بل ابملريض، االختالط ومنع الصحي
 هللا أنزل ما: »ومسلم البخاري يرويه الذي احلديث ويف مفعوال، نكا  أمرا هللا يقضي حىت والدواء

 يضع مل هللا فإن تداووا هللا عباد اي: »الرتمذي رواه الذي احلديث ويف «شفاء له أنزل إال داء من
 من علمه شفاء له أنزل إال داء ينزل مل هللا إن» محدأ رواه الذي احلديث ويف «دواء له وضع إال داء

 كما  ،األمراض هذه ملثل دواء اكتشاف يف أمالا  تعطينا األحاديث فهذه. «جهله من وجهله علمه
 شفائه، من لليأس حامله قتل يصح فال منه، ميئوس شفاءها أن الناس ظن ألمراض أدوية اكتشفت

 .األصحاء عن الضرر ملنع وال

 الطبيب نظر يف يعترب الذي املريض عن الصناعي اإلنعاش أجهزة إبيقاف املوت لتيسري وابلنسبة   4
 وحيس اإلنسان حييا به الذي املخ، أو الدماغ جذع لتلف وذلك «امليت حكم يف» أو «ميتا»
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 فهو للتداوي تركا كونه  عن خيرج فال العالج أجهزة إيقاف مبجرد الطبيب عمل كان  وإذا ويشعر،
 يف املتمثلة   اهريةالظ احلياة هذه عليه تبقي األجهزة هذه أن وخباصة فيه، حرج وال مشروع أمر

 لتلف نظرا يشعر، وال حيس وال يعي ال فهو ابلفعل ميتا املريض كان  وان   الدموية والدورة التنفس
 وحيجز طائل دون كثرية  نفقات يتكلف احلالة هذه على املريض وبقاء. املخ وهو كله  ذلك مصدر
 .أعلم وهللا. العالج معه جيدي مما غريه إليها حيتاج قد أجهزة

*********** 

 اخلامتة

لبيان  حكم التداوي للحاالت امليئوس من  عرضه يف هذا البحث املوجز ،  هذا ما تيسر يل
 مىت وأين بدأ،عالجها وحكم  ما يسمى مبوت الرمحة أو القتل الرحيم من الناحية الشرعية والطبية و 

الوصااي اليت حيضنا عليها ن م التذكري جبملة مع ذكر النتائج اليت  توصلت إليها  يتسىن يل بعد ذلك
ديننا احلنيف يف املمارسات الطبية ، وعلى رأسها االلتزام بضوابط الشريعة يف هذه املمارسات ، 

 ذلك فيما يلي:ملساعدة املرضى ، مهما كانت حالتهم ، وأوجز   غايةالوبذل 

 :النتائج 

لكل ما يستجد يف حياة اإلنسان  حكماا وّحالا  هاإننا جند فيف ، اإلسالمية الَغرّاءمشول الشريعة  .1
 مكان. يف كل زمان ومن مسائل 

تداوي تعرتيه األحكام اتفق الفقهاء على جواز التداوي ملا فيه من حفظ النفس، وإن ال .2
  اخلمسة.التكليفية 

وما الطبيب وال الدواء إال وسائل لوقوع قضاء هللا  ،وحده إن املرض والشفاء بيد هللا تعاىل .3
ج والتداوي أخذ ابألسباب، وعلى األطباء وذوي املرضى تقوية معنوايت والعال وقدره .
 املريض.

على املريض االستمرار يف تناول الدواء مادام يظن وأيمل ابلشفاء، وليس له ترك التداوي،  .4
وإن ذهب بعض الفقهاء إىل القول أبنه إذا جزم األطباء أنه ال يرجى من تناول العالج هلذه 

 فاء، فال جيب على املريض االستمرار يف تناول العالج.احلالة أمل يف الش
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توصل اجملمع الفقهي إىل أن موت الدماغ موت. ويُعمل بذلك إذا توفرت شروط ومعايري موت  .5
 الدماغ، بعد توفّر العلم والعدالة يف األطباء املشرفني على ذلك.

