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 ملخص

فبعضهم  الناس من مخلوقاته بأنواع من العاهات و األمراض، و هذا سنة هللا في المخلوقاتيبتلی هللا عزوجل بعض 

يريدون أن يتخلصوا أنفسهم بنوع من هذا االمراض بخالف ارادة هللا تعالی، فيمنعون من التداوي، او اذا زاد مرضهم 

بطلب من المريض المصاب قتل الشفقة يقع فيطلبون من االطباء أن يقتلهم أو يقتلونهم االطباء شفقة عليهم يعني قد 

و ذلک کله بنية الطبيب من منفردة هله أو بإرادة أ، أو بطلب من ءبآالم شديدة و قد انقطع رجاؤه عن الشفاء و البر

، هذا القتل علی ای وجه الشفقة أو الرحمة علی المريض المصاب بوسائل اليشعر المريض من خاللها بألم او مشقة

في الشريعة االسالمية علی االدلة القاطعة من القرآن و السنة وفاعله مرتکب الکبيرة، اذا کان  القطع حرام علیکان 

جر و المريض يشعر بأالم شديدة يجب عليه أن يدعو هللا تعالی أن يخفف عنه آالمه و أن يصبّره و يتيقن بأّن له من األ

 .ال هللا إالثواب الذي اليعلمه 

 الكلمات المفتاحية 

 إسالمي مرسوم ، كبيرة خطيئة ، للشفاء قابل غير مريض ، الرحمة قتل

http://www.ajrsp.com/
mailto:ih.nasih3@gmail.com


2112-21-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامناألكاديمية لألبحالمجلة   

       
  

     

 

 

 
www.ajrsp.com                                                                                                                                2  

ISSN: 2706-6495 

 

Abstract 

Patient who is in incurable condition and experts of health are disappointed from his 

healing or a child who is birth 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. 

 

 

 المقدمة

 سلين محمد و علی أله و أصحابه أجمعين.رالحمدهلل رب العلمين و الصالة و السالم علی إمام األنبياء و الم

في خلقه، و أنواع اإلبتالء كثيرة، و قد يبتلي هللا عبده بعاهة أو مرض بدني أو نفسي  یاإلبتالء هو سنة هللا تعال

ردت أن أكتب مقاال حول هذه أالموت أريح له من الحياة بهذه الصورة، ألجل حل هذه المشكلة  یفيضيق ذرعا فير

 تدال من الكتاب و السنة و أقوال العلماء محتويا بالمطالب األتية:سالمعلومات م

 ، و؟، و ما هو موقف الشرع  و موقف القوانين منه؟فهل يجوز له ذلك؟ و ما هي الخلفية التاريخية للموضوع

 ، هذا ما يتناوله هذا المقال.؟ثار المترتبة عليهما اآل

 البحثأسئلة 

 سيجيب هذا المقال إلي األسئلة األتية جواباً شافياً كافياً و ينحل المشكالت األتية الدينية و الطبية:

عادياً هل ربما يولد الولد معذورا و مفلوجا و يكون كالً علي أبويه و أقربائه و ال يستطيع أن يعيش عيشاً  .1

 يجوز ألبويه أن يقتل ذلك الطفل شفقةً عليه و لتخليصهم عنه؟

بعض الناس يمتنعون عن إستعمال الدواء و يستدلون علي أن النفس هي نفسهم و يجوز لهم أن  نری .2

 يتصرف فيها كيف شاء، إن شاء يحييها و إن شاء يميتها هل هذا القول مقبول عنهم في اإلسالم؟
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أن يعطيه الدواء و السم لقتله لتخليصه من اآلالم، هل يجوز للطبيب و اآلمر الطبيب إذا طلب الشخص عن  .3

 ذلک الفعل؟

 ما جزاء من قتل نفسه أو غيره شفقة عليه لتخليصه من اآلالم، في الشريعة اإلسالمية؟ .4

أمراض صعب غير الئق للعالج  یشفاؤهم و يكونون مصاباً عل یالذين ال يرجی هل يجوز قتل المرض .5

 كالسرطان و غيره؟

 أهمية البحث:

إن اإلسالم قد أكد لصيانة روح اإلنسان و جعله مكرما و حرم عليه التعدي و الظلم و يدعوه إلي ما خلق هللا لها و هي 

ذلك فقد  فعل عبادت هللا وحده، و حتي جعل النفس أمانة مع اإلنسان و ال يجيزه أن يتعدي علي نفسه بنفسه و إن 

لي هللا ارتكب الجريمة عندهللا و عند رسوله حيث يقول هللا تعالي" َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة" و قال النبي الكريم ص

عليه وسلم في من قتل نفسه بنفسه قد حرم هللا عليه الجنة، من أجل ذلك علينا أن نطلع علي ما هي جريمة في اإلسالم 

 يبالي لها الناس، أن نجتنب عن إرتكاب ذلك الجريمة و ألن هللا تعالي وعد مع من قتل النفس بغير حق جزاء و ال

جهنم خالدا فيها و غضب هللا عليه و لعنه و أعد له عذابا أليما، فقد و ضحت في هذا المقال كل الوضوح هذه المسألة 

 لعلماء و الخلف.مع اإلستدالل من الكتاب و السنة و أقوال السلف من ا

و من ناحية أخری يبتلی هللا عزوجل بعض الناس من مخلوقاته بأنواع من العاهات و األمراض، و هذا سنة هللا 

في المخلوقات، فيزيد بعضهم ثواباً و يمحو عنهم خطاياهم بسبب هذه البلية، و يوجه بعضهم بسبب هذه البلية الی 

مراض و العاهات و االالم، و ال يجوز له ان يجعل مرضه سبب وحدانيته، فعلی االنسان أن يصبر عند األ

 عصيان هللا تعالی.

