التخـدير الطبي..
ماهيتُ ه ومشروعيته وأحكامه
ِّ
إعداد :
خالد بن عبدالعزيز الجريد

القاضي بالمحكمة الجزائية في الرياض

ماهيتُ ه ومشروعيته وأحكامه
التخـدير الطبي..
ِّ

ُ
البحث لَ َّم ما تفرق من مسائل ومباحث التخدير الطبي ،من
َه َذا
والم َخ َّدر).
(الم َخ ِّدر
ُ
جهتيُ :

���در البد أن يتحلّ ى بصفات ،كي يجوز له ممارس���ة
ُ
فالم َخ ِّ

ه���ذا العمل ( ،وهذا هو ُل ّب المبح���ث األول) ضاّ ًما معه

اإلجاب���ة على س���ؤال :م���اذا لو أخط���أ ف���ي التخدير؟ فما

الضمان؟
الم َخ َّدر فله حق���وق خالل فترة تخدي���ره( يوضحها
وأم���ا ُ
المبح���ث الثاني) ،معرجاً عل���ى اآلثار الناتجة عن تصرفات
الم َخ َّدر القولية والعقلية.
ُ

وكان الب���د م���ن ذكر( تعري���ف التخدير ونش���أته وأنواعه)
فكان لزاماً أن تسبق المباحث بالتمهيد.
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ماهيتُ ه ومشروعيته وأحكامه
التخـدير الطبي..
ِّ

المقدمة

إن احلم�د هلل نحم�ده ونس�تعينه ،ونس�تغفره ،ونع�وذ باهلل من رشور أنفس�نا،

وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأش�هد أن حممد ًا عبده ورس�وله صىل اهلل عليه

وعىل آله وصحبه وسلم أما بعد:

فه�ذا ٌ
بحث بعنوان « التخدير الطبي ..ماه ِّي ُت�ه ومرشوعيته وأحكامه»،
وه�و م�ن املواضي�ع املع�ارصة ،والن�وازل الفقهي�ة الت�ي ج�رى بحثها يف
وصدَ َر يف بعض
املجام�ع الفقهي�ة ،واهليئات العلمية ،واملؤمترات الطبي�ةَ ،
وقرارات مجاعية ،وقد أردت من بحث هذا املوضوع
آراء فقهية،
ٌ
مس�ائله ٌ
مج�ع ٍ
ٍ
وعدد من مباحثه؛ بغية تقريبها وتس�هيل الوصول
مجلة من مس�ائله،
إليه�ا(ُ )1م َض ِّمن� ًا ذلك أهم القرارات الفقهي�ة والطبية الصادرة يف موضوع

بكتابات علمية م�ؤ�صَّ ��لة ور�س ��ائل
((( تناول كث ٌري من الباحثني هذا املو�ض ��وع � -س ��واء من الناحية الفقهية �أم الطبية –
ٍ
�أكادميي ��ة مف�صَّ ��لة حتدث ��وا فيها عن بداي ��ة ظهور التخدير الطب ��ي وتطوراته و�أنواعه وطرق ا�س ��تخدامه وم�ش ��روعيته
و�آثاره الفقهية والطبية على املخ ِّدر واملخدَّر  ،ومن �أهم تلك الر�سائل والبحوث – مما وقفت عليه  -يف املجال الفقهي:
�أحكام التخدير الطبي وتطبيقاته الق�ضائية وهو بحث تكميلي لنيل درجة املاج�ستري باملعهد العايل للق�ضاء مقدم من
تطبيقات ق�ضائية
ال�شيخ :ماجد بن يحي بن حممد ظافري وهو �أو�سع من حتدث عن املو�ضوع من الناحية الفقهية مع
ٍ
نافع ��ة ،و�أح ��كام اجلراح ��ة الطبية والآث ��ار املرتتبة عليها ملعايل ال�ش ��يخ الدكت ��ور :حممد بن حممد املختار ال�ش ��نقيطي،
وحك ��م الت ��داوي باملحرمات وهو بحث فقهي مقارن للأ�س ��تاذ الدكتور :عبدالفتاح حمم ��ود �إدري�س ،والتداوي باملحرمات
للدكت ��ور حمم ��د عل ��ي البار ،وم�س� ��ؤولية طبي ��ب التخدير املدنية للأ�س ��تاذة :فاطم ��ة الزهرة منار ،والكح ��ول واملخدرات
واملنبهات يف الغذاء والدواء بحث للدكتور :حممد علي البار من�ش ��ور مبجلة املجمع الفقهي برابطة العامل الإ�س�ل�امي-
ال�س ��نة احلادية ع�ش ��رة -العدد الثالث ع�ش ��ر ،واملخدرات يف الفقه الإ�سالمي على �ضوء املعطيات املعا�صرة بحث للدكتور:
حمم ��د عل ��ي البار من�ش ��ور مبجل ��ة املجمع الفقه ��ي برابطة العامل الإ�س�ل�امي -ال�س ��نة الثانية -العدد الثال ��ث1409 -هـ ،
واخلمر بني الطب والفقه للدكتور :حممد علي البار ،واملواد املحرمة والنج�سة وا�ستعمالها يف الغذاء والدواء للدكتور:
حممد �س ��ليمان الأ�ش ��قر ،والأدوية امل�ش ��تملة على الكحول واملخدرات بحث للأ�س ��تاذ الدكتور :نزيه حماد من�ش ��ور مبجلة
املجمع الفقهي للرابطة -ال�س ��نة الرابعة ع�ش ��رة -العدد ال�س ��اد�س ع�ش ��ر 1424هـ  ،ويف املجال الطبي� :أُ�س ���س علم التخدير
ٌ
مقاالت عن تاريخه يف الطب العربي والإ�سالمي للدكتور :حممد
للدكتور :حممد بن عبدالرحمن العينية ،والتخدير
طه اجلا�سر ،وعلم التخدير والإنعا�ش لطالب الطب للدكتور :كمال مكي املنا والأ�ستاذ الدكتور :الطاهر ف�ضل.
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ِّ

التخدير ،وقد انتظم ِع ْقدُ ه يف ٍ
متهيد ومبحثني.
التمهيد وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول :تعريف التخدير لغة واصطالح ًا.
املطلب الثاين :نشأة التخدير.
املطلب الثالث :أنواع التخدير وطرقه.
وفيه فرعان:
الفرع األول :أنواع التخدير.
الفرع الثاين :طرق التخدير واألجهزة املستخدمة فيه.
املطلب الرابع :مرشوعية التخدير.
املطلب اخلامس :ضابط التخدير.
املبحث األول :األحكام املتعلقة باملخدِّ ر.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :الرشوط الواجب توافرها يف املخدِّ ر.
املطلب الثاين :ضامن اخلطأ الناتج عن فعل املخدِّ ر.
املبحث الثاين :األحكام املتعلقة باملخدَّ ر.
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :حقوق املريض خالل فرتة التخدير.
املطلب الثاين :أثر التخدير عىل ترصفات املخدَّ ر القولية.
املطلب الثالث :أثر التخدير عىل ترصفات املخدَّ ر العقلية.
وفيه ستة فروع:
14
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ِّ

الفرع األول :أثر التخدير يف الطهارة.
الفرع الثاين :أثر التخدير يف الصالة.
الفرع الثالث :أثر التخدير يف الصيام.
الفرع الرابع :أثر التخدير يف احلج.
الفرع اخلامس :أثر التخدير يف اجلنايات.
الفرع السادس :حكم استخدام املخدِّ ر عند إقامة احلد أو القصاص(.)2
هذا وأس�أل اهلل عز وجل أن جيعل عميل هذا خالص ًا لوجهه الكريم،
واهلل أعلم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
وفيه :أربعة مطالب:

التمهيد

ً
واصطالحا
المطلب األول /تعريف التخدير لغة

التخدير في اللغة:

والسرت ،والبطء
قال ابن فارس( :اخلاء والدال والراء أصالن الظلمة َّ
اب َخ�دَ َر َّ
الظ ْب ُي :خَ َت َّل َ
بَ ،و ِم َن ا ْل َب ِ
ِّس� ِ
واإلقام�ةَ ..و ِم َن ا ْل َب ِ
اب
ف َع ِن رِّال ْ
الر ُج ُلَ ،و َذلِ َك ِم ِن ا ْمذِلاَ ٍل َي ْعترَ ِ ِ
يه.)3( ).
َخ ِد َر ْت ِر ْج ُل ُهَ .و َخ ِد َر َّ
َ
َ
(واخلدَ ُر :ا ْم ِذ ٌ
الر َ
جل
وجاء يف لس�ان الع�رب:
الل َيغْ َش�ى األعضاءِّ :
واليدَ واجلسدَ َ .و َقدْ َخ ِد َر ِ
الر ْج ُل خَ ْتدَ ُر) (.)4
ت ِّ
((( رغب ًة يف االخت�صار �سوف �أكتفي يف امل�سائل اخلالفية بذكر �أدلة القول الراجح فقط .
((( معجم مقايي�س اللغة (. )160-159/2
((( ل�سان العرب (. )232/4
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 77ربيع اآلخر  1438هـ
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ويف املعجم الوسيطَ :
(خدَ ر ِج ْسمه وخدرت ِع َظامه وخدرت َيده َأو
رجله وخدرت عينه ثقلت) (.)5

وفي االصطالح:

عرف�ه الصاوي من املالكية بأنه( :ما َغ َّيب العقل دون احلواس ال مع
َّ
ٍ
نشوة وطرب) (.)6

وفي اصطالح المعاصرين:

ٌ
حس األمل
عرف�ه الدكت�ور أمح�د كنعان بأن�ه:
(وس�يلة طبية لتعطي�ل ِّ
َّ
بصورة مؤقتة) (.)7
(عل�م هدفه معرف�ة وتطبيق
عرفه الدكتور ش�فيق األي�ويب بأنهٌ :
كما َّ
تام
حس
ٍ
جزئي أو ٍّ
الوسائط التي من شأهنا أن حُتدث عند املريض زوال ٍّ
ٍ
تدخل جراحي) (.)8
بقصد إجراء
ٌ
عملية معقدة ،وليس
يقول الدكتور :عبدالسلام احلصني( :التخدير
ٌ
طريقة للنوم املعكوس،
هلا مثيل يش�بهها ،فبعضهم يعرف التخدير بأنه
س�مى حالة التخدير تنويماً ؛ ألن طبي�ب التخدير يقوم بتنويم املريض
ف ُي ِّ
اجلراح بعمل واجبه ،وم�ن ثم إيقاظ املريض
أثن�اء فرتة العملية ليق�وم َّ
بع�د هناي�ة العملية ،لك�ن التخدير ليس نو ًم�ا؛ فالن�وم وإن كان غيبوبة
فس�يولوجية إال أن�ه خيتلف عن التخدير الذي ه�و غيبوبة دوائية ،وهو
(((املعجم الو�سيط (.)220/1
((( حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري (. )47/1
((( املو�سوعة الطبية الفقهية د� .أحمد حممد كنعان ( ، )189وينظر املو�سوعة العربية العاملية (. )142/6
(((التخدير املو�ضعي يف جراحة الفم والأ�سنان للدكتور� :شفيق الأيوبي (. )7
16
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خيتل�ف عن الغيبوب�ة املرضية ،الت�ي تنتج عن مرض جه�ازي أو تلف
عصب�ي .الغيبوب�ة الدوائي�ة ه�ي حالة التخدي�ر اجلراحي ،وتس�تحث
بالعقاقير ،ويمكن هلذا النوع أن يتحول إىل غيبوبة مرضية نتيجة س�وء
استعامل املخدر) (.)9
والتخدير بصفة عامة يفيض إىل أربع مراحل (: )10
املرحلة األوىل :فقدان اإلحساس باألمل.
املرحلة الثانية :اهللوسة وفقدان الوعي اجلزئي.
املرحل�ة الثالثة :فقدان الوعي الكامل ،ويمكن عندها البدء يف إجراء
اجلراحة.
املرحلة الرابعة :مرحلة فقدان رد الفعل املنعكس.
(ويع�رف رأي التخدي�ر م�ن الناحي�ة الطبي�ة بأن�ه يتكون م�ن ثالثة
مكونات:
امله�دئ (املن�وم ) :ه�ذه املهدئات هي أدوي�ة تس�تعمل للتنويم دون
إيقاف عمل اجلهاز العصبي بطريقة مبارشة.
املس�كنات :ه�ي الت�ي تس�تعمل يف ختفيف وإزال�ة األمل وه�ي أنواع
أبسطها اإلسربين وأقواها املورفني.
األدوية التي تسبب ارختاء العضالت) (.)11
((( تطبيق القواعد الفقهية على م�سائل التخدير املعا�صرة للدكتور  :عبدال�سالم احل�صني (.)5
( ((1هذه املراحل من و�صف الطبيب ال�سوي�سري  :جون �سنو الذي عا�ش يف القرن التا�سع ع�شر  .ينظر:
علم التخدير والإنعا�ش ()61
(((1م�س�ؤولية طبيب التخدير املدنية للأ�ستاذة  :فاطمة الزهرة منار (. )79
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المطلب الثاني /نشأة التخدير

()12

يعتبر التخدير من أهم االكتش�افات الطبية يف العص�ور املتأخرة؛ إ ْذ
ٍ
مل ُ
طريقة لتس�كني
يأل األطباء جهد ًا منذ عصو ٍر متقدمة يف البحث عن
اآلالم أثناء إجراء اجلراحة الطبية ،وقد أس�فر هذا البحث عن اكتشاف
بع�ض العقاقير ،ذات األص�ل النب�ايت ،والت�ي تقل�ل من اإلحس�اس
ب�األمل ،بل جتع�ل املريض يغيب عن وعيه .ومن بين هذه العقاقري ظهر
األفي�ون( ،)Opiumوالقنب ( ،)Hempواليبروح ( )Mandrakeنبات
اليربوح (ال ُّلفاح) (.)Mandrake
كام ُجرب�ت املرشوبات الكحولية إلح�داث التخدير املطلوب ،لكن
اإلحساس باألمل
كثري من القصور حيث عاود املرىض
استخدامها شابه ٌ
ُ
والوعي ،عند أول اس�تخدام ملشرط اجلراحة .األمر الذي ع َّقد األمور
فض ً
ال عن غياب طرق التعقيم السليمة ،التي متنع من حدوث العدوى
باجلراثيم القادرة عىل قتل اإلنسان.
وهل�ذه األس�باب كلها كان إج�راء العملي�ات اجلراحية الس�تئصال
األط�راف عند حدوث ك ٍ
خراج كبري ،يتم بتقييد
رس مضاعف ،أو لفتح
ٍ
حرك�ة املريض ،س�واء باإلمس�اك ب�ه ،أم بربط�ه إىل طاول�ة العمليات
( ((1نقل ��ت ه ��ذه املعلوم ��ات م ��ن موق ��ع ( ) www.qalqilia.edu.ps/takhd.htmوه ��و �أحد املواقع
على ال�ش ��بكة العاملية (الإنرتنت) ،وهو �أو�س ��ع من حتدث عن بداية ظهور التخدير الطبي وتطوراته
علمي وتاريخ � ٍ�ي دقيق ،ونظ ��راً �إلى �أهمية املعلوم ��ات املذكورة فيه ودقتها وت�سل�س ��ها
املتالحق ��ة ب ��كال ٍم ٍ
�رف ي�س�ي ٍ�ر جداً من ��ي يف بع�ض املوا�ض ��ع؛ رغب ًة يف
التاريخ ��ي فق ��د حر�ص ��ت على نقله بالكامل مع ت�ص � ٍ
ٌ
مقاالت عن تاريخه
االخت�ص ��ار ولكي يتنا�س ��ب مع مقام البحث ،ولال�ستزادة يرجع �إلى كتاب التخدير
يف الطب العربي والإ�سالمي للدكتور :حممد طه اجلا�سر.
18
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اجلراحي�ة .واقتصر ه�ذا الن�وع م�ن العمليات على تلك الت�ي يمكن
إجراؤها يف ٍ
وقت وجيز جد ًا ال يتعدى دقائق معدودة.
كثري من املرىض ،أثناء هذه العمليات
وعىل الرغم من ذلك ،فقد مات ٌ
اجلراحي�ة- ،بع�د إرادة اهلل -بس�بب ش�دة األمل الرهي�ب ،واخل�وف،
والصدمة العصبية.
ٍ
إال أن جه�ود اإلنس�ان مل ُ
وس�يلة لتخدي�ر مرىض
تك ّ�ف ع�ن إجي�اد
العملي�ات اجلراحية .فابتكرت طريق�ة تعتمد عىل وضع اجلزء املصاب
 الذراع مث ًال  -يف ثلج جمروش ،ومع هبوط درجة احلرارة يبدأ املريض
ٍ
عندئذ بإجراء
بفقدان اإلحس�اس تدرجيي ًا يف هذا اجلزء؛ بحيث ُيس�مح
عملية جراحية رسيعة.
كذلك أجري�ت بعض العمليات اجلراحية بعد إيق�اف أو إبطاء الدم
الوارد إىل العضو ،ويكون ذلك بوضع ٍ
ٍ
ضاغط حول الفخذ
حمكم
رباط
ٍ
ً
مثلا؛ حيث يعمل عىل من�ع وصول الدم إىل األعص�اب املوجودة هبا،
جزئي لإلحساس يف الرجل بأكملها ،األمر الذي
ومن ثم إحداث َف ْق ٍد
ٍ
َّ
مكن األطباء من إجراء بعض العمليات اجلراحية الرسيعة.

