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حكم التخدير حال ا�ستيفاء احلد

احلمد هلل رب العاملني ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك لـه ،و�أ�شهد �أن
حممداً عبده ور�سوله� ،صلى اهلل عليه ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن تبعهم
ب�إح�سان �إلى يوم الدين ،و�س ّلم ت�سليماً كثرياً.
�أما بعد:
ف�إن اهلل �سبحانه �رشع احلدود رحمة باخللق ،و�إح�ساناً �إليهم ،وحفظاً مل�صاحلهم
ال�رضورية ،ولهذا �أراد من املعاقب للنا�س على ذنوبهم �أن يق�صد بذلك الإح�سان
�إليهم والرحمة بهم كما يق�صد الوالد ت�أديب ولده ،وكما يق�صد الطبيب معاجلة
املري�ض ،فيفعل ما يحقق الزجر والردع عن تلك الذنوب.
ولكن :هل من امل�صلحة والرحمة تخدير املعاقب واملحدود حال ا�ستيفاء احلد؟
رغب ًة يف التعرف على احلكم ال�رشعي يف ذلك والواقع املعمول به اليوم ،بد�أت
ب�إجراء ات�صاالت ببع�ض الق�ضاة يف حمكمة الريا�ض وبع�ض �أع�ضاء هيئة التحقيق
ال�شط.
واالدعاء وبع�ض �ضباط التحقيق اجلنائي يف رُّ ُ
وجمعت ما نا�سب املو�ضوع من كالم الفقهاء  -رحمهم اهلل  -ورتبت كل ذلك
يف بحث عنوانه« :حكم التخدير حال ا�ستيفاء احلد» انتظمت خطته يف :مقدمة
وثالثة مباحث وخامتة .و�أ�س�أله �سبحانه �أن يجعل هذا العمل خال�صاً لوجهه الكرمي،
و�أن ينفع به كاتبه وقارئه.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ،و�آله و�صحبه �أجمعني .واحلمد هلل رب العاملني.
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املبحث الأول :حقيقة التخدير

وفيه �أربعة مطالب:
املطلب الأول :تعريف التخدير
�أو ًال :التخدير يف اللغة:

جاء يف مقايي�س اللغة(((« :اخلاء والدال والراء� ،أ�صالن :الظلمة وال�سرت ،والبطء
والإقامة».
خدر.
والتخدير م�صدر للفعل ّ
وا َخل َد ُر :معناه الك�سل واخلمول والفتور وقلة احلركة.
وا َخل َد ُر من ال�رشاب والدواء :فتور يعرتي ال�شارب و�ضعف(((.
ويقال :خَ دِ ر الع�ضو� ،إذا ا�سرتخى ،فلم يقدر على احلركة على الوجه ال�صحيح.
واخلادر من الدواب :املتخلف الذي مل يلحق بالقطيع(((.
ثاني ًا :التخدير يف ا�صطالح الأطباء:

هو �إعطاء ال�شخ�ص مادة تفقده الإح�سا�س مو�ضعياً �أو كلياً ب�صورة م�ؤقتة(((.
ثالث ًا :معنى التخدير حال ا�ستيفاء احلد:

املق�صود يف هذا البحث معنى �أخ�ص من التخدير الذي يذكره الأطباء ،وهو
((( .159/2
((( ينظر :ل�سان العرب  232/4مادة «خدر».
((( ينظر :ل�سان العرب  ،232/4القامو�س املحيط �ص ،346امل�صباح املنري �ص 88يف كلٍ  :مادة «خدر».
((( ينظر :املخدرات والعقاقري املخدرة �ص 17نق ً
ال عن التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص 22ومل يذكر يف
تعريفه« :ب�صورة م�ؤقتة»  ،واملو�سوعة الطبية الفقهية �ص ،189ومل يذكر فيها �أنواع التخدير ،ولعل التعريف املذكور فيه
جم ٌع بني التعريفني ليت�ضح املراد.
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة
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حالة من حاالت التخدير وهي فيما �إذا كان الداعي للتخدير ،الرغبة يف تخفيف
الأمل �أثناء �إقامة احلد((( ،ولذا فتعريف التخدير حال ا�ستيفاء احلد هو:
ا�ستعمال ما ميكن ا�ستعماله من الأدوية لتخفيف الأمل النا�شئ عند �إقامة احلد �أو
منعه بالكلية(((.
املطلب الثاين :ن�ش�أة التخدير

كان التخدير يف ال�سابق يتم ب�إعطاء املري�ض جرعات كبرية من اخلمر حتى يفقد
وعيه ،ثم جترى العملية ب�رسعة قبل �أن يفيق املري�ض� .أو �أن ُي�رضب املري�ض على
ر�أ�سه �رضبة تفقده وعيه ويتم �إجراء العملية قبل �أن ي�سرتد وعيه ،وقد يفيق املري�ض
وقد ميوت.
ثم اكت�شف بع�ض �أطباء امل�سلمني خليطاً من النباتات لـه القدرة على تنومي املري�ض
على الفور ولفرتة طويلة تكفي لإجراء العمليات اجلراحية.
ثم ُطورت و�سيلة التخدير العام هذه من هيئة �رشاب �إلى جعلها يف �إ�سفنجة
مبللة تو�ضع على �أنف املري�ض وفمه لي�ستن�شق الغازات الطيارة الناجتة فريكن �إلى
�سبات هادئ عميق.
ومت تطوير الإ�سفنجة املخدرة �إلى جهاز مو�صل بقمع يو�ضع على �أنف املري�ض،
ليتم �إدخال املادة املخدرة �إلى ج�سم املري�ض عن طريق التنف�س عام 1917م يف
�إجنلرتا.
ثم بد�أ الأطباء ب�إدخال مادة التخدير عن طريق احلقن الوريدي �إلى �أن حدثت
((( و�سي�أتي بيان املراد باحلد يف املبحث الثاين.
((( ينظر :التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص.22
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الطفرة الكبرية يف علم التخدير اليوم  ,وا�ستخدم فيه جهاز احلا�سب الآيل  ,مما
�أعطى درجة كبرية من الأمان وال�سالمة �أثناء �إجراء العمليات اجلراحية(((.
املطلب الثالث� :أنواع التخدير