 الدراسات السابقة:

 فقد هذا على وبناء ، المعاصرة اإلسالمية المجتمعات على الطارئة األمور من الرحمة قد ذكرت في البحث أن قتل

 ولجنة بجدة، اإلسالمي الفقهي المجمع كهيئة المعاصرة الدينية الجهات من العديد على الرحمة قتل موضوع ُعِرض

صراحة فيها، لكن كان أقوال هؤالء العلماء في جانب من جوانب ذلك  وغيرهما هما فقررتا الشريف باألزهر الفتوى

الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه  الفتاوي  -الموضوع، و أيضا أشار بعض العلماء  في كتبهم إلي هذا الموضوع ك

حومد  عبدالوهاب الدكتور و -الحديث والطب الجنائي القانون- خطوة في كتابه أبو شوقي أحمد الدكتور المعاصرة و 

و غيرهم و ذكرت في هذا المقال كل جوانب هذا الموضوع و بحثت عن  -الجزائية الطبية لمسئولية-ا في كتابه

و قسمت  اآلثار المترتبة علی هذا الموضوعنظريات المذاهب األربعة و جمعت أقوال علماء السلف و المعاصرين و 

 قتل الرحمة إلي قسمين و أخيرا أشرت إلي مسووليات الطبيب المسلم.

 مشكلة البحث
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يمتنعون الم و ربما السم ليقتلوا أنفسهم تخلصا من اآلقد يوجد في المستشفيات رجاال يطلبون من األطباء األدويات و 

بوی الطفل المفلوج يطلبان أو ربما يأتي  ،إذا وجدوا أنفسهم في الحالة المئيوس عن البرء و الشفاء عن إستعمال الدواء

فيتحير الطبيب المسلم في  ،من الطبيب قتل ولده و يستدالن بأن ولده کٌل عليهم و ألنه اليستطيع أن يعيش عيشا عادياً 

 هذا الحال حول مسووليته في الشريعة اإلسالمية. 

 یرات األخرهذا و العش ؟المريض هذا قتلللطبيب أن يز اإلسالم في هذه الحالة يجيمرضهم متعديا للغير هل أو يكون 

 ل يوم.من األسئلة اللواتي يدور في أذهان األطباء المسلمين و يواجههم ك

و الخلف و من  ذا المقال ذلک المسألة مستدال فيها من الکتاب و السنة و أقوال العلماء من السلففقد و ضحت فی ه

کلية الشريعة و  -افغانستان -تذة جامعة ننجرهاراسأمن و المراجعة کر أن أشکر فی ترتيب هذا المقال لذالجدير با

الذين  -االلکترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر األبحاث العلمية و التربوية-باألخص من اإلخوان الرحماء مسؤلي 

أدع من هللا تعالي أن يثيبهم عني  بحث و نشره و يكلمونني كل وقت بكمال الشفقةيرغبونني كل الترغيب في كتابة ال

 الثواب و األجر الجزيل.خير 

 و قتل الرحمة يلزمنا التعريف بکلمتی القتل و الرحمة:ألتحقيق و البحث في مسألة قتل الشفقة الی إن نذهب أقبل 

 (1)الذهاب بالروحو أکلمة قتل من حيث اللغة فعٌل و معناه ازهاق النفس 

 .(2)"هو فعل العبد و به تذهب الحياة"صطالح: فقد قال فيه صاحب لسان العرب في کتابه و في اإل

قتٌل و إذا : صل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقالأ"مام الراغب رحمه هللا قال اإل

 .(3)"موت: اعتبر بفوت الحياة يقال

المرحوم و قد تستعمل تارة في الرقة و تارة في اإلحسان المجردة  یلرقة تقضي االحسان إ" الرحمة او الرحم فهوأما 

 .(4)"دميين رقة و تعطفنعام و افضال و من األروي أن الرحمة من هللا إ .عن الرقة

 :التعريف بقتل الرحمة 

هله أ، أو بطلب من ءانقطع رجاؤه عن الشفاء و البر هو الموت الذی يقع بطلب من المريض المصاب بآالم شديدة و قد

ريض من و الرحمة علی المريض المصاب بوسائل اليشعر المأو ذلک کله بنية الشفقة الطبيب من منفردة رادة أو بإ

 .(5)( غير ايجابي)و سلبيأيجابي إتم هذا العمل بفعل  خاللها بألم او مشقة سواء

و هو علی أن قتل الرحمة يقع علی ضربين إن نقول: ألی التعريف المذکور أعاله لقتل الرحمة نستطيع إو النظر 

 ضربين:

 (:Active Euthanasiaيجابي)ول: قتل الرحمة اإلالنوع األ

ياه حقنة السم إعطائه إبعمل يذهب بحياة المريض کو أهله أما بطلب من المريض إفي هذه الحالة يقوم معالج المريض 

 وم او غيره من الوسائل المميتة.معطائه الشراب المسإاو 
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وقد يكون هذا النوع من القتل بإزالة ورفع وسائل التغذية الموصولة إلى جسم المريض ، أو إزالة ورفع أجهزة 

