
 قتل الرحمة في الشريعة اإلسالمية

The Islamic Shariah & Law Spring 2019 Issue: 01 

 

- 41 - 

 

 قتل الرحمة في الشريعة اإلسالمية
The Euthanasia (Mercy killing) in the Islamic 

Sharia 
 

1احسان هللا انصح               

 2 حممدنعيم  
Abstract: 

                   

                        Patient who is in incurable condition 

and experts of health are disappointed from his 

healing or a child who is birthely disabled and hope is 

not present to his treatment for away their intolerable 

suffering their killing through medicine or other thing 

for emancipate they and their kinsfolk from this 

tragedy called Euthanasia (Mercy killing), it has two 

types first is by giving medicine or killing materials 

(active method). Second is avoid and preventing from 

treatment (passive method). 

Above mentioned both are prohibited and unlawful in 

Holly Islam, if sick is hopeless from life and permit to 

a doctor to kill him this is suicidal act and big sin, and 

if a doctor without from the permeation of sick 

conduct this act this  is intentional killing. Holly 

Quran and Sunnah are appointed severe punishment 

to killers. 
Key words: Mercy killing, incurable patient, big sin, 

Islamic decree.  
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 افغانستان -احملاضر يف کلية الشريعة، جامعة ننجرهار ذاالستا 

2
 ابکستان -عبدالولی خان مردان، جامعة قسم الدراسات االسالميةيف  لشريعةل املساعد ذاالستا 
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احلمدهلل رب العلمني و الصالة و السالم علی إمام األنبياء و املرسلني حممد و علی أله 
 و أصحابه أمجعني.

يف خلقه، و أنووا  اإلبوتالء ريةو ة، و قود يبتلوب هللا عبودة بعاهوة  یاإلبتالء هو سنة هللا تعال
ة، ألجو  املوت أريح له من احلياة هبذة الصوور  یأو مرض بدين أو نفسب فيضيق ذرعا ف  

تدال موون ال توواب و سووردت أن أريتووم مقوواال حوووا هووذة املعلومووات مأحوو  هووذة املشوو لة 
 السنة و أقواا العلماء حمتواي ابملطالم األتية:

، و مووا هووو موقووع الشوور   و يفهوو  زووو  لووه ذلووهي و مووا هووب ايلفيووة التار يووة للموضووو 
 ، و يموقع القوانني منه

 يتناوله هذا املقاا.، هذا ما ياثر املرتتبة عليهما اآل
 أسئلة البحث 

سيجيم هذا املقاا إيل األسئلة األتية جواابً شافياً ريافياً و ينح  املش الت األتية الدينية 
 و الطبية:
رمبا يولد الولد معذورا و مفلوجا و ي ون رياًل علب أبويه و أقرابئه و ال يستطيع  .1

لطف  شفقًة عليه و أن يعيش عيشًا عاداًي ه  زو  ألبويه أن يقت  ذله ا
 لتخليصهم عنهي

نری بعض الناس ميتنعون عن إستعماا الدواء و يستدلون علب أن النفس هب  .2
نفسهم و زو  هلم أن يتصرف فيها رييع شاء، إن شاء حيييها و إن شاء 

 مييتها ه  هذا القوا مقبوا عنهم يف اإلسالمي

لتخليصه من  إذا طلم الشخص عن الطبيم أن يعطيه الدواء و السم لقتله .3
 اآلالم، ه  زو  للطبيم و اآلمر ذلک الفع ي

ما جزاء من قت  نفسه أو غ ة شفقة عليه لتخليصه من اآلالم، يف الشريعة  .4
 اإلسالميةي
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أمراض  یشفاؤهم و ي ونون مصااًب عل یالذين ال يرجی ه  زو  قت  املرض .5
 صعم غ  الئق للعالج ريالسرطان و غ ةي

 أمهية البحث:
الم قد أريد لصيانة روح اإلنسان و جعله م رما و حرم عليه التعدي و الظلم و إن اإلس

يدعوة إيل ما خلق هللا هلا و هب عبادت هللا وحدة، و حيت جع  النفس أمانة مع 
ذله فقد ارت م اجلرمية  اإلنسان و ال زيزة أن يتعدي علب نفسه بنفسه و إن فع  

َْيدأيُ ْم إأََل التوَّْهُلَ ةأ  يل"عندهللا و عند رسوله حيث يقوا هللا تعا " و قاا النيب َواَل تُوْلُقوا ِبأ
ال رمي صلب هللا عليه وسلم يف من قت  نفسه بنفسه قد حرم هللا عليه اجلنة، من أج  

ذله علينا أن نطلع علب ما هب جرمية يف اإلسالم و ال يبايل هلا الناس، أن جنتنم عن 
يل وعد مع من قت  النفس بغ  حق جزاء جهنم إرت اب ذله اجلرمية و ألن هللا تعا

خالدا فيها و غضم هللا عليه و لعنه و أعد له عذااب أليما، فقد و ضحت يف هذا املقاا  
ري  الوضوح هذة املسألة مع اإلستدالا من ال تاب و السنة و أقواا السلع من 

 العلماء و ايلع.
لوقاته ِبنوا  من العاهات و و من انحية أخری يبتلی هللا عزوج  بعض الناس من خم

األمراض، و هذا سنة هللا يف املخلوقات، فيزيد بعضهم ثواابً و ميحو عنهم خطاايهم 
بسبم هذة البلية، و يوجه بعضهم بسبم هذة البلية الی وحدانيته، فعلی االنسان أن 
 يصرب عند األمراض و العاهات و االالم، و ال زو  له ان زع  مرضه سبم عصيان هللا