التخدير نوعان:
الأول :التخدير العام �أو الكلي.
الثاين :التخدير املو�ضعي.
النوع الأول :التخدير الكلي:

وهذا النوع تقوم فيه �أدوية التخدير بالعمل مبا�رشة مع املخ ،فت�ؤثر يف اجلملة
الع�صبية املركزية ،مما ي�سبب �ضياع الإدراك ،وفقدان احل�سن التام يف �سائر اجل�سم،
خدر �إلى حالة النوم العميق وعدم الوعي الكامل ،ويح�صل
فينتقل فيه ال�شخ�ص امل ُ َّ
لـه ارتخاء ع�ضلي تام.
وهذا النوع من التخدير يعطى عن طريق احلقن الوريدي� ،أو الع�ضلي� ،أو عن
طريق التنف�س (((.
النوع الثاين :التخدير املو�ضعي:

وهذا النوع تقوم فيه �أدوية التخدير بالعمل على الأع�صاب امل�ؤدية للمخ ،مما
ي�سبب فقدان الإح�سا�س بالأمل يف منطقة حمدودة من اجل�سم.
((( ينظر:علم التخدير ،البداية والتطور ،د� .أمين خالد ،جملة احلر�س الوطني  ،العدد � ،179صفر 1418هـ � ،ص،120
علم التخدير عند �أطباء العرب وامل�سلمني  ،د .حممد م�صطفى ال�سمري ،جملة الفي�صل ،العدد  227جمادى الأولى
1416هـ� ،ص ، 68-67التخدير يف الطب الإ�سالمي و�أثره على احل�ضارة الغربية،د .حممد طه اجلا�سر SET.COM
. WWW.ISLAM
((( ينظر� :أحكام اجلراحة الطبية �ص ،269التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص ،23علم التخدير  ،البداية
والتطور ،د� .أمين خالد  ،جملة احلر�س الوطني العدد � 179صفر 1418هـ� ،ص . 120التخدير ABIB. 6 .WWW
COM
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة
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وهذه الأدوية ال ت�ؤثر على املخ ،وال ت�ؤدي �إلى فقدان الوعي ،هي تعطى عن
طريق احلقن يف املنطقة القريبة من الأع�صاب املراد تخديرها  ,ويعترب التخدير
الن�صفي من �أ�شهر هذه الأنواع و�أقدمها.
املطلب الرابع :حكم التخدير يف غري احلدود

يحتاج الطبيب �إلى التخدير لأمرين:
 - 1تخفيف الآالم على املري�ض.
 - 2املحافظة على �سكوت املري�ض وا�ستقراره ليتمكن الطبيب من �أداء عمله
ب�رسعة و�إتقان.
ولكن هل هذه الغاية معتربة �رشعاً ،وهل التخدير الطبي يف غري احلدود مباح ؟
احلاجة للتخدير ال تخلو من حالتني:
احلالة الأولى� :أن ت�صل �إلى مقام ال�ضرورة �أو احلاجة:

الذي يظهر – واهلل �أعلم  -اتفاق الفقهاء  -رحمهم اهلل  -على �إباحة التخدير
الطبي عند قيام ال�رضورة �أو احلاجة �إليه(((.
ومثال ال�رضورة :عمليات �إجراء القلب املفتوح ونحوها من �أنواع اجلراحة
اخلطرية ،فمثل هذه العمليات ي�ستحيل �إجرا�ؤها دون عملية التخدير ،ف�إذا مل ُيخدر
املري�ض ف�إنه �سيموت يف �أثنائها �أو بعدها بقليل.
((( جاء يف حا�شية ابن عابدين « :408/5ال ب�أ�س ب�شرب ما يذهب العقل لقطع نحو �آكلة»  ،ويف تب�صرة احلكام .170/2
«والظاهر جواز ما ُ�سقي من املرقد لأجل قطع ع�ضو ونحوه» .ويف رو�ضة الطالبني « :171/10لو احتيج يف قطع اليد املت�آكلة
�إلى زوال عقله هل يجوز ذلك ؟ ...الأ�صح اجلواز ، »..ومثله مغني املحتاج  .518/5ويف الإن�صاف �« : 148/22إن زال عقله
ببنج نظرت ،ف�إن تداوى به فهو معذور ...والتداوي خا�صة».
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ومثال احلاجة :عمليات برت الأع�ضاء ،وهذه العمليات ميكن �إجرا�ؤها دون تخدير،
ولكن �سيلقى املري�ض حينئذ م�شقة فادحة ال ت�صل به �إلى درجة املوت والهالك.
الأدلة على ذلك:
 و�أما ما بلغ مبلغ اال�ضطرار ،فيخرج على قاعدة« :ال�رضورات تبيحاملحظورات»( ((1فا�ستعمال املخدر الأ�صل فيه احلظر ،لكنه يباح �إذا دعت �إليه
�رضورة(.((1
و�أما ما بلغ مبلغ احلاجة فيخرج على قاعدة« :احلاجة تنزل منزلة ال�رضورة،عامة كانت �أو خا�صة»(.((1
وي�ستدل على الإباحة �أي�ضاً ب�أن ال�رضر احلا�صل من التخدير م�أمون ،وال�رضراحلا�صل من عالج هذه الأمرا�ض غري م�أمون ( .((1فرياعى الأ�شد من ال�رضرين
بارتكاب الأخف ،تطبيقاً لقاعدة�« :إذا اجتمعت مف�سدتان روعي �أعظمهما
بارتكاب �أخفهما �رضراً»(.((1
احلالة الثانية � :أن ال ت�صل �إلى مقام ال�ضرورة �أو احلاجة:

�إذا مل ت�صل احلاجة للتخدير الطبي �إلى مقام ال�رضورة �أو احلاجة فريخ�ص يف
الي�سري من التخدير عند وجود م�شقة غري معتادة و�إن كانت حمتملة ،رفعاً للحرج

( ((1ينظر :الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص ، 85جملة الأحكام العدلية  29/1املادة  ، 21الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي
�ص.112
( ((1ينظر� :أحكام اجلراحة الطبية �ص.285
( ((1ينظر :الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص.117
( ((1ينظر :تب�صرة احلكام .170 - 169/2
( ((1ينظر :جملة الأحكام العدلية  32/1املادة  ،28الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص.117
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة
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وامل�شقة( ،((1فالتداوي عذر مبيح للتخدير(.((1
مثال ذلك :عمليات قلع الأ�سنان ونحوها ،مما يكون فيه �آالم وم�شقة لكنها حمتملة
ميكن ال�صرب عليها.
املبحث الثاين :حقيقة احلد

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول :تعريف احلد
�أو ًال :احلد يف اللغة:

جاء يف مقايي�س اللغة(« :((1احلاء والدال �أ�صالن :الأول املنع ،والثاين طرف
ال�شيء».
ويقال للحاجز بني ال�شيئني :حداً؛ لأنه مينع اختالط �أحدهما بالآخر .ومنه :حدود
احلرم،و يقال للبواب :حداداً ،ملنعه من الدخول ،وكذلك ال�سجان ،ملنعه من اخلروج،
ويقال� :أحدت املر�أة� ،أي منعت نف�سها الزينة واخل�ضاب بعد وفاة زوجها (.((1
وحدود اهلل �رضبان:
ال�رضب الأول :الأ�شياء التي نّبي حترميها وحتليلها ،و�أمر �أن ال يتعدى �شيء منها
فيتجاوز �إلى غري ما �أمر فيها �أو نهى عنه منها ،و�سميت حدوداً؛ لأنها نهايات نهى اهلل
( ((1ينظر� :أحكام اجلراحة الطبية �ص� ، 285أحكام الأدوية �ص.275
( ((1ينظر :الإن�صاف � .148/22إذ الأ�صل يف ا�ستخدام املخدر هو احلظر ولكن �أبيح منه القدر الكايف للحاجة لذلك ووفق
�ضوابط يذكرها الفقهاء  -رحمهم اهلل  -تراجع هذه ال�ضوابط يف� :أحكام الأدوية �ص.276
( 3/2 ((1باب (حد).
( ((1ينظر :ل�سان العرب  ،140/3مقايي�س اللغة  ،3/2القامو�س املحيط �ص ،250امل�صباح املنري �ص69

مادة (حدد).
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عن تعديها.
ال�رضب الثاين :العقوبات التي جعلت ملن ارتكب ما نهى اهلل عنه ،و�سميت
حدوداً :لأنها متنع من �إتيان ما جعلت عقوبات فيه(.((1
و�أما املعنى الثاين وهو طرف ال�شيء ،فمنه :حد ال�سيف �أي طرفه(.((2
ثاني ًا :احلد يف اال�صطالح:

«عقوبة مقدرة �رشعاً يف مع�صية ؛ للمنع من الوقوع يف مثلها»(.((2
�شرح التعريف:

«عقوبة مقدرة �رشعاً يف مع�صية» :يخرج التعزير ،فال ي�سمى التعزير حداً؛ لأنه
عقوبة غري مقدرة.
«للمنع من الوقوع يف مثلها» :فهذه العقوبات �سميت حدوداً؛ ملنعها �صاحبها
من العود ملثلها؛ وملنعها �أي�ضاً غريه من اقرتاف املع�صية خ�شية العقوبة ،فيتحقق بها
�صيانة الأنف�س والأعرا�ض والأن�ساب والأموال والعقول عن التعر�ض لها.
املطلب الثاين :احلكمة من م�شروعية احلدود

�رشعت احلدود ملنع انت�شار الفو�ضى واجلرائم اخللقية التي ي�سولها ال�شيطان ملن
اتبعه يف هذه احلياة �إذ فيها:
( ((1ينظر :ل�سان العرب  ،140/3مقايي�س اللغة  ، 4/2امل�صباح املنري �ص 69مادة (حدد).
( ((2ينظر :ل�سان العرب  ،142/3مقايي�س اللغة  4/2مادة (حدد).
( ((2ك�شاف القناع 63/6؛ وهذه العقوبات منها ما هو واجب حلق اهلل  -تعالى  -كحد الزنا و�شرب اخلمر ،ومنها ما ي�شرتك
فيه �أي�ضاً حق العبد كحد القذف؛ ولذا �أطلق اجلمهور يف التعريف ومل يقيدوا العقوبات بكونها حق هلل  ،و�أما احلنفية
فقيدوا العقوبة ب�أنها �شرعت لأجل حق اهلل.
ينظر :بدائع ال�صنائع  ، 33/7تبيني احلقائق  ، 163/3الفواكه الدواين  .291/2مغني املحتاج  ،155/4املبدع � ، 93/9شرح
منتهى الإرادات .456/2
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13