 . الموضوعة للمريض ، أو نحو ذلك مما يعالَج به المريض فعال لإلبقاء على حياته (كسجينمثل األ)اإلنعاش الصناعي

 (:Passive Euthanasiaو النوع الثاني: هو قتل الرحمة السلبي)

ما بفعل من نفسه و هو عدم التداوي و إ ءرجاءه و يئس عن الشفاء و البر انقطعو المراد منه هو قتل المريض الذي 

 نکاره من استعمال الدواء و العالج، إو أالعالج 

و اجراء هذا العمل من الطبيب ، دفع الشفقة و الرحمةب و بفعل من معالجهأعطائه الدواء إاو بفعٍل من أهله و هو عدم 

ساسية الحاالت و التي تشکل الوظيفة األ خالق الطبية التي تفرض علی الطبيب احترام المريض في جميعألمناف ل

 وقٍت ما. في ءو يوافق علی قتله في حالة وجود الفُرص للشفاء و البرأبقتل المريض للطبيب، يقوم 

و عدم أالمريض عن العالج  متناعو في هذه المسألة يعنی ا"(6)و في هذا يقول المفتي موالنا مجاهد االسالم رحمه هللا

قصٍد،ففي صورة بهالکه إعطاء الدواء للمريض هذه کلها تعتبر قتل النفس و إو عدم أاستعمال الدواء عن القصد 

ن يجتنب المريض عن العالج او عدم أ( passive( قتل النفس عمل جسماني و في الصورة السلبي)activeيجابي )اإل

 (.7)"سالميةمل في صورتيه حرام في الشريعة اإلعطاء الدواء للمريض فهو عمل نفساني و هذا العإ

 لمحة تاريخية عن قتل الرحمة:

علی عهد الفالسفة  ةبدع في يونان القديمأو العمل لتيسير الموت وقع او أن عمل قتل الرحمة أ يثبت  عن التاريخ

لی تناول السم و إسقراط و غيرهما وسموا هذه العملية )بالتدبير الذاتي للموت بشرف( و قد لجأ سقراط و کافالطون، 

به من السجن الذي رتبه تالميذه، و قد انتقل فکرتهم هذه يعنی القتل بدافع هروه لم يوافق علی أثناء محاکمت مات في

لی الفيلسوف االنجليزي إنسا،و في عصر الحاضر ينسب اصطالح قتل الشفقة نجلترا و المانيا و فرإالشفقة بعدهم الی 

م( کان  12۲۱ – 121۱ميالدي من )العشر (و کان يعيش في القرن الثالث ROGER BACON )روجر باکون 

العالج و نفع بعدم  عادة صحتهم بکل وسع و لکن اذا شعروا بعد کل جهدٍ طباء عالج المرضی إليلزم علی األ "يقول

ذهاق الروح خالياً عن االٍم إإلي بوسائٍل تؤدي مل فيه يجب عليهم قتل المريض أأنه السبيل الی الشفاء و أن شفاءهم ال 

 (.8")مالو يسٍر و ذلک کله ألجل الشفقة علی المريض ليتخلص عن اآل و يکون بسهولةٍ 

أن يجيز قتل الرحمة رسميا کی يتخلص رکة في المانيا بمطالبة القانون ح تئل القرن العشرين للميالد قامو في أوا

م(  1۲3۲هتلر عام)رئيس الوزراء  مع قرارم التي يعاين و هذه المطالبة في الحقيقة جاءت تزامناً المريض عن اآلال

 بالخرفالمصابون مصابون باالمراض العقلية التي السبيل لعالجها و الشيوخ الذين الالمعتوهون و "حيث قال فيه

 .(۲)"في قتل هؤالء  فقدوا وعيهم ليس هناک مواخذة قانونية اللذين

غراق ثالثة إب باألقيام م( التي جاء فيها 1823اول قضية قتل الرحمة علی القضاء االمريکي عام )عرضت و هکذا 

من اوالده ليدخلوا الجنة حسب اعتقادهم من غير مشقة، و القضية الثانية التي سجلت في القضاء االمريکي هي قضية 
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صابة في إشئ عن ابشلل نصفي، ن ةمرأته المصابإم( الذي قام بقتل  1۲12احد وکالء النيابة العامة في فرانسا عام)

 (.11م و ذلک شفقة عليها لتتخلص عن تلک االآلم التي اليتحملها الزوج)اآلال عانتالرأس و 

و هنا يجب أن نفهم أن القانون األمريکي يجيز و يؤکد علی أنه من قام بقتل نفسه ليتخلص من اآلالم التي اليتحملها او 

 بل هو عمل مشروع. انتحارإنسانية و ليس هذا عندهم ز و ذلک للحرية اإلئل نفسه فهو جاتلی قإقام بأمٍر يؤدي 

نسان حق تعيين عمره و لتکون وفاته بسهولة و إم( أعطی القانون االمريکي في کاليفورنيا لکل 1۲77و في عام )

 (.11بعيداً عن المشقة)

 ن قايلون بقتل الشفقة والفرانسيمن ( في المائة ٪ 8۸م( اوضح استبيان للرأی العام في فرنسا أن) 1۲87و في عام )

جل حريته في الحيات و الممات، و هذه هی نهاء حياته و يعين تاريخ وفاته و ذلک ألإأنه من حق المريض ليطلب ب

