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امللخص

يتناول هذا البحث أحكام االمتناع عن معاجلة األمراض امليؤوس من شفائها. وتتمثل إشكالية البحث يف عدم 
املعقدة املختلفة هلذه النوازل، مبا يتماشى مع املمارسة العملية العملية وجود أحكام واضحة تستوعب اجلوانب 

عنه من املعاجلات وما ال ميكن. ومن مّث فقد متثلت  للطب من حيث مسؤولية صنع القرار وما ميكن االمتناع
أهداف البحث يف تفصيل احلكم الفقهي للمعاجلة واالمتناع عنها، وبيان املصاحل املعتربة لالمتناع عن معاجلة 
األمراض امليؤوس من شفائها. ومن مثّ الرتكيز على األحكام املتعلقة ابالمتناع عن املعاجلات الشائعة يف األمراض 
امليؤوس من شفائها، وخصوصاً مسائل اإلنعاش والوسائل الداعمة للحياة، ومسألة التغذية االصطناعية، وبعض 
احلاالت اخلاصة كاضطراابت الوعي املديدة. وقد سلك البحث املنهج الوصفي التحليلي واملنهج االستقرائي 

يان ما ورد بشأهنا من أحكام مث الرتجيح بينها. واملنهج املقارن وذلك لتصوير املسائل املدروسة تصويراً دقيقاً وب
بحث من عرض األحكام العامة للمعاجلة إىل عالقة املريض ابلطبيب، ومن مث إىل األحكام العملية فتدرج ال

وقد خلص البحث إىل نتائج كثرية أمهها  لالمتناع عن املعاجلة، وخصوصاً مسألة اإلنعاش والتغذية االصطناعية.
عاجلة حسب موقعها طلبًا من املريض، أو تزويدًا من العاملني يف امليدان الطيب ومن ورائهم اختالف حكم امل

ويل األمر ومن ينوب عنه.  وتنسحب على كل فرع من تلك الفروع األحكام اخلمسة من الوجوب واالستحباب 
كموافقة املريض عملية  ت الواإلابحة والكراهة والتحرمي.  وقد أبَرَز البحث التكييف الفقهي لكثري من املمارسا

على املعاجلة واإلذن املسبق ووصية احلياة والوكالة الطبية، واليت هلا مصاحل شرعية معتربة جتعل استخدامها سائغاً 
مشروعاً. مث خلص البحث إىل جواز األمر بعدم بدء حماولة اإلنعاش، وجواز االمتناع عن كافة املعاجلات 
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مبا يف ذلك الوسائل الداعمة للحياة والتغذية االصطناعية أبنواعها املختلفة، العقيمة أو سحبها بعد بدئها، 
 وذلك يف ضوء الضوابط الشرعية اليت فصلها البحث.

التغذية الصناعية. -اإلنعاش -املرض -املعاجلةالكلمات الداللية: 

ABSTRACT
This paper delves into the Islamic jurisprudential rulings of abstaining from the treatment of 
incurable diseases.  This emerging issue that has been researched before, but there is still a lack 
of clear verdicts that address the various complex practical aspects of these issues in the context 
of real-world practice of medicine. Hence, the objective of the research is to reach well-defined 
rulings on medical treatments and abstinence form them and to demonstrate the valid interests 
of abstaining from treatment. The papers had emphasis on incurable illnesses and certain issues 
such as resuscitation and life support, artificial nutrition and certain special cases such as 
prolonged consciousness disorders. The research followed the descriptive analytical, inductive 
and comparative approaches in order to accurately conceptualize the issues at hand and the 
The paper concludes there is difference of the rulings of treatment  conclude the likely provisions.
based on seeking it or providing it.  As such, medical treatment may be obligatory, recommended, 
permissible, disliked or prohibited.  The paper also highlights certain jurisprudential adaptation of 
some common practices such as informed consent, advance directives, the living will, and the 
medical power of attorney as they have legitimate benefits. Additionally, the paper concludes 
that it is permissible to have “Do Not Resuscitate” (DNR) order, abstinence from or withdrawal of 
futile treatments including life support measures and artificial nutrition within certain guidelines
elaborated in the paper. 

Keywords: treatment - disease - life support - artificial nutrition.

املقدمة:
ِبْسِم اّللِّ الرَّْْحـَِن الرَِّحيم

نبينا حممد وعلى آله وصحبه وذريته  معلم الناس اخلري، والصالة والسالم على احلمد هلل رب العاملني
بيته الطيبني الطاهرين ومن اسنت بسنته واقتفى هديه إىل يوم الدين وبعد وأهل

عّز وجّل جعل البالء يف هذه الدار من أمره وقدره، وجعل الشفاء من أمره وقدره.  ولذلك فقد كانت إن هللا 
أحكام الداء والدواء من صميم الشريعة، فبذل أهل العلم يف خمتلف مراحل تطور الفقه جهداً جلياًل إلماطة 

مجعوه.  هذا وإن تعقد احلياة  مااللثام عن تلكم األحكام، فاحتوت كتب الفقه على نفيس ما كتبوه وبديع 
وتقدم العلوم يف خمتلف اجملاالت قد تراَفَق بتشخيص مزيد من األمراض. مث إن هللا فتح على عباده بتقدم 
املعارف واكتشاف أدوية وعالجات جديدة ووسائل لدعم احلياة ومساندهتا. ومع ذلك فإن كثرياً من األمراض 
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عالجية املعروفة. وأصبح استخدام هذه الوسائل يشكل امتحااًن وبالًء بقيت عصية على املداواة والوسائل ال
للمريض وأهله، ويتعداه إىل العاملني يف ميدان اخلدمات الطبية، بل ويشكل تداعيات خطرية مبا حتمله من 

 أعباء اقتصادية وقانونية واجتماعية على املستوى الفردي واملؤسسايت. 

يقوموا بتجلية األحكام لألانم على حنو يزول معه اللبس واألوهام،  لذلك كان حراًي أبهل العلم أن
فيما استجد من نوازل الداء الذي يستعصي على الدواء وأمناط العالجات اليت يغلب على الظن أهنا غري ذات 

جدوى وعلى اخلصوص حكم االمتناع عن تلكم املعاجلات. 

وهللا ويل التوفيق

أهداف البحث:

 لتفصيلية للمعاجلة واالمتناع عنها.بيان األحكام ا-1
 بيان املصاحل املعتربة لالمتناع عن معاجلة األمراض امليؤوس من شفائها.-2
بيان األحكام الفقهية للمشكالت العملية يف عملية املعاجلة أو االمتناع عنها.-3

أمهية البحث:

تتجلى أمهية البحث يف البنود اآلتية:

 ابجلوانب الشرعية يف هذه النوازل.تعريف العاملني يف اجملال الطيب -1
 تقنني األحكام الفقهية لتكون يف متناول من حيتاجها من عموم الناس أو اهليئات الطبية املختصة. -2
إبراز عظمة الشارع وحكمته سبحانه مبا يتجلى من شرع وسط يالئم الزمان واملكان على الدوام مبرونة -3

 وواقعية ترعى مصاحل العباد والبالد.
:البحث مشكلة

العملية املعقدة املختلفة  تتمثل إشكالية البحث يف عدم وجود أحكام واضحة تستوعب اجلوانب 
لنوازل األمراض امليؤوس من شفائها واليت تواجه الناس يف الواقع العملي مبا يتماشى مع املمارسة العملية للطب. 

يقاف املعاجلة بعد بدئها، وخصوصًا تغذية وذلك من حيث االمتناع عن معاجلة تلكم األمراض ابتداء، أو إ
املريض، ومن يكون له حق اختاذ القرار، وما ُيصار إليه عند حدوث النزاع بني املريض وذويه.  وتزداد اإلشكالية 
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أمهيًة يف الغرب، حيث تكثر هذه النوازل، وال تتوفر فتاوى تفصيلية عملية واضحة العبارة واملضمون ابللغات 
 احمللية.

ة البحث:أسئل

 ما حكم املعاجلة واالمتناع عنها بشكل عام؟ -1
؟كيف ميكن التكييف الفقهي للممارسات العملية لعالقة الطبيب ابملريض-2
 ما األحكام الفقهية الشائعة املتعلقة ابألمراض امليؤوس من شفائها؟-3

منهج البحث:
لقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املناهج التالية:

الوصفي التحليلي: وذلك بدراسة ظاهرة األمراض امليؤوس من شفائها كما توجد يف الواقع، مث املنهج  أواًل:
 حتليل ما يتعلق هبا من اجلوانب العملية اليت يواجهها الناس واليت هي جزء ال يتجزأ من مسائل البحث. 

لفة واجملامع الفقهية املعاصرة يف املنهج االستقرائي: وذلك بتتبع أقوال الفقهاء يف املدارس الفقهية املخت اثنياً:
 املسائل املشاهبة ملسائل البحث مبا ميكن من التكييف الفقهي للنوازل اليت هي حمل البحث. 

املنهج املقارن: وذلك ابستعراض اآلراء الفقهية يف املذاهب املختلفة، وقرارات اجملامع الفقهية بشأن  اثلثاً:
 املسائل املدروسة، ومناقشتها.

املنهج االستداليل واالستنباطي: وذلك يف إقامة األدلة على األحكام املستخلصة، واالجتهاد إىل الوصول  :رابعاً 
 إىل احلكم الراجح يف كل مسألة.

مصطلحات البحث:
  1يف القاموس احمليط: " االمتناع: الكفُّ عن الشيء".من املنع ومادته َمَنَع. و لغة ً االمتناع أواًل: االمتناع: 

ويف هذا البحث  .ناك من معىن اصطالحي فقهي حمدد لالمتناع، وإن ورد فإمنا يتوافق مع املعىن اللغويوليس ه
يقصد ابالمتناع عن املعاجلة هو عدم الشروع فيها ابتداًء، أو الكّف عنها وقطعها بعد إنشائها والشروع فيها. 