حكم التخدير حال ا�ستيفاء احلد

ردع ملن ت�سول لـه نف�سه مقارفة �شيء من هذه املعا�صي حينما يرى معاقبةالفاعل.
وزجر للفاعل عن معاودة هذه املع�صية حينما يتذكر ما �أ�صابه من عقاب و�أمل.وتطهري للفاعل �أي�ضاً من ذنبه الذي وقع فيه.واملق�صود من ت�رشيع احلدود �أعمق من ذلك ،فهو رحمة من اهلل لعباده و�إح�سان
منه �إليهم ،وتربية للمجتمع �سرية و�سلوكاً على االبتعاد عن ال�سري يف م�ضمار هياج
اللذات وال�شهوات(.((2
قال �شيخ الإ�سالم  -رحمه اهلل « :-من رحمة اهلل � -سبحانه وتعالى � -أن �رشع
العقوبات يف اجلنايات الواقعة بني النا�س بع�ضهم على بع�ض يف النفو�س والأبدان
والأعرا�ض والأموال والقتل واجلراح والقذف وال�رسقة ،ف�أحكم �سبحانه وجوه
الزجر الرادعة عن هذه اجلنايات غاية الإحكام ،و�رشعها على �أكمل الوجوه املت�ضمنة
مل�صلحة الردع والزجر ،مع عدم املجاوزة ملا ي�ستحقه اجلاين من الردع ،فلم ي�رشع
يف الكذب قطع الل�سان وال القتل ،وال يف الزنى اخل�صاء  ,وال يف ال�رسقة �إعدام
النف�س ،و�إمنا �رشع لهم يف ذلك ما هو موجب �أ�سمائه و�صفاته من حكمته ورحمته
ولطفه و�إح�سانه وعدله ،لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظامل والعدوان،
( ((2ينظر :تبيني احلقائق  ، 538/3قواعد الأحكام  ،165-163/1الفواكه الدواين� ، 291/2إعالم املوقعني  107 ،95/2وما
بعدها  ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي �ص.107-95
ويدل ملا �سبق ما �شرع من �ضمانات �أثناء تنفيذ هذه العقوبات ومن ذلك :
� -1أال تنفذ العقوبة يف حر �شديد �أو برد �شديد.
 -2ال تنفذ العقوبة �أثناء املر�ض.
 -3م�شروعية احل�سم.
 -4انتظار احلامل حتى ت�ضع.
ينظر :اجلرائم اجلنائية وعقوباتها املقدرة يف الت�شريع اجلنائي �ص ،145-144مباحث يف الت�شريع اجلنائي �ص،310 ،305
.365
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ويقتنع كل �إن�سان مبا �آتاه مالكه وخالقه ،فال يطمع يف ا�ستالب غريه حقه»(.((2
املطلب الثالث� :أنواع العقوبة يف احلدود

ميكن ت�صنيف احلدود بالنظر �إلى نوع العقوبة فيها �إلى �أربعة �أنواع:
�أو ًال :ما عقوبته الرجم:

والرجم هو :ال�رضب باحلجارة حتى املوت(.((2
وهو عقوبة يف حق الزاين املح�صن(.((2
ثاني ًا :ما عقوبته القتل:

واملراد بالقتل هنا :الإماتة و�إزهاق الروح بال�سيف(.((2
وهو عقوبة يف حق:
�أ  -املرتد (.((2
ب � -أحد عقوبات املحارب يف حد احلرابة (.((2
ثالث ًا :ما عقوبته اجللد:

واملراد باجللد� :رضب ا ِجل ْلد بال�سوط (.((2
( ((2ال�سيا�سة ال�شرعية �ص.98
( ((2و�أ�صله من ال ِّر َجام  ،وال ِّرجام  :احلجارة  ،ف�سمي ال�ضرب بال ِّرجام رجماً .ينظر :حلية الفقهاء �ص ، 199معجم لغة
الفقهاء �ص.220
( ((2ينظر :فتح القدير  ،224/5تبيني احلقائق  ،167/3بداية املجتهد  ، 325/2مواهب اجلليل  ،395/8رو�ضة الطالبني
 ، 305/7مغني املحتاج  ،442/5املغني  ،107/8املبدع .61/9
( ((2ينظر :التعريفات �ص.220
( ((2ينظر :املب�سوط  ،98/10بدائع ال�صنائع  ،134/7مواهب اجلليل ، 373/8الفواكه الدواين  ، 329/2رو�ضة الطالبني
 ، 294/7مغني املحتاج  ،436/5ك�شاف القناع .171/6
( ((2ينظر :فتح القدير  ،423/5بداية املجتهد  ،340/2الفواكه الدواين  ،334/2مغني املحتاج  ، 500/5ك�شاف القناع
.150/6
( ((2جلدت فالناً� :ضربت جلده مثل ر�أ�سته �أي� :ضربت ر�أ�سه ،وبطنته �أي �ضربت بطنه .ينظر :حلية الفقهاء �ص، 199
طلبة الطلبة �ص ،176التعريفات �ص.104
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وهو عقوبة يف حق:
�أ  -الزاين غري املح�صن(.((3
ب  -القاذف(.((3
ج � -شارب اخلمر(.((3
رابع ًا :ما عقوبته القطع:

واملراد بالقطع هنا� :إبانة الع�ضو اليد �أو الرجل وف�صله ،بنفوذ �آلة فيه(.((3
وهو عقوبة يف حق:
�أ  -ال�سارق(.((3
ب � -أحد العقوبات يف حق املحارب يف حد احلرابة(.((3
املبحث الثالث :حكم التخدير حال ا�ستيفاء احلد