ومن الطرق القديمة ،التي استخدمت إلحداث الفقدان باإلحساس،
ٍ
بمطرقة يف منطقة خلف اجلمجمة ،فيفقد اإلنسان وعيه
رضب اإلنسان
لفرتة وجيزة.
كذا اس�تخدم بع�ض األطباء طريق� ًة أخطر ،متثل�ت يف خنق املريض
ٍ
وعندئذ يقوم األطباء
حتى يفقد وعيه نتيج ًة لعدم وصول الدم إىل املخ.
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بإجراء العملية اجلراحية التي غالب ًا ما يعود املريض إىل وعيه خالهلا.
واستخدم اإلنسان التنويم املغناطييس ( )Hypnosisكذلك إلحداث
التأثير ،حيث يوحي كل من الطبيب واملنوم للمريض أنه لن يعاين من
أية آالم ،وهبذا خيتفي اإلحساس باألمل حتى يصحو املريض .لكن وجد
أن ه�ذه الطريق�ة ال تصلح للعمليات اجلراحية الكبيرة ،فض ً
ال عن أنه
ليس باإلمكان تنويم كل مريض بنجاح.
ٍ
طريقة للتحكم يف األمل تعتمد
أما الصيني�ون القدماء فقد توصلوا إىل
ٌ
طريقة ما زالت تس�تخدم حتى اآلن يف الرشق
عىل الوخز باإلبر ،وهي
األقىص ،وجنوب رشق آسيا ،وبعض البلدان األخرى.
ويعتق�د الصيني�ون وجود أربعة عرش ممر ًا عىل طول اجلس�مُ ،ت َق ِّس�م
ٌ
مسؤولة عن اإلحساس والتحكم
اجلسم إىل مناطق .وأن هذه املمرات
يف وظائف مجيع األعضاء واألنس�جة املوجودة بني املمرات .كام يعتقد
برسعة كبرية يف ٍ
ٍ
نقاط خاصة عىل
الصيني�ون أنه عند غرز اإلب�ر مع لفها
ط�ول املم�رات الطولي�ة حول م�كان العملي�ة اجلراحي�ة وبقائها لفرتة
طويل�ة فإن ذلك س�يصاحبه ش�عور َ
باخلدَ ر أو التثاقل يك�ون من القوة
بحي�ث يمك�ن للطبيب من إجراء عمليةٍ جراحي�ة يظل فيها املريض يف
ٍ
بسيط أو ال يشعر بأمل ٍ عىل اإلطالق.
وعيه قد يشعر بأمل
وأما بالنس�بة ألدوي�ة التخدير احلديث�ة فقد ظه�رت يف أواخر القرن
الثامن عرش .ففي عام  ،1776اكتش�ف الكيميائي بريستيل ()Priestly
غاز ًا أطلق عليه غاز أكس�يد النيرتوز ( .)Nitrous Oxideوبعد عرشين
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عام� ًا م�ن ه�ذا االكتش�اف اكتش�ف بريس�تيل وصديق�ه مهف�رى دايف
خاصي َة ختفيف اآلالم يف املرىض.
( )Humphry Davyأن هلذا الغاز ِّ
ويف أوائل القرن الثامن عرش اكتشف العامل مايكل فاراداي (Michael
ٍ
ٌ
برسعة إىل
س�ائل يتحول
 )Faradayأن استنش�اق األثري ( ،)Etherوهو
غا ٍز عند تعرضه للهواء اجلوي ،يسبب فقدان اإلحساس باألمل.
ويف ه�ذه األثناء اكتش�ف بعض الناس أن استنش�اق ٍّ
كل من أكس�يد
النيرتوز واألثري مع ًا يمنح إحساس ًا رائق ًا حمبب ًا ،وجيعل اإلنسان يف ٍ
حالة
مرحة .ولذا أقيم عديد من احلفالت أطلق عليها حفالت األثري املرحة
()Frolic Ether؛ حيث متيزت بالعبث واللهو.
ويرجع تطور أدوية التخدير يف استخدام أكسيد النيرتوز يف التخدير إىل أطباء

األس�نان الذين كانوا على احتكاك يومي مع األمل الذي يس�ببونه ملرضاهم عند
خلع أس�ناهنم ؛ إ ْذ الح�ظ طبيب األس�نان األمريكي هوري�س ولز(Horace

 )Wellsأن أحد املرتددين عىل حفالت األثري املرحة ،التي كان يستنشق فيها
أكسيد النيرتوز قد ُج ِر َح جرح ًا كبري ًا إال أنه مل يشعر بأمل .ويف اليوم التايل قرر ولز
ٍ
جتربة عىل نفس�ه فقام باستنشاق غاز أكسيد النيرتوز ثم قام
فور ًا أن يقوم بإجراء

أحد زمالئه األطباء بخلع رضس له فلم يشعر ولز باألمل.

وحتمس ولز هلذا االكتشاف ،فقدم طلب ًا لعرض اكتشافه يف املستشفى
الع�ام لوالي�ة ماساشوس�يتس (،)Massachusetts General Hospital
ٌ
حش�د
املوج�ود يف مدينة بوس�طن األمريكية .ويف يوم العرض اجتمع
كبري من األطباء والطالب ،وقام ولز بإحضار مريض له يود خلع أحد
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أسنانه ،إال إن املريض رصخ من األمل أثناء قيام ولز بعملية اخللع فباءت
دعوى ولز بالفشل الذريع.
وإذا كان النج�اح مل حيالف ولز إال أنه حالف صديقه ويليام مورتون
( ،)William Mortonال�ذي كان ي�درس الط�ب .وكان مورت�ون عىل
علم
دراية بغاز أكس�يد النيرتوز وحماوالت ولز معه .كام كان أيض ًا عىل ٍ
وم ٍ
ٍ
فقدة لإلحس�اس ،لذا عكف
بما لألثري م�ن
خواص خافضة للأملُ ،
مورت�ون عىل إجراء جتارب يف ختدير احليوان�ات باألثري .وبعد أن تيقن
من نجاحها وأن احليوانات تعود لوعيها بعد ٍ
فرتة تطول أو تقرص حسب
ِ
ٍ
عديدة عىل
جتارب
بإج�راء
جرع�ة األثري التي تعرضت هلا قام مورتون
َ
نفسه ،تعلم منها أمور ًا كثرية عن األثري وخواصه وتأثريه عىل اإلنسان.
ٍ
بطل�ب لع�رض نتائج�ه وجتربته�ا
ويف ع�ام  ،1846تق�دم مورت�ون
على مري�ض ،تجُ ْ �رى ل�ه عملي�ة جراحي�ة يف املستش�فى الع�ام لوالي�ة
ماساشوسيتس التي باءت فيها جتربة ولز بالفشل.
ويف يوم التجربة  16أكتوبر  1846احتش�دت غرفة العمليات يف
هذا املستش�فى ،والتي تعرف حالي ًا باسم قبة األثري ()Ether Dome
ختليد ًا هلذا اليوم ،باملئات من رجال الصحافة واإلعالم الذين مألوا
طب يف الص�ف الدرايس الث�اين يدَّ عي
الدني�ا ضجيج� ًا ب�أن
َ
طالب ٍّ
الق�درة عىل منع الش�عور باألمل عن امل�رىض أثناء إج�راء العمليات
اجلراحي�ة ،كذا احتش�دت غرف�ة العمليات بأس�اتذة وطلبة الطب،
ٍ
وبلفي�ف كبير من األطب�اء ،الذين وفدوا م�ن كل صوب وحدب؛
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لتعلم مزيد عن التخدير.
وعن�د حل�ول وقت إجراء العملي�ة اجلراحية ،ق�ام مورتون بإعطاء
جلبرت أب�وت ( ،)Gilbert Abbottوه�و املريض الذي س� ُت ْجرى له
ٍ
العملية اجلراحية ،غاز األثري وبعد دقائقَ
معدودة من استنشاق األثري
فق�د املري�ض وعيه وب�دأت العملي�ة ومل يتوج�ع املري�ض ،إ ْذ كان يف
ٍ
س�بات عميق ،وكان تنفسه طبيعي ًا ،ونبضه منتظ ًام وانترشت أنباء هذا
النجاح برسعة الربق ،وفتح الطريق إىل اجلراحة احلديثة بال أمل؛ حيث
انترشت يف مجيع أنحاء العامل وحتى يومنا هذا.
وبع�د اكتش�اف األثير واس�تخداماته ،تس�ارعت اخلط�ى للبحث
عن املزي�د واألفضل من أدوية التخدير .ومل ِ
يب�د الدكتور اإلنجليزي
جيم�س سمبس�ون ( )James Simpsonارتياح�ه الس�تخدام األثير
لتس�ببه يف التهاب األغش�ية الرئوي�ة .ويف أثناء بحثه عن�د البدائل هلذا
الغاز اكتشف أن للكلورفورم تأثري ًا خمدر ًا ،فاستخدمه يف عام 1847
يف توليد س�يدة فلم تعاين من أية آالم ،ثم صار استخدام الكلورفورم
ش�ائع ًا بعد عام  1853عندما استخدمته امللكة فيكتوريا أثناء والدهتا
لطفلها السابع.
ُ
أدوية ختدي ٍر عديدة ٍ
لكل منها
ومنذ ذلك الوقت ُا ْك ُت ِش�فت وطورت
خواصه املنفردة ،ويمكن لألطباء اليوم أن يتخريوا من بينها ما يناسب
املريض أو العملية اجلراحية املزمع إجراؤها.
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المطلب الثالث /أنواع التخدير وطرق استخدامه

وفيه فرعان:
الفرع األول :أنواع التخدير.
الفرع الثاين :طرق التخدير واألجهزة املستخدمة فيه.
الفرع األول /أنواع التخدير:

التخدير نوعان:
أ -التخدير العام:

حس األمل ،ويفق�د وعيه ،ويس�تخدم هذا النوع
وفي�ه يفق�د املريض ّ
م�ن التخدير يف العملي�ات اجلراحية العامة غالب� ًا وال يعود املريض إىل
حالت�ه الطبيعية إال بعد توقف إعطاء املبنجات( ،)13ويكون ذلك بطريق
استنشاقها أو حقنها أو ابتالعها.
وغالب� ًا م�ا تك�ون املبنج�ات العام�ة الت�ي يستنش�قها املري�ض م�ن
( ((1البنج  :جاء يف ل�س ��ان العرب( :ال َب ْن ُج�َ :ض� � ْر ٌب مِ َن ال َّن َباتِ َ .قا َل ا ْب ُن �سِ ��ي َدهْ :و�أُرى ا ْل َفارِ�سِ � َّ�ي َقا َل�ِ :إنه
م� �دِّر خُ َ
ممِ َّ ��ا ُي ْن َت َب� � ُذ� ،أَو ُي َق� � َّوى ِب� � ِه النبي� � ُذ ) ( ،)216/2ويف ت ��اج العرو�س( :البنج ..نبت م ُْ�س� �بِت خُ َ
م ِّبط
للعق ��ل ،جم�ن�ن ،م َُ�س� � ِّكن لأوج ��اع الأورام والبث ��ور و�أوج ��اع الأذن ..و�أخبث ��ه يف اال�س ��تعمال الأ�س ��ود ،ث ��م
الأحم ��ر ،و�أ�س ��لمه الأبي�ض ) ( .)429/5ويف املعجم الو�س ��يط( :البنج م ��ن ا ْل ِه ْندِ َّية جن�س نباتات طيبه
خُ َ
م� �دِّرة م ��ن الف�ص ��يلة الباذجناني ��ة ) ( ، )71/1يق ��ول الدكت ��ور الب ��ار يف بحث ��ه الت ��داوي (:)1373/8
ُ
ً
(وه ��ي لفظ� � ٌة هندي ��ة (باجنو) تعني احل�ش ��ي�ش (نبات القنب) ،وقد �أطلق هذا اال�س ��م �أي�ض� �ا على نبات
(ال�س� � َكران) ( ، )Hyoscyamousوما فيه من مادة ال�س ��كوباالمني التي تحُ دِ ث نوعاً
ال�ش ��يكران َّ
من الهلو�س ��ة ،وقد ا�س ��تخدمها الأطباء امل�س ��لمون لإج ��راء العمليات اجلراحية وكان ��وا يخلطون نبات
ال�ش ��يكران واحل�ش ��ي�ش والأفيون ،ثم تطوروا �إلى �إيجاد مواد لل�ش ��م ت�س ��بب نوعاً من فقدان الوعي مع
عدم الإح�سا�س بالأمل).
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الغازات( ،)14أو من الس�وائل الت�ي تتحول إىل غازات .وختلط الغازات
املبنجة مع غاز األكسجني ،أو اهلواء اجلوي ،ثم تدفع بعد ذلك يف جها ٍز
ٍ
ِ
ٍ
رسيان ثابت ،فيستنش�قها املريض الذي يبدأ يف الدخول
بمعدل
خاص
يف مرحلة التخدير تدرجيي ًا.
ويوج�د أربع�ة أنواع م�ن املبنجات الش�ائع اس�تخدامها يف التخدير
العام( )15عن طريق استنشاقها وهي:
-1غاز أكسيد النيتروز (الغاز المضحك):