 تعالی. 
 الدراسات السابقة:

قت  الرمحة من األمور الطارئة على اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة قد ذريرت يف البحث أن 
، وبناء على هذا فقد ُعرأض موضو  قت  الرمحة على العديد من اجلهات الدينية املعاصرة  

ررات مها وغ مها وجلنة الفتوى ابأل هر الشريع فق ،ريهيئة اجملمع الفقهب اإلسالمب جبدة
فيها، ل ن ريان أقواا هؤالء العلماء يف جانم من جوانم ذله املوضو ، و  صراحة

الدريتور يوسع القرضاوي يف   -أيضا أشار بعض العلماء  يف ريتبهم إيل هذا املوضو  ك
القانون اجلنائب - يف ريتابه أمحد شوقب أبو خطوة ريتورد ال ريتابه  الفتاوي املعاصرة و 
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و  -ملسئولية الطبية اجلزائية-ا يف ريتابه عبدالوهاب حومد ريتورد ال و -ثوالطم احلدي
غ هم و ذريرت يف هذا املقاا ري  جوانم هذا املوضو  و حبةت عن نظرايت املذاهم 

و  اآلاثر املرتتبة علی هذا املوضو األربعة و مجعت أقواا علماء السلع و املعاصرين و 
 شرت إيل مسووليات الطبيم املسلم. قسمت قت  الرمحة إيل قسمني و أخ ا أ

 مشكلة البحث 
قد يوجد يف املستشفيات رجاال يطلبون من األطباء األدوايت و السم ليقتلوا أنفسهم 

عن إستعماا الدواء إذا وجدوا أنفسهم يف احلالة املئيوس ميتنعون الم و رمبا ختلصا من اآل
يطلبان من الطبيم قت  ولدة و  بوی الطف  املفلوجأو رمبا أييت  ،عن الربء و الشفاء

فيتح  الطبيم  ،يستدالن ِبن ولدة کٌ  عليهم و ألنه اليستطيع أن يعيش عيشا عادايً 
املسلم يف هذا احلاا حوا مسووليته يف الشريعة اإلسالمية. أو ي ون مرضهم متعداي للغ  

 یرات األخر املريضي هذا و العش هذا ه  زيز اإلسالم يف هذة احلالة للطبيم أن يقت 
 من األسئلة اللوايت يدور يف أذهان األطباء املسلمني و يواجههم ري  يوم. 

ذا املقاا ذلک املسألة مستدال فيها من الکتاب و السنة و أقواا  فقد و ضحت فی ه
لتحقيق و البحث يف مسألة قت  الی إن نذهم أقب  ،العلماء من السلع و ايلع 

 تعريع بکلمتی القت  و الرمحة:و قت  الرمحة يلزمنا الأالشفقة 
 (1)و الذهاب ابلروحأکلمة قت  من حيث اللغة فعٌ  و معناة ا هاق النفس 

هوووو فعووو  العبووود و بوووه "صوووطالح: فقووود قووواا فيوووه صووواحم لسوووان العووورب يف کتابوووه و يف اإل
 .(2)"تذهم احلياة

عتوورب بفعوو  قواا اإلمووام الراغووم رمحووه هللا "أصو  القتوو  إ الووة الووروح عون اجلسوود ريوواملوت إذا ا
 .(3)املتويل لذله يقاا: قتٌ  و إذا اعترب بفوت احلياة يقاا: موت"

املرحووم و قود تسوتعم  اترة يف الرقوة و  یأما الرمحة او الرحم فهو" رقة تقضب االحسان إلو
اترة يف اإلحسان اجملردة عن الرقة. روي أن الرمحة من هللا إنعوام و افضواا و مون األدميوني 

 .(4)رقة و تعطع"
 
 



 قتل الرحمة في الشريعة اإلسالمية

The Islamic Shariah & Law Spring 2019 Issue: 01 

 

- 45 - 

 

 التعريف بقتل الرمحة :
هووو املوووت الووذی يقووع بطلووم موون املووريض املصوواب نالم شووديدة و قوود انقطووع رجوواؤة عوون 

و ذلک کله بنية الشفقة الطبيم من منفردة هله أو إبرادة أ، أو بطلم من ءالشفاء و الرب 
أو الرمحة علی املريض املصاب بوسوائ  اليشوعر املوريض مون خالهلوا ِبم او مشوقة سوواء   

 .(5)هذا العم  بفع  إزايب أو سليب)غ  ازايب( 
ن قتوو  الرمحووة يقووع إن نقوووا: ألووی التعريووع املووذکور أعووالة لقتوو  الرمحووة نسووتطيع إو النظوور 

 و هو علی ضربني:أعلی ضربني 
 (: Active Euthanasiaجيايب)ول: قتل الرمحة اإلالنوع األ

و أهلوووه بعمووو  يوووذهم حبيووواة أيض موووا بطلوووم مووون املووور إيف هوووذة احلالوووة يقووووم معوووا  املوووريض 
 عطائه الشراب املسموم او غ ة من الوسائ  املميتة.إاية حقنة السم او إعطائه إاملريض ک

وقد ي ون هذا النو  من القت  إب الة ورفع وسائ  التغذية املوصولة إَل جسم املريض ، أو 
، أو حنو ذله املوضوعة للمريض  )مة  األريسجني(إ الة ورفع أجهزة اإلنعاش الصناعب