.706، ص   1، ج 8، مادة: "منع"، طالقاموس احمليطالفريوز آابدي،   1
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ريَض ُمعاجلة وِعالجاً عاانه وداواه" عاجله ِعالجاً وُمعاجَلة: زاوله ومارسه... "املعاجلة: اثنياً: 
َ
 . 1وعاجلَ امل

والعالج كل ما يعاجل  2واملعاجلة مجلة وسائل العناية ابحليوان أو النبات التّقاء األمراض ومداواهتا.
 3به.

وأي وسائل أو أجهزة تعني على ذلك.ويشمل ذلك الوسائل الدوائية ابلعقاقري، والتداخالت اجلراحية 

يدل على اإلشراف على الشيء؛ يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه.  ومسي ")شفى( ء: اثلثاً: الشفا
")برأ( أصالن: أحدمها اخللق...واألصل اآلخر: التباعد ويف   .4الشفاء شفاء لغَلبته للمرض وإشفائه عليه"

 5واملكروه". من الشيء ومزايلته، من ذلك الربء وهو السالمة من السقم... ومن ذلك الرباءة من العيب
فالربء يعين السالمة من املرض مطلقاً، أما الشفاء فهو غلبته على املرض بزوال املرض مطلقاً، أو  

ابحنسار املرض حىت تكون الغلبة للعافية مع بقاء املرض أو أصله كامناً دفيناً. فالشفاء إذن قد يكون كلياً أو 
جزئياً.

مبعىن تفوقه على الداء وغلبة الصحة على املرض، وسيجري البحث يف مصطلح الشفاء أنه جزئي، 
والسالمة على السقامة، فتستمر وظائف البدن وتكون احلياة مستمرة دون زوال الداء ابلكلية كما يف معىن 

الربء.

الدراسات السابقة:

6زة اإلنعاش.الدويل ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثالثة بشأن أجهأحباث جممع الفقه اإلسالمي  أواًل: 

.436، ص 3، مادة: "علج"، ج اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،   1
 .620ص ،1ط، مادة: "علج"، معجم اللغة العربية املعاصرةعمر،   2
 .1537ص، 4ط، مادة: "علج"، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  3
 .199، ص  3"شفى"، د.ط، ج ، مادة: معجم مقاييس اللغةابن فارس،   4
 .236، ص 1"برأ"، د.ط، ج ، مادة: معجم مقاييس اللغةابن فارس،  5
.(1986)عمان،  (،3/5)17ؤمتر الثالث جملمع الفقه اإلسالمي، منظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم املدورة  6
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، ومل تبحث حكم 2أو املوت الدماغي إلمكانية سحب أجهزة اإلنعاش، 1وتعلقت يف حتقق املوت السريري
ذلك إن مل تتحقق معايري املوت، فبذلك مل يتناول إال جانباً ضيقاً من املواقف العملية وهو حالة املوت السريري 

 أو الدماغي.  

مي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية والعشـرين، واملتعلقة حبكم إيقاف أحباث اجملمع الفقهي اإلسال اثنياً:
. ومل تتعرض تلكم األحباث للجوانب العملية من رغبة املريض أوليائه يف 3العالج عن املريض امليؤوس من برئها 

الطيب؛ ومل تبّت الدراسات  االمتناع عن العالج ابتداًء أو إيقافاً، وما الذي يصار إليه عند تنازعهم مع الفريق
 األمر يف أحكام أكثر املسائل إحلاحاً وإاثرة للحرية واإلرابك، كمسألة التغذية وغريها.

تعرضت إىل قضية وقف . وقد 4دراسات اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ألعمال الدورة احلـادية عشـرة  اثلثاً:
ذلك ومل تتجاوزه إىل املسائل األكثر إحلاحاً ك احلاالت  أجهزة اإلنعاش يف موت الدماغ، لكنها اقتصرت على

اليت مل تصل إىل موت الدماغ لكنها تبقى عصية على املعاجلة، ومل تتعرض للقضااي األخرى كالتغذية وما إىل 
 ذلك.

. وقد 5 حقيقة املوت وفصل املنفسة عن املريض املعتمد عليهادراسات جممع اإلسالمي ابهلند بشأن  رابعاً:
ثت مسألة وقف أجهزة اإلنعاش، لكنها اقتصرت على وقف أجهزة اإلنعاش يف حالة املوت السرسري بعد حب

الشروع يف استخدامها ومل تناقش االمتناع عنها ابتداًء وإنشاًء، ومل تتطرق إىل احلاالت الشائعة األخرى امليؤوس 
عاش. ومل تناقش القضااي األكثر تعقيداً وإحلاحاً من برئها واليت قد ال يكون املريض فيها معتمداً على أجهزة اإلن

 كالتغذية.

هو املصطلح الطيب املستخدم لوصف غياب الوظائف احليوية بسبب توقف عمل القلب  clinical death املوت السريري أو )اإلكلينيكي(   1
 .Bernat: Ethical and Legal Issues in Neurology- The definition and criterion of death, Ch 33, p والتنفس. انظر:

437. 

 إنعاش مصدر أنعَش.  ويعين حماولة إعادة احلياة والّنشاط إىل شخٍص أو حيواٍن فقد مظاهَرمها من غرٍق أو صدمٍة أو إغماء، وذلك بتدليك 2
(.2239، ص 1، ط معجم اللغة العربية املعاصرةورة الدَّمويَّة إىل الدِّماغ.  انظر: )خمتار، القلب والتَّنفُّس االصطناعّي وعقاقري معيَّنة إلعادة الدَّ 

 م(. 2015الدورة الثانية والعشرون للمجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي )مكة املكرمة،  3
م(. 2003طة اإلسالمية ابلسويد، البيان اخلتامي، )ستوكهومل، لدورة العادية احلادية عشرة للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، مقر الرابا  4
(.2007، )اهلند، (2/16) 68الندوة الفقهية السادسة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي ابهلند، قرار  5
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أحباث مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين )قضااي طبية معاصرة( املنعقد جبامعة اإلمام حممد بن سعود  خامساً:
قضية االمتناع عن إسعاف املريض ووقف أجهزة اإلنعاش؛ لكنها ركزت على جانب وقد تناولت . 1اإلسالمية

 تتوسع يف جانب املريض وأوليائه، واستفاضت يف قضااي اإلسعاف وأجهزة اإلنعاش دون الولوج يف الطبيب ومل
 القضااي األكثر إحلاحاً كالتغذية وغريها.

والذي خيلص إليه بعد هذا العرض السريع للجهود والدراسات السابقة أنه ما تزال هناك حاجة ماسة 
فصل فيها. لالجتهاد يف هذه املسألة والوصول إىل قول

املبحث األول: األحكام الفقهية اخلاصة ابملعاجلة
 املطلب األول: مشروعية املعاجلة عموماً 

كما هو معلوم، فقد جاءت الشريعة املطهرة بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها. 
افظ على النفس إجياداً، وصوانً ولذلك كان حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة.  ولقد شرع يف الدين ما حي

مبا حيقق دميومتها واستمراريتها. والناظر يف هذه الشرائع يرى أن املعاجلة تطال كثرياً منها. 

مث إن الوسائل هلا أحكام املقاصد. فإن كان حفظ النفس له تلك األمهية، فإن الوسائل املفضية إىل  
رى يف القرآن والسنة ما يشرع للناس التداوي وطلب الشفاء. ذلك من املعاجلة تشاركها تلك األمهية. ولذلك ت

2َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث" فمن القرآن العظيم: " َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرِّمُ 

ُلَغ اهْلَْدُي اَل حَتِْلُقوا ُرُءوَسُكْم َحىتَّٰ و "َ  وميكن وصفه أبنه خرب أريد منه األمر، وفيه إابحة ملا ينفع وحترمي ملا يضر. يـَبـْ
ن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك" ن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّ  .3حمَِلَُّهۚ  َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو بِِه أًَذى مِّ

ووجه االستدالل يف اآلية رخصة ارتكاب احملظور يف شعرية عظيمة، للتخفيف املريض ورفع احلرج وعدم التسبب 
 ء. يف أتخري الشفا

اإلسالمية، السجل العلمي، الفقه اإلسالمي الثاين، قضااي طبية معاصرة )السعودية، وزارة التعليم العايل جامعة اإلمام حممد بن سعود مؤمتر   1
 .  )م 2011اجمللد الرابع، 

 .157سورة األعراف: جزء من اآلية   2
 .196سورة البقرة: جزء من اآلية   3
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التداوي: "إن هللا أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تتداووا   ومن السنة املطهرة أمر النيب 
 . وغري ذلك كثري مما ال خيفى على طالب العلم.1ابحلرام"

 املطلب الثاين: مشروعية ترك املعاجلة عموماً 
قالوا: من هم اي رسول هللا؟ قال  اً بغري حساب،: "يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفوفيه قول النيب 

.2هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون"

.3وقوله: "من اكتوى أو اسرتقى فقد برئ من التوّكل"

فكواه  4فقد "رمي أيّب يوم األحزاب على أكَحله، مع أن الكّي وسيلة عالج معروفة استعملها رسول هللا 
 . "5ول هللا رس

: "أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ قال: بلى، قال: هذه 6إذ قال لعطاء  ويف حديث ابن عباس 
فقالت: إين ُأصرع وإين أتكشف فادع هللا يل، قال: إن شئت صربت ولك اجلنة،  املرأة السوداء أتت النيب 

. 7دع هللا أْن ال أتكشف، فدعا هلا"فإين أتكشف فا وإن شئت دعوت هللا أن يعافيك، قالت: أصرب، قالت:
يف فتح الباري: "... فضل من يصرع، وأن الصرب على بالاي الدنيا يورث اجلنة، وأن األخذ  8وعلق ابن حجر

 (، وقال األرانؤوط: صحيح لغريه.3874، رقم )23، ص10، كتاب الطب، ابب يف األدوية املكروهة، ج لسننأبو داود يف اأخرجه  1
، 1، ج1، كتاب اإلميان، ابب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب، طمسلمصحيح أخرجه مسلم يف   2