وه�و أول امل�واد الكيميائي�ة -على وج�ه اإلطلاق -الت�ي أظهرت
مقدرهتا عىل إحداث التخدير يف اإلنس�ان ،ودرجة ذوبانه يف املاء قليلة
ٍ
غازات
ج�د ًا ،ولذلك ال يس�تخدم وحده يف التخدي�ر ،ولكنه خيلط مع
أخرى.
( ((1يق ��ول الدكت ��ور :حمم ��د ب ��ن عل ��ي الب ��ار يف بحث ��ه الت ��داوي باملحرم ��ات( :ويف العملي ��ات اجلراحي ��ة
الكربى ت�ستخدم جمموعة من الغازات مثل الهالوثني التي ت�ؤدي �إلى �إفقاد الوعي ب�صورة كاملة مع
�إفقاد الإح�س ��ا�س وتوقف التنف�س الطبيعي مما ي�س ��تدعي �إجراء التنف�س بوا�س ��طة املنف�سة ،وت�ستخدم
الباربيتورات ال�س ��ريعة املفعول جداً يف العمليات اجلراحية الق�ص�ي�رة �أو كمادة بادئة وم�ساعدة لإفقاد
الوع ��ي ،وم ��ن �أمثلته ��ا �أثاليوبنت ��ال ( )Thiopentalوميثوهيك�س ��يتال (.)methohexital
وي�س ��تخدم التخدير املو�ض ��عي بحقن الع�ص ��ب �أو الأع�صاب املعينة مبادة من م�ش ��تقات الكوكايني مثل
الليدوكايني والنوناكايني والبريولوكايني والترتاكايني� ..إلخ ،وميكن �أن ت�س ��تخدم �أي�ض� �اً قطرات يف
الع�ي�ن� ،أو مره ��م� ،أو حقنة مو�ض ��عية يف اجللد� ،أو النخاع ال�ش ��وكي� ،أو جمموعة معينة من الأع�ص ��اب
لإحداث ا َ
خلدَر ثم فقدان الإح�سا�س بالكلية ملدة م�ؤقتة من الزمان ،يعود بعدها الإح�سا�س �إلى �سابق
عهده) جملة جممع الفقه الإ�سالمي (. )1373/8
( ((1ه ��ذه ه ��ي �أهم املكونات الرئي�س ��ة التي ُي َّ
ح�ض ��ر منها �س ��ائل التخدير ،بينما هناك �أن ��وا ٌع �أخرى دقيقة
يعرفه ��ا املخت�ص ��ون وملزيد االطالع ُتراجع الروابط الإلكرتوني ��ة التاليةhttp://www.e- ( :
 moh.com/vbو)  ) http://syrianclinic.com/vb/threadsو (http://
 . )alsafwa.ahlamountada.comويف كتاب� :أُ�س ���س علم التخدير للدكتور  :حممد بن
عبدالرحمن العينية ُغني ٌة ملن �أراد التو�سع يف هذا الباب .
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-2الهالوثان (:)Halothane

ٍ
ٌ
ٌ
رائح�ة طيبة ،وغري
بخ�ار ذو
ش�فاف عدي�م اللون ،و له
س�ائل
وهو
ٌ
مهيجة ،وهو أكثر املبنجات العامة استخدام ًا يف الوقت احلارض .وتأثريه
رسيع ومقبول ،كام يمكن للمريض أن يفيق رسيع ًا
املخدِّ ر عىل املريض
ٌ
يف خالل س�اعة واحدة بعد انتهاء العملية اجلراحية .ويستنشق املرىض
مزيج من األكسجني وأكسيد النيرتوز.
عاد ًة بخار اهلالوثان مع
ٍ
وقد ُا ْك ُت ِش�ف اهلالوثان يف إنجلرتا عام  ،1951واس�تخدم ألول مرة
يف العملي�ات اجلراحي�ة ع�ام  1956يف الواليات املتحدة .وقد اش�تهر
ش�هر ًة واس�ع ًة منذ ذلك احلني ،وص�ار حالي ًا هو املقي�اس الذي يتم به
احلكم عىل قوة املبنجات املستنش�قة .واآلثار اجلانبية للهالوثان تكاد ال
تذكر ،لذا يعد من أكثر املبنجات أمان ًا.

-3اإلنفلورين (:)Enflurane

بدأ اس�تخدام اإلنفلورين منذ عام  .1972وهو متشابه مع اهلالوثان
يف خواصه التخديرية إىل حد كبري .وليست له آثار جانبية ،سوى بعض
التشنجات ،التي تصاحب مرحلة اإلفاقة من التخدير.

-4األيزوفلورين (:)Isoflurane

ٍ
هو أكثر املبنجات قبو ً
برسعة
ال لدى املرىض؛ إ ْذ إن املريض يعود لوعيه
ٍ
كبرية من دون الشعور بدوران أو غثيان اللذين يصاحبان استخدام ٍّ
كل
من اهلالوثان واإلنفلورين .وتتشابه خواص األيزوفلورين مع خواص
كل من اهلالوثان واإلنفلورين.
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كام أن هناك عديد ًا من املبنجات العامة التي تعطى للمريض عن طريق
احلقن يف الوريد .ومن أكثر هذه املواد شيوع ًا الثيوبنتال (،)Thiopental
التي اكتش�فها لن�دي ( )Lundyعام  .1935وتتميز ه�ذه املادة بقدرهتا
على إفق�اد املري�ض وعيه خلال عرشي�ن ثاني�ة ،إال أن مفعوهلا قصري
األجل ،ال يتجاوز  30دقيقة ،وهلذا الس�بب فإن هذه املادة ُتعطى أو ً
ال،
ثم يبدأ ختدير املريض باستنشاق اهلالوثان ،أو غريه.
كام تس�بب بعض املهدئ�ات مثل الفالي�وم ( )Valiumختدير ًا عام ًا إذا
ٍ
رعات كبرية ،إال أهنا ال تستخدم هلذا الغرض ،وإنام يأخذ
ُأ ْع ِطيت يف ُج
ٍ
رعات صغيرة منها وهو ذاهب إىل غرف�ة العمليات فتهدئه
املري�ض ُج
وجتعله يف حالة اسرتخاء.
ويلجأ أطباء التخدير إىل إعطاء املريض ،جمموعة من األدوية ل َتزيد من
فاعلية املبنجات ولتقلل من آثارها اجلانبية بام يساعد عىل إنجاح العملية
اجلراحي�ة .وتش�مل هذه األدوية املس�كنات مثل :املورفين والتي ُتعنيُ
وع ِقب العملي�ة اجلراحية .كام
املري�ض عىل حتم�ل اآلالم احلاصلة أثناء َ
يعطي األطباء مواد تس�بب اسرتخا ًء يف العضالت ،فال يتحرك املريض
أثناء إجراء العملية اجلراحية ،ومواد توقف القيء ،ومواد أخرى لتقليل
إفرازات اللعاب واجلهاز التنفيس ،لئال خيتنق املريض .كل هذه األدوية
بال شك تساعد عىل اإلبقاء عىل حياة املريض وجتنبه اآلثار اجلانبية.
وأثن�اء التخدير العام تتم مراقبة ردود أفعال املريض ،من قبل طبيب
التخدير ،كام يقاس ضغط دمه ،ومعدل التنفس ،وعدد رضبات القلب،
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ما دام يف العملية.
ويعتق�د العلماء أن املبنج�ات العام�ة ،حت�دث التخدير ،ع�ن طريق
من�ع اخللية العصبية من اس�تخدام مصادر الطاقة املوج�ودة يف داخلها
فتضعف ،وال تستطيع نقل اإلشارات العصبية .كام أن هناك أنواع ًا من
املبنجات العامة ،التي تستطيع منع مرور اإلشارة العصبية من خلية إىل
أخرى يف مناطق التشابك العصبي(.)16
ب -التخدير الجزئي أو الموضعي:

حس األمل يف موضع معني من جسمه دون أن يفقد
وفيه يفقد املريض ُّ
وعيه (.)17
ويوض�ع املخ�در املوضعي على املكان امل�راد إزالة اإلحس�اس منه،
أو حيق�ن حول العصب املغ�ذي للمنطقة املطلوبة .ويس�تخدم األطباء
التخدير املوضعي يف إجراء عمليات العيون ،واألنف ،والفم ،واجللد،
واألسنان ،ونحوها.
ً
وتارخيي�ا ُيع�دُّ الكوكايين املس�تخرج م�ن أوراق ش�جرية الك�وكا
الت�ي تنم�و يف أمري�كا اجلنوبي�ة أول املخ�درات املوضعي�ة .وكان أول
م�ن اس�تخرج م�ادة الكوكايني يف ص�ورة نقية هو األمل�اين ألربت نيامن
( )Albert Niemanع�ام  .1860وعندم�ا ق�ام نيامن بتذوقها ش�عر بأنه
فقد اإلحس�اس يف لس�انه وش�فتيه ،وم�ن وقتها ذاع صي�ت الكوكايني
باعتباره خمدر ًا موضعي ًا .وفض ً
ال عن فقدان اإلحساس يسبب الكوكايني
( ((1ينظر �أُ�س�س علم التخدير (. )308
(((1املو�سوعة الطبية الفقهية د� .أحمد حممد كنعان (. )189
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انقباض ًا يف الرشايني الصغرية األمر الذي يعمل عىل تقليل النزيف أثناء
اجلراحة.
والكوكايين ه�و أحد أملاح مح�ض البنزويك ولذلك ب�ذل العلامء
جه�ود ًا كبير ًة إلجي�اد م�واد كيميائية هل�ا أث�ر الكوكايني املخ�در لكنها
عديمة السمية وال تسبب إدمان ًا .وقد تكللت هذه اجلهود بالنجاح عام
 1892بعد أن متكن العامل أينهورن ( )Einhornومساعدوه من اخرتاع
م�ادة الربوكاين ،وأعقبها اخرتاع م�ادة الاليدوكاين ( )Lidocaineعام
 ،1946والتي صارت معيار ًا لقياس املبنجات املوضعية األخرى.
وتق�وم املبنجات املوضعية بااللتصاق مع مس�تقبل ( )receptorوهو
موجود عىل جدر خاليا اإلنس�ان واحليوان .وبذلك تتحكم يف نش�اط
ٍ
ٍ
بوجه خاص
بوجه عام ،ويف نفاذيته�ا أليونات الصوديوم
ه�ذه اخلاليا
فينشأ عن ذلك التخدير؛ ألن املبنجات املوضعية تعمل عىل منع حدوث
اإلشارة العصبية وانتقاهلا عن طريق التحكم يف دخول وخروج أيونات
الصوديوم عرب الغشاء اخللوي.
الفرع الثاني :طرق التخدير واألجهزة المستخدمة فيه

يستخدم طبيب التخدير أثناء قيامه بتنفيذ عملية التخدير عدة أجهزة منها:
-1جهاز التخدير :و ُيمثل احللقة األهم يف عملية التخدير ،وهو عبارة
عن جهاز يتصل بأسطوانات لغاز األكسجني-وإكسيد النيرتوز بواسطة
أنابيب معينة ويمر الغاز (األكسجني) فوق سائل املخدِّ ر ليتحول املخدِّ ر
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بعده�ا م�ن الصورة الس�ائلة إىل الصورة الغازية وخيتلط مع األكس�جني
ويستنش�قه املريض مع الش�هيق ليص�ل إىل الرئتني ومنها لل�دم ثم لباقي
أعضاء اجلسم وأحيان ًا يرتبط بجهاز التخدير جهاز تنفس صناعي.
-2األس�طوانات :وهي ُتش�به أس�طوانة البوجتاز من حيث الش�كل
واملتانة لكنها ختتلف يف احلجم واللون ويتغري لون األس�طوانة حس�ب
نوع الغاز املوجود فيها فعىل سبيل املثال:
أ)غاز األكسجني :يكون يف أسطوانة سوداء أعالها أبيض.
ب)أكسيد النيرتوز :يكون يف أسطوانة زرقاء وهكذا.
ِّ
-3املبخ�ر :وه�و اإلن�اء الذي يوضع ب�ه املخدِّ ر الذي يس�تعمل عن
طريق االستنشاق وهو أنواع عديدة عىل حسب نوع املخدِّ ر.
-4أجهزة التنفس الصناعي :وتس�تعمل ملساعدة املريض يف التنفس
أثن�اء العملية اجلراحية ،خصوص ًا إذا تناول املريض بعض األدوية التي
تسبب ارختاء العضالت أثناء العملية.
-5األنبوب احلنجري :وهو الذي يوضع للمريض من فتحة الفم أو
األنف وحتى القصبة اهلوائية وذلك لتوصيل املخدر من جهاز التخدير
حتى القصبة اهلوائية وله أنواع وأحجام حسب عمر املريض.
-6املنظار احلنجري :ويس�تخدم لتس�هيل دخول األنبوب احلنجري
يف القصبة اهلوائية وله أنواع وأحجام أيض ًا.
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المطلب الرابع /مشروعية التخدير الطبي

من خالل ما سبق ذكره يف بيان ماه ِّية التخدير ونشأته وأنواعه يتضح
أن التخدير ال خيلو من حالني مها:
الحال األولى:

تعطيل اإلحساس باألمل مع فقدان الوعي ،وهذا حيصل يف العمليات
اجلراحي�ة الكبيرة ،كعملي�ات القل�ب املفت�وح والكب�د وزراعة الكىل
والتوليد ونحوها.

الحال الثانية:

تعطي�ل اإلحس�اس ب�األمل دون فق�دان الوع�ي ،وه�ذا حيص�ل يف
العملي�ات اجلراحي�ة الصغرية كقلع الس�ن وعملي�ات العني واألنف،
وخياطة اجلروح السطحية ونحوها.
ولبيان حكم هاتني احلالني ال بد من اعتبار أمرين:

المخدر ذاته.
األمر األول :حكم تناول
ِّ

للمخدر.
األمر الثاني :الحال التي يؤول إليها المريض بعد تناوله
ِّ

ففي األمر األول ال خيلو املخدِّ ر من صورتني:
الصورة األوىل :أن يكون املخدِّ ر مخر ًا صرِ ْ ف ًة.
الصورة الثانية :أن يكون املخدِّ ر مخر ًا ممزوج ًة مع غريها.
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ف�إن كان املخ�دِّ ر خمَ ْ ر ًا صرِ ْ ف ًة (ُ )18يس�كر قليله وكثيره فال جيوز تناوله
س�واء أدى ذل�ك إىل غياب عقل املري�ض ْأم ال ،إال يف ح�ال الرضورة
ٌ
فقط( ،)19وهذا احلكم يشمل تناوله يف التخدير املوضعي والكيل كليهام.
ُّ
يدل لذلك ما ييل:
-1ما رواه مس�لم عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رس�ول اهلل
(كل ُمسك ٍر مخرُّ ،
صىل اهلل عليه وس�لمُّ :
وكل ُمسك ٍر حرام ،ومن رشب
اخلمر يف الدنيا فامت وهو يدمنها مل يتب ،مل يرشهبا يف اآلخرة) (.)20
فقوله صىل اهلل عليه وس�لم( :كل ُم ْس�كر) عام يش�مل كل ما وقع به
( ((1هذه ال�صفة ال تتحقق يف �أدوية التخدير املوجودة حالياً ؛ �إ ْذ جميعها بدون ا�ستثناء – ح�سب كتابات
املخت�ص�ي�ن يف املج ��ال الطب ��ي و�إف ��ادة بع�ض �إخ�ص ��ائي التخدير وال�ص ��يادلة – ممزوج ��ة بغريها كاملاء
وبع�ض الغازات بحيث التتجاوز ن�سبة املخدر الع�شرة باملائة .ولال�ستزادة تراجع الروابط الإلكرتونية
التالية  http://www.e-moh.com/vb ( (:و) http://syrianclinic.com/
 ) vb/threadsو (. )http://alsafwa.ahlamountada.com
( ((1يق ��ول اب ��ن حج ��ر �أثن ��اء حديث ��ه ع ��ن حكم الت ��داوي باخلم ��ر � ..( :أما ما ُي�س ��كر منها ف�إن ��ه ال يجوز
تعاطيه يف التداوي �إال يف �صورة واحدة وهو من ا�ضطر �إلى �إزالة عقله لقطع ع�ضو من الأكلة والعياذ
باهلل فقد اطلق الرافعي تخريجه على اخلالف يف التداوي و�ص ��حح النووي هنا اجلواز) .فتح الباري
الب ��ن حج ��ر ( . )80-79/10فحاج ��ة الطبيب �إلى �س ��كون املري� ��ض وعدم حركته � -أثن ��اء قيامه مبهمة
اجلراح ��ة الطبي ��ة  -حاج� � ٌة �ض ��رورية  ،فحرك ��ة املري�ض وعدم ا�س ��تقراره �أثناء مهم ��ة اجلراحة يعترب
عائقاً كبرياً يحول دون �أدائها والقيام بها على وجهها املطلوب ؛ �إ ْذ قد ين�ش� ��أ عن ذلك خطر �أكرب من
املر� ��ض ال ��ذي تدخ ��ل من �أجل عالجه  ،ولذلك كان ال بد من ا�س ��تخدام املخدِّر الذي يجعل املري�ض يف
و�ض ��عي ٍة منا�س ��بة �أثناء �إجراء اجلراحة الطبية الالزمة له ،وال يمُ كن لأحدٍ يف زماننا هذا القول بغري
ذلك فاجلراحة التي تخت�ص بالقلب مث ً
ال ال ميكن �أن جُترى �إال بعد التخدير الكلي للمري�ض ،بل �إن
اجلراحة الطبية القلبية مل ت�ص � ْ�ل �إلى هذه الدرجة الدقيقة من اخلطورة والعمق خا�ص ��ة يف جراحة
القل ��ب املفت ��وح �إال بع ��د تط ��ور التخدي ��ر وحت�س ��نه ،فهذا الن ��وع من اجلراح ��ة و�أمثاله م ��ن اجلراحات
الطبية اخلطرة يف املخ ،والأع�صاب ،والقلب ،والبطن ،وامل�سالك البولية ،والتوليد ت�صل احلاجة فيها
�إلى التخدير درجة اال�ضطرار بحيث ال ميكن �أن جُترى اجلراحة الطبية فيها �إال بعد التخدير ،و�إذا
مت فعله ��ا بدون ��ه ف� ��إن معنى ذلك ه ��و املوت املحقق لل�ش ��خ�ص املري�ض  .ينظر �أح ��كام اجلراحة الطبية
والآثار املرتتبة عليها للدكتور حممد املختار ال�شنقيطي (. )282
(� ((2أخرجه م�س ��لم يف �ص ��حيحه يف كتاب الأ�ش ��ربة باب بيان �أن كل م�سكر خمر و�أن كل خمر حرام برقم :
.)1587/3(2003
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مائعا.
اإلسكار وأذهب العقل سواء كان رشا ًبا ،أم طعا ًما ،جامدً ا أم ً
يقول ابن حجر( :واس� ُت ِدل بمطلق قوله صىل اهلل عليه وس�لم( :كل
ُم ْسكر حرام) عىل حتريم ما ُيسكر ولو مل يكن رشا ًبا.)21( )..
ما رواه مس�لم أن طارق بن س�ويد اجلعفي ،سأل النبي صىل اهلل عليه
وس�لم ع�ن اخلم�ر ،فنهاه  -أو ك�ره  -أن يصنعها ،فق�ال :إنام أصنعها
للدواء ،فقال( :إنه ليس بدواء ،ولكنه داء)(.)22
الس َكر( :إن اهلل مل جيعل شفاءكم
وروى البخاري عن ابن مسعود ،يف َّ
فيام حرم عليكم) (.)23
وعن س�عد بن أيب وقاص أنه صىل اهلل عليه وس�لم قال( :أهناكم عن
قليل ما أسكر كثريه) (.)24
وعن أم س�لمة ريض اهلل عنها قالت( :هنى رس�ول اهلل صىل اهلل عليه

( ((2فتح الباري �شرح �صحيح البخاري (. )45/10
(� ((2أخرجه م�سلم يف كتاب الأ�شربة باب حترمي التداوي باخلمر برقم . )1573/3( :1984
(� ((2أخرجه البخاري يف كتاب الأ�شربة باب �شراب احللواء والع�سل (. )110/7
(�((2أخرج ��ه الن�س ��ائي يف كت ��اب الأ�ش ��ربة ب ��اب حت ��رمي كل �ش ��راب �أ�س ��كر كث�ي�ره برق ��م ،)301/8( 5608:
والدارمي يف كتاب الأ�ش ��ربة باب ما قيل يف امل�س ��كر برقم  )1333/2( 2144:والبيهقي يف كتاب الأ�ش ��ربة
واحلد فيها باب ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام برقم  )514/8( 17389 :من طريق ال�ضحاك بن عثمان
عن بكري بن عبد اهلل بن الأ�ش ��ج عن عامر بن �س ��عد عن �أبيه .وج َّوده املنذري يف خمت�ص ��ر ال�س�ن�ن ( )
و�صححه ابن حجر يف الفتح ( . )43/10قال الألباين يف الإرواء  ( :قلت :وهذا �إ�سنا ٌد ج ِّيد على �شرط
َّ
م�س ��لم  ،وق ��ال الن�س ��ائى عقب ��ه( :وفى ه ��ذا دليل على حترمي ال�س ��كر قليله وكثريه  ,ولي� ��س كما يقول
املخادعون لأنف�سهم بتحرميهم �آخر ال�شربة  ,وحتليلهم ما تقدمها الذي ي�شرب فى الفرق قبلها  ,وال
خالف بني �أهل العلم �أن ال�س ��كر بكليته ال يحدث على ال�ش ��ربة الآخرة  ,دون الأولى والثانية بعدها)،
ونقله الزيلعي احلنفي يف ن�صب الراية َّ
ملخ�صاً ,و�أق َّره ,ونقل عن املنذري �أنه قال يف خمت�صره� :أجود
�أحاديث هذا الباب حديث �سعد )� .إرواء الغليل (. )44/8
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ِّ

وم َفترِّ ) (.)25
وسلم عن كل ُم ْسكر ُ
ار ِف ِ
يه ُف ُتور،
يقول ابن األثري( :املفْترِّ  :ا َّل ِذي إِ َذا شرُ ِ ب أحمْ َ ى الجْ َ َسدَ َو َص َ
َو ُه َو َض ْعف ِ
وانكسار) (.)26

ٍ
رشاب يورث الفت�ور واخلدر يف األطراف وهو
ويق�ول اخلط�ايب( :املفترِّ :كل

مقدمة السكر هنى عن رشبه؛ لئال يكون ذريعة إىل السكر) (.)27

ففي هذين احلديثني داللة عىل أن يسري اخلمرة وقليلها حمرم ،فاستعامل اخلمر
الصرِ ْ ف�ة – قليله�ا أو كثريه�ا  -لتخدير املريض كلي� ًا أو موضعي ًا ال جيوز ،وهذا
عامة أهل العلم.
مذهب َّ

يقول الرسخيس( :أال ترى أن البنج ال بأس بأن يتداوى به اإلنسان ،فإذا كاد

أن يذهب عقله منه ،فال ينبغي أن يفعل ذلك) (.)28

ويقول ابن عابدين( :بل الصواب أن مراد صاحب اهلداية وغريه إباحة قليله

رصح بحرمته أراد به القدر املس�كر منه ،يدل عليه ما يف
للت�داوي ونحوه وم�ن َّ

مباح للتداوي،
غاية البيان عن رشح شيخ اإلسالم :أكل قليل السقمونيا والبنج ٌ
(� ((2أخرجه �أبو داود يف كتاب الأ�شربة باب النهي عن امل�سكر برقم  ،)329 /3( 3686 :والبيهقي يف كتاب الأ�شربة
واحلد فيها باب ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام ( ،)515 /8و�أحمد ( ،)246 /44جميعهم عن �شهر بن حو�شب.
قال عنه الألباين يف ال�سل�س ��ة ال�ض ��عيفة( :قلت :وهذا �إ�س ��ناد �ض ��عيف؛ ل�س ��وء حفظ �ش ��هر بن حو�شب؛ قال
احلافظ� :صدوق؛ كثري الإر�سال والأوهام  .قلت :ومما يدل على وهمه يف هذا احلديث؛ تفرده فيه بقوله:
ومفرت .ف�إنه قد ثبت عن جمع من ال�صحابة يف �صحيح م�سلم وغريه ،ب�ألفاظ متقاربة ،وطرق متكاثرة ،مل
يرد فيها هذا الذي تفرد به �ش ��هر ،فد َّل على �أنه منكر ،ومن ذلك تعلم خط�أ من �ص ��حح �إ�س ��ناده ،ففي في�ض
القدير :رمز امل�صنف ل�صحته ،وهو كذلك؛ فقد قال الزين العراقي� :إ�سناده �صحيح ،وك�أن هذا هو م�ستند
قول ال�ش ��يخ حممد بن �إبراهيم  -مفتي اململكة ال�س ��عودية �س ��ابقاً رحمه اهلل � :-إن �سنده �صحيح يف فتوى له
مفيدة يف «حترمي القات» :النبات امل�شهور م�ضغه يف اليمن ،ن�شرتها جملة «احلج» الغراء ،يف «اجلزء الرابع»
من ال�سنة (� .)278( )14سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة للألباين .) 279-278/10( :
( ((2النهاية يف غريب احلديث والأثر البن الأثري (. )408/3
( ((2معامل ال�سنن للخطابي (.)267/4
( ((2املب�سوط لل�سرخ�سي (.)9/24
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ِّ

رصيح فيام
م�ا زاد على ذل�ك إذا كان يقتل أو يذهب العق�ل حرام .أ.هـ .فه�ذا
ٌ

مر من أن ما أس�كر كثريه حرم قليله
قلناه مؤيدٌ ملا س�بق بحثناه من ختصيص ما َّ
باملائعات ،وهكذا يقول يف غريه من األش�ياء اجلام�دة املرضة يف العقل أو غريه،

حي�رم تن�اول القدر املرض منها دون القليل النافع؛ ألن حرمتها ليس�ت لعينها بل
لرضره�ا .ويف أول طلاق البح�ر :من غاب عقل�ه بالبنج واألفي�ون يقع طالقه
إذا اس�تعمله للهو وإدخال اآلفات قص�د ًا لكونه معصية ،وإن كان للتداوي فال

رصيح يف حرمة البنج واألفيون ال للدواء .ويف
لعدمها ،كذا يف فتح القدير ،وهو
ٌ
البزازي�ة :والتعليل ينادي بحرمته ال للدواء .أ.ه�ـ كالم البحر .وجعل يف النهر
ه�ذا التفصيل هو احلق .واحلاصل أن اس�تعامل الكثري املس�كر من�ه حرام مطلق ًا
كما يدل عليه كالم الغاية .وأما القليل ،فإن كان للهو حرام ،وإن س�كر منه يقع
طالقه؛ ألن مبدأ اس�تعامله كان حمظور ًا ،وإن كان للتداوي وحصل منه إس�كار
فال ،فاغتنم هذا التحرير املفرد) (.)29

ويقول القرطبي( :وكذلك اخلمر ال يتداوى هبا ،قاله مالك ،وهو ظاهر
مذه�ب الش�افعي ،وهو اختيار اب�ن أيب هريرة من أصحاب�ه .وقال أبو
حنيفة :جيوز رشهبا للتداوي دون العطش ،وهو اختيار القايض الطربي
من أصحاب الش�افعي ،وهو قول الثوري .وقال بعض البغداديني من
الشافعية :جيوز رشهبا للعطش دون التداوي؛ ألن رضر العطش عاجل
ً
مجيع�ا .ومنع بعضهم
بخلاف الت�داوي .وقيل :جيوز رشهب�ا لألمرين
الت�داوي ب�كل حم�رم ،لقوله عليه السلام( :إن اهلل مل جيعل ش�فاء أمتي
( ((2حا�شية ابن عابدين (.)458/6
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ِّ

فيام حرم عليهم) ،ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن
اخلم�ر فنه�اه أو كره أن يصنعه�ا فقال :إنام أصنعها لل�دواء ،فقال( :إنه
ليس بدواء ولكنه داء) .رواه مس�لم يف الصحيح .وهذا حيتمل أن يقيد
بحالة االضطرار) (. )30
ويق�ول الق�رايف( :الف�رق األربعون بني قاعدة املس�كرات وقاع�دة املرقدات

وقاعدة املفسدات.

وذلك أن املتناول ملا ُيغ ِّيب العقل إما أن ُيغ ِّيب معه احلواس أو ال فإن
غابت معه احلواس كالبرص والسمع واللمس والشم والذوق فهو املر ِّقد
وإن مل تغ�ب معه احلواس فإما أن حتدث معه نش�وة ورسور وقوة نفس
املس ِكر وإما أن ال حيدث معه ذلك فهو املفسد
عند غالب املتناول له فهو ْ
كالس ْكران بضم الكاف أوله مهمل أو
فاملر ِّقد ما ُيغ ِّيب العقل واحلواس ُّ
معجم كام يف احلطاب واملفسد ما يغيب العقل دون احلواس ال مع نشوة
وفرح كاألفيون وعس�ل البالدر الذي يشرب للحفظ( ...تنبيه) تنفرد
املس�كرات ع�ن املرقدات واملفس�دات بثالث�ة أحكام احل�د والتنجيس
وحتريم اليسري واملرقدات واملفسدات ال حد فيها وال نجاسة فمن صىل
بالبن�ج معه أو األفيون مل تبطل صالته إمجاع ًا وجيوز تناول اليسير منها
فمن تناول حبة من األفيون أو البنج أو الس�يكران جاز ما مل يكن ذلك
ق�در ًا يصل إىل التأثري يف العقل أو احلواس أم�ا دون ذلك فجائز ،فهذه
الثالث�ة األح�كام وقع هبا الفرق بني املس�كرات واآلخرين فتأمل ذلك
( ((3اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي (. )231/2
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ِّ

واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى واألحكام يف هذه الثالثة(.)31
ويق�ول امل�اوردي( :ما حي�ل وحيرم من النب�ات ،والنب�ات عىل أربعة
أقس�ام ... :والقس�م الثالث :ما كان ُم ْس�كر ًا ،وهو عىل ثالثة أرضب:
أحدها :أن يكون فيه مع الس�كر ش�دة مطربة ،فأكله حرام ،وعىل آكله
احلد ،وال جيوز أن يستعمل يف دواء وال غريه كاخلمر ،وبيعه حرام) (.)32
ويق�ول الن�ووي( :وأما رشهب�ا للتداوي والعطش واجل�وع إذا مل جيد
أص ُّحها واملنصوص وقول األكثرين :ال جيوز لعموم
غريها ففيه أوجهَ ،
النهي ،وألن بعضها يدعو إىل بعض ...وهذا هو الصحيح عند اإلمام،
ونقل اتفاق األصح�اب عىل حتريم التداوي ،قال :وبلغنا عن آحاد من
املتأخري�ن الق�ول بجوازه من غير تدوين يف كت�اب ....ثم اخلالف يف
خمصوص بالقليل الذي ال ُيسكر ،ويشرتط خرب طبيب مسلم،
التداوي
ٌ
أو معرفة املتداوي إن عرف ،ويشرتط أن ال جيد ما يقوم مقامها ،ويعترب
هاذان الرشطان يف تناول سائر األعيان النجسة) (.)33
موضع آخر( :ما يزيل العقل من غري األرشبة ،كالبنج،
ويقول أيض ًا يف
ٍ
ح�رام لكن ال ح�دَّ يف تناوله ،ولو احتيج يف قطع الي�د املتآكلة إىل زوال
خيرج عىل اخللاف يف الت�داوي باخلمر .قلت:
عقل�ه هل جيوز ذل�ك؟ َّ
السكران ومن زال عقله ما
األصح :اجلواز ،وقد سبق يف مسائل طالق َّ
يقتضي اجلزم به ،ولو احت�اج إىل ٍ
دواء يزيل العقل لغرض صحيح جاز
( ((3الفروق للقرايف (. )218/1
( ((3احلاوي الكبري للماوردي (. )178/15
( ((3رو�ضة الطالبني للنووي (. )169/10
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ِّ

