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 التغرير بالنفس يف الشريعة اإلسالمية والقانون

 
 المقدمة 

الحمد هلل الذي أشرقت بنوره الظممات ، وقامت بو األرض والسموات فمو الحمد حتى يرضى     
ولو الشكر عمى نعمة التي ال تعد وال تحصى والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى الو 

 ن .وأصحابو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدي
 أما بعد :

أن اإلنسان في نظر الشريعة مكرم بتكريم اهلل لو ، ثم بعد ذلك جعمت الشريعة اإلسالمية من    
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن أىدافيا العظام ومقاصدىا الضرورية حماية النفس بتأكيد حق الحياة ، قال تعالى ))

  ( 1)((َزقْ َناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيًل َآَدَم َوََحَْلَناُىْم ِِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َورَ 
وحق اإلنسان في عدم االعتداء عمى جسمو أو نفسو بأي طريقة دون وجو حق ، سواء كان   

يث نيت االعتداء عمى نفسو ىو أو غيره ، بل ذىبت إلى غاية التحذير ومنتيى الوقاية والمنع ح
عن تمني الموت ،كما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ))ال يتمنين أحدكم الموت من ضر 
أصابو ، كأن البد فاعال فميقل الميم أحييني ما كانت الحياة خير لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة 

  (2)خير لي ((
 التعامل معيا .  ولم تكتفي بذلك بل رشدت إلى العالج الناجح ليذه الحالة وكيف يتم   
فتعددت مسائل إزىاق اإلنسان لنفسو وتتباين ومرد ذلك إلى اختالف القصد والباعث الدافع ،    

واختالف الحالة والظروف ولعل أبرز صور التغرير بالنفس ما يسمى  عند البعض بالعمميات 
 االستشيادية .

تي ينبغي عمينا أن نقدم البيان أن ىذه المسألة من المسائل الميمة التي جرى الخالف فييا وال
الوافي لتفاصيميا ، فالجياد وأحكامو كميا متعمقة بعمم الواقع فالجياد فقو ينبني عمى بقدر أكبر 
بكثير من بقية مسائل الفقو، كافة المسميات تنضوي تحت ىذا الفقو وتحت ىذا االسم ، وكتب 

المعاىدين من أىل الكتاب ونشر الفقو بينت إحكامو بشكل تفصيمي إما إخافة المسممين أو 
 الفوضى والخوف في الديار المسممين فيذا ما اسماه المسممين واإلسالم إفسادا في األرض .
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لقد اتبعت في ىذا البحث الشمول والتقصي من جميع الجوانب وبينت من خالل ذلك أراء    
نون من ىذه العمميات العمماء في ىذه العمميات وأدلتيم في ذلك ومن ثم الترجيح وموفق القا

 وختمت البحث بخاتمة بينت فييا ما بدا لي من خالل البحث وألحقت قائمة بالمصادر والمراجع .
وفي الختام: أمل أن أكون قد وفقت في تبيان حكم ىذه العمميات في ىذا البحث وأخر دعوانا    

 عميو وسمم(. إن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى رسول اهلل )صمى اهلل
 

 من صور التغرير بالنفس ما يسمى بالعمليات االستشيادية
 التعريف اللغوي واالصطالحي :

العمميات في المغة : وىي جمع عممية مشتق من العمل ، بمعنى المينة والفعل ، وىو عام في    
يقال كل فعل يفعل ،وىو من األلفاظ المحدثة ،ويطمق عمى جممة إعمال تحدث أثرا خاصا ، ف

 (3):عممية جراحية أو عممية حربية .
العمميات االستشيادية في االصطالح : لم استطع جاىدا الوقوف عمى تعريف العمميات    

 االستشيادية في االصطالح عند الفقياء قديما .
وىي التي اصطمح عمى تسميتيا في وسائل اإلعالم ب )العمميات االنتحارية ( وكذلك وصفيا    

 ن في وقتنا الحاضر بأنيا انتحارية .بعض المفتي
 وألريب إن ىذه الصورة من الوسائل الحديثة المستجدة في القتال .

وىي إن يفخخ الشخص نفسو بالمتفجرات ثم يقتحم المكان المراد تفجيره أو يركب سيارة او    
وجرح وتدمير القطار أو طائرة ثم يفجر نفسو بما يحممو من المواد المتفجرة مما يؤدي  إلى قتل 

 في الجانب األخر.
أما العمميات االستشيادية المعاصرة : فمم أجد من يذكر ليا تعريفا إال عدد قميل من الباحثين    

فقيل : أنيا أعمال يقوم بيا شخص ضد العدو تعرضو لمقتل ، والبعض سماىا انتحارية ، وال 
 .( 4)كذلك بأس بذلك ألنيا من باب االنتحار ، واالنتحار قتل نفس وىي
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 أختلف العلماء في ىذه المسألة على مذىبين : 
المذىب األول : ذىب بأنو أن كان لفرط شجاعتو ، وظنو أنو يرىب العدو    بذلك ، أو    

يجرئ المسممين عمييم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فيو حسن ، ومتى كان مجرد تيور 
 ممين .فممنوع وال سيما أن ترتب عمى ذلك وىن بالمس

 . (5)وقال بو جميور الفقياء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابمة وىو قول الزيدية    
 والحجة ليم    
 . (6)(( َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نَ ْفَسُو ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّو َواللَُّو َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ قولو تعالى  ))  -1