 .(218، رقم )198ص
 ( وقال حسن صحيح.2055، رقم )573، ص3ج ،1طكتاب الطب، ابب ما جاء يف كراهية الرقية،   السنن، أخرجه الرتمذي يف 3
 .1052، ص1، ج8، مادة: "أم"، طالقاموس احمليطدي، الفريوز آاباألكحل هو عرق يف اليد. انظر:  4
.(2207، رقم )1730، ص4، ج1، كتاب السالم، ابب لكل داء دواء واستحباب التداوي، طصحيح مسلمأخرجه مسلم يف  5
من الصحابة، وحدث  ه. كان مفيت احلرم مبكة. ولقي مئتني 125ه وتويف مبكة عام  27 عطاء بن أسلم املكىن أبيب رابح. ولد ابليمن عام 6

 (. 22 -20، ص 2عن عائشة وأم سلمة وأيب هريرة وابن عباس وغريهم.  انظر: )ابن سعد، الطبقات الكربى، ج 
(. 5328، رقم )2140، ص5ج، 1ط، كتاب املرضى، ابب فضل من يصرع من الريح، الصحيحأخرجه البخاري يف  7
ه(.  لُقب بشيخ اإلسالم وأمري  852 -773 املصري الشافعي. ولد ابلقاهرة وتويف فيها )شهاب الدين أبو الفضل أْحد بن علي العسقالين مث 8

ر: املؤمنني يف احلديث. صنف يف علوم القرآن، وعلوم احلديث، والفقه، والتاريخ، وغري ذلك. واشتهر بفتح الباري يف شرح صحيح البخاري. انظ
(.178، ص 1، ط15)الزركلي، األعالم، ط 
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ابلشدة أفضل من األخذ ابلرخصة ملن علم من نفسه الطاقة ومل يضعف عن التزام الشدة، وفيه دليل على جواز 
  لصرع هو من األمراض اليت قد تكون مهلكة تتسبب ابلوفاة.داء ا . علماً أن1ترك التداوي"

. 3وقال: من هذه؟ قالت: أم ِملدمقال: "استأذنت احلمى على رسول هللا   2وحديث جابر

فأمر هبا إىل أهل قباء، فلقوا منها ما يعلم هللا فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال: ما شئتم؟ إن شئتم دعوت هللا 
 .4 "م أن تكون لكم طهوراً؟  قالوا: وتفعل اي رسول هللا؟ قال: نعم. قالوا: فدعهافكشفها عنكم وإن شئت

 ويف احلديث داللة واضحة على فضل الصرب على الداء مع إمكان حتقق العافية منه قطعاً ال ظّناً.

قوال إن تلك األدلة جعلت مشروعية االمتناع عن املعاجلة أمرًا مستقرًا متأصاًل يف الفقه. فجاء يف أ 
العلماء:

"االشتغال ابلتداوي ال أبس به إذا اعتقد أن الشايف هو هللا تعاىل، وأنه جعل الدواء سبباً، أما إذا اعتقد أن 
.5الشايف هو الدواء فال"

ومما حيسن نقله هنا: 

لضرر اجلوع، ...اعلم أبن األسباب املزيلة للضرر تنقسم إىل مقطوع به كاملاء املزيل لضرر العطش، واخلبز املزيل 
وإىل مظنون كالفصد واحلجامة وشرب املسهل وسائر الطب، أعين معاجلة الربودة ابحلرارة ومعاجلة احلرارة 
ابلربودة وهي األسباب الظاهرة يف الطب، وإىل موهوم كالكي والرقية، أما املقطوع به فليس تركه من التوكل بل 

وآله املتوكلني، وأما وكل تركه، إذ به وصف رسول هللا تركه حرام عند خوف املوت، وأما املوهوم فشرط الت
الدرجة املتوسطة وهي املظنونة كاملداواة ابألسباب الظاهرة عند األطباء ففعله ليس مناقضًا للتوكل خبالف 

 .121ص  ،1ط ،فتح الباري العسقالين،ابن حجر  1
، شهد بيعة الرضوان، وآخر من شهد العقبة الثانية مواتً. روى علماً كثرياً جابر بن عبد هللا األنصاري اخلزرجي السلمي، صاحب رسول هللا  2

 (.336، ص 4ه. انظر:)الذهيب، سري أعالم النبالء، ج 78وطائفة من الصحابة. تويف سنة  عن النيب 
وهو لقب احلمى كما هو واضح من سياق احلديث. 3
، حتقيق األرنؤوط، شعيب، وقال: رجاله رجال (14393، رقم )287، ص22ج ،1، مسند جابر بن عبد هللا، طاملسندأخرجه أْحد يف  4

 الصحيح ويف متنه غرابة.
.5/354، د.ط، الفتاوى اهلندية 5
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املوهوم، وتركه ليس حمظوراً خبالف املقطوع به، بل قد يكون أفضل من فعله يف بعض األحوال ويف حق بعض 
 1هو على درجة بني الدرجتني...األشخاص، ف

ظهر به داء فقال له الطبيب قد غلب عليك الداء فأخرجه فلم يفعل حىت مات مل يكون آمثاً "ولو أن رجاًل 
 .  2ألنه مل يتيقن أن شفاءه فيه"

"والرجل إذا استطلق بطنه أو رمدت عيناه ومل يعاجل حىت أضعفه ذلك وأضناه ومات منه ال إمث عليه. فرق بني 
هذا وبينما إذا جاع ومل أيكل مع القدرة حىت مات حيث أيمث، والفرق أن األكل مقدار قوته مشبع بيقني فكان 

  3تركه إهالكاً، وال كذلك املعاجلة والتداوي..."

"ترك الدواء أفضل ونّص عليه، وقدمه يف الفروع وغريه، واختار القاضي ابن عقيل، وابن اجلوزي وغريهم: ِفعله 
 .4م به يف اإلفصاح، وقيل: جيب، زاد بعضهم: إْن ظّن نْفُعه"أفضل، وجز 

 5بل وقد أورد الذهيب نقل اإلمجاع على عدم وجوب التداوي.

 واخلالصة تعاضد األدلة على مشروعية االمتناع عن املعاجلة عموماً وكون هذا األمر مستقراً يف الفقه.  

 املبحث الثاين: حكم املعاجلة يف املدارس الفقهية
 ملطلب األول: أقوال الفقهاءا

ذهب األحناف إىل جواز التداوي مطلقاً. فجاء يف الفتاوى اهلندية: "االشتغال  أواًل: مذهب األحناف: 
  6ابلتداوي ال أبس به، إذا اعتقد أن الشايف هو هللا تعاىل".

                                                   
 .553ص ، 1، طأحكام املرضىابن اتج الدين احلنفي،  1
 .355ص ، 1، طأحكام املرضىابن اتج الدين احلنفي،  2
 .355، ص 5ج  د.ط،الفتاوى اهلندية،   3
 .436، ص 2، ابب اجلنائز، ج 1، طاإلنصافاملرداوي،  4
 .227، ص3ط ،الطب النبوي الذهيب،   5
 .355، ص 5ج  د.ط،الفتاوى اهلندية،   6
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: " أنه يستوي فعله 1م مالكذهب املالكية إىل اإلابحة املطلقة للتداوي. نقل عن اإلما اثنياً: مذهب املالكية:
  2وتركه فإنه قال ال أبس ابلتداوي وال أبس برتكه".

.4: "ويسّن التداوي"3ذهب الشافعية إىل سنّـّية املعاجلة واستحباهبا. قال النووي اثلثاً: مذهب الشافعية:

ال ابن مفلح: "يباح ذهب احلنابلة إىل جواز التداوي مع الكراهة، وأن تركها أفضل. ق رابعاً: مذهب احلنابلة:
: 6ابن تيميةويقول  .5التداوي وتركه أفضل ... قال يف رواية املروزي: العالج رخصة وتركه درجة أعلى منه"

"ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي، وإمنا كان كثري من أهل الفضل واملعرفة يفضل تركه تفّضاًل واختيارًا ملا 
لص إىل التفصيل يف حكمه فقال: "والتحقيق أن منه ما هو حمرم ومنه وخ  .7اختار هللا ورضًى به وتسليماً له"

ما هو مكروه ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو ما يعلم أنه حيصل به 
قول و   .8بقاء النفس ال بغريه كما جيب أكل امليتة عند الضرورة فإنه واجب عند األئمة األربعة ومجهور العلماء"

األقوال، مالئم الختالف  بني رأي وسطه لعّل فيو املذاهب من املعاصرين.  خالفمن هذا شبيه لرأي ابن تيمية 
األحوال.

واخلالصة أن حكم التداوي هو اإلابحة عند األحناف واملالكية، واالستحباب عند الشافعية واحلنابلة. 

هـ( فقيه وحمدِّث، واثين 179-93امر األصبحي احلمريي املدين، ولد يف املدينة وتويف فيها )أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب ع  1
، 7، جاألئمة األربعة وصاحب املذهب املالكي يف الفقه اإلسالمي. اشُتهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث. انظر: )الذهيب، سري أعالم النبالء

 (.336ص 
 .359، ص 2ج  ،3، طاآلداب الشرعيةابن مفلح،   2
هـ( ينتسب إىل نوى من قرى حوران جنويب دمشق بسورية. وهو حُمّدث وفقيه 676 -631أبو زكراي حيىي بن شرف احلزامي النووي الشافعي )  3

ني النووية ومنهاج ولغوي، وأحد أبرز فُقهاء الشافعية، اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة يف الفقه واحلديث واللغة والرتاجم، كرايض الصاحلني واألربع
 (.149، ص 8، ج15)الزركلي، األعالم، ط الطالبني. 