تناوله قطع ًا) (.)34
ويقول الرشبيني ..( :أما حتريم الدواء هبا فألنه صىل اهلل عليه وس�لم
ملا ُس ِ�ئل عن التداوي هبا .قال( :إنه ليس بدواء ولكنه داء) ،واملعنى أن
اهلل تعاىل س�لب اخلمر منافعها عندما حرمها ،ويدل هلذا ،قوله صىل اهلل
عليه وس�لم( :إن اهلل مل جيعل ش�فاء أمتي فيام حرم عليها) وهو حممول
على اخلم�ر ،روي أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم ق�ال( :إن اهلل ملا حرم
اخلمرة س�لبها املنافع) وما َّ
دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنام
هو قبل حتريمها ،وإن س�لم بقاء املنفعة فتحريمها مقطوع به ،وحصول
الشفاء هبا مظنون ،فال يقوى عىل إزالة املقطوع به ...تنبيه :حمل اخلالف
يف الت�داوي هب�ا برصفها .أما الرتي�اق املعجون هبا ونحوه مما تس�تهلك
في�ه فيج�وز التداوي ب�ه عند فقد ما يق�وم مقامه مما حيصل ب�ه التداوي
م�ن الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية وب�ول ،ولو كان التداوي
بذلك لتعجيل ش�فاء برشط إخبار طبيب مس�لم عدل بذلك أو معرفته
للتداوي به) (.)35
ويق�ول اب�ن قدامه( :وإن رشهب�ا رصف� ًا أو ممزوجة بيشء يسير ال يروي من

العط�ش ،أو رشهب�ا للتداوي ،مل يبح له ذلك ،وعليه احلد .وقال أبو حنيفة :يباح

رشهبا هلام .وللش�افعية وجه�ان ،كاملذهبني .ووجه ثالث :يب�اح رشهبا للتداوي
دون العطش؛ ألهنا حال رضورة ،فأبيحت فيها ،لدفع الغصة وس�ائر ما يضطر
)( )((3رو�ضة الطالبني للنووي (. )171/10
( ((3مغني املحتاج لل�شربيني (.)518/5
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ِّ

إليه .ولنا ما روى اإلمام أمحد ،بإسناده عن طارق بن سويد ،أنه سأل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وس�لم فقال :إنام أصنعها للدواء .فقال( :إن�ه ليس بدواء ،ولكنه

داء) .وبإس�ناده عن خمارق ،أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم دخل عىل أم س�لمة،
وق�د نب�ذت نبيذ ًا يف ج�رة ،فخرج والنبيذ هي�در ،فقال :ما ه�ذا؟ فقالت :فالنة
اش�تكت بطنها ،فنقع�ت هلا ،فدفعه برجل�ه فكرسه ،وق�ال( :إن اهلل مل جيعل فيام

ح�رم عليكم ش�فاء) وألنه حمرم لعينه ،فلم يبح للت�داوي ،كلحم اخلنزير؛ وألن
الرضورة ال تندفع به فلم يبح ،كالتداوي هبا فيام ال تصلح له) (.)36

ويقول الش�وكاين بعد ذك�ره عدد ًا من نصوص حتري�م اخلمرُ :
(وك ُّلها
حيرم
ُم ِّ
رصحة بأن ما أسكر كثريه فقليله حرام ،وقد َّ
تقرر هبذا أن الشارع مل ّ
وس�مى
ً
حرمها عىل العموم َّ
نوعا خاص ًا من أنواع املس�كر دون نوع ،بل َّ
كل ما يتصف بوصف اإلس�كار مخر ًا فيتناول الن�ص القرآين أعني قوله
تع�اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ املائدة ،كل ما صدق عليه أ َّنه ُم ْس�كر فيكون حتريمه ثابت ًا
الس�نة ،ويؤي�د هذا أن مجاعة من أئمة اللغة
بنص الكتاب ،وبام تواتر من َّ
جزموا بأن اخلمر إنام سميت مخر ًا؛ ملخامرهتا العقل وسرتها له) (.)37
المخدر خمراً
ممزوجة مع غيرها.
الحال الثانية :أن يكون
ً
ِّ

ف�إن كان املخدِّ ر مخ�ر ًا ممزوج ًة ()38م�ع غريها كاملاء وبع�ض الغازات

( ((3املغني البن قدامه (.)162/9
( ((3البحث امل�سفر عن حكم كل م�سكر ومفرت لل�شوكاين (.)102
( ((3للوق ��وف عل ��ى كالم املتقدم�ي�ن م ��ن �أه ��ل العل ��م يف ذل ��ك  ،ومعرفة ر�أيه ��م حول بع�ض تفا�ص ��يل هذه
امل�س�ألة كم�س�ألة ا�ستهالك اخلمر يف غريها من الأدوية واحرتاقها وعجنها واالحتقان بها دون �شربها
واال�ستعاط بها  ..ينظر اخلمر واملخدرات يف الإ�سالم للدكتور� :أحمد فتحي بهن�سي (. )20-18
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ماهيتُ ه ومشروعيته وأحكامه
التخـدير الطبي..
ِّ

الطبيعية بحيث تكون نسبة املواد املضافة غالبة ونسبة املخدر فيها قليلة
ال ُيسكر كثريها.
فإن كان التخدير موضعي ًا فيجوز تناوله واستعامله.
يق�ول الرسخسي( :وإذا اس�تعط الرج�ل باخلمر ،أو اكتح�ل هبا ،أو
اقتطره�ا يف أذن�ه ،أو داوى هب�ا جائف�ة ،أو آمة ،فوص�ل إىل دماغه ،فال
ح�د عليه؛ ألن وج�وب احلد يعتمد رشب اخلمر ،وهو هبذه األفعال ال
يصري شارب ًا ،وليس يف طبعه ما يدعوه إىل هذه األفعال لتقع احلاجة إىل
دواء بخمر ،ول َّته ،أو جعلها أحد أخالط
رشع الزاج�ر عنه ،ولو عجن ٌ
الدواء ،ثم رشهبا ،والدواء هو الغالب ،فال حدَّ عليه ،وإن كانت اخلمر
هي الغالبة ،فإنه حيد؛ ألن املغلوب يصري مستهلك ًا بالغالب إذا كان من
خالف جنسه ،واحلكم للغالب) (.)39
نصه( :يوجد لدينا باملستشفى،
وقد ُس�ئل سماحة الش�يخ ابن باز بام ُّ
وكذلك يف مجيع املستشفيات بعض األدوية التي تستعمل لعالج اآلالم
بع�د العمليات ،وكذلك لعالج اآلالم املختلف�ة ،وهذه األدوية حتتوي
مواد مخُ ِّ�درة ،وأخرى كحولية ٍ
على ٍ
حرج يف
بنس�ب متفاوتة ،فه�ل من
ٍ
اس�تخدامها؟ وإذا كان هنالك حرج رشعي يف استخدامها فهل هنالك
م�ن خطورة إجيابي�ة للنظر فيها وعرضها عىل اجلهات املس�ؤولة لوقف
تداوهلا؟
ٌ
فأج�اب بقول�ه( :األدوي�ة التي حيصل هب�ا ٌ
وختفيف
راحة للمري�ض
( ((3املب�سوط لل�سرخ�سي (. )35/24
40
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ماهيتُ ه ومشروعيته وأحكامه
التخـدير الطبي..
ِّ

للآالم عنه ال ح�رج فيها وال بأس هبا قبل العملية وبعد العملية إال إذا
علم أهنا من يشء ُي ْسكر كثريه فال تستعمل؛ لقوله صىل اهلل عليه وسلم:
(ما أسكر كثريه فقليله حرام) ،أما إذا كانت ال ُتسكر وال ُيسكر كثريها
ولك�ن حيصل هبا بعض التخفي�ف والتخدير لتخفيف اآلالم فال حرج
يف ذلك) (.)40
ويقول الشيخ ابن عثيمني( :مسألة :يوجد يف بعض األدوية والعقاقري
نسبة من الكحولُ ،تعطى للمرىض يف بعض األحيان عند الرضورة ،فام
حكم هذا؟ اجلواب :هذه ال ُتسكر ،ولكنها حيصل هبا يشء من التخدير،
وختفيف اآلالم عىل املريض ،أما أن ُيسكر ُسكر شارب اخلمر فال ،فهي
تش�به البنج الذي حيصل به تعطيل اإلحس�اس بدون أن يش�عر املريض
َّ
باللذة والط�رب ،ومعلوم أن احلكم املعلق بعلة إذا ختلفت العلة ختلف
احلكم ،فام دام احلكم معلق ًا باإلسكار ،وهنا ال إسكار فال حتريم) (.)41
ٍ
س�ؤال للجنة الدائمة بعضوية ٍ
كل من الش�يخ :عبد اهلل بن قعود
ويف
وعب�د اهلل ب�ن غديان وعب�د الرزاق عفيف�ي وعبد العزيز ب�ن باز ..هل
جي�وز العالج باألفيون وغريه م�ن املرشوبات التي توجد هبا نس�بة من
اخلمر كاخلل؟
أجاب�ت بأنه( :ال جيوز التداوي بام حرم اهلل من أفيون أو حشيش�ة أو
ٍ
نس�بة من ذلك يف الدواء
مخر أو نحو ذلك من خمدر أو مس�كر ،ووضع
ال جيوز؛ لكن إن وضعت فيه ومل تصل بالدواء إىل درجة أن يسكر كثريه
( ((4جمموع فتاوى ابن باز (. )18/6
( ((4ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع البن عثيمني (. )302/14
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التخـدير الطبي..
ِّ

جاز التداوي به؛ لعدم تأثر ما أضيف إليه منها ،فكأنه كالعدم ...،وباهلل
التوفيق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم) (.)42
وأم�ا إن كان التخدي�ر كلي ًا فال جيوز تناوله ال حلرمة املخدِّ ر ذاته وإنام
للح�ال التي يؤول إليه�ا املريض وهي زوال عقله إال يف حال الرضورة
كام سبق.
يقول املاوردي( :ما حيل وحيرم من النبات والنبات عىل أربعة أقس�ام... :
والقسم الثالث :ما كان ُمسكر ًا ،وهو عىل ثالثة أرضب ... :والرضب الثاين:
أن ُيسكر ،وال تكون فيه شدة مطربة كالبنج ،فأكله حرام ،وال حد عىل آكله،
وجيوز أن يستعمل يف الدواء عند احلاجة) (.)43
ويقول ش�يخ اإلسلام ابن تيمية( :كل ما يزيل العقل فإنه حيرم أكله
ولو مل يكن ُم ْس�كر ًا كالبنج فإن املسكر جيب فيه احلد وغري املسكر جيب
في�ه التعزير .وأما قليل احلشيش�ة املس�كرة فحرام عن�د مجاهري العلامء
كس�ائر القليل من املس�كرات وق�ول النبي صىل اهلل عليه وس�لم( :كل
مس�كر مخ�ر وكل مخر حرام) يتناول ما ُيس�كر .وال ف�رق بني أن يكون
املس�كر مأك�و ً
ً
مرشوب�ا ؛ أو جام�د ًا أو مائع ًا .فل�و اصطبغ كاخلمر
ال أو
كان حرام ًا ولو أماع احلشيش�ة ورشهبا كان حرام ًا .ونبينا صىل اهلل عليه
وس�لم بع�ث بجوامع الكلم فإذا ق�ال كلم ًة جامع ًة كان�ت عامة يف كل
م�ا يدخل يف لفظها ومعناها س�واء كانت األعي�ان موجودة يف زمانه أو
( ((4فت ��اوى اللجن ��ة الدئم ��ة ( )22/25الفت ��وى رق ��م  ، 3201 :وينظ ��ر مثله ��ا �أي�ض� �اً الفت ��وى رق ��م 3115:
( ، )18/25والفتوى رقم . )13/25( 3163:
( ((4احلاوي الكبري للماوردي (. )178/15
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التخـدير الطبي..
ِّ

مكانه أو مل تكن)(.)44
وخالصة ما تقدم ذكره يف هذا املطلب يتضح فيام ييل:
ِّ
أن
املخ�در إذا كان مخر ًا صرِ ْ ف ًة فال جيوز تناوله واس�تخدامه س�واء يف
التخدير الكيل أو املوضعي إال يف حال الرضورة.

أن املخدِّ ر إذا كان مخر ًا ممزوج ًة مع غريها فيجوز استعامله يف التخدير املوضعي

فق�ط ،أما التخدير الكيل فال جيوز إال يف ح�ال الرضورة وذلك ال حلرمة املخدِّ ر

ذاته وإنام للحال التي يؤول إليها املريض وهي زوال عقله.
(وقد وضع الفقهاء قيود ًا عدة جلواز التداوي باملواد املخدرة أو الستعامهلا يف
العمليات اجلراحية وهي كالتايل:

 -1أن يق�رر الت�داوي هب�ذه املواد أو بال�دواء املش�تمل عليها طبيب
ع�دل ،أمين صادق حاذق بالط�ب عارف به ،وبع�ض الفقهاء – كابن
حجر اهليثمى – يشرتط قول طبيبني عدلني :بأنه ال ينفع يف هذا املرض
إال ه�ذا ال�دواء ،أو أن يع�رف املري�ض أن�ه ال ينفع مع مرض�ه إال هذا
الدواء اعتامدا عىل جتربة سابقة له مع هذا املرض.
 -2أال يك�ون ثمة دواء مباح يقوم مق�ام الدواء املتخذ من هذه املواد
يف الت�داوي ب�ه من املرض ،ومل يمكن اس�تعامل م�ادة مباحة يف إحداث
التنوي�م للمريض ،أو قطع دائرة اإلحس�اس باألمل أثن�اء إجراء العملية
اجلراحية له أو بعدها غري املادة املتخذة من املركبات السابقة.
 -3أن يكون الدواء املتخذ من هذه املواد رضوريا للمريض ،بحيث
( ((4جمموع فتاوى ابن تيمية (. )205/34
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التخـدير الطبي..
ِّ

إذا مل يتناوله هلك أو أصيب برضر بينِّ .
 -4أن يكون الغالب من استعامل الدواء أو املخدر أو املسكن املتخذ
منها السالمة.
 -5أن يقترص املريض عىل تناول املقدار الذي تندفع به حال الرضورة
أو احلاجة التي دعت إىل استعامله.
-6أال يك�ون هذا املري�ض طالب ًا رش ًا يف تناوله الدواء املتخذ من هذه
املواد ،وال متجاوز ًا حدا من حدود اهلل تعاىل) (.)45
المطلب الخامس :ضابط النوعية والقدر والطريقة في التخدير

ٍ
نس�بة معينة من املخدِّ ر،
حيتاج املريض لتخديره يف اجلراحة الطبية إىل
وهذه النس�بة ختتلف م�ن حيث القدر والكمية حس�ب اختالف نوعية
اجلراحة املطلوبة من حيث سطحيتها وعمقها.
الس�ن وجراح�ة العني إىل ختدي ٍر
فعىل س�بيل املثال حيتاج الطبيب يف نزع ِّ
موضعي ،بينام حيتاج يف عملية فتح القلب وزراعة الكىل مث ً
ال إىل ختدي ٍر كيل.
مبني عىل
وإذا كان األص�ل يف اس�تعامل التخدي�ر ه�و التحريم ،وأن اجل�واز ٌ
وجود الرضورة واحلاجة فإن ذلك اجلواز ينبغي أن يقيد بقدر احلاجة املطلوبة،
ويبق�ى الزائ�د عىل القدر املحتاج إليه عىل األصل وهو حرمة اس�تعامله ،وذلك
( ((4حك ��م الت ��داوي باملحرم ��ات للدكتور  /عب ��د الفتاح حممود �إدري� ��س ( ، )145 -144وينظر فتح القدير
والعناية ( ،)272/2رد املحتار ( ،)305/5حا�شية الد�سوقى (� ، )149/1شرح اخلر�شى وحا�شية العدوى
( ،)261/2( ،)186/1املجموع ( ، ) 37/9( ،)286 /2الزواجر ( ،)220/1مغنى املحتاج ( ،)188/4كفاية
الأخي ��ار ( ،)106/1ك�ش ��اف القناع ( ،)501/1جامع العلوم واحلك ��م (� ،)398أحكام القر�آن البن العربي
(.)57/1
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ِّ