يَ ْقتُ ُلوَن لََّو اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواََلُْم بَِأنَّ ََلُُم اْْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن ِِف َسِبيِل اللَِّو ف َ ِإنَّ ال قولو تعالى )) -2
يِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن أَْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اللَّ  ْنِْ ِو فَاْسَتْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتْم بِِو َوَذِلَك َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِو َحقِّا ِِف الت َّْورَاِة َواْْلِ

 ( .7)((ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 وجو الداللة من اآليتين :
تقتضي تضحية المسممين برجل أو رجاالت في سبيل النكاية والمصمحة وأن يتغمس في    

 . (8)ىم عميو من الثواب صفوف العدو ولو تيقن أنيم يقتمونو وسمي ذلك شراء لما وعد
ما روي عن أنس رضي اهلل عنو قال : أفرد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يوم أحد في  -3

سبعة من األنصار ورجمين من قريش ، فمما رىقوه قال:) من يردىم عنا ولو الجنة أو ىو رفيقي 
تل السبعة . فقال في الجنة ؟(( فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل فمم يزل كذلك حتى ق

 . (9)النبي صمى اهلل عميو وسمم:))ما أنصفنا أصحابنا ((
ما صح في قصة حمل سممو بن االكوع واألخرم األسدي وأبو قتادة لوحدىم عمى عينيو بن  -4

حصن ومن معو ، وثنا الرسول ))صمى اهلل عميو وسمم(( بقولو ))كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة 
 . (11)و (( وخير رجالتنا سمم

قال أبن تيمية ))ومثمما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي صمى اهلل عميو    
 . (11)وسمم(( 

ما جاء في قصة تحصن بنو حنيفة يوم اليمامة في بستان لمسميمو كان يعرف بحديقة  -5
قسم عمى اهلل أبره الموت فمما استعصى عمى المسممين فتحو ، قال : البراء بن عازب ))وىو أذا أ

(( ضعوني في الدرع واقذفوني ألييم أي من خمف األسوار ففعموا فقاتميم وحده وفتح الباب ففتح 
 (12)اهلل عمى المسممين بفعمو .
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 وجو الداللة :    
يتبين من خالل ذلك أن الصحابي الجميل يظن ظنا يقرب من اليقين أنو قد يقتل قبل أن يتمكن 

ك أقدم عمى ىذا الفعل لظنو بأنو سوف يفتح اهلل سبحانو وتعالى عمى من فتح الباب ومع ذل
 المسممين بفعمو .

ما روي عن الحكم بن عمران قال : كنا بالقسطنطينية وعمى أىل مصر عقبو بن عامر  -6
الجيني صاحب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، وعمى أىل الشام فضالة بين عبيد صاحب 

يو وسمم ،فخرج من المدينة صف عظيم من الروم ، وصففنا ليم صفا رسول اهلل صمى اهلل عم
عظيما من المسممين ، فحمل رجل من المسممين عمى صف الروم حتى دخل فييم ، ثم خرج 
ألينا مقبال ، فصاح الناس قالوا : سبحان اهلل ، ألقى بيده الى التيمكة . فقام أبو أيوب األنصاري 

يو وسمم فقال : يا أييا الناس أنكم تتأولون ىذه اآلية عمى غير صاحب الرسول اهلل صمى اهلل عم
نما نزلت فينا معشر األنصار ، أنا لما أعز اهلل تعالى دينو وكثر ناصروه قمنا بعضنا  التأويل ، وا 
لبعض سرا من الرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : ان أموالنا ضاعت ، فموا اقمنا فييا ، أصمحنا 

َوأَْنِفُقوا ِِف َسبِيِل نزل اهلل سبحانو وتعالى في كتابو يرد عمينا ما ىممنا بو فقال : ))ما ضاع منيا ، فأ
بُّ اْلُمْحِسِننيَ   (( .اللَِّو َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّو ُيُِ

رنا بالغزو . فما زال أبو أيوب غازيا في اإلقامة التي أردنا أن نقيم في األموال فنصمحيا ، فأم   
 ( 13)في سبيل اهلل حتى قبضو اهلل عز وجل .

قال القرطبي : أن ىذا الفعل فيو عدة وجوه : طمب الشيادة وجود النكاية وتجـرئة المسممين     
 (14)عمييم وضعف نفوسيم ليروا أن ىذا صنع واحد فما ظنك بالجمع . 

ل : الغالم لمممك أنك لست بقاتمي حتى تفعل ما أمرك بو ، قصة أصحاب األخدود حينما قا -7
قال : وما ىو قال : تجمع الناس في صعيد واحد وتصمبني عمى جذع ثم خذ سيمًا من كنانتي 
ثم ضع السيم في كبد القوس ثم قل بسم اهلل رب الغالم ،ثم أرمني فأنك أذا فعمت ذلك قتمتني 

.(15)  
: أن الغالم أمر بقتل نفسو ألجل مصمحة ظيور الدين وليذا  قال أبن تيمية في ىذه القصة   

جاز أن ينغمس المسمم في صف الكفار وأن غمب عمى ظنو أنيم يقتمونو أذا كان في ذلك 
       (16)مصمحة لممسممين .