 .219، ص 3ج  ،3ط ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي،   4
 .358، ص 2، ج 3، طاآلداب الشرعيةابن مفلح،  5
ولد حبرّان وويف يف دمشق. فقيه وحمدث ومفسر هـ(. 728 - 661تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد احلليم احلراين املشهور ابسم ابن تيمية )  6

. هلجريوعامل جمتهد، لقب بشيخ اإلسالم. وهو أحد أبرز العلماء املسلمني خالل النصف الثاين من القرن السابع والثلث األول من القرن الثامن ا
 (.144، ص 1، ج15)الزركلي، األعالم، ط انظر: 

 .564، ص 21ج  ،1ط ،جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية،   7
 .12، ص 18ج  ،1ط ،جمموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية،   8
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 خامساً: آراء املعاصرين
 :1ابطة العامل اإلسالمي يف حكم املعاجلة إىل القرار التايلتوصل جممع الفقه اإلسالمي لر 

...األصل يف حكم التداوي أنه مشروع، ملا ورد يف شأنه يف القرآن الكرمي والسنة القولية والعملية، وملا فيه من 
 .)حفظ النفس( الذي هو أحد املقاصد الكلية من التشريع

 :اصوختتلف أحكام التداوي ابختالف األحوال واألشخ
فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إىل تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان  - 

 .املرض ينتقل ضرره إىل غريه، كاألمراض املعدية
 .ويكون مندوابً إذا كان تركه يؤدي إىل ضعف البدن وال يرتتب عليه ما سبق يف احلالة األوىل - 
  .احلالتني السابقتني ويكون مباحاً إذا مل يندرج يف - 

 ...ويكون مكروهاً إذا كان بفعل خياف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة املراد إزالتها  -

 املطلب الثاين: املناقشة والرتجيح حلكم املعاجلة
 يالحظ أن املذاهب الرتاثية يف مجلتها هونت من مسألة إجياب املعاجلة، وهو أمر غري مستغرب نظراً 

ة، وعدم تبلور األنظمة العالجية يف منظومة متكاملة كما هي يف واقعنا املعاصر، إذ أصبحت ألخذها ابلعزمي
املعاجلة جزءاُ ال ينفك عن ممارسات اإلنسان.  ولذلك ويف ضوء مقاصد الشريعة فإنه يرتجح لدى الباحث 

وهو قرار قريب  ما ذهب إليه الفقهاء املعاصرون برتدد احلكم على طيف احلكم الشرعي بدرجاته اخلمس.
مما ورد عن ابن تيمية.  وهذا هذا القرار عصارة لالجتهاد اجلماعي املعاصر، ويصلح أساساً يبىن عليه مجلة 

 من األحكام العملية التطبيقية املتعلقة ابملعاجلة على حنو مفصل. 
تبار املعاجَل واملالحظ أيضاً أن الفتاوى سلكت مسلك التعميم يف أحكام التداوي ومل متيز حكمها ابع

 واملعاِلج وأويل، وهو أمر ال بد منه ملا يرتتب عليه من واجبات. 
 وبناء على هذه االعتبارات خيلص البحث إىل األحكام التالية: 

 أواًل: املعاجلة ابعتبار ويل األمر ومن ينوب عنه
لب الدول معلوم أن الطب من فروض الكفاية. ويف العرف املعاصر أصبحت الرعاية الصحية يف غا

حقًا من حقوق املواطن اليت تكفله وتنظمه الدولة. ولذلك فإنه ُيستخلص أن حكم املعاجلة والتطبيب 
واالستحياء بشروطه هو الوجوب حبق ويل األمر، وذلك أبن يُعهد إىل املؤسسات املختصة وأهل اخلربة سّن 

                                                   
 م(. 1992، 7جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد، دورة مؤمتره السابع )جدة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد  1
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لكثري منها حمل خالف وحرية. وهذه األمور ال القوانني الناظمة للرعاية الصحية وأمور املعاجلة، واليت يعترب ا
ينبغي أن تبقى مرسلة من غري ضابط. وال ينبغي أن ترتك للطبيب واملريض للبّت فيها مبا من شأنه أن يوافق 
الصواب أو جيانبه. فهذه املهمة ينبغي أن تكون هلا نظم وضوابط ختضع للمؤسسات املهنية حبسب الدولة، 

 األطباء وغريها. كوزارة الصحة أو نقابة 

 أي فيما يتعلق ابلطبيب وأعضاء الفريق الطيب-اثنياً: حكم املعاجلة ابعتبار التطبيب )تقدمي املعاجلة( 
 الفق ي:يتفرع حكم املعاجلة حبق الطبيب والفريق الطيب إىل ما يلي: 
 ملتبعة.وجوب معاجلة األمراض املعدية، واليت تتعلق حبق الغري واإلخطار عنها وفق األنظمة ا .1
 وجوب معاجلة من أوشك على اهلالك أو تلف عضو منه مع رجحان كفة النفع على الضرر. .2
 يندب له معاجلة األمراض غري املهلكة وال يتوجب عليه ذلك يف حال توفر طبيب آخر يفي ابلغرض. .3
تب عليها يكره له معاجلة املريض إن كانت املعاجلة حتتمل رجحان الضرر على النفع بذاهتا، أو مبا يرت  .4

 كإثقال كاهل املريض بنفقات من غري طائل.
 حيرم معاجلة املريض من غري إذنه يف غري حاالت الوجوب آنفة الذكر. .5
 حيرم املعاجلة مبحرم أو مبا رجح ضرره على نفعه مع وجود البديل.  .6
 يباح للطبيب االمتناع عن معاجلة املريض إذا غلب على ظنه عدم جدوى املعاجلة. .7
ب معاجلة املريض إذا غلب على ظنه عدم جدوى املعاجلة وأصّر املريض أو أولياؤه عليها وحتملوا يباح للطبي .8

 التبعات املرتتبة على ذلك.
أي فيما يتعلق ابملريض -اثلثاً: حكم املعاجلة ابعتبار الطلب )االستطباب واالستشفاء وطلب التداوي( 

 ووليه
 كما يلي:ة االمتناع عنها حبيث تعرتيها األحكام اخلمسة  مما سبق عرضه مشروعية املعاجلة ومشروعيأتكد 

فتكون واجبة على الشخص إذا علم أنه حيصل هبا بقاء النفس ال بغريها، كنقل الدم ملن يهراق دمه؛ أو  .1
إذا كان تركها يفضي إىل تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان املرض يتسبب بضرر الغري، 

  .كاألمراض املعدية
 ن مندوبًة إذا كان تركها يؤدي إىل ضعف البدن وال يرتتب عليه ما سبق يف احلالة األوىلوتكو   .2
 وتكون مباحًة إذا مل تندرج يف احلالتني السابقتني.  .3
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وتكون مكروهًة إذا غلب على الظن ترجيُح ضررها على نفعها، كأن خيشى تسببها حبدوث مضاعفات   .4
 للمال وحقوق العيال مع ضآلة أمل الشفاء.  ا، أو تضييع أشد من العلة املراد إزالته

كالتداوي مبحرم من غري ضرورة مثل اخلمر. أو كانت مباحة يف  وتكون .5 حمرمًة إذا كان أصلها غرَي مباح ٍ
 ذاهتا لكنها استعملت يف غرض غري مشروع كعمليات تغيري اخللقة من غري مربر مشروع.

 املطلب الثالث: أحكام االمتناع عن املعاجلة
 تمام الوضوح والفائدة حيسن بسط أحكام االمتناع عن املعاجلة اليت هي حتصيل ما سبق بسطه كما يلي: ول

يكون حراماً إذا علم أنه حيصل هبا بقاء النفس ال بغريها، أو كان يفضي إىل تلف عضو أو عجز يقصر  .1
 به عن أداء وظائفه، أو يلحق الضرر ابلغري.

 جلة على ضررها.يكون مكروهاً إذا ترجح نفع املعا .2
 يكون مباحاً إذا استوى فيه احتمال النفع والضرر ومل ترجح املصاحل على املفاسد. .3
ويكون مستحبًا إذا كان احتمال النفع ضئياًل وترتب على املريض ارتكاب حمظور كانكشاف العورة، أو  .4

سبحانه وتعاىل هو  التداوي مبا فيه شبهة. وال بد معه من استصحاب التوكل على هللا واالعتقاد أبنه
 الشايف، وأن املعاجلة ال تقتصر على املعاجلة العصرية بل تتعداها إىل الدعاء وما شاهبه مما مّت بيانه آنفاً.

 ويكون واجباً إن كانت املعاجلة مبحرم من غري عذر مشروع، أو كانت مشروعة ولكن لسبب غري مشروع. .5
 املبحث الثالث: عالقة املريض ابلطبيب

 عقد االستطباب-ألول: عالقة املريض ابلطبيب فقهياً املطلب ا
مل ينفرد عقد املريض ابلطبيب بعقد مسّمى خاص يف الفقه. ومن املعاصرين من مسّاه ابلعقد الطيب. 

، فهو أخّص ابلداللة وأبني 2واالستصناع 1ويقرتح هذا البحث تسميته بعقد االستطباب على منوال االستئجار
عقد االستطباب أبنه عقد يربط املريض الطبيب وفق عقد إجارة تلزم الطبيب بتقدمي  للمقصود.  وميكن تكييف

منفعة هي تطبيب املريض وتقدمي املعاجلة الالزمة له موافقًا للعرف والعادة، أي الضوابط اليت تقننها اهليئات 
ة التأمني أو ويكون للطبيب عوض يقتضيه من املريض مباشرة أو عن طريق وسيط )وكيل( كشرك  الطبية.

 املشفى وما شابه ذلك. وينضبط هذا العقد ابجلملة مبا ينضبط به عقد اإلجارة من شروط وأركان وغريها..
 املطلب الثاين: اإلذن الطيب

                                                   
 (. 252، ص 1الكويتية، ج االستئجار واإلجارة من أجر، عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض. انظر: )املوسوعة الفقهية 1
  (.325، ص 3االستصناع من استصنع، عقد على مبيع يف الذمة، شرط فيه العمل. انظر: )املوسوعة الفقهية الكويتية، ج  2
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 1اإلذن يف اصطالحه الفقهي أصالً هو إابحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعاً منه شرعاً حلق غريه.
 ملريض للطبيب ومن ميثله ابلتصرف ببدنه لتنجيز املعاجلة.ويف حالة اإلذن الطيب هو إابحة ا

وبذلك يقتضي عقد االستطباب تراضي كٍل من املريض والطبيب بشأن املعاجلة وأوجهها املختلفة. 
   ورضا املريض هذا هو الذي ميكن تكييفه يف مصطلح اإلذن. 