 . مما يعاَ  به املريض فعال لإلبقاء على حياته

 (:Passive Euthanasiaو النوع الثاين: هو قتل الرمحة السليب)
موا بفعو  مون إ ءو املراد منه هو قت  املريض الذي انقطع رجاءة و يئس عون الشوفاء و الورب 

و العووالج، او بفعوو   نکووارة موون اسووتعماا الوودواء إو أنفسووه و هووو عوودم التووداوي و العووالج 
بودفع الشوفقة و الرمحوة، و اجوراء  و بفعو  مون معاجلوهأعطائوه الودواء إمن أهله و هو عودم 

خالق الطبية اليت تفرض علی الطبيم احرتام املريض يف ألهذا العم  من الطبيم مناف ل
و يوافق علی أساسية للطبيم، يقوم بقت  املريض مجيع احلاالت و اليت تشک  الوظيفة األ
 وقت  ما. يف ءقتله يف حالة وجود الفُرص للشفاء و الرب 

 متنووا و يف هووذة املسووألة يعنووی ا"(6)و يف هووذا يقوووا املفوويت موووالان الاهوود االسووالم رمحووه هللا
عطوواء الوودواء للمووريض إو عوودم أو عوودم اسووتعماا الوودواء عوون القصوود أاملووريض عوون العووالج 

( قتو  الونفس activeزوايب )ورة اإلقصود ،ففب صوبهالکه إهذة کلها تعترب قت  النفس و 
ن زتنووم املووريض عوون العووالج او عوودم أ( passiveعموو  جسووماين و يف الصووورة السووليب)
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عطووواء الووودواء للموووريض فهوووو عمووو  نفسووواين و هوووذا العمووو  يف صوووورتيه حووورام يف الشوووريعة إ
 (.7)"سالميةاإل

 حملة اترخيية عن قتل الرمحة:
بوود  يف يوووانن أو العموو  لتيسوو  املوووت وقووع او أن عموو  قتوو  الرمحووة أ يةبووت  عوون التوواري 

سووقراو و غ مهووا وهوووا هووذة العمليووة )ابلتوودب  و علووی عهوود الفالسووفة کووافالطون،  ةالقدميوو
لوووی تنووواوا السووم و موووات يف أثنووواء حماکمتوووه م إالووذايت للمووووت بشووورف( و قووود جلووأ سوووقراو 

م هووذة يعنووی القتوو  بووه مون السووجن الووذي رتبووه تالميوذة، و قوود انتقوو  فکورههرو يوافوق علووی 
جنلوورتا و املانيووا و فرنسووا،و يف عصوور احلاضوور ينسووم اصووطالح إبوودافع الشووفقة بعوودهم الووی 

(و  ROGER BACON لوی الفيلسووف االجنليوزي )روجور ابکوون إقتو  الشوفقة 
يلوزم  "م( کوان يقووا ۱۲۹۴ – ۱۲۱۴يالدي مون )املوکان يعيش يف القرن الةالث عشور 

 دة صوحتهم بکو  وسوع و لکون اذا شوعروا بعود کو  جهود  عواطباء عالج املرضی إلعلی األ
مو  فيووه زوم علويهم قتوو  أالعوالج و أنووه السوبي  الوی الشووفاء و أن شوفاءهم ال نفوع بعودم 

ذهواق الوروح خاليواً عون االم  و يکوون بسوهولة  و يسور  و ذلوک  إيل إاملريض بوسائ   تؤدي 
 (.8")مالکله ألج  الشفقة علی املريض ليتخلص عن اآل

حرکوووة يف املانيوووا مبطالبوووة القوووانون أن زيوووز قتووو   تئووو  القووورن العشووورين للمووويالد قاموووأواو يف 
م الويت يعواين و هوذة املطالبوة يف احلقيقوة جواءت الرمحة رهيا کی يتخلص املريض عن اآلال

صووابون املاملعتوهووون و "م( حيووث قوواا فيووه ۱۹۳۹رئوويس الووو راء هتلوور عووام) مووع قوورارتزامنوواً 
فقودوا  اللوذين ابيورفاملصوابون يت السوبي  لعالجهوا و الشويول الوذين ابالمراض العقليوة الو

 .(9")وعيهم ليس هناک مواخذة قانونية يف قت  هؤالء 
م( الويت جواء ۱۸۲۳و هکذا عرضت اوا قضية قت  الرمحوة علوی القضواء االمريکوب عوام )

مشقة، و غراق ثالثة من اوالدة ليدخلوا اجلنة حسم اعتقادهم من غ  ب إباألقيام فيها 
القضوية الةانيوة الويت سوجلت يف القضواء االمريکوب هوب قضوية احود وکوالء النيابوة العامووة يف 

صوابة يف إشو  عون بشول  نصوفب، ان ةمرأته املصابإم( الذي قام بقت   ۱۹۱۲فرانسا عام)
م و ذلووک شوووفقة عليهوووا لتووتخلص عووون تلووک االآلم الووويت اليتحملهوووا اآلال عانوووتالوورأس و 
 (. 10الزوج)
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م أن نفهوووم أن القوووانون األمريکوووب زيوووز و يؤکووود علوووی أنوووه مووون قوووام بقتووو  نفسوووه و هنوووا زووو
ز و ذلوک ئلوی قتو  نفسوه فهوو جواإليتخلص من اآلالم اليت اليتحملها او قام ِبمر  يؤدي 

 ب  هو عم  مشرو . انتحار إنسانية و ليس هذا عندهم للحرية اإل
نسان حق تعيوني عمورة إلک   م( أعطی القانون االمريکب يف کاليفورنيا۱۹۷۷و يف عام )