        
نيا تعتبر انتحارا وقتال لمنفس بغير حق .     المذىب الثاني : قالوا بحرمة مثل ىذه العمميات وا 
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 (17)وقال بو األمامية .   
 . (18)وىو قول ألىل العمم المعاصرين محمد صالح العثمين )رحمو اهلل( وابن باز واأللباني 

 والحجة ليم 
بُّ اقولو تعالى ))  -1  . (19) ((ْلُمْحِسِننيَ َوأَْنِفُقوا ِف َسِبيِل اللَِّو َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّو ُيُِ

 وجو الداللة :   
وقد نيى عن قتل النفس أو التسبب في قتميا (21) أن المفظ في قولة تعالى يتناول جميع سُبمو    

 وما العمميات االستشيادية أال قتل لمنفس وتسبب في قتميا فعمية نقول بعدم جوازىا .
 . (21)((اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ قولو تعالى )) -2

 وجو الداللة :
 .يي عنو ألنو أزىق روحو بفعل نفسوفمن أقدم عمى تفجير نفسو يكون قاتال ليا واقعا في المن   
َنا َعَلى َبِِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّو َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَوْ قولو تعالى ))  -3 َا  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ َفَساٍد ِِف اْْلَْرِض َفَكَأَّنَّ

نَ  يًعا َوَلَقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَ ي ِّ َا َأْحَيا النَّاَس َجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَّنَّ ُهْم بَ ْعَد َذِلَك ِِف قَ َتَل النَّاَس َجَِ اِت ُُثَّ ِإنَّ َكِثريًا ِمن ْ

 . (22)((اْْلَْرِض َلُمْسرُِفونَ 

 ة :وجو الدالل
من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا ، وىو مستحق لمقتل وان الفساد في األرض معنى    

 (23)يستحق بو القتل وان ذلك دليل عمى حرمو قتل النفس وان ذلك من أعظم الفساد .
ما صح عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل )صل اهلل عميو وسمم ()من قتل  -4

حديدتة في يده يتوجا بيا في بطنو في النار جينم خالدا مخمدنا فييا أبدا ومن نفسو بحديده ف
 .(24)تردى من جبل فقتل نفسو فيو يتردى في نار جينم خالدا مخمدا فييا أبدا ((

ما صح عن جندب عن النبي )صل اهلل عمية وسمم ( قال : ))كان برجل جراح قتل نفسو ، -5
 .(25)فسو حرمت عميو الجنة ((فقال اهلل عز وجل بدرني عبدي بن

 وجو الداللة من الحديثين :
ظاىر الحديثين يدل عمى كفر المتعمد فمن نحر نفسو بأي آلة فيو في جينم خالدا مخمدا فييا    

 أبدا ألنو قتل لمنفس .
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عن جندب بن عبد اهلل البجمي قال : قال رسول اهلل )صمى اهلل عمية وسمم ())من قتل تحت  -6
 .(26) يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتمة جاىمية (( راية عميو

 
 

 الترجيح :
إن النفس البشرية ممك لبارييا وخالقيا ، وان اإلنسان مؤتمن عمييا ، ليس لو أن يتعدى     

عمييا فيؤذييا أو يزىقيا بغير حق ، أن االنتحار من اكبر المحرمات في اإلسالم ، ألن ما يفعمو 
 يرض بقضاء اهلل ...فيذا يدخل من باب إلقاء النفس في التيمكة .إال غضبان عمى ربو ولم 

فالذي يبدو لي طالما إن المسألة لم يحصل فييا إجماع عن السمف الصالح فعمينا دراسة ىذه 
العمميات وما يترتب عمييا من مصالح ومفاسد ، وان القاعدة الفقيية تقتضي إن اإلعمال بالنيات 

 .(27) عمية وسمم( ))إنما األعمال بالنيات وأنما لكل امرئ ما نوى (( لما روي عن النبي )صل اهلل
فما يحدث اليوم من العمميات تخويف وتفجير وتخريب ونشر الفوضى في ديار المسممين بأسم 

 العمميات االستشيادية فيذا ما سماه المسممين واإلسالم إفسادا في األرض .
نسمي األمور بأسمائيا الشرعية ، وان ما يحدث في فعمية ال بد لنا أن نفرق في التسمية وان 

البمدان اإلسالمية من قتل وتفجير وتدمير ىو في الواقع تصرفات فردية غير شرعية الغاية منيا 
اإلفساد في األرض ، وعمينا أن ال تسحبنا األفكار إلى خمط األوراق ، وان من حرض أو ساعد 

ويعتبر إثم شرعا.                                           أو أمر عمى ىكذا فعل يعتبر شريك في الفعل
 واهلل اعمم 

 موقف القانون من العمليات االستشيادية .
إن الجريمة تتنوع من زمن ومكان إلى أخر ، لذلك يشرع لكل جريمة مايناسبيا مما يكون سببًا    

محات أخرى واختمف الفقو لقطعيا ودفعيا عن المجتمع واإلفراد ، وفي ىذا الزمن وجدت مصط
في التعبير والتمييز لكل واحد منيا ، ومن المصطمحات التي تداخمت فيما بينيا االستشياد ، 

 الفداء ،اإلرىاب .
ففي القانون المصري أن كل استخدام لمقوة أو العنف أو التيديد أو الترويع يمجأ إليو الجاني    

إلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمو المجتمع لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بيدف ا
وأمنو لمخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينيم أو تعريض حياتيم 
أو حرياتيم أو أمنيم لمخطر أو ألحاق الضرر بالمواصالت أو األموال أو المباني أو باألمالك 
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عمييا أو منع عرقمة ممارسة السمطات العامة أو العامة أو الخاصة أو أحتالليا أو األستيالء 
  (28.)تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الموائح يعتبر ذلك ارىابًا 

وفي االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب بان كل فعل من أفعال العنف أو التيديد بو أيًا كانت     
يدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو بواعثو أو إغراضو كتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي ي

  (29)ترويعيم بإيذائيم أو تعريض حياتيم أو أمنيم لمخطر يعتبر ذلك ارىابا .
(من قانون العقوبات العراقي الفقرة )ب( والتي نصت 416وفي القانون العراقي ففي المادة )    

 ))يعاقب باإلعدام من قتل نفسا عمدا في إحدى الحاالت التالية ...
 .(31) ب: اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة ((     
 

لم يحدد المشرع المقصود بالمادة المفرقعة أو المتفجرة ، ولذلك يصعب تحديد ىذه المسألة      
 وذلك لكثرة ىذه المواد وتنوعيا وقد عرف المشرع العراقي المواد القابمة 

بقوليا )) وىي أية مادة تحتوي في  1957( لسنة 5من قانون رقم)االنفجار في المادة األولى     
تركيبيا عمى مواد كيميائية من شانيا إحداث الحريق أو اليدم أو اإلتالف بأية كيفية كانت 
إلغراض االعتداء عمى األرواح والممتمكات واإلرىاب واإلخالل باألمن سواء كانت تمك المواد 

تبر في حكم ىذه المواد واألجيزة التي تستخدم في صنعيا مستوردة أو مصنوعة محميا ، ويع
 وتفجيرىا(( .

وبذلك نرى إن المواد المفرقعو أو المتفجرة تشمل جميع المواد التي من شانيا إن تحدث      
انفجارًا أو تستخدم  ألغراض االعتداء عمى حياة المواطنين وممتمكاتيم أو تستخدم ألغراض 
اإلرىاب واإلخالل باألمن وبذلك يترك الموضوع لتقدير المحكمة تستعين في تقديره بأىل الخبرة 

 ات الفنية المختصة بيذه المواد . والجي
ويجب إن يعمم الجاني بطبيعة ىذه المواد وما سوف تحدثو من أثار فإذا انتفى ىذا العمم فان    

نما قد ال يسأل عن جريمة أخرى إذا توفرت أركانيا  الفاعل ال يسأل عن الجريمة بيذا الوصف وا 
 كجريمة القتل الخطأ .

ه الحالة راجعة إلى أن أستخدام ىذه الوسيمة ينم عن شخصية والحكمة من التشديد في ىذ    
خطيرة ونفس شريرة وخسة في التصرف ، كما أن اآلثار التي تتركيا ىذه الوسيمة في الغالب 

  (31.)تكون كبيرة وما تحدثو أي وسيمة أخرى 
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(. يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات من حرض 1(الفقرة )418وفي المادة )    
شخصا أو ساعده بأي وسيمة عمى االنتحار إذا تم االنتحار بناءا عمى ذلك .وتكون العقوبة 

 الحبس إذا لم يتم االنتحار ولكن شرع فيو .
من عمرة أو ناقص اإلدراك أو اإلرادة ُعد ذلك ظرفا  18(.إذا كان المنتحر لم يتم 2الفقرة )     

و الشروع فيو _بحسب األحوال ـ إذا كان المنتحر مشددًا . ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدًا أ
 فاقد اإلدراك واإلرادة .

 (32) ( ال عقاب عمى من شرع في االنتحار .3الفقرة )    
وفي قانون مكافحة اإلرىاب فقد نص عمى إن كل فعل إجرامي يقوم بو فردًا أو جماعة      

ات رسمية أو غير رسمية وأوقع منظمة استيدفت فردًا أو مجموعة إفراد أو جماعات أو مؤسس
إضرار بالممتمكات العامة أو الخاصة بغية اإلخالل بالوضع األمني أو االستقرار أو الوحدة  

  (33)الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقًا لغايات إرىابية .
يقوم بعممية مسمحة دون أن يفجر ُيتضح مما سبق بأن أي شخص يقوم بتفجير نفسو أو      

نفسو وأي عمل يمارسو أفراد أو جماعات ، بغيًا عمى اإلنسان في دينو ودمو وعقمو ومالو أو أي 
صنف من صنوف التخويف واألذى والتيديد والقتل بغير حق وكل فعل من أفعال العنف ييدف 

و أمواليم لمخطر يعد في نظر إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعيم أو تعريض حياتيم وأمنيم 
 القانون جريمة .