و يف حكم امليت ) موت جيوز إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي عن املريض الذي يعد ميتاا، أ - .6
الدماغ مثالا ( ويف هذه احلال ال خيرج توقيف األجهزة عن كونه تركاا للتداوي ، وهو أمر 

مشروع ال حرج فيه يف مثل هذه احلاالت، ويتأكد رفع األجهزة عن مثل هؤالء إذا كانت هناك 
 حاجة أكيدة الستخدام األجهزة ملرضى آخرين ترجى حياهتم .

أو  ،سواءا مارسه الطبيب  ويعد فاعله قاتالا،رمحة( هو نوع من أنواع القتل،ما يسمى )موت ال .7
 إبذن املريض أو بغري إذنه.غريه، 

 .حيرم على املريض أن يعجل إبهناء حياته بنفسه، وحيرم عليه طلب ذلك من طبيبه أو من غريه . .8
يرجى برؤها، حىت ندعو الباحثني وأهل االختصاص ملواصلة البحث يف طبيعة األمراض اليت ال  .9

يعرفوا أسباهبا، واألدوية والعالجات املؤثرة فيها إبذن هللا تعاىل، امتثاالا لوصية النيّبِ صلى هللا 
 احلديث "  " إنَّ هللَا أنْ َزَل الداَء والدواَء، وجعل لكّلِ داٍء دواءا .. عليه وسلم :

 التوصيات:

 ة هللا و السلوك املهين النبيل.ا  ملخالفتها شريعرفض فكرة القتل الرحيم رفضا اتما  -1
ينبغي ملن ابتاله هللاُ عزَّ وجلَّ مبرض ال يرجى برؤه أن يصرب وحيتسب األجَر عند هللا  -2

وال يتمىن املوت ملا ورد يف  ، وال يقنط من رمحة هللا، تعاىل، وال ييأس من الشفاء
 الصحيح من النهي عن القنوط من رمحة هللا عز وجل .

رب مريضه حبقيقة مرضه الذي ال يرجى برؤه، إذا آنس منه الصَّرَب على الطبيب أن خي -3
والقدرة على حتمُّل اخلرب، وأن يكون ذلك أبسلوب هادئ، ويف الوقت املناسب، فإذا  
كانت حالة املريض النفسية ال تسمح له بذلك كلف هبذه املهمة أحد أقرابئه أو 

املريض حق من احلقوق يريد  أصدقائه ممن أينس فيهم حسن التدبري، فقد يكون على
أتديته، أو وصية يرغب هبا، أو حنو ذلك من األمور اليت ينبغي أن يربئ ذمته منها قبل 

 .أن انتهاء أجله
تشكيل جلان طبية متخصصة لتقرير ما إذا كانت حالة املريض حتتاج إىل عالج مكثف  -4

 أو إىل عالج تلطيفي .
 وعدم إمهاهلم. -نفسيا ومهنيا  -ماما خاصا االهتمام ابملرضى امليئوس من عالجهم اهت  -5
 الدعم املادي للمرضى الذين يعجزون عن مصاريف العالج الباهظة.  -6
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رفع كفاء األطباء والكادر التمريضي املرافق ابستمرار لالرتقاء ابملهنة إىل أعلى   -7
 مستوايهتا.