 (.11و لتکون وفاته بسهولة و بعيداً عن املشقة)
موووون ٪( يف املائووووة  ۸۵م( اوضووووح اسووووتبيان للوووورأی العووووام يف فرنسووووا أن) ۱۹۸۷و يف عوووام )

هنواء حياتوه و يعوني اتريو  أنوه مون حوق املوريض ليطلوم إب الفرانسني قايلون بقت  الشفقة و
نسووانية عنوودهم و املمووات، و هووذة هووی احلريووة اإل جوو  حريتووه يف احليوواتوفاتووه و ذلووک أل

(12.) 
 سالم:حکم قتل الرمحة يف اإل

ذکران يف اتري  قت  الرمحة ِبنه ليس يف االسالم أص  ملة  هوذا القتو  بو  االسوالم يطلوم 
موون اتباعووه التجنووم موون اضوورار االخوورين، و اذا وقعووت املشووقة او اآلالم علووی أحوود  زووم 

تعالی االجر و الةواب، و حکم الشريعة االسالمية يف قتو  الرمحوة  عليه الصرب ليعّوضه هللا
(Euthanasia )ذا قوووام بوووه املوووريض بنفسوووه کوووان إحووورام و يعتووورب قتووو  الووونفس، و  أنوووه

ألن احلياة أمانة من هللا تعوالی موع االنسوان، و  ،انتحاراً و هو حرام يف الشريعة االسالمية
ة، و هللا هو املالک احلقيقی جلميع االشياء الزو  له أن يتصرف يف نفسه خالف الشريع

و املتصرف فيها، و لذلک قت  النفس يف الشريعة االسالمية من الکبواير فمون قتو  نفسوه 
 (.13او قت  غ ة فقد ابء بغضم من هللا تعالی و مأوة جهنم و بئس املهاد)

َواَل تَوْقتُولُوووا  لقوود حووّرم القووررن الکوورمي قتوو  الوونفس و توعوود مرتکبووه حيووث قوواا هللا تعووالی 
حلَْقّأ  ُ إأالَّ ابأ  (.14) النوَّْفَس الَّيتأ َحرََّم اَّللَّ

ُ َعَلْيووهأ و قولووه عزوجوو   ووَم اَّللَّ ووًدا َفَجووزَاُؤُة َجَهوونَُّم َخالأووًدا فأيَهووا َوَغضأ نًووا ُمتَوَعمّأ َوَمووْن يَوْقتُووْ  ُمْؤمأ
 (.15) َعَذااًب َعظأيًماَوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه 

ايت املوووذکورة علوووی أنوووه الزوووو  قتووو  احووود بقصووود، و أن مرتکبوووه يعاقوووم بعقووواب تووودا األ
ايت يتضوووح لنوووا أنوووه لووويس هنووواک صوووورة مووون صوووور القتووو  شوووديد، و مووون خوووالا تلوووک األ
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يزهووا الشوور  و ال ووص منهووا حالووة، بنوواًء علووی هووذا الزووو  قتوو  الوونفس موون غوو  رادي زاإل
 وجم شرعب سواء کان لرمحة او لغ ها.م

و هکذا تؤکد السونة املطهورة علوی  ورمي قتو  الونفس مون غو  حوق، و قود ذکور رسووا هللا  
يف حوديث الوی أن  واا الونفس أهوون عنود هللا مون قتو  نفوس  موؤمن   صلی هللا عليه وسولم

نووود هللا بغووو  حوووق، و هوووذا القووووا يتضوووح لنوووا بکووو  الوضووووح أن قتووو  الووونفس جرميوووة کبووو ة ع
 .تعالی

 "د بني الرسوا صلی هللا عليه وسلم موارد جوا  قت  النفس و عدها ثالثة حيث قوااو ق
ْفُس اَل حيَأ ُّ َدُم اْمرأئ  ُمْسولأم  َيْشوَهُد َأْن اَل إألَوَه إأالَّ هللاُ َوَأيّنأ َرُسووُا هللاأ إأالَّ إبأأْحوَدى ثَواَل   الونوَّ 

لوووووووونوَّْفسأ َوالةوَّيّأووووووووُم الووووووووزَّاينأ  ووووووووَن الوووووووودّأينأ )َواْلُمَفووووووووارأُق لأدأينأووووووووهأ( التَّووووووووارأُك اجْلََماَعووووووووَة ابأ  َواْلَمووووووووارأُق مأ
 (.16"))لأْلَجَماَعةأ(

و يعين من ارتد، يعين زو  قت  النفس قصاصاً، و من کان حمصنا مث  نی و التارک لدينه 
 زابياً کان أو سلبياً.إ يذکر هنا أن قت  النفس بدافع الشفقة زو  م

ی الرسوا صلی هللا عليه وسلم عون قتو  الوذمب مون أهو  الکتواب حيوث اشوار يف و قد هن
وداً مَْ يوَورَْح رَائأَحوَة َاجْلَنَّوةأ حديث أن قت  املعاهد غ  جائز" (، فواذا کوان 17") مْن قَوْتو  ُمَعاهأ

سالم ال زيز لقت  املعاهد و يعاقم مرتکبه عقاابً شديداً فما ظنک بقت  نفوس موؤمن اإل
جتناب عن قت  سالمية حبفاظة الدماء و اإلو هذا يدا علی أتکيد الشريعة اإلغ  حق. 

 النفس بغ  حق  حيث تعني اجلزاء الشديد ملن قت  ذمياً.