وفيه �أربعة مطالب:
يختلف حكم التخدير حال ا�ستيفاء احلد باختالف نوع العقوبة يف ذلك احلد،
فاحلكم يف الرجم لي�س كاحلكم يف القتل واجللد وكذا القطع ،الختالف املق�صود
من العقوبة فيما بينها ،وبيان حكم التخدير فيها على التف�صيل الآتي:
( ((3ينظر :املب�سوط  ،36/9بداية املجتهد  ،326/2مواهب اجلليل  ،397/8رو�ضة الطالبني  ،305/7مغني املحتاج ،442/5
املغني .167-166/8
( ((3ينظر :املب�سوط  ،130/9بداية املجتهد  ،330/2مواهب اجلليل  ،405/8رو�ضة الطالبني  ،324/7املغني ، 78/9
جمموع الفتاوى .383/28
( ((3ينظر :بدائع ال�صنائع  ،113/5بداية املجتهد  ،332/2مواهب اجلليل  ،433/8رو�ضة الطالبني  ،168/10املغني
.493/12
( ((3ينظر :التعريفات �ص ، 288معجم لغة الفقهاء �ص.366
( ((3ينظر :املب�سوط  ،133/9بدائع ال�صنائع  ، 57/7الذخرية  ،140/12مواهب اجلليل  ،413/8رو�ضة الطالبني ،326/7
مغني املحتاج  ،490/5املغني  ،93/9ك�شاف القناع .128/6
( ((3ينظر :فتح القدير  ،423/5بداية املجتهد  ،340/2الفواكه الدواين  ،334/2مغني املحتاج  ،500/5ك�شاف القناع
.128/6
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املطلب الأول :حكم التخدير حال الرجم

�إذا كانت العقوبة يف احلد هي الرجم ،وذلك يف حق الزاين املح�صن فالذي
يظهر – واهلل �أعلم � -أنه ال يجوز تخديره حال رجمه (.((3
وميكن اال�ستدالل على ذلك مبا يلي:
 - 1حديث عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -وفيه �أنه قال� :إن اهلل تعالى بعث
حممداً �-صلى اهلل عليه و�سلم -باحلق ف�أنزل عليه الكتاب ،فكان فيما �أنزل عليه
�آية الرجم ،فقر�أتها وعقلتها ووعيتها ،ورجم ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم-
ورجمنا بعده ،ف�أخ�شى �إن طال بالنا�س زمان� ،أن يقول قائل :ما جند الرجم يف كتاب
اهلل ...وقد قر�أتها :ال�شيخ وال�شيخة �إذا زنيا فارجموهما البتة نكا ًال من اهلل واهلل عزيز
حكيم(.((3
وجه الداللة:

�أن الرجم �رشع نكا ًال؛ وال يكون النكال وهو اعتبار غريه به وزجرهم عن مثل
فعله(� ((3إال ب�إيقاع �أ�شد العقوبة وزيادة العذاب على هذا الفاعل.
� - 2أن هروب الزاين املح�صن الذي ثبت زناه ب�إقراره حال الرجم رجوع عن
�إقراره( ،((3والتخدير عوق لـه عن ذلك.
� - 3أن ال�شارع �أمر بت�صويب احلجارة على بدن الزاين املح�صن ليذوق البدن
( ((3ينظر :النوازل الفقهية يف اجلنايات واحلدود �ص.118
(� ((3أخرجه البخاري يف �صحيحه  :كتاب احلدود ،باب االعرتاف بالزنى �ص 1176رقم احلديث  .6829وم�سلم يف
�صحيحه  :كتاب احلدود  ،باب رجم الثيب يف الزنى رقم احلديث � 4418ص.750-749
( ((3ينظر :التحرير والتنوير.
( ((3ينظر :بدائع ال�صنائع  ، 61/7الفواكه الدواين  ،342/2رو�ضة الطالبني  ، 314/7مغني املحتاج  ،452/5ك�شاف القناع
.99/6
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كله مرارة الأمل و�شدته ،كما ذاق لذة الفاح�شة( ،((4وال يت�أتى ذوقة الأمل مع التخدير.
املطلب الثاين :حكم التخدير حال القتل

�إذا كانت العقوبة هي القتل بال�سيف ،فما حكم التخدير عندئذٍ ؟
الذي يظهر – واهلل �أعلم  -هو �إباحة التخدير حال القتل (.((4
الأدلة على ذلك:
 - 1قول النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم�« :-إن اهلل كتب الإح�سان على كل �شيء،
ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة»(.((4
وجه الداللة:
يف احلديث �أمر بالإح�سان يف القتل ،ويف التخدير حال القتل ت�سهيل وتخفيف
للأمل ،فيكون من الإح�سان(.((4
 - 2وميكن اال�ستدالل :ب�أن املق�صود من العقوبة هنا �إزهاق الروح وهو حا�صل
مع التخدير ومتحقق.
و�إمنا ي�ؤثر التخدير يف �سكون املعاقب وعدم ا�ضطرابه حال قتله مما يعود بامل�صلحة
عليه وي�سهل قتله.