 (.12نسانية عندهم )الحرية اإل

 سالم:حکم قتل الرحمة في اإل

ذکرنا في تاريخ قتل الرحمة بأنه ليس في االسالم أصل لمثل هذا القتل بل االسالم يطلب من اتباعه التجنب من 

اضرار االخرين، و اذا وقعت المشقة او اآلالم علی أحٍد يجب عليه الصبر ليعّوضه هللا تعالی االجر و الثواب، و حکم 

ذا قام به المريض بنفسه کان إحرام و يعتبر قتل النفس، و  أنه( Euthanasiaالشريعة االسالمية في قتل الرحمة )

ألن الحياة أمانة من هللا تعالی مع االنسان، و اليجوز له أن يتصرف في  ،انتحاراً و هو حرام في الشريعة االسالمية

لنفس في الشريعة نفسه خالف الشريعة، و هللا هو المالک الحقيقی لجميع االشياء و المتصرف فيها، و لذلک قتل ا

 (.13االسالمية من الکباير فمن قتل نفسه او قتل غيره فقد باء بغضب من هللا تعالی و مأوه جهنم و بئس المهاد)

مَ  الَّتِي النَّْفسَ  تَْقتُلُوا َواَل  ∗لقد حّرم القرآن الکريم قتل النفس و توعد مرتکبه حيث قال هللا تعالی ُ  َحرَّ  ∗بِاْلَحق   إاِلَّ  هللاَّ

(14.) 

ًدا ُمْؤِمنًا يَْقتُلْ  َوَمنْ ∗ عزوجل قوله و ُ  َوَغِضبَ  فِيهَا َخالًِدا َجهَنَّمُ  فََجَزاُؤهُ  ُمتََعم   ∗َعِظيًما َعَذابًا لَهُ  َوأََعدَّ  َولََعنَهُ  َعلَْيهِ  هللاَّ

(15.) 

يات من خالل تلک األيات المذکورة علی أنه اليجوز قتل احد بقصد، و أن مرتکبه يعاقب بعقاب شديد، و تدل األ

جيزها الشرع و اليخص منها حالة، بناًء علی هذا اليجوز رادي ييتضح لنا أنه ليس هناک صورة من صور القتل اإل

 قتل النفس من غير موجب شرعي سواء کان لرحمة او لغيرها.

في حديث   عليه وسلمو هکذا تؤکد السنة المطهرة علی تحريم قتل النفس من غير حق، و قد ذکر رسول هللا صلی هللا

الی أن زوال النفس أهون عند هللا من قتل نفٍس مؤمٍن بغير حق، و هذا القول يتضح لنا بکل الوضوح أن قتل النفس 

 .جريمة کبيرة عند هللا تعالی
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اَل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم يَْشهَُد  "د بين الرسول صلی هللا عليه وسلم موارد جواز قتل النفس و عدها ثالثة حيث قالو ق

انِي َوا يِن أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاُ َوأَن ي َرُسوُل هللاِ إاِلَّ بِإِْحَدى ثاََلٍث النَّْفُس بِالنَّْفِس َوالثَّي ُب الزَّ ( َواْلُمفَاِرُق لِِدينِهِ )ْلَماِرُق ِمَن الد 

 (.11(")ةِ لِْلَجَماعَ )التَّاِرُك اْلَجَماَعةَ 

م يذکر هنا أن قتل النفس لو ، يعني من ارتديجوز قتل النفس قصاصاً، و من کان محصنا ثم زنی و التارک لدينه  يعني

 و سلبياً.أيجابياً کان إبدافع الشفقة يجوز 

و قد نهی الرسول صلی هللا عليه وسلم عن قتل الذمي من أهل الکتاب حيث اشار في حديث أن قتل المعاهد غير 

سالم ال يجيز لقتل المعاهد و يعاقب مرتکبه عقاباً شديداً ، فاذا کان اإل(17جائز"مْن قَْتل ُمَعاِهداً لَْم يََرْح َرائَِحةَ اَْلَجنَِّة ")

جتناب عن قتل سالمية بحفاظة الدماء و اإلعة اإلفما ظنک بقتل نفس مؤمن غير حق. و هذا يدل علی تأکيد الشري

 تعين الجزاء الشديد لمن قتل ذمياً.النفس بغير حٍق حيث 

ِ، َوُعقُوُق الَوالَِدْيِن، َوقَتُْل النَّْفِس، ئعليه السالم قتل النفس من الکباعد و قد  ر حيث قال" الَكبَائُِر: اإِلْشَراُك بِاهللَّ

 خرة.الدنيا و اآلالموبقة لالنسان في  (.هنا ذکر الرسول صلی هللا عليه السالم قتل النفس جريمة کبيرة التی هی18")

، و جاء هذا النهی في عنه یهللا تعال یكما نه شد نهياأنتحار)قتل النفس( النبی صلی هللا عليه وسلم من اإل يضاً نهیأو 

أُ بِهَا فِي بَْطنِِه فِي نَاِر جَ أ هَنََّم َخالًِدا ُمَخلًَّدا فِيهَا حاديث عديدة صحيحة منها " َمْن قَتََل نَْفَسهُ بَِحِديَدٍة فََحِديَدتُهُ فِي يَِدِه يَتََوجَّ

اهُ فِي نَاِر َجهَنََّم َخالًِدا ُمَخلًَّدا فِيهَا أَبًَدا ") ا فَقَتََل نَْفَسهُ فَهَُو يَتََحسَّ  (.1۲أَبًَدا، َوَمْن َشِرَب ُسّمً