ذا ما توافرت أركان الجريمة التحريض أو المساعدة بأي وسيمة عمى قتل الشخص نفسو      وا 
عمدا فال يبقى إمام القاضي إال إن يطبق العقوبة التي ذكرت في قانون العقوبات ، والعقوبة ال 

ال جريمة بدون عقوبة فيي تأخذ وضعيا تقع إال عمى من تثبت مسؤوليتو عن الجريمة إذ 
 القانوني كونيا المقابل لمواقعة التي جرميا القانون .
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 الخاتمة
وفي ختام بحثي ىذا أحمد اهلل سبحانو وتعالى عمى نعمائو ، واشكره عمى آالئو، فمو الحمد في    

 البدء والختام .
تي توصل إلييا في بحثو ، فيقول جرى في الغالب إن يعرض الباحث في الخاتمة ألىم النتائج ال

: 
بعد الغوص في ىذا البحر المترامي اإلطراف اتضح لنا جميا إن إخافة المسممين ونشر  -1

نما إفسادًا في األرض .  الفوضى والخوف في ديار المسممين ال تعتبر جيادا وا 
ذه المسألة أُتضح أيضًا من خالل ىذه الدراسة إن لفقياء الشريعة اإلسالمية قوالن في ى -2

الميمة وأن من تعتمد في إصابة نفسو بقصد إفنائيا أو اإلضرار بالمسممين بغية اإلخالل 
 بالوضع األمني يعتبر آثم شرعًا . 

إن الشريعة اإلسالمية نيت إطاعة أحد من الناس بمعصية اهلل عز وجل والنيي المطمق -3
حكيم في أمورنا الدنيوية ، وأن من حرض يقتضي التحريم فعمينا الرجوع إلى الكتاب والسنة في الت

 أو ساعد أو أمر عمى ىكذا فعل يعتبر شريك في الفعل ويعتبر إثم شرعا .
إن جميع ىذه العمميات بدون استثناء في نظر القانون أي إن القانون لم يستثني شيئا من  -4

ى العقوبات ىذه العمميات تعتبر ىذه العمميات في نظر القانون جريمة ويعاقب عمييا أقص
 ووصفيا القانون العراقي لمكافحة اإلرىاب بأنيا عمميات إرىابية .

إن القانون العقوبات العراقي فرض أقصى العقوبات عمى كل شخص حرض شخصا أو -5
ساعده بأي وسيمة عمى االنتحار ونحن نعمم إن قتل النفس سموك محرم في جميع التشريعات 

 رر إلباحة قتل الشخص نفسو  .الوضعية وتعتقد أنو ال يوجد ما يب
فمن حرض شخصا أو ساعده عمى قتل نفسو بأي طريقة كانت يعاقب عمى ذلك ويعتبر إثم     

شرعا وال يشترط في التحريض ووقوعو بوقت معين وأن التحريض البد أن يقع بفعل ايجابي ينتج 
ف بأختالف كل عنو شيء ، أما مساعدة الشخص عمى قتل نفسو فتبين إن صورىا عديدة تختم

جريمة فيي تقديم العون أيًا كانت صورتو إلى الفاعل األصمي فيرتكب جريمة بناء عمى ذلك 
العون وتقديم العون قد يكون بتقديم اإلرشادات أو الوسائل واإلمكانيات التي تييئ الفاعل 

إن كل من  الرتكاب الجريمة أو تسيل ذلك لو وقد نص قانون العقوبات العراقي في مواده وفقراتو
 حرض أو ساعد عمى ىكذا عمميات يعتبر شريكا في الجريمة .
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ىذا وما ىو إال جيد المقل فما كان فيو من الصواب فيو فضل اهلل عمي وما كان فيو من      
خطا فمن نفسي وال عصمة إال لكتاب اهلل وسنو رسولو )صل اهلل عميو وسمم (و أخر دعوانا إن 

 الحمد هلل رب العالمين .
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 اهلوامش
 .ذذ70ـدورةذاالسراء،االوةذ/ذ1ذذذذذذ

ــذذ256تذ)ذمدذ إذمعاالواذالبخـاريذذ،ذحملصحوحذالبخاريذذـ2  ـووتذـذذذ،ذدارذمحوـاءذالـثاثذالعر ـيذذذذ،ذ(ذذه

ذ.4/1141،مذ1973،ذذلبنان

هذ1392ونظرذ:ذادلعجمذالوسوط،ال راهومذمصطفىذوامحدذالزوات،الطبعةذ:ذالثانوةذ،ذادلكتبةذاالسـمموة،رركوا،ذذ-3

ــذذ826ذ ـاديذالريـوا يذ)تذذآمدذ ـإذوعقـوفذالفـوو ذذذذحملالقاموسذاحملوطذ،ذذ،2/320 ،ذالطبعـةذالثالثـةذذذ(ذ،ذذه

ذ.1339،صذادلطبعةذادلصروة

لبنانذ–ـذونظرذ:ذالعملواتذاالستريهادوة،حلدإذ اشاذ،الطبعةذاالوىلذ،الناشر:ذدارذقتوبةذللطبالةذوالنريرذ ووتذ4

ذ.12م،ص2003

ذلمرذ إذلبدذالعزوزذ ـإذلا ـدوإذالدمريـقيذ)ذذذ إذمنيذأمدذحمل،ذللىذالدرذادلختارذلا دوإذذحاشوةذا إونظرذ:ذ.ذ-5

حممدذ ـإذذأل يذلبدذاهللذ،ذذ،ذاألم4/127،ذم1966هـذـذذ1386البا يذاحلليبذـذمصرذ،ذذمصطفىذ(ذ،ذذهـذ1252ذت

رفةذـذ ـووتذذذعدل،ذدارذاالطبعةذالثانوةذحممدذ هريذالنجارذ،ذ:ذ(ذ،ذرصحوحذونريرذذهـذ204ذتذادروسذالريافعيذ)