( ((4ينظر :بدائع ال�صنائع  ،59/7مغني املحتاج  ،457/5ك�شاف القناع .90/6
( ((4ينظر :التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص.27
(� ((4أخرجه م�سلم يف �صحيحه  :كتاب ال�صيد  ،باب الأمر ب�إح�سان الذبح والقتل وحتديد ال�شفرة ،رقم احلديث 5055
�ص.873
( ((4ينظر :التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص.27
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املطلب الثالث :حكم التخدير حال اجللد

�إذا كانت العقوبة املراد ا�ستيفا�ؤها جلداً ،فالذي يظهر – واهلل �أعلم � -أنه يحرم
التخدير حال اجللد �سواء كان التخدير كلياً �أو جزئياً (.((4
الأدلة على ذلك:
عز َّ
وجل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
الدليل الأول :قول اهلل َّ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ(. ((4
وجه الداللة:
ميكن اال�ستدالل بالآية على حترمي تخدير املجلود من وجهني:
الوجه الأول� :أن اهلل � -سبحانه  -نهى عن الر�أفة باملجلود حال اجللد ،وتخديره
من الر�أفة به ،فيكون التخدير منهياً عنه وغري م�رشوع.
الوجه الثاين� :أن اهلل � -سبحانه � -س ّمى اجللد عذاباً ،مما يدل على �أن العذاب
مق�صود يف هذه العقوبة ،وعليه فيكون التخدير حمرماً؛ لأنه مينع من كونه عذاباً.
الدليل الثاين :ما ورد �أن النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم� -أراد �أن يجلد رج ًال،
ف�أتي ب�سوط خلق فقال« :فوق هذا» ف�أتي ب�سوط جديد فقال« :بني هذا» ،ف�أتي
ب�سوط قد الن ف�رضب به(.((4
( ((4ينظر :التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص.24 - 23
و ميكن تخريج امل�س�ألة هنا على �إقامة احلد على ال�سكران.
فالفقهاء  -رحمهم اهلل  -منعوا من �إقامة احلد على ال�سكران حتى يفيق وي�صحو؛ ليتحقق املق�صود من �إقامة احلد وهو
الزجر  ،وال يح�صل الزجر ما مل يح�س بالأمل ،وغيبوبة العقل �أو غلبة الن�شوة والطرب تخفف الأمل .والتخدير لـه ذات
الأثر ،فيمنع اجللد مع التخدير كما منع مع ال�سكر.
ينظر :تبيني احلقائق  ، 609/3التاج والإكليل  ،433/8مواهب اجلليل  ، 433/8الفواكه الدواين  ،348/2مغني املحتاج
 ،528/5املغني  ،506-505/12الرو�ض املربع  ، 309/7ك�شاف القناع .83-82/6
(� ((4سورة النور� ،آية .2
(� ((4أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى .326/8
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وجه الداللة:

رد النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم -لل�سوط اخللق �إمنا كان؛ لأن اخللق ال ي�ؤمل(،((4
مما يدل على �أن الإيالم يف هذه العقوبة مق�صود ( ،((4فيمنع من التخدير كذلك؛
لأنه مينع الأمل ،والأمل مق�صود حال اجللد.
الدليل الثالث :القيا�س على اجللد حال ال�سكر ،فكما منع الفقهاء  -رحمهم اهلل-
باالتفاق جلد ال�سكران و�أو�صوا ت�أخري �إقامة احلد عليه حتى ي�صحو( ،((4فكذلك ال
كل.
يجلد وهو خُم َّدر بجامع تخفيف الأمل الذي هو مق�صود العقوبة يف ٍ
الدليل الرابع :قيا�س الأولى ،ف�إذا وجب نزع الثياب الغليظة عن املحدود حال
اجللد لأنها تخفف عنه الأمل( ،((5فمن باب �أولى �أن يمُ نع من التخدير والذي ت�أثريه
يف تخفيف الأمل �أقوى  ,لأنه قد مينعه بالكلية.
املطلب الرابع :حكم التخدير حال القطع

�إذا كانت العقوبة املراد ا�ستيفا�ؤها قطع اليد �أو الرجل فللعلماء قوالن يف حكم
التخدير حال القطع:
القول الأول :يباح تخدير الع�ضو املراد قطعه  -مو�ضعياً ال كلياً .-
( ((4ينظر :تبيني احلقائق  ، 554/3مواهب اجلليل  ،435/8احلاوي  ،345/17مغني املحتاج  ،520/5املغني ،510/12
الرو�ض املربع .304/7
( ((4ينظر :مغني املحتاج  ،458/5وجاء يف ك�شاف القناع « :81/6كل مو�ضع وجب فيه ال�ضرب من حد �أو تعزير ف�شرطه
الت�أليم».
( ((4ينظر :تبيني احلقائق  ،609/3حا�شية ال�شلبي  ،609/3مواهب اجلليل  ،433/8التاج والإكليل  ،433/8الفواكه
الدواين  ،348/2مغني املحتاج  ،521/5املغني  ،506-505/12الرو�ض املربع .309/7
( ((5ينظر :املب�سوط  ،73/9بدائع ال�صنائع  ،60/7املدونة  ،243/6اجلامع لأحكام القر�آن  ،162/12مواهب اجلليل
 ،436/8الفواكه الدواين  ،349/2مغني املحتاج  ،522/5ك�شاف القناع .80/6
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وبهذا �صدر قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية(.((5
وقرار جمل�س الق�ضاء الأعلى بهيئته الدائمة يف اململكة العربية ال�سعودية(.((5
وهذا قول ال�شيخ حممد بن عثيمني  -رحمه اهلل .((5(-
القول الثاين :يحرم تخدير الع�ضو املراد قطعه.
وهذا القول اختيار بع�ض الباحثني املعا�رصين(.((5
الأدلة:

�أدلة القول الأول:
الدليل الأول :قول النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم�« :-إن اهلل كتب الإح�سان على
كل �شيء ،ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتلة ،و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا الذبحة ،وليحد �أحدكم
�شفرته ولريح ذبيحته»(.((5
وجه الداللة:
�أن اهلل  -عز وجل � -أمر بالإح�سان يف كل �شيء ،فيدخل يف ذلك قطع املحدود،
ومن الإح�سان ا�ستعمال ما يخفف الأمل حال القطع(.((5
الدليل الثاين� :أن املق�صود من �إقامة حد القطع �إبانة الع�ضو �إذ بها يح�صل الت�أديب
والردع ،و�أما ذات الإيالم فلي�س مبق�صود ،ف�إذا حتقق القطع الذي ينتج عنه الت�أديب
( ((5القرار رقم  191بتاريخ 1419/10/27هـ.
( ((5القرار رقم  20/5/145بتاريخ 1406/6/7هـ.
( ((5وقال به ال�شيخ عبداهلل بن �صالح احلديثي �أي�ضاً  ،ينظر :التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص.25
( ((5ومنهم :د .خليفة الزرير يف كتابه  :مكافحة جرمية ال�سرقة يف الإ�سالم �ص ،202وعبدالفتاح �أبو العينني  ،يف كتابه:
عقوبة ال�سارق يف الفقه الإ�سالمي �ص.289
(� ((5سبق تخريجه.
( ((5ينظر :قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى يف املالحق.
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مع التخدير ،فال يكون التخدير ممنوعا(.((5
الدليل الثالث� :أن تخدير الع�ضو املراد قطعه يحقق م�صالح ُمرادة لل�شارع،
�إذ به ي�ؤمن عدم التلف واحليف والتجاوز والتي حت�صل يف الغالب ب�سبب حركة
املحدود(.((5
كما �أن التخدير يحقق القطع ب�أ�سهل ما ميكن وهذا مراد لل�شارع �أي�ضاً باتفاق
الفقهاء(.((5
قال ابن قدامة  -رحمه اهلل « :((6( -ويقطع ال�سارق ب�أ�سهل ما ميكن ،فيجل�س
وجتر حتى يبني مف�صل
و ُي�ضبط ،لئال يتحرك فيجني على نف�سه وت�شد يده بحبلُّ ،
الكف من مف�صل الذراع ،ثم يو�ضع بينهما �سكني حا ٌّد و ُي ُّ
دق فوقها بقوة ليقطع يف
قطع � ْأو َحى من
مر ٍة واحدةٍ� ،أو تو�ضع ال�سكني على املف�صل م ّرة واحدةً ،و�إن ُعل َِم ٌ
هذا قطع به».
فتخدير الع�ضو املراد قطعه فيه ت�سهيل ،و�إقامة للحد ب�أ�سهل الطرق وهذا مطلوب
لل�رشع.
�أدلة القول الثاين:
عز َّ
وجل  :-ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
الدليل الأول :قول اهلل َّ -
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ(. ((6
( ((5ينظر :املرجع ال�سابق  ،والتداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص.25
( ((5ينظر :التداوي يف ا�ستيفاء العقوبات البدنية �ص ، 25نوازل ال�سرقة �ص.597
( ((5ينظر :البحر الرائق  ، 66/5حا�شية اخلر�شي  ، 311/8احلاوي  ،198/17رو�ضة الطالبني  ،367/7مغني املحتاج
 ،496/5ك�شاف القناع .147/6
( ((6املغني .442/12
(� ((6سورة املائدة  ،الآية .38
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وجه الداللة:
�أن القطع نكال باملحدود �أي عقاب �شديد لـه من �ش�أنه �صده عن العود ملثله،
والتخدير مفوت للنكال املن�صو�ص عليه يف الآية(.((6
الدليل الثاين� :أن الأمل مق�صود ،ولو �أقيم احلد بدون �أمل لأدى هذا �إلى التهاون
يف هذه احلدود وكرثة ارتكاب اجلرائم .وخ�صو�صاً مع التقدم الطبي و�إمكان �إعادة
الع�ضو املقطوع واتخاذ الأيدي والأرجل ال�صناعية(.((6
املناق�شة:

مناق�شة �أدلة القول الأول:
نوق�ش الدليل الأول القائل ب�أن التخدير من الإح�سان املطلوب مبا ي�أتي:
�أن احلدود م�ستثناة من ذلك ،بدليل قول اهلل عز وجل:
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ( ((6فالتخدير للمقطوع من الر�أفة املنهي عنها(.((6
و�أجيب عن ذلك:
ب�أن املنهي عنها هي امل�سقطة للحد �أو ملق�صوده ،و�أما التخدير ف�إنه ال ي�سقطالقطع وال املق�صود منه وهو الإبانة والت�شهري(.((6
كما ميكن �أن يجاب :ب�أن هذا النهي �إمنا هو يف حق الزانية والزاين ،ومعلوم�أن حد الزنى اخللط من غريه.
ونوق�ش الدليل الثالث القائل ب�أن القطع ب�أ�سهل الطرق مطلوب  ,والتخدير من
(((6
(((6
(((6
(((6
(((6

ينظر :عقوبة ال�سرقة يف الفقه الإ�سالمي �ص.289
ينظر :نوازل ال�سرقة �ص.595
�سورة النور  ،من الآية .2
ينظر :نوازل ال�سرقة �ص.296
املرجع ال�سابق.
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