للقاعدة الرشعية :ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها (.)46
وبناء عىل ذلك ،فإنه جيب عىل الطبيب املخدِّ ر أن حيدِّ د النسبة املطلوبة
لتخدي�ر املريض حس�ب احلاجة ،وال جي�وز له أن يزي�د عليها إال بقدر
الضرورة ،فإذا كان�ت اجلراحة الطبية م�ن النوع ال�ذي ُيمكن إجراؤه
بتخدي�ر املري�ض ختدي�ر ًا موضعي ًا فإنه ال جي�وز له أن يع�دل إىل ختديره
ختدير ًا كلي ًا إال إذا ُو ِجدت الرضورة الداعية إىل ذلك.
وق�د اعتنت املص�ادر التي تكلمت ع�ن التخدير يف اجلراح�ة الطبية
ببيان النس�ب وحتديد قدرها حسب احلاجة ،ويعترب هذا التحديد الذي
درج أه�ل اخلربة واملعرفة عىل اعتباره مرجع ًا للطبيب املخدِّ ر وال جيوز
خاصة وأن املواد املخدِّ رة
له العدول عنه عىل وجه املخاطرة والتجربةَّ ،
تعترب مواد س�ام ًة ،ولذلك يقول بع�ض املختصني يف التخدير اجلراحي
عند بيان�ه ملهمة التخدير (:إن َّ
َّ
وتذكر بأنك
س�امة،
كل املخدرات مواد َّ
تس�مم ش�خص ًا ،ال أن تقتله
عندم�ا تق�وم بعملي�ة ختدير فإنك تقرر أن ِّ
لذلك ِ
أعط أقل كمية ممكنة .)47( )..
ويقول غريه( :أما درجة حتمل األشخاص للمواد املخدرة املوضعية،
فم�ن الثاب�ت أن أغلب األش�خاص يتحملوهنا بس�هولة تام�ة ،بينام ال
يتحملها آخرون ،وهذا التحس�س من املخ�درات املوضعية له حماذيره
اخلط�رة التي قد تكون مميتة يف بعض احلاالت لذلك جيب أال تس�تعمل
( ((4ينظر الأ�شباه والنظائر البن جنيم ( ، )86الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي (. )84
( ((4التخدير لغوردون �أو�ستلر  ،روجر براي�س �سميث (. )7
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ِّ

ه�ذه األدوية الس�امة اعتباط� ًا ودون متيي�ز ،بل جيب التأك�د من درجة
حتسس املرىض منها قبل حقنها) (.)48
وأما ضابط الطريقة فإنه ال جيوز للمخدِّ ر أن خيتار طريقة أشدَّ رضر ًا
م�ن غريه�ا متى م�ا أمكن التخ�در بالطريق�ة التي هي أق�ل منها رضر ًا
وأكث�ر أمان ًا ملا يف تقدي�م الطريقة املرضة من تعري�ض املريض لعواقبها
السيئة دون حاجة موجبة لذلك.
وكذل�ك ال جيوز ل�ه أن يعدل إىل التخدير عن طري�ق العورة  -فتحة
الشرج  -متى أمكن التخدير عن طريق الوريد ونحوه؛ ألن العورة ال
يستباح كشفها إال عند احلاجة ،ومتى وجد طريق ًا بدي ً
ال عنها فإن احلاجة
منتفي�ة ما مل يكن ذلك البديل يتع�ذر التخدير عن طريقه أو يرتتب عىل
التخدير عن طريقه رضر أعظم من رضر التخدير عن طريق العورة(.)49
بالمخدر
المبحث األول /األحكام المتعلقة
ِّ

وفيه مطلبان:
المخدر:
المطلب األول /الشروط الواجب توافرها في
ِّ

ُيعتبر طبيب التخدير يف الوقت املع�ارص أحد ركائز املنظومة الطبية،
وال ُيمك�ن االس�تغناء عن�ه يف اجلراح�ة الطبي�ة وال س�يام يف العمليات
( ((4التخدير املو�ضعي للدكتور �:شفيق الأيوبي (. )137
�رف ي�س�ي�ر
(� ((4أحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور :حممد املختار ال�ش ��نقيطي بت�ص � ٍ
(.)282
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ِّ

اجلراحية الكبرية ،إال أنه مع ذلك ٌ
برش يعرتيه ما يعرتي البرش من اخلطأ
والتقصير؛ ولذلك ذك�ر أهل العلم رشوط ًا ينبغ�ي توافرها يف الطبيب
خاصة ومن ذلك:
عامة ويف طبيب التخدير َّ
 -1أن يك�ون طبي�ب التخدير عىل معرفة ودراي�ة تامة بأصول مهنته
وال يكفي أن تكون له شهرة ال تستند إىل خربة حقيقية.
 -2أن يقوم بعمله طبق ًا لألصول الفنية التي يقرها ِّ
أطباء التخدير.
-3أن يأيت الفعل بقصد العالج وبحسن نية.
-4أن يأذن له املريض أو من يقوم مقامه (.)50
المخدر
المطلب الثاني :ضمان الخطأ الناتج عن فعل
ِّ

الطبي�ب املخدِّ ر أح�د أفراد الفري�ق اجلراحي ،وهو املس�ؤول األول
ع�ن إجراءات التخدي�ر واإلنعاش ومهمت�ه تبدأ قب�ل العملية ،وذلك
بمراجع�ة مل�ف املريض ،ودراس�ة حالت�ه ،ومعرفة طبيع�ة علته ،حتى
يس�تطيع معرف�ة إذا كان املري�ض يتحم�ل التخدي�ر أو ال فيخت�ار نوع
املخدِّ ر املناس�ب للحالة ،وطريقة التخدير املناس�بة لن�وع العملية ،وال
تقف مهمته عند التخدير وحده بل هو مسؤول عن إنعاش املريض من
أث�ر التخدير بعد العملية ،ويبقى مس�ؤو ً
ال عن املري�ض حتى زوال أثر
التخدير عنه.
( ((5ينظ ��ر بدائ ��ع ال�ص ��نائع ( )305/7وال�ش ��رح ال�ص ��غري ( )47/4بداي ��ة املجته ��د ( )349/2نهاية املحتاج
( )2/8املغني ( )298/5وم�س� ��ؤولية الطبيب بني الفقه والقانون حل�س ��ان با�شا وحممد البار () 57-56
 ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي عبد القادر عودة (.)524 /1
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ِّ

ويتحمل الطبيب املخدِّ ر مع الفريق الطبي املساعد له مسؤولية رعاية
ُح ْر َم ِ
�ة املري�ض أثناء فقدان�ه للوعي ،فعليه أن حيول دون كش�ف عورة
مس�ها دون رضورة ،أو اخلل�وة املحرمة باملريض أو املريضة
املريض أو ِّ
ونحو ذلك من األمور التي هي من حقوق املريض أو من ُح ُرماته.
وعىل الطبيب املخدِّ ر مراقبة املريض طوال فرتة العملية؛ ليحول دون
أية أرضار ،وتاليف ِ
حصول ِ
ِ
جراء التخدير،
أية مضاعفات قد حتصل من َّ
اجلراح بالتطورات التي قد تطرأ عىل املريض أثناء العملية،
وعليه إخبار َّ
فتهدد حياته باهلالك أو هتدد بحصول مضاعفات س�يئة ،ليتخذ اجلراح
اإلجراء الالزم يف الوقت املناسب ،حسب األعراف الطبية.
ِّ
املخ�در ال خيتلف عن ضامن
وضامن اخلط�أ الناتج عن عمل الطبيب
اخلطأ الناتج عن عمل الطبيب عامة ،فإنه إذا بذل جهده َّ
وس�خر علمه
ألي رض ٍر أو ٍ
تلف أو موت قد
حسب األعراف الطبية فهو غري ضامن ِّ
ينتج عن ختديره للمريض ،أما إذا قصرَّ أو أمهل أو أقدم عىل ٍ
عمل طبي
غير مأذون فيه ،فإنه يضمن ما يرتتب على فعله من رضر وهذا بإمجاع
أهل العلم (.)51
وممن حكى اإلمجاع ابن رشد؛ إ ْذ يقول يف تضمني الطبيب( :وأمجعوا
عىل أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية) (.)52
بت�صرف ي�سري
(� ((5أحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها للدكتور  :حممد املختار ال�شنقيطي
ٍ
( ، )518وينظ ��ر �أح ��كام التخدي ��ر الطب ��ي للظاف ��ري  ،وحا�ش ��ية اب ��ن عابدي ��ن ( ، ) 69 – 68 /6تبي�ي�ن
احلقائق للزيلعي ( ، )137/5بدائع ال�ص ��نائع ( )305/7تب�ص ��رة احلكام ( )243/4نهاية املحتاج ()2/8
املغني ( )298/5الطب النبوي البن القيم (.)209
( ((5بداية املجتهد (.)741/2
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ِّ

روى عب�داهلل ب�ن عم�رو بن الع�اص ريض اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه
طبب وال ُيعلم منه ِط ٌب فهو ضامن) (.)53
وسلم قال( :من َت َّ

ٍ
خالف يف ذلك فقد قال( :ال أعلم خالف ًا يف
وقد نفى اخلطايب وجود
املعالج إذا تعدَّ ى فتلف املريض كان ضامن ًا) (.)54
يق�ول اب�ن القيم( :ف�إذا تعاطى – الطبيب ِ -ع ْل�م الطب وعمله ومل
يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله عىل إتالف األنفس ،وأقدم بالتهور
غ�رر بالعلي�ل فيلزمه الضمان لذلك وهذا
على م�ا مل يعلمه فيكون قد َّ
إمجاع من أهل العلم) (.)55
ٌ
بالمخدر
المبحث الثاني /األحكام المتعلقة
َّ

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول /حقوق المريض خالل فترة التخدير:

تقتضي طبيعة عمل الطبيب أن َّ
خيتص هبا املريض،
يطلع على أرسا ٍر ُّ
وال حيب أن َّ
يطلع عليها أحد غريه.
وم�ن ه�ذه األرسار م�ا تتعل�ق باملرض نفس�ه ،كأم�راض مدمن�ي املخدرات

(� ((5أخرجه �أبوداود يف كتاب الديات باب فيمن تطبب بغري علم ف�أعنت برقم  ، )710/4( 4586والن�سائي
يف كتاب الق�س ��امة باب �ص ��فة �ش ��به العمد وعلى من دية الأجنة  ،و�شبه العمد برقم )53-52/8( 4831:
 ،واب ��ن ماج ��ه يف كت ��اب الطب باب من تطبب ومل ُيعلم منه طب برقم  ، )1148/2( 3466 :واحلاكم يف
ٌ
حديث �ص ��حيح الإ�س ��ناد ومل ُيخرجاه ووافقه الذهبي ()212/4
امل�س ��تدرك يف كتاب الطب ،وقـال :هذا
وح�س ��نه الألباين  ،وقال بعد �أن �س ��اق طريقاً �آخر له ( :احلديث ح�س ��ن مبجموع الطريقني) �سل�س ��لة
َّ ،
الأحاديث ال�صحيحة برقم.)226/2( 635 :
( ((5معامل ال�سنن (.)35/4
( ((5الطب النبوي البن القيم (.)139
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ِّ

واملس�كرات ،أو يكتش�فها الطبيب أثناء فحصه للمريض ،كاألمراض اجلنس�ية
ْ
أو العيوب اخللقية.

وملعرفة حكم إفشاء هذه األرسار ال خيلو األمر من حالني:
األمر األول:
ما ال تدعو الرضورة لكشفه من العورات واملعايص.
األمر الثاين:
ما تدعو الرضورة لكشفه من العورات واملعايص:
فإن كان األمر مما ال تدعو الرضورة لكشفه من العورات واملعايص
فالواج�ب عىل الطبيب حف�ظ األمانة التي اس�تودعه إياها مريضه،
رس مريضه قال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
وال جيوز له كش�ف ُّ
ﮂ ﮃﭼ املؤمنون (.)56
يقول ابن احلاج( :وينبغي أن يكون أمين ًا عىل أرسار املرىض فال ُيطلع
أح�د ًا على ما ذكره املريض ،إ ْذ إنه مل يأذن ل�ه يف إطالع غريه عىل ذلك،
ولو أذن فال ينبغي أن يفعل ذلك معه) (.)57
الستر
الستر ،فلعل ِّ
فيجب عىل الطبيب أن ُيس�بل عىل املريض ثوب ِّ
علي�ه يدفع�ه إىل التوبة إىل اهلل وهج�ران املعايص ،وعلي�ه أن ِّ
يوضح له
خماطر املعايص عىل صحته وعىل آخرته بأسلوب املحب املشفق.
يق�ول أبو بكر بن الع�ريب( :من َّ
رجل يف ٍ
اطلع عىل ٍ
فعل يوجب احلد،
اس�تحب له أن يستر عليه وال يفضحه ،إبقا ًء عىل الفاعل وعىل القائل.
َّ
(� ((5سورة امل�ؤمنون �آية (.)8
( ((5املدخل البن احلاج (.)143/4
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ِّ

فأما الفاعل فلع َّله إذا ُوعظ مل َي ِز ْد ،وال تشيع الفاحشة .وأما القائل فعىل
تو َّجه عليه احلد إن كان قذف ًا ،واألدب إن
نفسه أبقى؛ ألنه إن ذكر ذلك َ
كان من سائر املعايص)(.)58
السرت املندوب إليه هنا ،فاملراد به السرت
ويقول اإلمام النووي( :وأما ِّ
عىل ذوي اهليئات ونحوهم ،ممن ليس هو معروف ًا باألذى والفساد)(. )59
فم�ن مل يش�تهر باألذى والفس�اد ،ومل َ
الستر عليه حصول
خي�ش من ِّ
والسرت عليه.
مفسدة فال بدَّ من حفظ ِّ
رسه ِّ
أما ما تدعو الرضورة لكشفه من العورات واملعايص:
رس املريض إذا كان ممن اشتهر فسقه وعصيانه،
فللطبيب أن يكش�ف َّ
وتك�رر زجره ومل يتعظ ،وكان داعي ًة إىل الفس�اد والفجور( .وقد ُس�ئِل
اإلمام أمحد عن الرجل يعلم منه الفجور أخيرب به؟ فقال :بل يسرت عليه،
ٍ
فحينئذ جيب
إال أن يك�ون داعي�ة) ( ،)60أي داعية إىل الفس�اد والفجور،
اإلبالغ عنه ،وكش�ف أمره ،وحتذير الناس منه ،وينبغي إبالغ ويل األمر
ع�ن الفارين م�ن مرتكب�ي اجلرائم ،الذين خيش�ى م�ن تركهم حصول
الرضر العام.
ٍ
بمرض جنيس
وم�ن واجب الطبيب إذا حتقق من إصابة أحد املرىض
أن ُيطل�ع والدي�ه أو أحدمها إذا وافق املريض عىل ذلك ،ويقوم الطبيب
( ((5عار�ضة الأحوذي (.)198/6
(� ((5شرح النووي على م�سلم (.)35/16
( ((6الآداب ال�شرعية البن مفلح (.)263/1
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ِّ