وهو الطبيب وكالؤه، واملأذون فيه وتتكون أركان اإلذن من اآلذن وهو املريض أو ولّيه، واملأذون له 
 وهي املعاجلة بضروهبا املختلفة، والصيغة أبنواعها املشروعة من كتابة ولفظ وإشارة وغريها.

 ويشرتط يف اإلذن الطيب أهلية املريض وتتحقق ابلبلوغ والعقل، وأن يكون املأذون به مشروعاً وحمدداً. 

 املسَبق للمعاجلة و"وصية احلياة" ومتعلَّقاهتا.وهذا الشرط األخري هو املدخل ملناقشة اإلذن 

 املطلب الثالث: مشتقات اإلذن الطيب: اإلذن املسبق ، وصية احلياة ، التوكيل الطيب
 قد يتقدم املرض أو حتّل أزمة مرضية ابملريض متنعه من القدرة على اختاذ القرار أو القدرة على التواصل.

أن أكثر من ربع املرضى يتعرضون ملثل هذا املوقف وعندها يقع  دةوتشري الدراسات يف الوالايت املتح  
كل من األطباء واملرضى وذووهم يف حيص بيص، مما قد ينجم عنه تبعات مالية وقانونية ال حصر هلا. فمن 
األمثل أن يديل املريض ابإلذن املقيد يف مسائل حمددة حال كونه صحيحًا شحيحاً. ولذلك فقد نشأت يف 

 ل عملية هلذه املشكلة، سيأيت البحث على التعريف هبا مث االلتفات إىل تكييفها وبيان مشروعيتها.  الغرب حلو 

 Advance directivesأواًل: اإلذن املسبق 
اإلذن ب"هي "التوجيهات املسبقة". وميكن الداللة عليها  2احلرفية advance directives ترمجة 

بشأن أمور معاجلته ووكيله يف حال فقدان قدرته على إعطاء اإلذن. املسبق"، ويقصد به قرار املريض املسبق 
وللمرء طبعًا حرية تغيري اإلذن املسبق كيفما شاء حال قدرته. ويقدم أمر املريض على "اإلذن املسبق" إن 

 اختلفا.

                                                   
 .37، ص1، د.ط، جأحكام إذن اإلنسان يف الفقه اإلسالميسلطان العلماء،   1
 .(276، 30، ص قاموس املوردانظر: )البعلبكي،   2
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 والتكييف الفقهي هلذه املسألة أهنا من جنس اإلذن الذي يكون اختاُذه مشروعاً جائزاً.  

إلذن الطيب املسبق بصيغ اإلذن املشروعة من كتابة ولفظ وإشارة وغريها. ويستحب فيها ويصح ا 
ويتأكد التوثيق مع إشهاد شاهدين قياساً على الوصية، وذلك لعظم شأنه. والعرف املتبع يف الغرب قريب من 

 هذا. 

 Living willاثنياً: وصية احلياة 
ابلكتابة. ولذلك يصلح أن تسمى ببساطة "وثيقة هي ذات معىن اإلذن املسبق لكنها تكون موثقة 

اإلذن املسبق".  وتسمى يف الغرب ابمسها ألهنا تشبه الوصية لكنها تنفذ قيد حياة صاحبها، وتتعلق أبمر 
 احلياة.

والوصية شرعاً على العموم هي األمر ابلتصرف بعد املوت، ولذلك "وصية احلياة" تسمية غري دقيقة  
وكما اتضح أعاله فهي اإلذن املسبق يف أحكم صيغه املوثقة ويلحق به. ولذلك يكون  من الناحية الفقهية.

 اسم "وثيقة اإلذن املسبق" أصلح ألداء الغرض يف كافة االعتبارات.

 Medical power of attorneyاثلثاً: الوكالة الطبية 
ات املتعلقة ابملعاجلة عند ابختاذ القرار  proxyوهي وثيقة يفوض املرء مبوجبها شخصاً آخر يكون وكيله 

فقد قدرته على اختاذ القرارات وإعطاء اإلذن وذلك لسبب عارض مؤقت كاإلغماء، أو سبب مستدمي 
كالسبات.  ويقوم الوكيل ابإلذن بناء على ما يعلمه من رغبة املريض أو لدن نفسه مبا يراه األصلح حلال 

 3والشافعية 2واملالكية 1ان من صّحتها يف مذهب احلنفيةاملريض. وميكن ختريج ذلك على الوكالة العامة وما ك
.  ويكون إذن الوكيل عندها منوطاً مبصلحة املريض وفق رأي الطبيب والنظم املعمول هبا. 4وقول عند احلنابلة

 وحالة النزاع ستبحث يف فقرة أخرى إن شاء هللا. 

 

                                                   
 . 357، ص 7، ج 2، طرد احملتاربدين، ابن عا 1
 .227- 226، ص 2، د.ط، ج بداية اجملتهدابن رشد،  2
  .14، ص 4ج  ،3ط ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي،  3
 .366، ص 4، ج4ط ،الفروعابن مفلح،  4
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 توكيلاملطلب الرابع: املصاحل الشرعية املعتربة لإلذن املسبق وال
 إن الختاذ اإلذن املسبق فوائد مجة معتربة شرعاً، سيبحث أمهها

جتنب فقدان األهلية اليت قد تسقط بعوارض تطرأ على اإلنسان فتؤثر على عقله وتفقده البصرية واإلرادة 
ن شدة الالزمتني لإلذن كتغرّيُ العقل بفعل املرض كاإلغماء والسبات، أو بفعل األدوية، أو ما يعرتي املريض م

وأترجح بني الوعي وفقده مما ال جيعله متبّصراً أبمر مرضه، سواّيً الختاذ القرار السليم. فقد  1نفسية أو اكتئاب
يدفعه االكتئاب وتوهم اليأس أو األمل إىل اختيار ترك املعاجلة حال كوهنا انجعة. أو يدفعه اخلوف والتعلق ابلدنيا 

ملرء أمر اإلذن املسبق يف حال الصحة اجلسدية والنفسية وكمال إىل خالف ذلك. فمن احلكمة أن يتدبّر ا
 األهلية، وإن مل يشأ أوكل إىل غريه ذلك.   

جتنب اإلضرار: إذ إن غياب اإلذن املسبق قد ينجم عنه أتخري ابختاذ قرار املعاجلة من عدمها وهذا مما  -1
 يرتتب عليه مضاّر عديدة منها:

بية من غري جدوى واستهالك مال املريض أو مال ذويه ضياع املال: ابستهالك املصادر الط .أ
 أو املال العام من احلكومة أو اهليئات األخرى كشركات التأمني أو غريها. 

اإلضرار مبرضى آخرين بشغل العناية املركزة وجهاز التنفس االصطناعي )املنفسة( وحرمانه  .ب
 مرضى آخرين شفاؤهم أرجى.

على أهل املريض، وإلقاء احلرية واألسى مما هم يف غىًن عنه. إدخال املزيد من األمل واملعاانة  .ت
 .2وإلقاء مسؤولية جسيمة على عاتقهم تتعلق أبمر جليل من أمر احلياة واملوت

جتنب النزاع الذي قد ينجم عن اختالف وجهات النظر بني أعضاء الفريق الطيب وأولياء املريض.  -2
 ء. وقد يتفاقم األمر مما يضطر إىل اللجوء للقضا

االستعداد للموت: ويقاس ذلك على الوصية، فمن دواعي حفظ حقوق العباد، واالستعداد ليوم  -3
 املعاد، أن يعد املرء ملرضه عدته، ويوثق أمر اإلذن املسبق ملعاجلته أسوًة بوصّيته.

 

                                                   
ية لفرتات متباينة، ويتم تشخيصه بتوفر ضوابط اعتالل نفسي يعاين فيه الشخص من احلزن واملشاعر السلب depression االكتئاب والكآبة 1

 (.  53، ص 1، طمعجم األمراض وعالجهاحمددة معروفة.  انظر: )حبيب، 
2  Wendler, Rid: Systematic review: the effect on surrogates of making treatment decisions for others. Ann 

Intern Med, 154(5):336. 
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 املطلب اخلامس: عجز املريض عن إصدار اإلذن
ه.    لكن قد يطرأ على املريض ما يفقده القدرة على إن حق املريض مصون يف أال يـَُتصّرف جبسده إال إبذن

 إصدار اإلذن كغياب وعيه وما إليه من العوارض الطارئة وهلذا األمر حالتان: 
احلالة األوىل: وهي ليست حمل البحث لكن ما من ذكرها أبس لتمام العرض. وهي أن يكون املريض مشرفاً 

أعضائه، ومتكن معاجلته واستنقاذه. ومثاله حوادث السيارات على اهلالك، أو يكون مشرفاً على تلف عضو من 
أو احلاالت اإلسعافية األخرى اليت ال يتسع فيها الوقت النتظار املريض أن يستعيد وعيه، أو الستئذان وليه. 
ففي هذه احلالة جيب على الطبيب مباشرة العالج دون استئذان. وهذا أمر ال خيتلف فيه اثنان جلالئه بتعاضد 

 حيح املنقول وبدهي املعقول. ص
ذلك مريض يف احلالة الثانية: أال يكون املريض مشرفاً على اهلالك، لكنه عاجز عن إصدار اإلذن.  ومثال 

 غيبوبة فعندها ينظر إن كان له إذن أو وكيل معنيَّ وإال صار إىل الويّل.

يل، فإن التصرف بشؤون ويف حال عجز املريض عن إصدار اإلذن ولدى غياب اإلذن املسبق والوك 
 .1املريض تؤول إىل أوليائه من العصبات أقرهبم فاألقرب على اختالٍف معروف بني املذاهب

ويف حال تعارض ذلك مع القوانني احمللية املتبعة فيمكن توفيق ذلك فقهًا وجتنب احلرج الشرعي 
له الوالية القانونية أو العكس مبا فيه  والقانوين بتوكيل شفهي أو كتابة من العصبات أويل الوالية الشرعية ملن

 املصلحة.  وعند حدوث التنازع فتكون الوالية القانونية مقدمة حبكم األمر الواقع مع حتّمل اإلمث.