َّللَّأ، َوُعُقوُق  ر حيث قاا"ئعليه السالم قت  النفس من الکباعد و قد  ْشرَاُك ابأ الَ َبائأُر: اإلأ
 ، (.هنا ذکر الرسوا صلی هللا عليه السالم قت  النفس جرمية  18")الَوالأَدْينأ، َوقَوْتُ  النوَّْفسأ

 کب ة التی هی املوبقة لالنسان يف الدنيا و اآلخرة.

هللا  یريموا هنو  شود هنيواأنتحار)قتو  الونفس( يضاً هنی النبی صلی هللا عليوه وسولم مون اإلأو 
َدأيَدة  َمْن قَوَتَ   ، و جاء هذا النهی يف أحاديث عديدة صحيحة منها "عنه یتعال نَوْفَسُه حبأ

َا يفأ َبْطنأهأ يفأ اَنرأ َجَهنََّم َخالأًدا خُمَلَّوًدا فأيَهوا أَبَوًدا، َوَموْن َشورأبَ  ُهًّوا  َفَحدأيَدتُُه يفأ يَدأةأ يَوتَوَوجَّأُ هبأ
 (.19") فَوَقَتَ  نَوْفَسُه فَوُهَو يَوَتَحسَّاُة يفأ اَنرأ َجَهنََّم َخالأًدا خُمَلًَّدا فأيَها أَبًَدا
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هذا احلديث فقود قالوه صولی هللا عليوه وسولم يف شوخص يقاتو  يف صوفوف املسولمني و و 
کووان   قوود أصوويم أثنوواء القتوواا جبوورح و بعوود انتهوواء القتوواا قتوو  نفسووه موون شوودة اآلالم الوويت
نوه مون أيعاينها عن اجلراحة و م يصورب عليهوا، فقواا فيوه رسووا هللا صولی هللا عليوه وسولم "

 أه  النار".

نسووووووان حصوووووواة ال ِبس انووووووة اإل"اذا کانووووووت يف مةی العاملکريووووووة لالحنووووووافء يف فتوووووواو و جووووووا
و القووووروح العظيمووووة و احلصوووواة جبراحتهووووا، و جوووواء يف الکيسووووانيات أن اجلراحووووات ايطوووو ة 

الواقعة يف املةانة ان قي  بنجاة الشخص او قي  قد ينجو و قد الينجو ففوب هوذة الصوورة 
 (.20")يداوى ب  يرتكا عدم النجاة فال زو  العالج و شق املةانة و إن ريان االحتما

ن کوووان يف شوووق املةانوووة احتمووواا قتووو  الووونفس فوووال زوووو  يف هوووذة إ ذريورةنوووري يف املسوووألة املووو
فمارأيووک بقتوو   ،نووه هووالک موون عنوودةالصووورة لطبيووم أن يشووق مةانووة املووريض للعووالج، أل

 ي.هلذا العم  ااو الرمحة و قد يقوم الشخص فيه عمدً  النفس عمداً دفعاً للشفقة

و وجووع  ِبنّووه حيوورم هللا أم أو أيضوواً قوواا النبووی صوولی هللا عليووه وسوولم فوويمن يقتوو  نفسووه موون 
َلُ ْم َرُجٌ  بأهأ ُجورٌْح،   ة النار"اتعالی عليه اجلنة ، فاذا حرم من اجلنة فمأو  رَياَن فأيَمْن رَياَن قَوبوْ
َا يََدُة، َفَما  ُ تَوَعاََل: اَبَدَرينأ َعْبدأي َفَجزأَ ، َفَأَخَذ سأ ّأيًنا َفَحزَّ هبأ ُم َحَّتَّ َماَت، قَاَا اَّللَّ َرَقَأ الدَّ

هأ، َحرَّْمُت َعَلْيهأ اجلَنَّةَ   (.21")بأنَوْفسأ

اذا کان املريض يشعر ِبالم شديدة زم عليه أن يدعو هللا تعالی أن  فع عنه رالموه و 
ال هللا ألن اليوأس و القنووو إجر و الةواب الذي اليعلمه أن يصرّبة و يتيقن ِبّن له من األ

و ذريرة ابن ريةو  يف ر کما جاء يف بعض الرواايت ئمن رمحة هللا تعالی قد يکون من الکبا
  (.22تفس ة مفصال)

صوووابه مصووويبة او أذا إد هنوووی الرسووووا صووولی هللا عليوووه وسووولم ان يتمنوووی املسووولم املووووت و قووو
ذا إم أذا أصوويم مصوويبة و إد مکووروة و يتعجوو  ابملوووت ابلوودعاء عوون هللا تعووالی، ألن العبوو

اَل يَوَتَمنوَّووونَيَّ َأَحووودرُُيُم  جووور قووواا رسووووا هللا صووولی هللا عليوووه وسووولم "تيوووه هللا األؤ صووورب العبووود ي
 (.23")اْلَمْوَت مأْن ُضرّ  َأَصابَُه 
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صابته، أو مصيبة أفهذا احلديث مينع املسلم من أن يدعو من هللا املوت لتخلص من ضر  
عليوه  ألن هوذا أو رمحوة و يقتلوه معاجلوه شوفقة أوجا  أنفسه من  حدأن يقت  أفضاًل عن 
 رادة و قصد فقد حرم هللا تعالی و توعد فاعله.إالقت  عن 