بإفهام مريضه ٍ
رس مرضه ألحد والديه (.)61
برفق بوجوب إفشاء ِّ
وقد ج�اء يف كتاب (أخالقي�ات مهنة الطبيب) ال�ذي أصدرته اهليئة
السعودية للتخصصات الصحية:
(اطلاع الطبي�ب عىل أرسار املريض ال يبيح له كش�ف هذه األرسار
والتحدث عنها بام يؤدي إىل إفشائها إال يف احلاالت االستثنائية التالية:
 -1إذا كان اإلفش�اء لذوي املريض أو لغريهم مفيد ًا لعالجه ،أو فيه
محاية للمخالطني له من اإلصابة باملرض مثل األمراض املعدية أو إدمان
املخدرات ،ويف هذه احلالة يقترص اإلخبار عىل من يمكن أن يضار.
ٍ
ٌ
ٌ
مفسدة
راجحة للمجتمع ،أو دفع
مصلحة
 -2إذا ترتب عىل اإلفشاء
عنه ،ويكون التبليغ للجهات الرسمية املختصة ،وأمثلة ذلك ما ييل:
 اإلبلاغ ع�ن وف�اة نامج�ة ع�ن ح�ادث جنائ�ي ،أو للحيلولة دونارتكاب جريمة.
 التبليغ عن األمراض السارية أو املعدية. إذا ُط ِلب منه ذلك من ٍجهة قضائية.
 دفع هتمة موجهة إىل الطبيب من املريض أو ذويه تتعلق بكفاءته أوكيفية ممارسته ملهنته عىل أن يكون اإلفشاء أمام اجلهات الرسمية.
 -3اإلفضاء لغرض التعليم:
ُيمكن للطبيب إفشاء بعض أرسار املريض إذا دعت احلاجة إىل ذلك
من أجل تعليم األطباء أو أعضاء الفريق الطبي اآلخرين.
( ((6ينظر الطبابة �أخالقيات و�سلوك للدكتور :عبد اجل َّبار دية (. )65 – 64
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ُيمك�ن للطبيب تصوير بعض أجزاء جس�م املري�ض لغرض طبي أو
تعليمي بعد استئذانه يف ذلك ،رشيطة أال يكون يف هذا التصوير ما يدل
عىل ش�خصية املريض ،وكش�ف هويته .وإذا دع�ت احلاجة إىل تصوير
الوج�ه ألغراض التعليم فيجب أخذ موافقة خطية ،وأن ُت َّ
غطى العينان
إال للرضورة العلمية (.)62
المخدر العقلية
المطلب الثاني /أثر التخدير على تصرفات
َّ

وفيه مخسة فروع.)63( :
المخدر
الفرع األول :أثر التخدير على طهارة
َّ

ال خلاف بين الفقه�اء يف انتقاض طه�ارة املريض عند اس�تخدامه
ً
تيمما كام ه�و احلال يف املغم�ى علي�ه ،وعليه فإن
للمخ�دِّ ر وض�وء ًا أو
الواجب عليه عند إفاقته استئناف الطهارة (.)64
يق�ول ابن قدام�ه( :زوال العقل على رضبني :نوم ،وغيره فأما غري
والس�كر وما أش�بهه من األدوي�ة املزيلة
الن�وم ،وه�و اجلنون واإلغامء ُّ
للعق�ل ،فينقض الوضوء يسيره وكثيره إمجاع ًا ،قال اب�ن املنذر :أمجع
( ((6الهيئة ال�س ��عودية للتخ�ص�ص ��ات ال�صحية � :أخالقيات مهنة الطب ( ، )11وينظر م�س�ؤولية الطبيب
بني الفقه والقانون للدكتور ح�سان با�شا وحمـــمد البـــار (. ) 74 – 72
(� ((6أن ِّب ��ه هن ��ا �إل ��ى �أمري ��ن :الأول� :أن جمي ��ع امل�س ��ائل التي �س� ��أذكرها يف ه ��ذا ملطلب ت�س ��ري على املخدَّر
تخدي ��راً كلياً ال مو�ض ��عياً .الث ��اينُ :يخ ِّرج �أهل العلم الأح ��كام املتعلقة بالتخدير عل ��ى �أحكام الإغماء،
وم ��ن ه ��ذا الب ��اب �س ��يكون احلديث عن امل�س ��ائل املتعلق ��ة ب�أثر التخدير على ت�ص ��رفات املخ ��در الفعلية
والقولية من خالل ما ذكره �أهل العلم عن �أحكام الإغماء.
( ((6ينظر حا�شية ابن عابدين ( )169/1وال�شرح الكبري للد�سوقي ( )158/1واملغني (. )128/1
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ِّ

العلامء عىل وجوب الوضوء عىل املغمى عليه؛ وألن هؤالء ِح ُّسهم أبعد
�س النائم ،بدليل أهنم ال ينتبهون باالنتب�اه ،ففي إجياب الوضوء
من ِح ِّ
عىل النائم تنبيه عىل وجوبه بام هو آكد منه) (.)65
المخدر:
الفرع الثاني :أثر التخدير على صالة
َّ

اختل�ف أه�ل العلم يف حكم قض�اء املغمى عليه الصلاة الفائتة بعد
إفاقته عىل ثالثة أقوال (:)66
الق�ول األول :لي�س عىل املغمى علي�ه قضاء الصلاة إال أن يفيق يف
ٍ
جزء من وقتها.
وهذا قول املالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة (.)67
القول الثاين :إن ُأغمي عليه مخس صلوات قضاها ،وإن زادت سقط
فرض القضاء يف الكل.
وهذا قول احلنفية (.)68
القول الثالث :يقيض املغمى عليه مجيع الصلوات التي كانت يف حال
إغامئه (.)69
( ((6املغني البن قدامه (.)128/1
( ((6هذه امل�س� ��ألة :يذكرها الفقهاء رحمهم اهلل عند حكم ق�ض ��اء �ص�ل�اة من زال عقله بجنونٍ �أو �إغما ٍء �أو
مر�ض �أو ب�سببٍ مباح.
ٍ
( ((6ينظر حا�شية الد�سوقي ( )182/1واملجموع للنووي ( )7/3والإن�صاف (. )390/1
( ((6بدائع ال�صنائع (.)246/1
( ((6ينظر املغني ( )400/1والإن�صاف (. )390/1
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وهو املش�هور عند احلنابلة وبه أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء ( ،)70وابن
عثيمني(.)71
دليل القول األول:

م�ا رواه الدارقطني والبيهقي عن عائش�ة ريض اهلل عنها أهنا س�ألت
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم عن الرجل ُيغمى عليه فيرتك الصالة
فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :ليس بيشء من ذلك قضاء ،إال
أن ُيغمى عليه يف وقت صالة فيفيق يف وقتها فيصليها)(.)72
وجه الداللة:
ه�ذا احلدي�ث ظاه�ر يف أن املغمى علي�ه يقيض الصالة الت�ي أفاق يف
وقتها فقط دون ما عداها (.)73
نوقش هذا احلديث:
بأنه ضعيف فال تقوم به حجة (.)74
( ((7فتاوى اللجنة (.)78/8
ٌ
تفريق َي ْح ُ�س ُن ذكره
( ((7ال�ش ��رح املمتع ( ،)19/2وجمموع فتاوى ور�س ��ائل ابن عثيمني ( )16/12ولل�ش ��يخ
�إ ْذ يقول( :و�أما من زال عقله ب�إغماء من مر�ض ونحوه ف�إنه ال جتب عليه ال�صالة على قول �أكرث �أهل
العل ��م ،ف� ��إذا �أغمى على املري�ض ملدة يوم �أو يومني فال ق�ض ��اء عليه ،لأن ��ه لي�س له عقل  ...هذا �إذا كان
الإغماء بغري �س ��بب� ،أما �إذا كان الإغماء ب�س ��بب منه كالذي �أُغمي عليه من البنج ونحوه ف�إنه يق�ض ��ي
ال�صالة التي مرت عليه وهو حال الغيبوبة ).
(� ((7أخرجه الدارقطني يف كتاب اجلنائز باب الرجل ُيغمى عليه وقد جاء وقت ال�صالة هل يق�ض �أم ال؟
برقم  )452/2(1860 :والبيهقي يف كتاب ال�صالة باب املغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتني فال يكون
عليه ق�ضا�ؤهما برقم . )571/1( 1820:
( ((7ينظر حا�شية الد�سوقي ( )182/1واملجموع (. )7/3
ن�ص ��بِ الراية ع ��ن هذا احلديث:
يف
الزيلعي
�ال
�
( ((7ق ��ال البيهق ��ي  ( :يف �إ�س ��ناده �ض ��عف ) ( ، )570/1وق
ْ
(وهو �ض � ٌ
�عيف جداً) ( )177/2وقال ابن قدامه يف املغني عن هذا احلديث �إنه( :باطل يرويه احلاكم
بن �سعد ،وقد نهى �أحمد  -رحمه اهلل  ،-عن حديثه ،و�ض َّعفه ابن املبارك ،وقال البخاري :تركوه .ويف
�إ�سناده خارجة بن م�صعب) (.)290/1
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استدلوا أيض ًا ببعض اآلثار عن الصحابة ومنها:
�ن ُع َم َرَ ،أ َّن ُه ُأ ْغ ِم َي َع َل ْي ِ
(ع ِن ا ْب ِ
�ه َأ َّيا ًما َف َأ َعا َد
ما أخرجه ابن أيب ش�يبةَ :
اق ِف ِ
َصلاَ َة َي ْو ِم ِه ا َّل ِذي َأ َف َ
يهَ ،ولمَ ْ ُي ِعدْ َش ْيئًا ممِ َّا َم ىَض).
َ ُ
�ي َع َل ْي ِ
�ه ُّ
�ن َعَّم�اَّ ِر ْب ِ
�ر َوا ْل َعْص�رْ َ َوالمْ َغْ ِر َب
َ
و(ع ْ
الظ ْه َ
�ن َياسرِ ٍ  ،أ َّن ُ�ه أ ْغ ِم َ
َوا ْل ِع َشا َءَ ،ف َأ َف َ
اق فيِ َب ْع ِ
اه َّن).
ض ال َّل ْي ِل َف َق َض ُ
اس :ا َّل ِ�ذي ُيغْ َمى َع َل ْي ِه َأ َّيا ًما لاَ
وع�ن
ٍ
وكيع قالَ :
(وا َّل ِذي َي ْأ ُخ ُذ بِ ِه ال َّن ُ
اق ِف ِ
َي ْقِض�يِ إِلاَّ َصلاَ َة َي ْو ِم ِه ا َّل ِذي َأ َف َ
ي�ه ِمث ُْل الحْ َ ائِ ِ
ضَ ،وا َّل ِذي ُيغْ َمى َع َل ْي ِه
َي ْو ٌم َو ِ
احدٌ َي ْقضيِ َصلاَ َة َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم) (.)75
دليل القول الثاني:

قالوا إن قضاء مخس صلوات ال مش�قة في�ه النعدام احلرج أما ما زاد
عن ذلــــك فإنه حيرج يف القضاء لدخول العبادة يف حد التكرار (.)76
دليل القول الثالث:
م�ا روي أن عمار ًا ُغشيِ علي�ه أيام ًا ال يصيل ،ثم اس�تفاق بعد ثالث،
فقال :هل صليت؟ فقيل :ما صليت منذ ثالث فقال :أعطوين وضوء ًا،
فتوضأ ثم صىل تلك الليلة (.)77
يق�ول ابن قدامه( :ومجلة ذلك أن املغمى عليه حكمه حكم النائم ،ال يس�قط

عنه قضاء يشء من الواجبات التي جيب قضاؤها عىل النائم؛ كالصالة والصيام.
وقال مالك ،والش�افعي :ال يلزمه قض�اء الصالة إال أن يفيق يف جزء من وقتها؛

( ((7م�صنف ابن �أبي �شيبة (.)72/2
( ((7ينظر بدائع ال�صنائع (.)246/1
( ((7م�صنف ابن �أبي �شيبة (.)190/3
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ألن عائشة سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الرجل ُيغمى عليه ،فيرتك

الصلاة ،فقال رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وس�لم( :ليس من ذلك قض�اء إال أن
ُيغم�ى عليه ،فيفي�ق يف وقتها ،فيصليها) .وقال أبو حنيف�ة :إن ُأغمي عليه مخس
صلوات قضاها ،وإن زادت س�قط ف�رض القضاء يف الكل؛ ألن ذلك يدخل يف
التكرار ،فأس�قط القضاء ،كاجلن�ون .ولنا ما روي ،أن عامر ًا ُغشي عليه أيام ًا ال

يصيل ،ثم اس�تفاق بعد ثالث ،فقال :هل صليت؟ فقيل :ما صليت منذ ثالث.
فق�ال :أعطوين وضوء ًا ،فتوضأ ،ثم صىل تلك الليلة وروى أبو جملز ،أن س�مرة

بن جندب ،قال :املغمى عليه  -يرتك الصالة ،أو فيرتك الصالة  -يصيل مع كل
صالة صالة مثلها قال :قال عمران :زعم ،ولكن ليصلهن مجيع ًا .وروى األثرم

هذين احلديثني يف سننه .وهذا فعل الصحابة وقوهلم ،وال نعرف هلم خمالف ًا ،فكان
إمجاع ًا .وألن اإلغامء ال يسقط فرض الصيام ،وال يؤثر يف استحقاق الوالية عىل

املغمى عليه ،فأش�به النوم .فأما حديثهم فباطل يرويه احلاكم بن سعد ،وقد هنى

أمحد  -رمحه اهلل  ،-عن حديثه ،وضعفه ابن املبارك ،وقال البخاري :تركوه .ويف
إسناده خارجة بن مصعب ،وال يصح قياسه عىل املجنون؛ ألن املجنون تتطاول
مدته غالبا ،وقد رفع القلم عنه ،وال يلزمه صيام ،وال يشء من أحكام التكليف،
وتثبت الوالية عليه ،وال جيوز عىل األنبياء  -عليهم السالم  ،-واإلغامء بخالفه،

وما ال يؤثر يف إسقاط اخلمس ال يؤثر يف إسقاط الزائد عليها ،كالنوم) (.)78
الترجيح:

يظه�ر مما تقدم رجحان القول الث�اين ،إال أن تقييده بخمس صلوات

( ((7املغني (.)51/2

مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 77ربيع اآلخر  1438هـ

57
12

ماهيتُ ه ومشروعيته وأحكامه
التخـدير الطبي..
ِّ

مس�ألة فيه�ا نظر ،ولو قي�ل بالتفريق بني اإلغامء ال�ذي تطول مدته من
عدم�ه ل�كان أظهر ،ذلك أن�ه ُيوجد من يمكث حتت تأثير املخدر مدة
أربع�ة أي�ام فأكث�ر ،وإجياب قض�اء الصالة على مثل ه�ؤالء فيه جرح
ومشقة تتناىف مع قواعد الرشيعة النافية للجرح واهلل أعلم (.)79
المخدر:
الفرع الثالث :أثر التخدير على صيام
ّ

أمج�ع الفقهاء عىل إن اإلغامء ال ُيس�قط قضاء الصيام ،فلو ُأغمي عىل
ٍ
شخص مجيع الشهر ،ثم أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء.
واستدلوا عىل ذلك:
عذر يف تأخري الصوم إىل زواله ال يف إسقاطه؛ ألن سقوطه
بأن اإلغامء ٌ
يكون بزوال األهلية أو باحلرج ،وال تزول األهلية به وال يتحقق احلرج
ب�ه؛ ألن احل�رج إنام يتحقق فيما يكثر وجوده ،وامت�داده يف حق الصوم
نادر(.)80
وقد ذكر الفقهاء هنا بعض املسائل املتعلقة هبذا احلكم ومن ذلك:
أ -إذا نوى اإلنسان الصوم من الليل ُفأغمي عليه قبل طلوع الفجر،
فلم يفق حتى غربت الشمس عىل قولني ألهل العلم.
يصح صومه.
القول األول :ال ُّ
( ((7غاي ��ة امل ��رام �ش ��رح مغني ذوي الأفهام لل�ش ��يخ عبد املح�س ��ن العبي ��كان ( ، )29/3وهذ اختيار �س ��ماحة
ال�ش ��يخ اب ��ن ب ��از ينظ ��ر فتاوى نور عل ��ى الدرب جم ��ع الدكتور :حمم ��د ال�ش ��ويعر ( ، )179/7وبه �أفتت
اللجنة الدائمة بالفتوى رقم .)400/14( 9694 :
( ((8ينظر حا�شية الد�سوقي ( )182/1واملجموع ( )7/3واملغني (.)400/1
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وبه قال الشافعيه واحلنابلة(.)81
يصح صومه.
القول الثاينُّ :
وبه قال أبو حنيفة( )82واختاره ابن قايض اجلبل من احلنابلة (.)83
دليل القول األول:
قال�وا إن الصوم هو اإلمس�اك م�ع النية والنبي صىل اهلل عليه وس�لم
يق�ولُّ :
(كل عم�ل اب�ن آدم ل�ه إال الصوم فإن�ه يل وأنا أج�زي به ،يدع
طعامه ورشابه من أجيل)(.)84
وجه الداللة:
قالوا فإذا كان مغمى عليه فال يضاف اإلمساك إليه فلم جيزه.
دليل القول الثاين:
صحت ،وزوال االستشعار بعد ذلك ،ال يمنع صحة
قالوا إن النية قد َّ
الصوم كالنوم(.)85
الترجيح:

يظهر مما س�بق رجحان القول الثاين عل ًام أن التخدير يندر اس�تمراره
جزء من
لي�وم كام�ل ،وإذا كان األمر كذلك فمن أغمي علي�ه ثم أفاق ٌ
النهار فاحلكم بصحة صومه من باب أوىل.