عليهم وعلى  التوعية الشرعية لألطباء والكادر التمريضي املرافق ليعود ذلك ابلنفع  -8
 مرضاهم.
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 الفهارس 
 فهرس اآلايت 

 رقم الصفحة                                                                                    اآلي  ة

 ...َأَفِإْن َماَت َأْو قُِتلَ 
 ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفورُ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة ِليَ بْ لُوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالا وَ 

 ... َمَرض   يف قُ لُوهبِِمْ 
 َقاتَ َلُهُم اّللَُّ َأَّنَّ ي ُْؤَفُكونَ 
ْنَساُن َما َأْكَفَرهُ   قُِتَل اإلِْ

 ...ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ بْ َنا َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل 
 َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفنيِ  

ْفَس الَّيِت    َحرََّم اّلّلُ ِإالَّ اِبحلَْقِّ َواَل تَ ْقتُ لُوْا الن َّ
 وال تَ ْقتُ لُوا أنْ ُفَسُكْم إنَّ هللَا كاَن ِبُكْم َرحيماا 

ْهُلَكةو    اَل تُ ْلُقوْا أبَِْيِديُكْم ِإىَل الت َّ
 اّللَِّ ِإنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ َواَل تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح 

 ا أوتيتُْم ِمَن الِعْلِم إال َقليالا َومَ 
  يُِريُد اّلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسر

21 
2 
7 

20 
20 
32 

6 
29 
29 
10 
17  
14 

8 

 

  



 الحاالت الميئوس منها وموت الرحمة

 

39 
 

 فهرس األحاديث 
 رقم الصفحة                                                                                    احلديث

ُسوا َلُه يف أَجَلهِ إ  ...ذا َدَخْلتُْم على املريِض فَ نَ فِّ
 ...أرأيَت رَُقىا َنْسرَتقيها، ودواءا نَ َتداوى ِبهِ 

َواُء ِمَن اْلَقَدرِ   الدَّ
 ِإنَّ الرَُّقى، َوالتََّمائَِم، َوالتَِّوَلَة ِشْرك  

 ِإنَُّه َلْيَس ِبَدَواٍء، َوَلِكنَُّه َداء  
 ...تداووا

 ...اَن قبَلكم وكاَن بِه جرح  كاَن رجُل ممن ك
 ...َفِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَرام  َعَلْيُكمْ 

 ال ضرر وال ضرار
 ...اَل يَ َتَمنَّنَيَّ َأَحدُُكُم اْلَمْوَت ِلُضرٍّ نَ َزَل ِبهِ 
 ما أنزَل هللُا ِمْن داٍء إال أنزَل َلُه ِشفاءا 

 ...ن مسجدانمن أكل من هاتني الشجرتني اخلبيثتني فال يقرب
 ...من ترّدى من جبل فقتل نفسه فهو يف انر جهنم

 من مل يشكر الناس مل يشكر هللا
 ...يدخل اجلنََّة من أمَّيت سبعوَن ألفاا بغرِي حساٍب 

  .تنّفروايّسروا وال تعّسروا وبّشروا وال 
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 فهرس األعالم 
 رقم الصفحة                                                                                    الَعَلم

 البابريت
 الراغب األصفهاين

 الرحيباين
 بن فارسا

  ابن قيم اجلوزية
  ابن منظور

21 
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  املصادر واملراجع:فهرس 

 القرآن الكرمي -1

 .هـ 1412سنة النشر:، اشر: مؤسسة الرسالة الن، املوطأ :مالك بن أنس ،األصبحي -1

املطبعة امليمنية ، القاهرة ،  الناشر:،سند امل:أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد هللا ، الشيباين -2
 .هـ1313،مصر 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، مصطفى  صحيح البخاري ،:حممد بن إمساعيل ،البخاري  -3
 .البايب احلليب ، مصر 

مطبعة البايب احلليب ،  صحيح مسلم ،:مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ، النيسابوري -4
 .مصر 

الناشر: املكتبة العصرية، صيدا ، سنن أيب داود: السجستاينسليمان بن األشعث  ،أبو داود -5
 .بريوت،

 ،الناشر: دار الغرب اإلسالمي ،سنن الرتمذي :حممد بن عيسى بن َسْورة ،أبو عيسى ،الرتمذي -6
 .م 1998، بريوت

الناشر: مكتب املطبوعات سنن النسائي،:أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي، النسائي  -7
 .1986،حلب ،اإلسالمية 