القتال بجرح و و هذا الحديث فقد قاله صلی هللا عليه وسلم في شخص يقاتل في صفوف المسلمين و قد أصيب أثناء 

کان يعاينها عن الجراحة و لم يصبر عليها، فقال فيه رسول هللا صلی  يقتال قتل نفسه من شدة اآلالم التبعد انتهاء ال

 نه من أهل النار".أهللا عليه وسلم "

يات أن نسان حصاة ال بأس بجراحتها، و جاء في الکيسانانة اإلاذا کانت في مث"ء في فتاوی العالمکرية لالحنافو جا

و القروح العظيمة و الحصاة الواقعة في المثانة ان قيل بنجاة الشخص او قيل قد ينجو و قد الينجو الجراحات الخطيرة 

 (.21")ن كان االحتمال عدم النجاة فال يداوى بل يتركإففي هذه الصورة يجوز العالج و شق المثانة و 

مال قتل النفس فال يجوز في هذه الصورة لطبيب أن يشق مثانة ن کان في شق المثانة احتإ مذكورةنري في المسألة ال

 االرحمة و قد يقوم الشخص فيه عمدً  او فمارأيک بقتل النفس عمداً دفعاً للشفقة ،نه هالک من عندهالمريض للعالج، أل

 ؟.لهذا العمل
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هللا تعالی عليه الجنة ، فاذا حرم من و وجٍع بأنّه يحرم ألم أو أيضاً قال النبی صلی هللا عليه وسلم فيمن يقتل نفسه من 

ينًا فََحزَّ بِهَا يََدهُ، فََما َرقَأَ ااالجنة فمأو ُم َحتَّى َماَت، قَاَل ه النار" َكاَن فِيَمْن َكاَن قَْبلَُكْم َرُجٌل بِِه ُجْرٌح، فََجِزَع، فَأََخَذ ِسك  لدَّ

ْمتُ  ُ تََعالَى: بَاَدَرنِي َعْبِدي بِنَْفِسِه، َحرَّ  (.21َعلَْيِه الَجنَّةَ") هللاَّ

أن يصبّره و يتيقن بأّن له من اذا کان المريض يشعر بأالم شديدة يجب عليه أن يدعو هللا تعالی أن يخفف عنه آالمه و 

ر کما جاء في بعض ئال هللا ألن اليأس و القنوط من رحمة هللا تعالی قد يکون من الکباإجر و الثواب الذي اليعلمه األ

 (.22)ذكره ابن كثير في تفسيره مفصالو الروايات 

صابه مصيبة او مکروه و يتعجل بالموت بالدعاء أذا إد نهی الرسول صلی هللا عليه وسلم ان يتمنی المسلم الموت و ق

جر قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم " تيه هللا األؤذا صبر العبد يإلم أمصيبة و  ذا أصيبإالعبد عن هللا تعالی، ألن 

 (.23يَتََمنَّيَنَّ أََحُدُكُم اْلَمْوَت ِمْن ُضرٍّ أََصابَهُ ")الَ 

حد نفسه أن يقتل أصابته، فضالً عن أو مصيبة أفهذا الحديث يمنع المسلم من أن يدعو من هللا الموت لتخلص من ضٍر 

 عالی و توعد فاعله.رادة و قصد فقد حرم هللا تإعليه  ألن هذا القتل عن و رحمة أو يقتله معالجه شفقة أوجاع أمن 

عليها تدل في الحقيقة علی ضعف کذلک الجزع و الشکوی و الصياح عند المشقة و التکاليف و اآلالم و عدم الصبر 

و هذا کله اليجوز في شرع هللا  ،یتعال هللا یعل يمان و نقصانه و عدم الرضا بتقدير هللا عزوجل و عدم االعتماداإل

 (.24) ∗َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ ∗تعالی قال تعالی حکاية عن نبيه ابراهيم عليه السالم 

نسان احاٍت شديدة و قاتلة يصعب علی اإلصحاب النبی صلی هللا عليه وسلم فی بعض غزواته بجرأصيب بعض أد لق

تحملها و الصبر عليها و کانت تطول عليهم بأيام و أسابيع و يعانون من األالم المبرحة قبل أن يتوفاهم هللا تعالی و 

م علی هللا، جرهأحد منهم نفسه و ال خطر في بال أحدهم و لکن کانوا يصبرون و يتحملون و يحتسبون ألکن لم يقتل 

ی هللا تعالی و يدعوا هللا أن لإن يرجعوا أها و عالجها في ظنهم ءن بأمراض ال يرجی برلذلک يجب علی المصابي

کفارات للذنوب و سبب لعفو هللا و ارتقاء درجاتهم عند هللا تعالی بل  يمراض هبرهم و عليهم أن يعلموا بأن األيص

و ال طمعه هللا الشفاء و اليقطع رجاءه من رحمته سأالمرض رحمة من هللا عزوجل و لکن يلزم علی المريض أن ي

ُ َعْنهُ َخطَايَاهُ، َكَما تََحاتُّ  َوَرُق عن ثوابه لقد جاء في الحديث الشريف" َما ِمْن ُمْسلٍِم يُِصيبُهُ أًَذى إاِلَّ َحاتَّ هللاَّ

 (25الشََّجِر")