( ((8ينظر حا�شية اجلمل ( )333/2واملغني (.)98/3
( ((8ينظر ك�شف الأ�سرار (.)281/4
( ((8ينظر الإن�ص ��اف ( )293/3يقول املرداوي ( :ال�ص ��حيح من املذهب :لزوم الق�ض ��اء على املغمى عليه،
وعلي ��ه �أك�ث�ر الأ�ص ��حاب ،وقي ��ل :ال يلزم ��ه .قال يف الفائ ��ق :وهو املخت ��ار)  ،وينظر ال�ش ��رح املمتع البن
عثيمني (.)353/6
( ((8رواه البخاري (.)670/2
( ((8ينظر ك�شف الأ�سرار ( )281/4واملغني (.)115/3
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ب -اس�تعامل إبرة التخدير (البنج) عند تنظيف الس�ن أو خلعه هل
يؤثر عىل الصيام؟
أفتى سماحة الش�يخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل بأن ذلك ال أثر له يف
معفو عنه؛ ألهنا ليست يف معنى األكل والرشب،
صحة الصوم ،بل هو ٌ
واألصل صحة الصوم وسالمته(.)86
وق�د أصدر جملس جممع الفقه اإلسلامي القرار رقم/1/99 :د10
ونصه (:)87
بشأن املفطرات يف جمال التداوي ُّ
إن جمل�س جممع الفقه اإلسلامي املنعق�د يف دورة مؤمتره العارش
بجدة باململكة العربية السعودية ،خالل الفرتة من  23إىل  28صفر
1418ه�ـ (املواف�ق  28يوني�و –  3يولي�و 1997م) بع�د اطالعه
على البح�وث املقدم�ة يف موض�وع املفط�رات يف جمال الت�داوي،
والدراس�ات والبح�وث والتوصيات الصادرة ع�ن الندوة الفقهية
الطبي�ة التاس�عة الت�ي عقدهتا املنظم�ة اإلسلامية للعل�وم الطبية،
بالتع�اون مع املجم�ع وجهات أخ�رى ،يف الدار البيض�اء باململكة
املغربي�ة ،يف الفرتة من  9إىل  12صف�ر 1418هـ (املوافق 17-14
يونيو 1997م) ،واس�تامعه للمناقشات التي دارت حول املوضوع
بمش�اركة الفقهاء واألطباء ،والنظر يف األدلة من الكتاب والس�نة،
ويف كالم الفقهاء قرر ما ييل:
( ((8جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لل�شيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل (.)259/15
بن�صه كام ً
ال  .ينظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي (. )913/10
( ((8لأهمية ماجاء يف القرار نقلته ِّ
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أوالً  :األمور اآلتية ال تعتبر من المفطرات:

-1قطرة العني ،أو قطرة األذن ،أو غسول األذن ،أو قطرة األنف ،أو
بخاخ األنف ،إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق.
-2األق�راص العالجي�ة الت�ي توض�ع حتت اللس�ان لعلاج الذبحة
الصدرية وغريها ،إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق.
-3ما يدخل املهبل من حتاميل (لبوس) ،أو غسول ،أو منظار مهبيل،
أو إصبع للفحص الطبي.
-4إدخال املنظار أو اللولب ونحومها إىل الرحم.
-5م�ا يدخل اإلحليل ،أي جمرى البول الظاه�ر للذكر واألنثى ،من
قس�طرة (أنبوب دقيق) ،أو منظار ،أو مادة ظليلة عىل األشعة ،أو دواء،
أو حملول لغسل املثانة.
-6حف�ر الس�ن ،أو قل�ع الرضس ،أو تنظيف األس�نان ،أو الس�واك
وفرشاة األسنان ،إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق.
-7املضمضة ،والغرغرة ،وبخاخ العالج املوضعي للفم ،إذا اجتنب
ابتالع ما نفذ إىل احللق.
-8احلقن العالجية اجللدية أو العضلية أو الوريدية ،باستثناء السوائل
واحلقن املغذية.
-9غاز األوكسجني.
-10غ�ازات التخدي�ر (البنج) ما مل ُي َ
ع�ط املريض س�وائل (حماليل)
مغذية.
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-11م�ا يدخل اجلس�م امتصاص ًا م�ن اجللد؛ كالدهون�ات واملراهم
واللصقات العالجية اجللدية املحملة باملواد الدوائية أو الكيميائية.
-12إدخ�ال قس�طرة (أنبوب دقي�ق) يف الرشايين لتصوير أو عالج
أوعية القلب أو غريه من األعضاء.
-13إدخال منظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء أو إجراء
عملية جراحية عليها.
-14أخ�ذ عين�ات (خزعات) من الكبد أو غريه م�ن األعضاء ،ما مل
تكن مصحوبة بإعطاء حماليل.
-15منظ�ار املع�دة إذا مل يصاحب�ه إدخال س�وائل (حمالي�ل) أو مواد
أخرى.
-16دخول أي أداة أو مواد عالجية إىل الدماغ أو النخاع الشوكي.
-17القيء غري املتعمد ،بخالف املتعمد (االستقاءة).
ثاني� ًا :ينبغ�ي عىل الطبيب املس�لم نص�ح املريض بتأجي�ل ما ال يرض
تأجيله إىل ما بعد اإلفطار من صور املعاجلات املذكورة فيام سبق.
ثالث� ًا :تأجي�ل إصدار ق�رار يف الص�ور التالية ،للحاج�ة إىل مزيد من
البح�ث والدراس�ة يف أثره�ا على الصوم ،م�ع الرتكيز عىل م�ا ورد يف
حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة:
أ -الفصد واحلجامة.
ب -أخ�ذ عينة من الدم املخربي للفحص ،أو نقل دم من املتربع به،
أو تلقي الدم املنقول.
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ج -احلق�ن املس�تعملة يف علاج الفش�ل الكل�وي حقن� ًا يف الصفاق
(الربيتون) أو يف الكلية االصطناعية.
د -م�ا يدخل الرشج من حقن رشجية ،أو حتاميل (لبوس) أو منظار
أو إصبع للفحص الطبي.
 ه -العمليات اجلراحية بالتخدير العام إذا كان املريض قد ّبيت الصيام
من الليل ،ومل َ
يعط شيئ ًا من السوائل (املحاليل) املغذية .واهلل أعلم.
المخدر:
الفرع الرابع :أثر التخدير على جنابة
َّ

ٌ
عارض وقتي تسقط فيه املؤاخذة وفهم اخلطاب ولذلك كان
التخدير
سبب ًا من أسباب عدم املؤاخذة حلقوق اهلل تعاىل أما بالنسبة حلقوق العباد
ٍ
جريمة وقعت منه؛ ألن هذا
فمذهب مجهور الفقهاء مؤاخذة املخدَّ ر بأي
ليس من باب التكليف ،وإنام هو من باب ِخطاب الوضع ،وذلك كام لو
مال أو ٍ
ٍ
لب عىل ٍ
إنسان فقتله؛ ففي األوىل جيب الضامن
صيد فأ َتل َفه أو
ان َق َ
جتب الدية عىل عاقلته والك َّفارة يف ماله وهكذا (.)88
يف ماله ،ويف الثانية ُ
المخدر القولية
المطلب الثالث /أثر التخدير على تصرفات
َّ

ذه�ب مجه�ور الفقه�اء إىل أن اإلغماء كالنوم بل أش�دُّ من�ه يف فوت
االختيار؛ ألن النوم يمكن إزالته بالتنبيه بخالف اإلغامء ومثله التخدير،
( ((8لال�س ��تزادة ينظر � :أثر النوم والإغماء يف الأحكام الفقهية ،وهي ر�س ��الة ماج�س ��تري للباحثة :جميلة
بنت حممد مكي عبد اهلل �سلتي مقدمة �إلى كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �أم القرى،
وهي من �أو�سع ما ُكتب يف مو�ضوع �أحكام الإغماء.
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ٍ
ؤاخذ هبا ومثَّلوا لذلك
املخ�در القولية غري ُم
وعلي�ه فإن مجيع ترصفات
َّ
بالبي�ع والوصي�ة واهلبة والوق�ف واإلقرار والش�هادة ووالي�ة النكاح
والطالق ونحوه(.)89
يق�ول ابن قدام�ه( :أمجع أهل العلم عىل العل�م أن الزائل العقل بغري
س�كر ،أو م�ا يف معناه ،ال يق�ع طالقه .كذلك قال ..مال�ك ،والثوري،
والش�افعي ،وأصحاب الرأي وأمجعوا على أن الرجل إذا طلق يف حال
نوم�ه ،ال طالق له ...وألن�ه ٌ
قول يزيل امللك ،فاعترب له العقل ،كالبيع،
وسواء زال عقله جلنون ،أو إغامء ،أو نوم ،أو رشب دواء ،أو إكراه عىل
ٌ
رشب مخ�ر ،أو رشب م�ا يزيل عقله رشبه ،وال يعلم أن�ه مزيل للعقل،
فكل هذا يمنع وقوع الطالق ،رواية واحدة ،وال نعلم فيه خالف ًا) (.)90
ويق�ول الش�يخ ابن عثيمين( :زوال العق�ل يف احلقيقة له أقس�ام وصور
كثرية؛ منها أن يزول عقله بالنوم  ...ومنها أن يزول عقله بالبنج مثل :إنسان
ُبنِّج للدواء ،ويف حال البنج ط َّلق زوجته فال يقع طالقه؛ ألنه معذور) (.)91
المخدر عند إقامة الحد أو القصاص
المبحث الثالث /حكم استخدام
ِّ

س�أكتفي يف ه�ذا املبح�ث بذكر قرار هيئ�ة كبار العلماء رقم ()191
ونصه:
بتاريخ 1419/10/27هـ ُّ
(احلم�د هلل ،والصالة والسلام عىل رس�ول اهلل ،وعلى آله وصحبه،
( ((8ينظر حا�شية ابن عابدين ( )426/2وال�شرح الكبري ( )365/2واملغني (.)378/7
( ((9املغني البن قدامه (.)378/7
( ((9ال�شرح املمتع (.)17/13
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ومن اهتدى هبداه ،وبعد:
َّ
ف�إن جملس هيئة كب�ار العلامء يف دورته اخلمسين ،املنعق�دة يف مدينة
الري�اض ،ابت�دا ًء م�ن تاري�خ 1419/10/20ه�ـَّ ،
اطلع على كتاب
صاح�ب الس�مو امللكي نائ�ب رئيس جمل�س الوزراء رق�م (35/4م)
بتاري�خ 1419/2/28ه�ـ ،ح�ول حك�م اس�تعامل البن�ج يف تنفي�ذ
القص�اص فيما دون النف�س لضمان ع�دم التج�اوز ،وقد ج�اء فيه ما
نصه« :نبعث لسماحتكم نس�خة م�ن برقية س�مو وزي�ر الداخلية رقم
( )59861/16بتاريخ 1428/8/27هـ ،ومشفوعاهتا ،بشأن مسألة
تنفي�ذ القصاص فيما دون النفس ،التي صدر فيها ق�رار اهليئة القضائية
العليا رق�م ( )82يف 1393/3/14هـ ،املتضمن أن اهليئة القضائية ال
موضعيا؛ أل َّنه ال
ت�رى أن يتم القص�اص مع املخدِّ ر (البنج) ،ول�و كان
ًّ
حيصل باستيفاء القصاص مع املخدِّ ر (البنج) التش ِّفي للمجني عليه من
اجل�اين ،فتفوت حكمة القصاص؛ لفوات إحس�اس اجلاين املقتص منه
ب�اآلالم ،التي أحس هب�ا املجني عليه عند وقوع اجلناية ،كام صدر األمر
رق�م ( )16485يف 1415/11/1هـ ،املبن�ي عىل قرار جملس القضاء
األعىل هبيئته الدائمة رقم ( )3/455يف 1415/10/12هـ ،بأنه ينبغي
إنفاذ القصاص بواسطة خمتص ،يؤمن من جانبه احليف من أهل الطب،
أم�ا إنف�اذ احلدود كقطع الي�د والرجل ،فقد س�بق أن صدر قرار جملس
القضاء األعىل هبيئته الدائمة رقم )20/5/145( :يف 1496/6/7هـ
املتضمن أنه مل يظهر للمجلس ما يمنع من استعامل البنج عند قطع اليد
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والرج�ل يف احلدود ،وهذا ما خي�ص القطع باحلدود (احلق العام) ،وأن
س�مو أمري منطقة الرياض أش�ار إىل أن الوضع يتطلب استصدار فتوى
بإجازة اس�تعامل البنج بالقطع بالقصاص ،أسوة باحلدود ،لضامن عدم
التج�اوز ،وإنف�اذ ًا لألمر رقم ( )16485يف 1415/11/1هـ املش�ار
إلي�ه من إجراء القطع من قبل أه�ل الطب ،وهم ال ينفذون العمليات،
إال حتت تأثري البنج ،ويرى س�مو وزير الداخلية تأييد ًا ملا رآه سمو أمري
منطق�ة الرياض ،إحال�ة األمر ملجلس هيئة كب�ار العلامء إلصدار فتوى
بذل�ك ،ونرغب إليك�م أن يدرس جمل�س هيئة كبار العلماء املوضوع،
ويصدر فتوى بشأنه ،فأكملوا ما يلزم بموجبه» أ هـ .وقد َّ
اطلع املجلس
عىل البحث املعد يف ذلك ،وبعد الدراس�ة واملناقش�ة ،وت�داول الرأي،
قرر املجلس باألكثرية :جواز اس�تعامل املخ�در «البنج» عند القصاص
فيما دون النفس ،إذا واف�ق صاحب احلق ،وهو «املجن�ي عليه» ،وباهلل
التوفيق) (.)92
وختام ًا أس�أل اهلل تعاىل أن جيعل ما َق َيدُّ ته خالص ًا لوجهه الكريم إنه خري
ٍ
مس�ؤول وأك�رم مأم�ول ،واهلل أعل�م ،وصلى اهلل عىل نبينا حمم�د وعىل آله
وصحبهوسلم.

( ((9تو�ضيح الأحكام �شرح بلوغ املرام لل�شيخ  /عبد اهلل الب�سام (.)97 -96/6
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