،ذرفدوذالقرصيبذ)ذاجلامعذألحكـامذالقـرانذ(ذ،ذأل ـيذلبـدذاهللذحممـدذ ـإذامحـدذاالنصـاريذذذذذذذذذ4/169،ذم1973،ذ

هـذ(ذ،ذحتقوقذ:ذامحـدذلبـدذالعلـومذالندونـيذ،ذالطبعـةذالثانوـةذ،ذدارذالريـعاذـذالقـاهرةذ،ذذذذذذذذذذذ671القرصيبذ)ذتذ

حممدذالصادقذ:ذ(ذ،ذحتقوقذذهـذ370ذتذجلصاصذ)محدذ إذلليذالرا يذا،ذأحكامذالقرآنذ،ذأل2/363هـذ،1372

ذذ دارذذحواشيذالريروانيذللىذحتفةذاحملتاجذ،ذ,1/262,هـ1405 ووتذ،ذذـقمحاويذ،ذدارذاحواءذالثاثذالعر ي

ذـذ ووتذ أمحدذ إذلبدذاحللومذ ـإذروموـةذاحلرانـيذذذذأ يذالعباسذسممذالاريوخذ،ذلذيفتاوالجمموعذذ,9/186,صادر

ذتذمـدذ ـإذاعاالوـاذالكحمنـيذالصـنعانيذ)ذذذذذحملحكـامذ،ذذدلـةذاألذأ لوغذادلرامذمإذسباذالدممذشرحذذ،25/279،

ذـذ ـووتذ،ذذذذذذالطبعةذالرا عةذحممدذلبدذالعزوزذ،ذ:ذ(ذ،ذحتقوقذذهـذ1182 ــذ1379،ذدارذاحوـاءذالـثاثذالعر ـي ذه

ذ.4/51،

ذ.207ـدورةذالبقرة،ذاآلوة/6

ذ.111ـدورةذالتو ةذ،اآلوةذ/7

،ذالدرذادلنثورذ)و هامريهذالقرانذالكرومذمعذرفدوذا إذلباسذ(ذجلملذالـدوإذذ2/15ـونظر:أحكامذالقرانذللجصاصذ8

ه،ادلطبعـة:ذالفـتحذـذهـدهذ،الناشـر:دارذادلعرفـةذذذذذذذذذذ1365،الطبعة:ذاألوىلذذ6ه(،ذلددذاجمللداتذ:911الدووصيذ)ت

ذ.3/281
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ذ261دـا وريذ)ذتذذ،ذلإلمامذأ يذاحلدنيذمدلمذ إذاحلجاجذ إذمدلمذالقريويذالنوذصحوحذمدلمذ ريرحذالنوويذـ9

ذ.12/147،م1929ألوىلذ،ذدارذمحواءذالثاثذالعر يذـذ ووتذ،ذاهـذ(ذ،ذالطبعةذ

هـذ(ذ،ذمطبعةذلودىذالبا يذاحللـيبذذذ261احلدنيذمدلمذ إذاحلجاجذالنودا وريذ)ذتذأل يذصحوحذمدلمذ،ذذـ10

ذ.ذذ5/194،هـ1378ـذمصرذ،ذ

ذ .25/279ـمجموعذالفتاوي11

(ذدارذادلعارف،الطبعـةذالرا عـة،ذذذ310وكذ.ال يذهعفرذحممدذ إذهرورذالطـنيذ)ذتذـذونظر:ذ.راروخذالرساذوادلل12

ذهـذ458ذتذمحدذ إذاحلدنيذالبوهقيذ)أ كرذأل يذالدنإذالكنىذ،ذذ،2/279حتقوقذ..حممدذا وذالفضاذا راهومذ،

ذ.9/44،ذهـ1353،ذدائرةذادلعارفذالعثمانوةذـذاهلندذ،ذالطبعةذاألوىلذ(ذ،ذ

ــذذ303ذتذمحدذ إذشعواذالندائيذ)يذلبدذالرمحإذأأل سنإذالندائيذ،ذذ-13 لبـدذالفتـاحذا ـوذذذذ:ذ(ذ،ذحتقوـقذذذه

ذ.9/45،الدنإذالكنىذللبوهقيذ6/299،م1986هـذـذ1406،ذمكتبةذادلطبولاتذـذحلاذ،ذالطبعةذالثانوةذغدةذ،ذ

ذ.2/364ونظرذ:رفدوذالقرصيبذذ-14

ذ.4/2299صحوحذمدلمذذ-15

ذ.28/540ونظرذ:ذجمموعذالفتاويذذ-16

(ذحتقوق:هاشمذالرسوليذ1112ونظرذ:ذ.رفدوذنورذالثقلني،للريوخذلبدذلليذ إذمجعهذالعروسيذاحلووزيذ)تذ-17

،التفدوذالصايفذذ1/472قمذ،ذ–،الناشر:ذاعاالولواتذذ5احملمريذ،الطبعةذمؤسدةذاعاالولوات،لددذاجمللداتذ

،مطبعةذذ5يذ،لددذاجمللداتذ(ذحتقوق:حدإذاالللم1091،فولدوفذالفقهاءذادلوىلذحمدإذالفوضذالكاشانيذ)ت