ذا اراده هللا تعالی، فعليه أن يسعی إسباب الشفاء للمريض من المرض أسالمية بأن التداوي من و قد وضح الشريعة اإل

فقد طلب الشريعة للعالج و طلب التداوي حسب قدرته و وسعه و اليجوز للمريض أن يترک العالج و يفقد األمل 

ُ َداًء إاِلَّ أَْنَزَل لَهُ ِشفَامن المريض العالج و الدواء  سالميةاإل  (.21ًء")ألن النبی صلی هللا عليه وسلم قال" َما أَْنَزَل هللاَّ
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 "االمام ابوداود رحمه هللا فی سننهحيث نقل عنه صلي هللا عليه وسلم  يوادتمر الرسول صلي هللا عليه وسلم بالأو قد 

تََداَوْوا، فإنَّ هللا عزَّ : "، أنتداوى؟ فقال-صلَّى هللا عليه وسلم  -يا رسوَل هللا : جاء األعراُب ِمن هاهنا وهاهنا، فقالوا

 (.27")َداًء إال وضع له َدَواًء غيَر داٍء واحٍد الهَرمُ  وجلَّ لم يََضعْ 

نسان المصاب س اإليأمراض أنزل هللا معهن العالج، و اليجوز أن يأن جميع األ يتبين لنا من خالل هذه األحاديث

يرقيه جور الصابرين و أن يعطيه أن يرجو من هللا تعالی أالشفاء و العالج و عليه  بمرض بل يجب عليه أن يرجو

 مقام المقربين.

لبحر و سبحوا الی إنحرقت السفينة و ظن المسافرون علی الغالب بأنهم لو ألقوا انفسهم إذا ا"جاء في فتاوی العالمکرية

عظم ممن يقتل أفيه قد ينجو بعضهم من الموت فيجب عليهم بأن يلقوا أنفسهم الی البحر ألن من يقتل نفسه فذنبه 

 (.28)"غيره

وسيلة يمکن من خاللها بقاء الحياة و النجاة من الممات فضالً  يالعبارة المذکورة أنفاً أنه يجب اتخاذ أيتضح لنا من 

 .یعند هللا تعال و أن يمهد لقتله ألنه ممنوع في الشرع و جرم عظيمأنسان نفسه او يکون سبباً لقتله اإل عن أن يقتل

ن يفکروا أثناء عالجه للمريض بأن العملية أطباء المهرة و الحذقة فوظيفة األ "و قال في فتاوی دارالعلوم زکريا

ما قتل المريض الجراحية التي يقوم بها قد تکون سبباً لوفاة المريض ففی هذه الحالة التجوز له العملية الجراحية، أ

ال إمرض في الدنيا  طباء المهرة أن يفکروا أثناء عالج المرضی ألنه ليس هناکول، فو ظيفة األفتحريمه أشد من األ

طباء و م ذکر األاً باذن هللا تعالی، ألن في الزمان القديدوله دواء و عالج فاذا کان الدواء مجهوال اليوم، فقد يکتشف غ

مراض و کن الطب الحديث قام بعالج تلک األمراض و قالوا فيها بأنها ليس لها عالج ممکن و لعدوا بعض األ

ذا لتقدم علم الطب هناک رجاءآت و طموحات لعالج األمراض القاصية، لذلک صارت من الممکنات للعالج و هک

 (.2۲)"اليجوز أن يستعجل بقتل المرضی

رحمه هللا في قتل الرحمة بنوعيه األول و هو: قتل المريض بفعله او بفعل غيره ليموت  ظام الدينن موالنا الفقيه قال

حتی يموت  ععن استعمال الدواء الناج متناعهإو أعلی شکل غير طبعي، و الثاني هو: عدم قيام المريض بعالجه 

سبب لکفارة ذنوبه و محوها کما ينال بها يوم القيامة درجات عالية عند  ذه التکاليف التي يجدها المريض هي"هفقال

هللا و الفوز بالجنة و النجاة من النار فلذلک لم تبح الشريعة االسالمية أن يقتل أحد نفسه علی أية صورة من صورها 

ن و في الصورة الثانية و المذکورة ففي الصورة األولی علی القاتل وبال القتل و في بعض الحاالت عليه  دية و ضما

ه و عليه من و اليطابق مع روح االسالم و منشئ الدواء و أکلها او عدم العالج فهو قبيح و مذموم تناولنکاره عن هي إ

 (.31هللا تعالی مواخذة و عقاب")
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 اقوال فقهاء السلف حول هذه المسألة:

نفس شفقة ورحمة النهم يعتبرون يجيز بعضها قتل الرنا أن في بعض المجتمعات اإلنسانية هناک قوانين وضعية شأد ق

ها االعتداء علی النفس سالم في اعتبار قتل الرحمة جريمة ألن فيلکن ال خالف بين علماء اإلنسان حراً في نفسه، اإل

تل عمد ي حرم هللا تعالی قتلها و االعتداء عليها اال بالحق، و من قام بقتل مريض ليخفف اآلمه عليه فهو قالبشري الت

ليها خالل البحث و يعاقب علی فعله و لکن من قتل غيره لرحمة و شفقة عليه بطلبه، إرنا بنصوص صريحة التي أش

 ، أو اجاز المقتول لشخص اخر بأن يقول له أقتلني أو عفی المقتول عن قاتله قبل الموت

ولية و الجزاء في هذه الحالة ولديهم ؤالمس ، ففيه اختلف العلماء القدماء هل علی القاتل وهبتك دمي أو أبرأتك من دمي