الناشر: دار إحياء الكتب العربية  ،ابن ماجةسنن :ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد،القزويين -8
 .فيصل عيسى البايب احلليب،

معجم :) هـ395ء القزويين الرازي، أبو احلس ن )املتو:ى: أمحد بن فارس بن زكراي ،ابن فارس -9
 .م1979،دار الفكر:الناشر، عبد السالم حممد هارون :حملققا، مقياس اللغة

األنصاري الرويفعى اإلفريقى   حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ،ابن منظور -10
 .هـ 1414،الثالثة     الطبعة0 بريوت ،الناشر: دار صادر ،لسان العرب:هـ(711)املتو:ى: 

دار  :الناشر ، التعريفات كتاب: اجلرجاين علي بن حممد بن علي الزين الشريف ، اجلرجاين  -11
 .م1983-هـ 1403لبنان الطبعة: األوىل ،بريوت ،الكتب العلمية

 ـ(ه672حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي ، أبو عبد هللا، مجال الدين )املتو:ى: ، اجلياين   -12
 ،تبريو ،دار اجليل   احملقق: د. حممد حسن عواد الناشر،   املعاين املؤتلفة يف األلفاظ املختلفة:

 ه.1411األوىل،   ''الطبعة
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) أبو طاهر جميد الدين،  حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي ،ابديآ فريوزال -13
 .القاموس احمليط ، دار اجليل ، بريوت : ه(817املتو:ى

 الناشر: دار الدعوة، طاملعجم الوسي:ع اللغة العربية ابلقاهرة جمم   -14

الناشر: عامل  ،املؤلف: ،معجم اللغة العربية املعاصر :أمحد خمتار عبد احلميد  .د ،عمر  -15
 .الكتب

الناشر: دار النفائس ، معجم لغة الفقهاء  :حامد صادق، قنييب  .رواس  ، حممد قلعجي -16
 .1988 -هـ  1408،  عة: الثانيةللطباعة والنشر والتوزيع الطب

، دار املنارة ، جدة  أحكام التداوي واحلاالت امليؤوس منها ،،  حممد عليد. البار، -17
(1995) 

 2003- الطب واإلسالم، دار الفكر موت الدماغ ب ن  :ندى حممد نعيم، -18
 ،مق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسيقحت ،الفتاوىجمموع  :،أمحد بن عبد السالم ابن تيمية -19

 - الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
 م1995هـ/1416

مكتبة التداوي واملسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية، :قيس بن حممد آل شيخ مبارك،  -20
  1991دمشق: ، الفارايب

احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج مغين   :الدين حممد بن أمحد  مشس ،الشربيين اخلطيب -21
 هـ (1329، املطبعة امليمنية ، مصر )  ،

 م2000 ، دار النفائس ، بريوت املوسوعة الطبية الفقهية،  :د. أمحد حممد،كنعان  -22
 ،الناشر: دار املعرفة  ، إحياء علوم الدين :أبو حامد حممد الغز ايل الطوسي النيسابوريالغزايل، -23

 .بريوت

 زاد املعاد يف هدي خري العباد ،  :،أبو عبد هللا  حممد بن أيب بكر بن أيوب ،يم ابن الق -24
 .(1985حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط . مؤسسة الرسالة ، بريوت )

 .املكتبة التوفيقية ، القاهرة ،نيل األوطار  :  حممد بن علي بن حممد ،الشوكاين -25
، الناشر القرآن العظيمتفسري  :الفداء عماد الدينأبو ،  بن عمر بن كثري إمساعيل ،ابن كثري -26

 .مكتبة مصر:
 : هـ(748مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْْياز )املتو:ى:  ، الذهيب -27

 .م2006،القاهرة ،: دار احلديثالناشر، سري أعالم النبالء 
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في، أبو احملاسن، مجال يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلن ،بن تغري برديا -28
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، ، الناشر:النجوم الزاهرة   :هـ( 874الدين )املتو:ى: 