 املبحث الرابع: األحكام الفقهية العملية املتعلقة ابالمتناع عن املعاجلة
 املطلب األول: األمراض امليؤوس من شفائها  

 األمراض القابلة للشفاء فاألمراض امليؤوس من شفائها هي اليت يضمحل األمل بعكس ما سبق يف
شديد  prognosis 2والرجاء من شفائها. ويرتجم ذلك من الناحية العملية أبهنا األمراض ذات اإلنذار
 السوء. ومثاهلا أدواء السرطان املتقدمة اليت ال أمل للمعاجلات املتاحة يف التأثري فيها.

                                                   
 األخّوة. الكية تتصدر البنّوة مث األبّوة مث األخّوة، وعند الشافعية فاألبّوة مث األخّوة مث البنّوة ، وعند احلنابلة فاألبوة مث البنّوة مثفعند األحناف وامل  1

 (.280 -275، ص41، ج 2طملزيد من التفصيل انظر: )املوسوعة الفقهية الكويتية، ترتيب األولياء 
معينة من حتسن أو سوء، بناء على املعطيات العلمية  outcomeالتقدير الظين احملتمل ملآل حالة مرضية  اإلنذار أو املآل مصطلح طيب يعين 2

  .(1689، ص 4املتوفرة.  انظر: )املعجم الطيب املوحد، ط
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الشرعي ملعاجلة األمراض اليائسة يتوقف على نوعيتها.  وخيضع تقرير هذا احلكم للقواعد واحلكم  
الشرعية املذكورة آنفًا مبا ترتجح فيه املصاحل واملفاسد، فما كان فيه نفع للمريض من تسكني األمل والعناية 

ل أماًل يف حتصيل موهوم، أو التمريضية اليت حتفظ كرامة املريض فهو الواجب، أما ما كان من شأنه ضياع املا
 أنه يزيد أمل املريض ومعاانته ومعاانة أهله فحكمه نقيض األول، إذ يكون مكروهاً وقد يتجاوزه إىل احلرمة. 

وسوف يذكر فيما يلي أهم أوجه املصلحة واملفسدة اليت ال بد من أخذها بعني االعتبار يف تقرير 
المتناع عنها، مث ما يشيع من املعاجلات ليتضح حكم ومكان كٍل احلكم الشرعي ملعاجلات األمراض اليائسة وا

 منها يف األمراض اليائسة.   

 املطلب الثاين: أوجه املصلحة واملفسدة يف معاجلة األمراض امليؤوس من شفائها
 أواًل: التبعات املالية

يف املائة  18حيث يبلغ إمجايل اإلنفاق الفيدرايل للوالايت املتحدة األمريكية على الرعاية الصحية حنو 
على الرعاية الطبية ما  Medicare" 1، بلغ إنفاق برانمج ال "ميديكري2011من الناتج الوطين. ويف عام 

اق على الرعاية الصحية يف الوالايت يف املائة من إمجايل اإلنف 21مليار دوالر، أي ما يعادل  554يقرب من 
 170يف املائة، أي حوايل  28بليون دوالر، أنفق برانمج ميديكري  554املتحدة يف ذلك العام. ومن أصل 

وهذا يعكس حجم التكاليف الباهظة اليت تئن هلا  2مليار دوالر، على األشهر الستة األخرية من حياة املرضى.
مليار دوالراً على مرحلة آخر  50، بلغت نفقات األطباء واملشايف 2008م أقوى الدول اقتصادايً.  ويف عا

 شهرين من حياة املرضى. والطريف يف ذلك أن هذا املبلغ يفوق ميزانية وزاريت الرتبية واألمن القومي جمتمعتني.

 3.% من جممل حاالت اإلفالس17وتعد التكاليف الطبية السبب األول لإلفالس تقرب من 

 عاانة املرضىاثنياً: م

                                                   
 .الربانمج الفيدرايل األمريكي للتأمني الصحي 1

2 Moore, Pasternak: KHN Morning Briefing, End-Of-Life Care: A Challenge In Terms Of Costs And Quality, 

(June 4, 2013). 
3  Dranove, Millenson: Medical bankruptcy: myth versus fact, Health Aff Millwood, 25(2).  
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ترتافق السنة األخرية من حياة كثري من املرضى بعوارض كثرية من األمل واملعاانة.  فوفقًا إلحدى 
% من 40مبا يزيد على  % من املرضى، واالكتئاب60، يتصّدر األمل تلكم األعراض يف أكثر 1الدراسات

راض الكثري، انهيك عن التأثريات % من املرضى. وغري هذه األع30املرضى، واالرتباك )تبدل الوعي( يف 
اجلانبية واالختالطات اليت قد ترافق أصناف املعاجلات املختلفة. فال بد من اعتبار هذه األمور يف معادلة ترجيح 

 املصاحل واملفاسد للعملية العالجية.

 اثلثاً: معاانة ذوي املرضى
األعباء النفسية واجلسدية واملالية.  مما ال خيفى أن مرض املريض يلقي بظالله على من حوله ويلحق هبم

وال بد من أخذ هذا األمر بعني االعتبار خصوصًا إن كانت معاجلة املرض غري ذات جدوى، بل كوهنا قد 
 تلحق الضرر أبهل املريض ابستنزاف مواردهم املالية وإجلائهم لالقرتاض من غري نفع يرجى.

 Quality of lifeرابعاً: نوعية أو جودة املعيشة 
وهو مفهوم غريب شائع يف أدبيات علم االجتماع واألخالق، وينظر إىل املريض بشكل شامل من حيث نوعية 
احلياة اليت يعيشها. وتعرفه منظمة الصحة العاملية أبنه "انطباع األفراد عن مكانتهم من احلياة يف السياق الثقايف 

طلعاهتم وقيمهم واهتماماهتم. وهو مفهوم واسع الطيف والِقَيمي اليت يعيشون من خالهلا ومبا يتعلق أبهدافهم وت
يتأثر جبوانب معقدة ابلصحة اجلسدية واحلالة النفسية، ودرجة االستقاللية، والعالقات االجتماعية، 

  2واالعتقادات الشخصية، وعالقة ذلك كله ابلبيئة احمليطة".
لسقامة وغلبة إحدامها على األخرى، فهذا املفهوم هو حتقيق للموازانت واملآالت من حيث السالمة وا 

وما ينتج عنه من عيش املريض عيشاً ْحيداً يتزود به آلخرته، أو تنقطع به أعماله، ومنه يتعلق سقوط التكليف. 
فكثري من األمراض االنتهائية تتعلق أبذايت الدماغ، واليت يزول هبا عقل املريض بصفة ينتفي معها التكليف. 

ليت ال بد من اعتبارها يف معادلة املصاحل واملفاسد املرتتبة على املضي يف املعاجلة أو وهذا من أهم العوامل ا
 االمتناع عنها.

 املطلب الثالث: مسألة اإلنعاش
                                                   

1  Singer et al: Symptom Trends in the Last Year of Life From 1998 to 2010: A Cohort Study SHS, Ann Intern 

Med, 162(3): 175–183. 
 مرتجم بتصرف عن منظمة الصحة العاملية 2

Measuring Quality of Life, Programme on Mental Health,  

http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en 
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هو مجلة من اإلجراءات العملية اإلسعافية اليت جترى بغرض إنقاذ حياة مريض فاقد للوعي.   1اإلنعاش
وهو من أساسيات  اإلجراءات العالجية  CPR)) cardiopulmonary resuscitationومنها اإلنعاش القليب الرئوي

cardiopulmonary arrestاإلسعافية اليت تطبق على من تعرض لتوقف مفاجئ للقلب أو التنفس 
. وكما يظهر 2

من التسمية فإهنا تشتمل على شقٍّ يتعلق بوظيفة القلب وآخر ابلتنفس. أما الشق املتعلق ابلقلب فيكون 
هبدف ضخ الدم. ومن الصور األخرى املرتبطة ابإلنعاش هو تطبيق  chest compressionالصدر يدوايً بضغط 

واليت أصبحت  defibrillatorالصدمة الكهرابئية لصدر املريض بوساطة جهاز خاص يسمى بنازع الرجفان 
فهو القيام ابلتنفس يف فم  متوفرة يف األماكن العامة وستكون يف متناول اجلميع.  وأما الشق املتعلق ابلتنفس

 . intubationاملريض أو من خالل أنبوب يصل إىل رئتيه من خالل إجراء هو ما يسمى ابلتنبيب 

وإذا جنحت هذه اإلجراءات األولية، وتوفرت الوسائل، فقد يتبعها وضع املريض على جهاز التنفس 
قاقري إلبقاء وظائف األعضاء متوازنة قدر ، وتطبيق املعاجلات مبختلف أنواعها من عventilatorاالصطناعي 

املستطاع إىل أن يزول سبب الداء ويتعاىف اجلسد. وعادة ما يكون ذلك يف بيئة تضمن توفري هذه الوسائل 
ابتداء بسيارة اإلسعاف وانتهاء بقسم العناية املشددة. هذه األجهزة واألدوية هي ما يطلق عليه وسائل اإلنعاش 

 .life support measuresللحياة أو الوسائل الداعمة 

إن جتاوز احلالة اليت أدت إىل التوقف القليب الرئوي واالنفصام عن وسائل اإلنعاش يتعلق حبالة املريض 
األساسية قبل أن تطرأ أزمة التوقف القليب الرئوي، مث املستجدات الطارئة عليها. وهذا ما تتم حماولته من خالل 

. وجيدر التنبيه أن أهم ما يف موضوع اإلنعاش برّمته هو صيانة الدماغ عن التلف، prognosisما يسمى ابإلنذار 
إذ أن توقف القلب والتنفس يؤدي إىل انقطاع األكسجني عن الدماغ، وكلما طالت مدة االنقطاع، كلما 

نعاش من ولذلك فال بد من مناقشة احلكم الشرعي املتعلق ابإلكانت األذية والتلف الالحق ابلدماغ أكرب.  
 حيث الشروع به ابتداًء، مث من حيث استمراره ومواصلته.