کوووذلک اجلوووز  و الشوووکوی و الصوووياح عنووود املشوووقة و التکووواليع و اآلالم و عووودم الصووورب 
وجو  و ميوان و نقصوانه و عودم الرضوا بتقودير هللا عز عليها تدا يف احلقيقة علی ضوعع اإل

و هووذا کلووه الزووو  يف شوور  هللا تعووالی قوواا تعووالی حکايووة  ،یهللا تعووال یعلوو عوودم االعتموواد
 (.24) َوإأَذا َمرأْضُت فَوُهَو َيْشفأنيأ عن نبيه ابراهيم عليه السالم 

صحاب النبی صلی هللا عليه وسلم فی بعض غزواته جبراحات  شديدة أصيم بعض أد لق
نسووووان  ملهووووا و الصوووورب عليهووووا و کانووووت تطوووووا علوووويهم ِبايم و اتلووووة يصووووعم علووووی اإلو ق

حود مونهم أأسابيع و يعوانون مون األالم املربحوة قبو  أن يتوفواهم هللا تعوالی و لکون م يقتو  
جوورهم أنفسووه و ال خطوور يف ابا أحوودهم و لکوون کووانوا يصووربون و يتحملووون و حيتسووبون 

ن أهوووا و عالجهوووا يف ظووونهم ءِبموووراض ال يرجوووی بر علوووی هللا، لوووذلک زوووم علوووی املصوووابني 
  بمووووراض هوووولووووی هللا تعووووالی و يوووودعوا هللا أن يصووووربهم و علوووويهم أن يعلموووووا ِبن األإيرجعوووووا 

کفارات للذنوب و سبم لعفو هللا و ارتقواء درجواهم عنود هللا تعوالی بو  املورض رمحوة مون 
ع رجواءة مون رمحتوه و ال هللا عزوج  و لکن يلوزم علوی املوريض أن يسوأهللا الشوفاء و اليقطو

ُ  طمعوه عوون ثوابووه لقوود جوواء يف احلووديث الشووريع" وويُبُه أًَذى إأالَّ َحوواتَّ اَّللَّ ووْن ُمْسوولأم  ُيصأ َمووا مأ
 (25")َعْنُه َخطَااَيُة، رَيَما َ َاتُّ َوَرُق الشََّجرأ 

ذا إسووباب الشووفاء للمووريض موون املوورض أسووالمية ِبن التووداوي موون و قوود وضووح الشووريعة اإل
 تعالی، فعليه أن يسعی للعالج و طلم التداوي حسم قدرته و وسعه و الزو  ارادة هللا

العوالج و الوودواء  فقوود طلوم الشوريعة اإلسووالميةللموريض أن يورتک العووالج و يفقود األمو  
ُ َداًء إأالَّ أَنْوووووووَزَا لَووووووُه  ألن النبووووووی صوووووولی هللا عليووووووه وسوووووولم قوووووواا"موووووون املووووووريض  َمووووووا أَنْوووووووَزَا اَّللَّ

َفاءً   (.26")شأ

حيووث نقوو  عنووه صوولب هللا عليووه وسوولم  يو ادتووقوود أموور الرسوووا صوولب هللا عليووه وسوولم ابل و
 -جاء األعراُب مأن هاهنا وهاهنا، فقالوا: اي رسوَا هللا  االمام ابوداود رمحه هللا فی سننه"
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وضع  ، أنتداوىي فقاا: "َتَداَوْوا، فإنَّ هللا عزَّ وج َّ م َيَضْع َداًء إال-صلَّى هللا عليه وسلم 
 (.27)له َدَواًء غَ  داء  واحد  اهلَرُم"

موراض أنوزا هللا معهون العوالج، و الزوو  أن مجيوع األ يتبني لنا من خالا هوذة األحاديوث
ن أالشووفاء و العووالج و عليووه  نسووان املصوواب مبوورض بوو  زووم عليووه أن يرجوووأن ييووأس اإل

 قربني.جور الصابرين و يرقيه مقام املأن يعطيه أيرجو من هللا تعالی 
حنرقت السفينة و ظن املسافرون علی الغالوم ِبهنوم لوو ألقووا إاذا "جاء يف فتاوی العاملکرية

لبحوور و سووبحوا فيووه قوود ينجووو بعضووهم موون املوووت فيجووم علوويهم ِبن يلقوووا الووی إانفسووهم 
 (.28)"عظم ممن يقت  غ ةأأنفسهم الی البحر ألن من يقت  نفسه فذنبه 

وسيلة ميکن من خالهلا بقاء احلياة و  يرة أنفاً أنه زم اختاذ أيتضح لنا من العبارة املذکو 
و أن ميهوود أنسووان نفسووه او يکووون سووبباً لقتلووه النجوواة موون املمووات فضوواًل عوون أن يقتوو  اإل

 .یعند هللا تعال لقتله ألنه ممنو  يف الشر  و جرم عظيم
ن يفکوروا أثنواء عالجوه أطبواء املهورة و احلذقوة فوظيفوة األ "و قاا يف فتاوی دارالعلووم  کوراي

للمريض ِبن العملية اجلراحية اليت يقوم هبوا قود تکوون سوبباً لوفواة املوريض ففوی هوذة احلالوة 
طبوواء وا، فووو ظيفووة األالجتووو  لووه العمليووة اجلراحيووة، أمووا قتوو  املووريض فتحرميووه أشوود موون األ

دواء و  ال ولوووهإاملهووورة أن يفکوووروا أثنووواء عوووالج املرضوووی ألنوووه لووويس هنووواک مووورض يف الووودنيا 
اً ابذن هللا تعووالی، ألن يف الزمووان دعووالج فوواذا کووان الوودواء الهوووال اليوووم، فقوود يکتشووع غوو