ذ.1/444قمذادلقدسةذالصدرذرهران،ذ–:مؤسدةذاهلاديذ

،سلدلةذنورذاهلدى،هيذسلدلةذمإذجمالسذ166ـذالفتاويذالريرلوةذيفذالقضاواذالعصروةذحملمدذ إذفهدذاحلصنيذص18

ذ.273الريوخذحممدذ إذناصرذااللبانيذوفتاووةذالريرلوة،مجعهاذحممدذ إذامحدذا وذلولىذاالثري،ذص

ذ.195سورةذالبقرةذ،االوةذ/ذ-19

هـذ(ذ،ذمنريوراتذمؤسدةذاألللميذذ427رفدوذالثعاليبذ)ذهواهرذاحلدانذيفذرفدوذالقرآنذ(ذ،ذللثعاليبذ)ذتذ -22

ذ1/403للمطبولاتذ،ذ ووتذـذلبنان،

ذ.29سورةذالنداءذ،اآلوةذ/ذ-21

ذ.ذ32سورةذادلائدةذ،اآلوةذ/ذ-22

ذ.6/146قرصيبذ،رفدوذال2/506احكامذالقرأنذللجصاص،ذ-23

ذ.1/72صحوحذمدلمذذ-24



 ةمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسي
 31/ العدد 4/سنةال 4المجلد/

  

 د. نيكل محمود سلوم الجبوري 
 

 

 

511 

ذ.2/99صحوحذالبخاريذذ-25

ذ.6/22صحوحذمدلمذذ-26

ذ.6/48،صحوحذمدلمذ1/2صحوحذالبخاريذ-27

ذم.1992لعامذذ97(ذرقمذ86قانونذالعقو اتذادلصريذادلعدلذ،ادلادةذ)ذ-28

العر وةذ(ذادلادةذاألوىلذمإذالبافذاالرفاقوةذالعر وةذدلكافحةذاإلرهافذ،اجلامعةذالعر وةذ)وثوقةذمإذوثائقذاجلامعةذذ-29

ذم.1998األولذالفقرةذالثانوةذ

ذمذادلعدل.ذ1969لدنةذذ111قانونذالعقو اتذالعراقيذرقمذذ-30

ذ–القدمذاخلاصذ،ذللدكتورذماهرذلبدذشووشذالدرهذ،ذالطبعةذالثانوةذادلكتبةذالقانونوةذذ–شرحذقانونذالعقو اتذ-31

ذ.159-158العراق،ص

ذمذادلعدلذ1969لدنةذذ111لعراقيذرقمذقانونذالعقو اتذاذ-32

ذم.2005(ذلدنةذ13قانونذمكافحةذاإلرهافذالعراقيذ،ادلادةذاألوىلذرقمذ)ذ-33

ذ
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 ثبت المصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم* 

ــذذ370ذتذمحدذ إذلليذالرا يذاجلصـاصذ)ذأحكامذالقرآنذ،ذأل .1 حممـدذالصـادقذقمحـاويذ،ذدارذذذذ:ذ(ذ،ذحتقوـقذذذه

ذ.ذهـ1405 ووتذ،ذذـاحواءذالثاثذالعر يذ

الطبعـةذذحممـدذ هـريذالنجـارذ،ذذذذ:ذ(ذ،ذرصحوحذونريرذهـذ204ذتذحممدذ إذادروسذالريافعيذ)أل يذلبدذاهللذ،ذذ.األم2

ذ.ذم1973رفةذـذ ووتذ،ذع،ذدارذادلالثانوةذ

،ذذهــذ(ذذ671.رفدوذالقرصيبذ)ذاجلامعذألحكامذالقرانذ(ذ،ذأل يذلبدذاهللذحممدذ إذامحـدذاالنصـاريذالقـرصيبذ)ذتذذذذ3

ذهـذ.1372حتقوقذ:ذامحدذلبدذالعلومذالندونيذ،ذالطبعةذالثانوةذ،ذدارذالريعاذـذالقاهرةذ،ذ

هــذ(،ذمنريـوراتذمؤسدـةذاألللمــيذذذذذ427.رفدـوذالثعـاليبذ)ذهـواهرذاحلدـانذيفذرفدـوذالقـرآنذ(ذ،ذللثعـاليبذ)ذتذذذذذذذذ4

ذللمطبولاتذ،ذ ووتذـذلبنانذ.

(ذدارذادلعارف،الطبعةذالرا عة،ذحتقوـقذ..حممـدذذذ310الطنيذ)ذتذ.راروخذالرساذوادللوكذ.ال يذهعفرذحممدذ إذهرور5

ذا وذالفضاذا راهوم.