 قوال تجاه هذا الموضوع:أثالثة 

قال علماء المالکية:من أجاز لغيره أن يقتله فقتله ففي هذه الحالة يجب القصاص من القاتل، و ذلک  القول االول:

ن يطالبوا القصاص بنصوص شرعية ألنه قتل عمد، و ألن النفوس معصومة بعصمة االسالم، و لورثة المقتول حق أ

 (.13من القاتل)

يجب ( ذن المقتولإفي حالة )ففي هذه الحالة " مام ابن حزم رحمه هللا تعالیهل الظاهر ايضاً حيث يقول اإلأو بهذا قال 

 (.32")علی القاتل قصاص ألن هذا القتل من جملة قتل عمدٍ 

شبهة قوية و  دايرلجاني دية و ال قصاص و لذلک إليقولون ليس علی ا: و هو قول الشافعية و الحنابلة :القول الثاني

يعني " الفعل المتولد من مأذون فيه ال أثر له"هي برأة الدم من طرف اآلمر و اعتماداً علی قاعدة فقهية حيث جاء فيها

 (.33)ولکن يعزر الجاني من قبل االمام لکی اليجرأ غيره علی قتل الناس، ليس فيه قصاص

هو قول الحنفية هم يقول ففی هذه الحالة ليس علی الجاني قصاص و لکن عليه الدية و ذلک لوجود  :القول الثالث

و ألن  ذن اليعتبر شرعاً و لکن في اسقاط القصاص اعتبر شبهة مؤثرةذن المريض مع أن هذا اإلإو هي شبهة ال

 (.34)الحدود تدرأ بالشبهات

لی هذا إرنا سالمية کما أشمن اآلمر غير مقبول في الشريعة اإلذن خير ألن هذ اإلدي هو القول األو الراجح عن

ة االسالم و المالک الحقيقی للنفوس و لکل شئ هو هللا تعالی، و مالموضوع في البحث أن النفوس معصومة بعص

نسان و ليس من حق الوديع أن يتصرف في ودعها عند اإلأتصرف االنسان في نفسه و ماله هو تصرف مجازي و قد 

و أجاز او أمر لغيره أن يقتله أو أنسان أن يتلف نفسه أو يعرضها للتلف، ذن مالکها فليس من حق اإلإالوديعة بغير 

 خر مرحمة.أفاليجوز ألحد أن يقتل شخصا ، يتلفه ألن خالق االنسان أرحم به من غيره
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 فتاوی المعاصرين في هذه المسألة:

صول الدين قد سّمت هذا القتل بقتل عمد و هو أن فقهاء االسالم قد حرموا قوال واحدا ما يسمی بقتل الرحمة ألن إ

سالم وقامت هذه صل له في اإلأوجاع و اآلالم ال حرام في الشرع و ألن مثل هذا القتل و هو الفرار و الخالص من األ

سالم للذات و الشهوات و عند فقدانها ال معنی للحياة و لکن في اإلالفکرة في المالحدة الذين يظنون أن االنسان ُخلق 

 ن يتصرف في نفسه و ماله کما يريده مالکه الحقيقي و هو هللا تعالی.أليس هناک حرية مطلقة لالنسان فعليه 

ه غيرلی إزهر الشريف: مهما کان المريض الذي ال يُرجی برءه او يخاف علي سراية مرضه قالت لجنة الفتوی باأل

 فاليجوز قتله، 

ه لذلک حرم عليه قتل نفسه و ئجال بيد هللا و هو قادر علی شفالصحة يجب عليه أن يعلم بأن اآلو في حالة يأسه من ا

ولی يعتبر انتحاراً و في الصورة الثانية صورة األاليضا أن يقتل المريض و لو أجاز له المريض في أاليجوز لغيره 

 .(53)ذنه اليحلل حراماً و المريض ليس بمالک نفسه علی االطالق حتی يجيز لغيره قتلهإهو تجاوز علی الغير و ألن 

و شيخ األزهر السابق المرحوم جاد الحق علي جاد الحق أکد علی أن قتل الرحمة ال يجوز و نظراً الی نصوص 

 (.31شرعية فهو حرام علی القطع)

عطاء المريض دواًء او إذا کان الطبيب يقوم بإ"و قال الشيخ الدکتور يوسف القرضاوي في کتابه )فتاوی معاصرة( 

ئاً مسموما يذهب بحياته شفقة و رحمة عليه فيعتبر هذا قتالً له حتی ولو کان بآلة کهربائية، ذلک کلها قتل و هذا يش

 (.37)"علی المريض من خالقهعمل حرام و من الکبائر، فان الطبيب ليس بأرحم 

رد واه، لما سئل عن قتل الرحمة بعد س( في فت1۱2۸/17/1۰بن عبدهللا الجبير القاضي بمکة المکرمة عام )قال هاني 

النصوص التي ذکرناها في هذه المسألة" ال يجوز للمريض أن يطلب من الطبيب او غيره بأن يقتله و من فعل ذلک 

ق الوعيد؛ و ال يجوز للطبيب أن يعين المريض علی هذا العمل و لو فعل ذلک فهو آثم، ألن لنفسه و يستح فيعتبر قاتالً 