مراض و قالوا فيها ِبهنا ليس هلا عالج ممکن و لکن طباء و عدوا بعض األالقدمي ذکر األ
مراض و صارت من املمکنات للعالج و هکذا لتقدم الطم احلديث قام بعالج تلک األ

رجووواءرت و طموحوووات لعوووالج األموووراض القاصوووية، لوووذلک الزوووو  أن  علوووم الطوووم هنووواک
 (.29)"يستعج  بقت  املرضی

رمحووه هللا يف قتوو  الرمحووة بنوعيووه األوا و هووو: قتوو  املووريض  ظووام الوودينموووالان نقوواا الفقيووه 
بفعلوووه او بفعووو  غووو ة ليمووووت علوووی شوووک  غووو  طبعوووب، و الةووواين هوووو: عووودم قيوووام املوووريض 

"هوووذة التکووواليع الووويت حتوووی ميووووت فقااع اسوووتعماا الووودواء النووواجمتناعوووه عووون إو أبعالجوووه 
زودها املووريض هوب سووبم لکفوارة ذنوبووه و حموهوا کمووا ينواا هبووا يووم القيامووة درجوات عاليووة 
عند هللا و الفو  ابجلنة و النجاة من النار فلذلک م تبح الشريعة االسالمية أن يقت  أحد 
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الصورة األولی علی القات  وابا القت  و يف  نفسه علی أية صورة من صورها املذکورة ففب
الودواء و  تنواوابعض احلاالت عليه  دية و ضمان و يف الصورة الةانية و هب إنکوارة عون 

أکلها او عدم العالج فهوو قبويح و موذموم و اليطوابق موع روح االسوالم و منشوئه و عليوه 
 (.30من هللا تعالی مواخذة و عقاب")

 ه املسألة:اقوال فقهاء السلف حول هذ

شران أن يف بعض اجملتمعات اإلنسانية هنواک قووانني وضوعية زيوز بعضوها قتو  الونفس أقد 
سالم يف لکن ال خالف بني علماء اإلشفقة ورمحة الهنم يعتربون اإلنسان حراً يف نفسه، 

اعتبار قت  الرمحة جرمية ألن فيها االعتداء علوی الونفس البشوري الويت حورم هللا تعوالی قتلهوا 
االعتووداء عليهووا اال ابحلووق، و موون قووام بقتوو  مووريض ليخفووع اآلمووه عليووه فهووو قتوو  عموود و 

ليها خالا البحث و يعاقم علی فعله و لکون مون قتو  غو ة إبنصوص صرحية اليت أشران 
أو اجا  املقتوا لشخص  لرمحة و شفقة عليه بطلبه، أو عفی املقتوا عن قاتله قب  املوت

، ففيه اختلوع العلمواء القودماء ته دمب أو أبرأته من دمباخر ِبن يقوا له أقتلين، وهب
 قواا جتاة هذا املوضو :أولية و اجلزاء يف هذة احلالة ولديهم ثالثة ؤ ه  علی القات   املس

قوواا علموواء املالکيووة:من أجووا  لغوو ة أن يقتلووه فقتلووه ففووب هووذة احلالووة زووم  القوووا االوا:
ه قتو  عموود، و ألن النفووس معصووومة القصواص مون القاتوو ، و ذلوک بنصوووص شورعية ألنوو

 (.13بعصمة االسالم، و لورثة املقتوا حق أن يطالبوا القصاص من القات )

" ففووب هووذة مووام ابوون حووزم رمحووه هللا تعووالیهوو  الظوواهر ايضوواً حيووث يقوووا اإلأو هبووذا قوواا 
احلالووة )يف حالووة إذن املقتووووا( زووم علوووی القاتوو  قصوواص ألن هوووذا القتوو  مووون مجلووة قتووو  

 (.32عمد ")

و هو قوا الشافعية و احلنابلة: يقولون ليس علی اجلاين دية و ال قصاص و  القوا الةاين:
لووذلک إليووراد شووبهة قويووة و هووب بوورأة الوودم موون طوورف اآلموور و اعتموواداً علووی قاعوودة فقهيووة 
حيووث جوواء فيها"الفعوو  املتولوود موون مووأذون فيووه ال أثوور لووه" يعووين لوويس فيووه قصوواص، ولکوون 

  (.33  االمام لکی الزرأ غ ة علی قت  الناس)يعزر اجلاين من قب
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هو قوا احلنفية هم يقوا ففی هذة احلالة ليس علی اجلاين قصاص و لکن  القوا الةالث:
ذن اليعتورب شوورعاً و ذن املوريض موع أن هوذا اإلإو هوب شوبهة العليوه الديوة و ذلوک لوجوود 

 (.34)ابلشبهات تدرأ احلدود ألن و لکن يف اسقاو القصاص اعترب شبهة مؤثرة
ذن موووون اآلموووور غوووو  مقبوووووا يف الشووووريعة خوووو  ألن هوووذ اإلدي هووووو القوووووا األو الوووراجح عنوووو

لی هذا املوضو  يف البحث أن النفوس معصومة بعصمة االسالم و إسالمية کما أشران اإل
املالک احلقيقی للنفووس و لکو  شو  هوو هللا تعوالی، و تصورف االنسوان يف نفسوه و مالوه 