(ذحتقوق:هاشـمذالرسـوليذاحملمرـيذذذذ1112.رفدوذنورذالثقلني،للريوخذلبدذللـيذ ـإذمجعـهذالعروسـيذاحلـووزيذ)تذذذذذ6

ذقم.ذ–،ذالناشر:ذاعاالولواتذذ5،الطبعةذمؤسدةذاعاالولوات،لددذاجمللداتذ

(ذحتقوق:حدإذاالللميذ،لددذاجمللـداتذذ1091ولدوفذالفقهاءذادلوىلذحمدإذالفوضذالكاشانيذ)ت.التفدوذالصايفذ،ف7

ذقمذادلقدسةذالصدرذرهران.ذ–،مطبعةذ:مؤسدةذاهلاديذذ5

.االرفاقوةذالعر وةذدلكافحةذاالرهافذ،اجلامعةذالعر وةذ)وثوقةذمإذوثائقذاجلامعةذالعر وةذ(ذادلادةذاالوىلذمإذالبافذاالولذ8

ذم.1998انوةذالفقرةذالث

(ذ،ذذهـذ1252ذتذلمرذ إذلبدذالعزوزذ إذلا دوإذالدمريقيذ) إذمنيذأمدذحمل،ذللىذالدرذادلختارذحاشوةذا إذلا دوإذ.9

ذ.ذم1966هـذـذ1386البا يذاحلليبذـذمصرذ،ذمصطفىذ

ذ.دارذصادرذـذ ووتذحواشيذالريروانيذللىذحتفةذاحملتاجذ،.10

ذ6ه(،ذلددذاجمللداتذ:911عذرفدوذا إذلباسذ(ذجلملذالدوإذالدووصيذ)ت.الدرذادلنثورذ)و هامريهذالقرانذالكرومذم11

ذه،ادلطبعة:ذالفتحذـذهدهذ،الناشر:دارذادلعرفة.1365،الطبعة:ذاالوىلذ

(ذ،ذذهـذ1182ذتذمدذ إذاعاالواذالكحمنيذالصنعانيذ)حملحكامذ،ذدلةذاألأسباذالدممذشرحذ لوغذادلرامذمإذ.12

ذ.ذهـ1379،ذدارذاحواءذالثاثذالعر يذـذ ووتذ،ذبعةذالرا عةذالطحممدذلبدذالعزوزذ،ذ:ذحتقوقذ

هيذسلدلةذمإذجمالسذالريوخذحممدذ إذناصرذااللبانيذوفتاووةذالريرلوة،مجعهاذحممدذ إذ،.سلدلةذنورذاهلدىذ13

ذ.امحدذا وذلولىذاالثري
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ــذذ458ذتذمحـدذ ـإذاحلدـنيذالبوهقـيذ)ذذذذأ كرذأل يذالدنإذالكنىذ،ذ.14 دائـرةذادلعـارفذذذ،ذالطبعـةذاألوىلذذ(ذ،ذذه

ذ.ذهـ1353العثمانوةذـذاهلندذ،ذ

لبدذالفتاحذا وذغـدةذذ:ذهـ(ذ،ذحتقوقذذ303ذتذمحدذ إذشعواذالندائيذ)أل يذلبدذالرمحإذأسنإذالندائيذ،ذذ.15

ذ.ذم1986هـذـذ1406،ذمكتبةذادلطبولاتذـذحلاذ،ذالطبعةذالثانوةذ،ذ

ذ–وشذالدرهذ،ذالطبعةذالثانوةذادلكتبةذالقانونوةذالقدمذاخلاصذ،ذللدكتورذماهرذلبدذشوذ–.شرحذقانونذالعقو اتذ16

ذالعراق.

ــذذ256تذ)ذمدذ إذمعاالواذالبخاريذ،ذحملصحوحذالبخاريذ.17  ـووتذـذذذ،ذدارذمحوـاءذالـثاثذالعر ـيذذذذ،ذ(ذذه

ذ.ذمذ1973،ذذلبنان

هحح( ،   لعة حح   115الحمحح م لمحح   بححم الحنححاب ال  مححاب        ألبحح  صححح م لمحح     .51

ذ.ه( 5111( لصر   ع مى الةاب  الح ة  

ذ261،ذلإلمامذأ يذاحلدنيذمدلمذ إذاحلجاجذ إذمدلمذالقريويذالنودا وريذ)ذتذذصحوحذمدلمذ ريرحذالنووي.19

ذ.ذم1929ألوىلذ،ذدارذمحواءذالثاثذالعر يذـذ ووتذ،ذاهـذ(ذ،ذالطبعةذ

لبنـانذذ–نريـرذ ـووتذذذ.العملواتذاالستريهادوة،حلدـإذ اشـاذ،الطبعـةذاالوىلذ،الناشـر:ذدارذقتوبـةذللطبالـةذوالذذذذذذ20

ذم.2003

ذ.الفتاويذالريرلوةذيفذالقضاواذالعصروهذحملمدذ إذفهدذاحلصنيذ.21

ذ.أمحدذ إذلبدذاحللومذ إذروموةذاحلرانيذأ يذالعباسذسممذالاريوخذ،ذلذيفتاوالجمموعذ.22

ذه.1392.ادلعجمذالوسوط،ال راهومذمصطفىذوامحدذالزوات،الطبعةذ:ذالثانوةذ،ذادلكتبةذاالسمموة،رركوا،23

ذمذادلعدل.ذ1969لدنةذذ111.قانونذالعقو اتذالعراقيذرقمذ24

ــذذ826ذتذ اديذالريـوا يذ)ذآمدذ إذوعقوفذالفوو ذحملالقاموسذاحملوطذ،ذ.25 ،ذادلطبعـةذذالطبعـةذالثالثـةذذذ(ذ،ذذه

ذ.ذادلصروة

ذم.1992لعامذذ97(ذرقمذ86.قانونذالعقو اتذادلصريذادلعدلذ،ادلادةذ)26

ذم.2005(ذلدنةذ13عراقيذ،ادلادةذاالوىلذرقمذ).قانونذمكافحةذاالرهافذال27

 

 