                                                   
 ملزيد من التفصيل.  6انظر صفحة  1

2 Thyegerson: Advanced First Aid, CPR, and AED. Jones & Bartlett Learning; 7 edition (May 9, 2016). 
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DNAR( Orders Not to Attempt Resuscitation( أواًل: حكم األمر بعدم بدء أو حماولة اإلنعاش
1 

األمر بعدم اإلنعاش.  وتعين تقرير الفريق الطيب، أو إصدار األمر مقدماً من -   DNRوتشتهر هذه املسألة ب 
 يض أو وكيله بعدم الشروع ابلقيام بعملية اإلنعاش أصالً وابتداًء.  قبل املر 

وعادة ما يشار لذلك يف سجالت املريض مبا يتيح ألعضاء الفريق الطيب معرفة قرار املريض أو وكيله 
 .2واالنصياع لذلك

آنفاً.  وال بد  وال خيفى أن اإلنعاش هو لون من ألوان املعاجلة وتسري عليه أحكامها اليت فصل البحث فيها
حني النظر يف احلكم أن يستصحب حال املريض وإنذار املرض، إذ هبما يتم موازنة املصاحل واملفاسد وترجيح 
وجه من األحكام على ما سواه. وحيسن يف هذا املقام سوق الفتوى التالية ملا فيها من فوائد مجّة مث التعقيب 

 مبا يفي ابجلوانب العملية للمسألة.

 ...3 قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعوديةجاء يف  

 أوالً : إذا وصل املريض إىل املستشفى وهو متوىف فال حاجة الستعمال جهـاز اإلنعاش.

اثنياً : إذا كانت حالة املريض غري صاحلة لإلنعاش بتقرير ثالثـة مـن األطبـاء املختصني الثقات ال حاجة 
 تعمال جهاز اإلنعاش.الس

اثلثاً: إذا كان املرض مستعصياً غري قابل للعالج، وأن املـوت حمقـق بشـهادة ثالثة من األطباء املختصني الثقات 
 فال حاجة الستعمال جهاز اإلنعاش.

رابعاً : إذا كان املريض يف حالة عجز أو يف حالة مخول ذهين مع مرض مزمن أو مرض السرطان يف مرحلة 
ة أو مرض القلب أو الرئتني املزمن مع تكرار توقف القلب أو الرئتني، وقرر ثالثة من األطباء املختصني متقدم

 الثقات ذلك فال حاجة الستعمال جهاز اإلنعاش.

                                                   
 .AMAوهو املصطلح األحدث املختار من اجلمعية الطبية األمريكية  1

2 American Medical Association: Code of Medical Ethics of the American Medical Association, 1st Edition. 
-322، ص 12086الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى، فتوى رقم -ء ابململكة العربية السعوديةفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتا 3

324. 
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خامساً : إذا وجد لدى املريض دليل على اإلصابة بتلف يف الـدماغ مسـتعص على العالج بتقرير ثالثة من 
 ت فال حاجةً  أيضـا السـتعمال جهاز اإلنعاش لعدم الفائدة يف ذلك.األطباء املختصني الثقا

سادساً: إذا كان إنعاش القلب والرئتني غري جمد وغـري مالئـم لوضـع معـني حسب رأي ثالثة مـن األطبـاء 
نعاش املختصـني الثقـات فـال حاجـة السـتعمال آالت اإلنعاش، وال يلتفت إىل أولياء املريض يف وضع آالت اإل

 أو رفعها لكـون ذلك ليس من اختصاصهم...

 وميكن إجياز األحكام املتعلقة هبذه املسألة فيما يلي:

ويفوض الطبيب ابختيار األصلح حلاله يف  DNRيشرع للمريض أن خيتار إصدار اإلذن املسبق ب  .1
 ضوء ترجيح املصاحل واملفاسد العامة للحالة الصحية للمريض.

وطبيعة مرضه )كمن أغمي عليه يف مكان عام( فيتوجب الشروع يف إنعاشه  إذا مل يعرف حال املريض .2
لدفع اخلطر عنه، وبقاء احلكم على األحوط مبا حيفظ احلياة. ويكون احلكم حبق اجملتمع واجباً كفائياً، 

 .(1)ويزداد وجوابً ويتعني يف حق الطبيب والقادر عليه، ويتعلق به املسؤولية الشرعية والقضائية
، فال بد من األخذ به إال إذا ظن الطبيب أن DNRان املريض قد أصدر اإلذن املسبق ب إذا ك .3

مصلحة املريض تقتضي ذلك. ومثاله أن يكون املرض اليائس مستقرًا وسبب توقف القلب الرئوي 
عابراً مستقالً عن املرض األصلي وكان احتمال الشفاء راجحاً. وإن أجاب املريض إىل رغبته فال حرج 

 ه.علي
إذا مل يكن املريض قد أصدر إذانً مسبقاً فيؤول األمر إىل وكيله إن سنحت الظروف لذلك، وإال فإنه  .4

يصار إىل رأي الطبيب حبسب اللوائح املعمول هبا. وإن كانت تقتضي إعمال رأيه فيصار على األحوط 
 .futileإبجراء اإلنعاش إال إذا قرر ثالثة أطباء أن اإلنعاش سيكون عقيماً 

ذا اختلف وكيل املريض والطبيب حال غياب إذن املريض فيصار إىل رأي الوكيل إن حتمل التبعات إ .5
 املالية، وإال يصار إىل رأي الطبيب وعندها تؤول املسألة إىل احلالة اآلنفة الذكر. 

 اثنياً: حكم إيقاف الوسائل الداعمة للحياة )أجهزة اإلنعاش(

                                                   
 .53، ص12جملة لواء اإلسالم، عمسؤولية األطباء، أبو زهرة،  1
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ستخدم للحفاظ على الوظائف احليوية للمريض، وختتلف حبسب يقصد بذلك الوسائل العالجية اليت ت
حالة املريض ومنها "املنفسة" أو جهاز التنفس االصطناعي، وأجهزة تنظيم عمل القلب، وعملية غسل الكلية، 

 واملستحضرات الدوائية اليت حتافظ على استقرار القلب والدوران مبا يضمن استمرار وظائف البدن. 

علق إبيقاف الوسائل الداعمة أو املساندة للحياة وليس ببدئها كما يف املسألة آنفة واملسألة هنا تت 
الذكر. وحيتمل ذلك يف الواقع العملي إذا وصل املريض إىل مرحلة تعترب معها األجهزة الداعمة للحياة 

 إن كانت . ويف هذه احلالة يكون حكم املعاجلة يف حق الطبيب غري واجب، بل يكون مكروهاً  futileعقيمة
املعاجلات مظنة إليالم املريض أو إضاعة املال واملوارد من غري طائل.  ويف حق ويل األمر ال تكون املعاجلة 
واجبة بل مكروهة للعلة السابقة. وتزداد الكراهة وقد تصل درجة احلرمة إن كان هناك مريض آخر حباجة إىل 

كاملنفسة مثاًل( مع غلبة الظن أبن هذا املريض اآلخر يرجى غرفة العناية املشددة أو األجهزة الداعمة للحياة )
نفعه. وأما يف حكم ويل املريض فأقصى ما ميكن قوله إن املعاجلة مباحة.  فإن كان هناك توافق بني الفريق 
الطيب ووكيل املريض إبيقاف املعاجلة فقد قضي األمر.  وإن كان هناك اختالف بني وجهة نظر الفريق الطيب 

واملريض ووكيله أو وليه من جهة أخرى فيصار إىل رأي الفريق الطيب مع بعض التحفظات اإلجرائية.  من جهة
 :1ومرة أخرى حيسن استحضار ما جاء يف الفتوى السالفة

"إذا كان إنعاش القلب والرئتني غري جمد وغـري مالئـم لوضـع معـني حسب رأي ثالثة مـن األطبـاء املختصـني 
ـة السـتعمال آالت اإلنعاش، وال يلتفت إىل أولياء املريض يف وضع آالت اإلنعاش أو رفعها الثقـات فـال حاج

 لكـون ذلك ليس من اختصاصهم".
مع احلكم السابق مع شيء من التفصيل واإلضافة. فينبغي اإلشارة إىل ضرورة  يتفق البحثومن حيث املبدأ 

أحدهم من اختصاص األمراض العصبية، واثنيهم من  كون األطباء من ذوي اخلربة يف هذا اجملال، كأن يكون
 اختصاص العناية املشددة، واثلثهم مستقل. وهذا األمر ميسورا من الناحية العملية. 

مث إنه ال بد من اإلشارة إىل ضرورة من اللجوء إىل آليات لفض النزاع بني الطبيب واملريض وفريق كٍل منهما، 
لتأكد من صحة التشخيص، وصحة املعاجلة، ودقة اإلنذار، والسالمة من تتوىل جلنة أخالقية مستقلة احبيث 

 وكذلك انتفاء تضارب املصاحل. األخطاء الطبية اليت ينتفي هبا الضمان عن الطبيب،
  Artificial nutrition and hydration (ANH)املطلب الرابع: التغذية واإلماهة االصطناعية

 أواًل: معىن التغذية االصطناعية
                                                   

 من هذا البحث. 22-21فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. ملزيد من التفصيل، انظر: ص  1
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صد ابلتغذية االصطناعية الوسائل العالجية اليت يتم بواسطتها إيصال املواد الغذائية جلسم املريض يق
العاجز عن تناول الطعام من طريقه الطبيعي املعتاد أي الفم، وآبليته الفيزيولوجية الطبيعية وهي البلع. واإلماهة 

ِعدي أو األنبوب املعدي النافذ هي إيصال السوائل حتديداً. وقد تكون ابلطريق اهلضمي عرب األ
َ
نبوب األنفي امل

 جلدار البطن. وقد تكون ابلطريق الوريدي حيث مترر السوائل واألغذية عرب قُنّية يف الوريد.