نسووان و لوويس موون حووق الوديووع أن يتصوورف يف ودعهووا عنوود اإلأقوود  هووو تصوورف الووا ي و
و أنسوان أن يتلوع نفسوه أو يعرضوها للتلوع، ذن مالکهوا فلويس مون حوق اإلإالوديعة بغ  

فالزو  ألحود ، و يتلفه ألن خالق االنسان أرحم به من غ ةأجا  او أمر لغ ة أن يقتله أ
 خر مرمحة. أأن يقت  شخصا 

 هذه املسألة: فتاوی املعاصرين يف
صوا الدين قد ّهت أن فقهاء االسالم قد حرموا قوال واحدا ما يسمی بقت  الرمحة ألن إ

هذا القت  بقت  عمد و هو حرام يف الشر  و ألن مة  هذا القت  و هو الفرار و ايالص 
سوووالم وقاموووت هوووذة الفکووورة يف املالحووودة الوووذين صووو  لوووه يف اإلأوجوووا  و اآلالم ال مووون األ
ن االنسووان ُخلووق للووذات و الشووهوات و عنوود فقووداهنا ال معنووی للحيوواة و لکوون يف يظنووون أ

ن يتصورف يف نفسوه و مالوه کموا يريودة أسالم ليس هناک حرية مطلقة لالنسوان فعليوه اإل
 مالکه احلقيقب و هو هللا تعالی.

 هر الشريع: مهما کان املريض الذي ال يُرجی برءة او  اف علب قالت جلنة الفتوی ابأل
لی غ ة فالزو  قتله، و يف حالة أيسه مون الصوحة زوم عليوه أن يعلوم ِبن إسراية مرضه 

يضوا أاآلجاا بيد هللا و هو قادر علی شفائه لوذلک حورم عليوه قتو  نفسوه و الزوو  لغو ة 
ولی يعترب انتحواراً و يف الصوورة الةانيوة أن يقت  املريض و لو أجا  له املريض يف الصورة األ

ذنه الحيل  حراماً و املريض ليس مبالک نفسه علی االطوالق إی الغ  و ألن هو جتاو  عل
 .(53)حتی زيز لغ ة قتله

و شي  األ هر السابق املرحوم جاد احلق علب جاد احلق أکد علی أن قت  الرمحة ال زوو  
 (.36و نظراً الی نصوص شرعية فهو حرام علی القطع)
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ذا کان الطبيم يقوم "إ کتابه )فتاوی معاصرة( و قاا الشي  الدکتور يوسع القرضاوي يف
ئاً مسموما يذهم حبياته شفقة و رمحة عليه فيعترب هذا قتاًل له يعطاء املريض دواًء او شإب

حتوووی ولوووو کوووان نلوووة کهرابئيوووة، ذلوووک کلهوووا قتووو  و هوووذا عمووو  حووورام و مووون الکبوووائر، فوووان 
 (.37)"الطبيم ليس ِبرحم علی املريض من خالقه

( يف فتووواة، ملووا ۱۴۲۵/۰۷/۰۶عبوودهللا اجلبوو  القاضووب مبکووة املکرمووة عووام ) بوونقوواا هوواين 
سئ  عن قت  الرمحة بعد سرد النصوص اليت ذکرانها يف هذة املسألة" ال زو  للمريض أن 
يطلووم موون الطبيووم او غوو ة ِبن يقتلووه و موون فعوو  ذلووک فيعتوورب قوواتاًل لنفسووه و يسووتحق 

ريض علووی هووذا العموو  و لووو فعوو  ذلووک فهووو رمث، الوعيوودو و ال زووو  للطبيووم أن يعووني املوو
 (.38")ألن هذا العم  حرام يف الشريعة االسالمية

 ولية طبيب املسلم عند وجوده مع احملتضر:ؤ مس

واخ اً اقوا الخواين االطباء: أن الطبيم م  لق لتيس  موت الناس او لقوتلهم بو  مهموة 
ئ  ليخفوع مون املوريض اآلموه بنوو  مون الطبيم معاجلة املريض و تيس  االسباب و الوسا

االنوا ، فواذا کوان املورض اليرجوی شوفاؤة و کوان يف الوضوع املئيووس منوه فعلوی الطبيوم ان 
يشجعه ابلتغلوم علوی مرضوه و يسوتعني هللا تعوالی و يوذکرة اجور املصويبة و أن يفورج عليوه 

َعلَوى اْلَمورأيضأ فَونَوفّأُسووا إأَذا َدَخْلوُتْم  حزنه ابلصرب کما روی عن النبوی صولی هللا عليوه وسولم"
ًئا َوُهَو َيطأيُم بأنَوْفسأ اْلَمرأيضأ   (.39")َلُه ِفأ اأَلَج أ فَإأنَّ َذلأَه اَل يَوُردُّ َشيوْ

ألن املعاجلة النفسية أقوی من املعاجلة الدوائية ألنوه يةوق بنفسوه و يتغلوم علوی مرضوه ألن 
 الطمانينة و السکينة تقوی معنوايت املريض و عزميته .

سووووالمية  و و اذا بوووودأ للطبيووووم أمووووارات ِبن املووووريض سوووويموت فعليووووه أن يووووؤدی واجبووووه اإل
نسووووانی و هووووی تلقووووني کلمووووة الشووووهادة )الالووووه اال هللا حمموووود رسوووووا هللا( و لوووويقص عليووووه اإل

طريقة غ  مباشرة ِبن املوت ال خالص و ال مفور الحود ب هقصصاً مذکرة لالخرة و ليعلم
 ب بش  فلعله يوصب به له.ان کان يوصألج  منه و  ذلک 
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