 (.38")هذا العمل حرام في الشريعة االسالمية

 ولية طبيب المسلم عند وجوده مع المحتضر:ؤمس

معالجة المريض و واخيراً اقول الخواني االطباء: أن الطبيب لم يخلق لتيسير موت الناس او لقتلهم بل مهمة الطبيب 

تيسير االسباب و الوسائل ليخفف من المريض اآلمه بنوع من االنواع، فاذا کان المرض اليرجی شفاؤه و کان في 

المئيوس منه فعلی الطبيب ان يشجعه بالتغلب علی مرضه و يستعين هللا تعالی و يذکره اجر المصيبة و أن  وضعال
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صلی هللا عليه وسلم" إَِذا َدَخْلتُْم َعلَى اْلَمِريِض فَنَف ُسوا لَهُ فِى األََجِل فَإِنَّ يفرج عليه حزنه بالصبر کما روی عن النبی 

 (.3۲َذلَِك الَ يَُردُّ َشْيئًا َوهَُو يَِطيُب بِنَْفِس اْلَمِريِض")

علی مرضه ألن الطمانينة و السکينة تقوی  يتغلبألن المعالجة النفسية أقوی من المعالجة الدوائية ألنه يثق بنفسه و 

 معنويات المريض و عزيمته .

و هی تلقين کلمة الشهادة  نسانیسالمية  و اإلاجبه اإلدی واذا بدأ للطبيب أمارات بأن المريض سيموت فعليه أن يؤو 

باشرة بأن الموت ال طريقة غير مب هعليه قصصاً مذکرة لالخرة و ليعلم)الاله اال هللا محمد رسول هللا( و ليقص 

 ان کان يوصي بشئ فلعله يوصي به له.ألجل خالص و ال مفر الحد منه و  ذلک 
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 المصادر والمراجع

، مکتبة  ۱۲1، ص  2المصباح المنير في غريب الشرح الکبير ، ج  ،  أحمد بن محمد بن عليالفيومي .1

 بيروت. -العلمية 

 بيروت -، دار صادر ۸۸2ص  11،جاإلفريقى، محمد بن مكرم بن على ، لسان العرب  .2

 .666ص  1أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب، المفردات في غريب القرآن ج،األصفهانى .3

 .343ص  1المرجع السابق ج .4

 .17۰م( العدد1۲81د.عبدالوهاب حومد، المسوولية الطبية الجزائية، مجلة الحقوق الکويت ) .6

م( في قرية جاله منطقة بهنجام بمحافظة  1۲3۰الديوبندي، المولود عام )هو موالنا قاضي االسالم القاسمي   .6

ثم ( م1566(بيهار الهند،اخذ الدروس االبتدايي من والده ثم ذهب الی ديوبند وخرج من هذه المدرسة عام

في شهر ( م 2002)تعين اميرا لحوزة حسين احمد المدني توفي عام

 (.http://www.elmedeen.co)نوفمبر

 .18۸موالنا قاضي مجاهد االسالم، فقه المشکالت. ص  .3

 ۰۸1د.عبدالوهاب حومد .القتل بدافع الشفقة ص  .8

 13هدى قشقوش. القتل بدافع الشفقة، ص .5

 1۱2د. محمد عبدالجواد محمد.بحوث في الطب االسالمي ص  .10

 1۰3.القتل بدافع الشفقة. ص د. هدی قشقوش  .11

 .60ص 1د. بلحاج العربي بن أحمد.األحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه اإلسالمي ج .12

 .۸۸۱موالنا مفتي رضاء الحق.فتاوی دارالعلوم زکريا، ص  .13

 .161سورة االنعام  .14

 .53سورة النساء  .16

 .3426ص  1محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري ج  .16

 .3166بق ص المرجع السا .13

 .64ص  1مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم ج .18

 .103ص  1المرجع السابق ج .15

 .3۰1ص  ۸لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيريةج .20

 .130ص  4بخاري ج  .21

 .2۰1ص  2أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم. ج .22
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 .121ص  3صحيح البخاري ج  .23

 .30سورة الشعراء، .24

 .116ص  3بخاري ج  .26

 . 122ص  3بخاري ج  .26

 ،المكتبة العصرية،صيدا. 6ص6السجستاني،أبوداود سليمان بن األشعث،سنن أبي داود ، ج .23

 .3۰1ص  ۸عالمکرية ج  .28

 .۸۸۸ص  ۱فتاوی دارالعلوم زکريا ج  .25

شاعت العلوم ، اکل کوا ، إ يهسالمإ عهاستاذ جام .3۲2ص 1مفتی نظام الدين، منتخبات نظام الفتاوی ج .30

 نندوربار ، مہاراشٹر انڈيا.

 .2۱1ص ۱حمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج .31

 .165ص 11أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المحلى باآلثار،ج .32

 .646ص6كشاف القناع عن متن اإلقناع.جمنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى الحنبلى،  .33

 .48ص 4محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار.ج .34

 و کان المفتي فضيلة الشيخ عطية صقر 1۲8۲/7/۸فتوی مؤرخة في  .36

 .۸18الشيخ جادالحق، فتاوی في قضايا معاصرة، ص  .36

 .453ص2د. يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة .ج .33

 . www.islamtoday.netوی و استشارات االسالم اليوم.فتا .38

 –،  دار إحياء التراث العربي  .۱12ص  ۱الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى ،سنن الترمذي ، ج  .35

 بيروت  ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون  ، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها.
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