 مصر

  : هـ(1396خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي )املتو:ى: ، الزركلي -29
 .الناشر: دار العلم للمالي ن، األعالم

 هـ(1357املطبعة العامرة ، القاهرة ، مصر ) بن عابدين ،حاشية ا :ابن عابدين  -30

املطبعة  حاشية الدسوقي على شرح أمحد الدردير ملختصر خليل ، :حممد بن عرفة ،الدسوقي  -31
  هـ(1287العامرة ، مصر )

 

   . 2008دار النهضة العربية،  القتل بدافع الشفقة : حامد هدى،قشقوش  -32
 جامعة الكويت، ،قة يف الفقه اجلنائي املقارن  دراسات معم  :عبد الوهاب  ،حومد  -33

1983. 

جملة ،األحكام الشرعية والطبية للمتو:ى يف الفقه اإلسالمي  :د. بلحاج العريب ، ابن أمحد  -34
 .160-8، ص11، السنة 42البحوث الفقهية املعاصرة، العدد 

 .(1987لعربية ، مصر )دار النهضة ا املسؤولية اجلنائية لألطباء ،   :أسامة عبد هللا  ،قايد  -35

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة،  :د.مسفر بن علي بن حممد ،القحطاين  -36
 م.2010،دار األندلس اخلضراء ،جدة، 

 ، جامعة الكويتاملوت الدماغي : د. دعيج بطحي،املطريي -37
، دار البيارق ،  يةب اجلنائية يف الشريعة اإلسالممسؤولية الطبي :أسامة إبراهيم علي  ،التايه  -38

 .م1999هـ، 1420 ، األردن
 (1990وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الكويت ) املوسوعة الفقهية ، -39

 .(1993بريوت ) ،، دار القلم بدمشق والدار الشامية الطبيب أدبه وفقهه :السباعي والبار -40

 .هـ(1423لسعودية )اململكة العربية ا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، -41

 .(1997دار الفكر ، دمشق ، سوراي ) الفقه اإلسالمي وأدلته ،:وهبة ،الزحيلي  -42

 .(م1999 ، ) 42جملة البحوث الفقهية املعاصرة ، العدد  -43
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 فهرس املوضوعات 
 

 الصفحة املوضوع                                                                                     رقم
                                                                                               ملقدمةا

                                املبحث األول:حرص اإلسالم على التداوي من األمراض.
                                                  املطلب األول: تعريف املرض و التداوي.

                                 املطلب الثاين: مبادئ يف الشريعة اإلسالمية حلفظ النفس.
                                               املطلب الثالث: حكم التداوي يف اإلسالم .

              ؤهااملبحث الثاين: األمراض امليئوس منها أو املميتة اليت ال يُرجى شفا
                                 املطلب األول تعريف املرض املزمن واملرض امليئوس منه.

          املطلب الثاين: ما ينبغي على األطباء فعله ابلنسبة للمريض امليئوس من شفائه.
                               املطلب الثالث: للمريض امليئوس من شفائه ترك التداوي.

املطلب الرابع: مجلة من األحكام العامة اليت تتعلق ابلتداوي يف األمراض اليت ال يرجى 
 برؤها .

 املبحث الثالث: موت الرمحة 
 القتل.املوت و املطلب األول :تعريف 

  املطلب الثاين: املراد بتيسري املوت أو القتل بدافع الرمحة .
 .الرمحة )القتل الرحيم(موت املطلب الثالث: حملة اترخيية عن 

 . إىل ما يسمى القتل الرحيم  لجوءاملطلب الرابع:أسباب وعوامل أدت إىل ال 
 املطلب اخلامس: : حكم القتل بدافع الرمحة وهل جيب فيه القصاص.

 املطلب السادس: قرارات اجملامع الفقهية يف حكم ما يسمى ابلقتل الرحيم.
 .اخلامتة

 الفهارس.
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