واألصل يف التغذية االصطناعية أن تكون مؤقتة عارضة إىل حني زوال املانع من التغذية الطبيعية، لكن أصبح 
 إىل فرتات طويلة قد متتد إىل سنوات، وهنا تكمن املشكلة.   من املعتاد االعتماد عليها

وختتلف التغذية االصطناعية عن التناول الطبيعي للطعام من وجوه عدة. فالغرض من األوىل أتمني الطاقة 
 الالزمة للمريض بينما يتعدى تناول الطعام يف حاالته الطبيعية إىل ما وراء ذلك من اللذة واملتعة احلاصلة للشم

والنظر والتذوق واإلحساس ابلشبع، واألنس ابلصحبة وغريها. بل وإن التغذية االصطناعية قد تكون مصدر 
إزعاج للمريض بسبب األنبوب الذي يقتحم أنفه أو خيرتق بطنه. فال مكان للتسوية بني التغذية االصطناعية 

 ابلطبيعية.
ة التغذية، واليت تكون حبد ذاهتا عملية ال ختلو وتتطلب التغذية االصطناعية خضوع املريض إلجراء وضع وسيل

 من اإليذاء واإليالم مبا يرتبط بذلك من إمكان االختالطات والتأثريات اجلانبية للتداخل اجلراحي.
ومن أهم دواعي اإلصرار على وسائل التغذية واإلماهة االصطناعية املقاصُد غري الطبية، كاإلحساس ابلشفقة 

داء الواجب جتاهه من حيث الوفاء حبقه يف التغذية، واحليلولة دون وقوعه يف الظمأ على املريض والشعور أب
واملسغبة وما ينتج عن ذلك من أمل ومعاانة. ولذلك فال بد من التأكيد أن معظم املرضى احملتضرين ال حيسون 

-1العطش وال اجلوع.ابجلوع أو العطش، أو أن ذلك يكون مؤقتاً، وليس من فعالية للسوائل الوريدية يف منع 
. واحلق أن املريض عندما يتوقف عن تناول الطعام فمرده إىل عدم قدرة اجلسم على معاملة الطعام. ووسائل 2

 التغذية االصطناعية قد تسبب أتثريات جانبية كالغثيان وانتفاخ البطن واإلسهال.
 اثنياً: حكم االمتناع عن التغذية واإلماهة االصطناعية

أن التغذية واإلماهة االصطناعية إمنا هي من وسائل املعاجلة اليت ترتتب عليها مجلة من  مما سبق يتبني
املصاحل واملفاسد. واحلكم عليها ال ينبغي أن يكون جمرداً معزوالً عن حالة املريض العامة. وينطبق عليها إذن ما 

                                                   
1 McCann, Hall, Groth-Juncker: Comfort care for terminally ill patients. The appropriate use of nutrition 

and hydration, JAMA, 272(16):1263-6.  
2  Musgrave, Bartal, Opstad: The sensation of thirst in dying patients receiving i.v. hydration, J Palliat 

Care, 11(4):17-21.   
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نها، سواًء شروعاً أو إيقافاً، إن كانت قيل آنفاً بشأن ألوان املعاجلة األخرى من أحكام؛ ومنه جواز االمتناع ع
غري جمدية. وينبغي التأكيد أن عدم ابتدائها أساساً يف األمراض امليؤوس منها خري وأيسر من سحبها وإيقافها 
بعد بدئها، والدفع أقوى من الرفع. وينبغي التأكيد على معاجلة أي أعراض يعاين منها احملتضر من آالم ومعاانة 

 عاجلة التلطيفية واليت أتخذ حكم الوجوب حال االستطاعة. ابللجوء إىل امل

 اخلامتة وأهم النتائج
 أواًل: نتائج البحث

 يستوعب حكم كل من املعاجلة أو االمتناع عنها األحكام اخلمسة وفق اعتبار ترجح الضرر واملصلحة.  .1
تضي رضا املتعاقدين ميكن تكييف عالقة املريض ابلطبيب بعقد مستحدث هو عقد االستطباب، والذي يق .2

واإلذن املسبق  غريب للموافقةال فهوماملوالذي يصدر عنه اإلذن الطيب. ومن ابب اإلذن الطيب ميكن ختريج 
 ووصية احلياة والوكالة الطبية، واليت هلا مصاحل شرعية معتربة جتعل استخدامها سائغاً مشروعاً.

  .تم خترجيه على اإلذن الطيبأمر معترب ي (DNR)حماولة اإلنعاش  إن األمر بعدم بدء .3
 ال حرج يف إيقاف الوسائل املساندة للحياة إذا وصل املريض إىل مرحلة تعترب معها تلك الوسائل عقيمة.  .4
التغذية واإلماهة االصطناعية هي من وسائل املعاجلة اليت ترتتب عليها مجلة من املصاحل واملفاسد. وتسري  .5

 ز االمتناع عنها، سواًء شروعاً أو إيقافاً إن كانت غري جمدية.عليها أحكام املعاجلة العامة من جوا
 اثنياً: التوصيات

 تزويد األطباء بدليل موسع لضوابط ممارسة الطب من الناحية الشرعية. -1
 إدراج حبث النوازل الطبية، وخصوصاً املتعلقة بنهاية احلياة، يف كتب الفقه املتداولة يف املدارس الشرعية. -2
 بتضمني الوصية مسائل اإلذن الطيب للمسائل املتعلقة ابألمراض اليائسة، وهناية احلياة. النصح لألفراد  -3
 تكوين منتدى فقهي يضم فقهاء األطباء لبحث املسائل املتعلقة ابلشؤون الطبية. -4

 قائمة املصادر واملراجع
 املراجع العربية:

املسند الصحيح املختصر من صحيح البخاري )اجلامع البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل،  [1]
 م(.2002، )دمشق، دار ابن كثري، 1، طوسننه وأايمه( أمور رسول هللا 

 م(1998، )بريوت، دار العلم للماليني، 32، طقاموس املوردالبعلبكي، منري،  [2]
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، )الكويت، 1، حتقيق البلخي، طأحكام املرضىابن اتج الدين احلنفي، أْحد بن إبراهيم بن خليل،  [3]
 م(.1997وقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة األ

، حتقيق بشار عواد معروف، سنن الرتمذي )اجلامع الكبري( الرتمذي، أبو عيس حممد بن عيسى، [4]
 م(.1996، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1ط

 م(.1995، )السعودية، جممع امللك فهد، 1، طجمموع الفتاوى ابن تيميةتقي الدين،  ابن تيمية، [5]
 (2009، )عمان، دار أسامة، 1، طمعجم األمراض وعالجهاور، حبيب، زينب منص [6]
 م(.1988، )دمشق، دار الفكر، 2، طالقاموس الفقهيأبو حبيب، سعدي،  [7]
، )بريوت، 1، حتقيق شعيب األرنؤوط، طمسند اإلمام أمحدابن حنبل، أبو عبد هللا أْحد بن حممد،  [8]

 م(.1993مؤسسة الرسالة، 

، 1، حتقيق شعيب األرنؤوط، طسنن أيب داودزدي السجستاين، أبو داود، سليمان بن األشعث األ [9]
 م(.2009)بريوت، مؤسسة الرسالة، 

 م(. 1988الدورة العاشرة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي )مكة املكرمة،  [10]
 (. م 2015الدورة الثانية والعشرون للمجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي )مكة املكرمة،  [11]
الدورة العادية احلادية عشرة للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، مقر الرابطة اإلسالمية ابلسويد،  [12]

 م(. 2003البيان اخلتامي، )ستوكهومل، 
، حتقيق أْحد رفعت الطب النبوي، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن عثمانالذهيب،  [13]

  م(.1990، )بريوت، دار إحياء العلوم، 3البدراوي، ط
، 3، طهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي، حممد بن أيب العباس أْحد بن ْحزة بن شهاب الدين،  [14]

 (2003)القاهرة، دار الكتب العلمية،

)بريوت،  1، طاتج العروس من جواهر القاموس الزبيدي، حممد بن جممد بن عبد الرزاق املرتضى، [15]
 م(.1994دار الفكر، 
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، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال من العرب واملستعربني واملستشرقنيالزركلي، خري الدين،  [16]
 م( 2002، )بريوت، دار العلم للماليني، 15ط

 .20، السنة 12جملة لواء اإلسالم، العدد مسئولية األطباء، أبو زهرة، حممد،  [17]

، 3وآخرون، ط، حتقيق شعيب األرنؤوط سري أعالم النبالءالذهيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد،  [18]
 (. 1985)القاهرة، مؤسسة الرسالة، 

، )بريوت، دار الكتب 1، حتقيق حممد عطا، طالطبقات الكربىابن سعد، أبو عبد هللا حممد،  [19]
 م(.  1990العلمية، 

، 1ط ،أحكام إذن اإلنسان يف الفقه اإلسالميعبد الرحيم بن حممد علي،  سلطان العلماء، حممد [20]
 (.1996)عمان، دار البشائر،  1/37

رد احملتار على الدر ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي،  [21]
 م(.1992، )بريوت، دار الفكر، 2، طاملختار )املسمى حباشية ابن عابدين(

، 1، طفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالين، أبو الفضل شهاب الدين أْحد ابن حجر،  [22]
 ب السلفية، د.ت(. )الرايض، دار الكت

 م(. 2008، )القاهرة، عامل الكتب، 1ط ،معجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أْحد خمتار،  [23]
 ، د.ط، )بريوت، دار املعرفة، دت(.إحياء علوم الدينحممد بن حممد،  الغزايل، أبو حامد [24]

.ط، ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دمعجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو احلسني أْحد،  [25]
 م(.1979)بريوت، دار الفكر، 

ابململكة العربية السعودية، الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء [26]
 . )السعودية، الرائسة العامة للبحوث واإلفتاء(.324-322، ص 12086املرضى، فتوى رقم 

 م(.1892د.ط، )بريوت، دار الفكر، ، ، مجع جلنة برائسة نظام الدين البلخيالفتاوى اهلندية [27]
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