23

حكم التخدير حال ا�ستيفاء احلد

ذلك  ,مبا ي�أتي:
�أن �إيجاب �أي�رس الو�سائل يف القطع �إمنا هو لتحا�شي الهالك ال تخفيف الأمل،
و�أما الأمل فهو من العذاب املق�صود(.((6
مناق�شة �أدلة القول الثاين:
مناق�شة الدليل الأول القائل :ب�أن التخدير مذهب للنكال املق�صود.
ي�صد املعاقب عن العود �إلى
نوق�ش :ب�أن النكال هو العقاب الذي من �ش�أنه �أن ّ
مثل عمله الذي عوقب عليه ،وهو م�شتق من النكول عن ال�شيء� ،أي النكو�ص عنه
واخلوف منه( .((6وهذا املعنى حا�صل بالقطع ولو كان مع التخدير(.((6
و�أما الدليل الثاين القائل :ب�أن تخفيف الأمل مدعاة الرتكاب هذه اجلرائم فنوق�ش
ب�أن الغالب �أن الردع والزجر حا�صل مبجرد قطع الع�ضو وتفويت منفعته ،واملعاناة
من فقدها يف م�ستقبل �أيامه� ،إ�ضافة �إلى ما يلقاه املحدود من الت�شهري بني النا�س،
و�أما �إن وجد من مل يردعه كل ذلك فالأحكام �إمنا تبنى على الأعم الأغلب(.((7
وميكن �أن يناق�ش �أي�ضاً ب�أن ال�صحيح من �أقوال العلماء عدم جواز �إعادة الع�ضو
املقطوع.
و�أما الأيدي والأرجل ال�صناعية فال تقارن بالأع�ضاء الأ�صلية من حيث �سهولة
االنتفاع بها ،ومظهرها اخلارجي.

(((6
(((6
(((6
(((7
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ينظر :التحرير والتنوير .192/6
ينظر :نوازل ال�سرقة �ص.594
ينظر :نوازل ال�سرقة �ص.595
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�سبب اخلالف:

الذي يظهر – واهلل �أعلم � -أن �سبب اخلالف يف حكم التخدير حال القطع هو
اخلالف يف املق�صود من �إقامة حد القطع ،فمن ذهب �إلى �أن املراد �إتالف الع�ضو
و�إبانته دون الأمل ذهب �إلى �إباحة التخدير ،ومن ر�أى �أن الإيالم مق�صود �أي�ضاً �إ�ضافة
للإبانة والإتالف ذهب �إلى منع التخدير.
الرتجيح:

املختار – واهلل �أعلم  -هو القول ب�إباحة تخدير الع�ضو املراد قطعه؛ لأن املق�صود
من القطع �إتالف هذا الع�ضو و�إبانته وعدم متكني املحدود من االنتفاع به.
و�أما الإيالم فلي�س هو املق�صود من هذا احلد – واهلل �أعلم .-
�إذ كون الإيالم هو املق�صود �إمنا يت�ضح بن�ص �رشعي �أو بالظروف والأحكام
امل�رشوعة �أثناء �إقامة احلد ،وبت�أمل حد القطع وما ورد حوله من ن�صو�ص و�أحكام
�رشعية يظهر �أن الإيالم لي�س هو املق�صود ؛ وذلك ملا ي�أتي:
 - 1عدم ورود الن�صو�ص ال�رصيحة �أو امل�شرية �إلى �أن الإيالم ُمراد من هذا احلد.
 - 2اتفاق الفقهاء  -رحمهم اهلل  -على �إقامة حد القطع ب�أ�سهل ما ميكن ،بخالف
ما �سبق مث ًال يف اجللد فقد �رشع معه نزع ما ميكن �أن يخفف الأمل من فرو �أو ثياب
غليظة ،وكذا الرجم فقد �رشع القتل فيه بهذه الطريقة دون غريها لإذاقة املحدود
الأمل لعظم ُجرمه ،و�أما القطع ف�رشع فيه جر اليد حتى يتبني املف�صل بني الكف
والذراع و�أن يتم القطع ب�رضبة واحدة حتى ال تطول فرتة الأمل على املحدود.
� - 3أن عقوبة القطع �أثرها ٍ
باق مدى احلياة ،ال�ستمرار تعذيب املحدود بفقد
الع�ضو املقطوع ،و�أما اجللد مث ًال ف�أثره وقتي وال ي�ستمر بعد ذلك مما يدل على �أن
الأمل لي�س هو املق�صود يف القطع.
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

25

حكم التخدير حال ا�ستيفاء احلد
اخلامتة

احلمد هلل الذي ي�رس �إنهاء هذا البحث بعونه وتوفيقه ،وال�صالة وال�سالم على
نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .وبعد..
فهذه خال�صة موجزة لأهم نتائج البحث وهي:
1-1املراد بالتخدير حال ا�ستيفاء احلد هو :ا�ستعمال ما ميكن ا�ستعماله من
الأدوية لتخفيف الأمل النا�شئ عند �إقامة احلد �أو منعه بالكلية.
2-2يباح التخدير يف غري احلدود عند ال�رضورة �أو احلاجة ،و�أما ما دون ذلك
ف�إمنا ُيرخ�ص فيه بالي�سري عند وجود امل�شقة غري املعتادة.
3-3يختلف حكم التخدير يف احلدود باختالف نوع العقوبة ...وبيانه كما ي�أتي:
�أ  -ال يجوز التخدير حال الرجم ،فالقتل �رشع يف حق املرجوم بهذه الطريقة
ليذوق الأمل ،وال يت�أتى ذلك مع التخدير.
ب  -يباح التخدير حال القتل بال�سيف� ،إذ املق�صود هو �إزهاق الروح وهو
حا�صل مع التخدير.
ج  -ال يجوز التخدير حال اجللد� ،إذ كل مو�ضع وجب فيه اجللد وال�رضب
ف�رشطه الت�أليم.
د  -يباح التخدير حال القطع لأنه �إبانة الع�ضو وتعطيل منفعته حا�صلة مع
التخدير.
وختاماً� ،أ�س�أل اهلل � -سبحانه � -أن يجعل هذا العمل خال�صاً لوجهه الكرمي ،و�أن
ينفع به قارئه ،و�أن يح�سن عاقبتي يف الأمور كلها ،واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى
اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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