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 السادة رئيس وأعضاء جلنة املناقشة ارتمون

 
 م/ توصية املشرف

 
ِلغرض اَلشراف على البحث َسَبَق وأْن متَّ تكليفي من قبل رائسة حمكمة استئناف منطقة أربيل 

م من قبل القاضي ) من صنوف  لرتقية اَل الصنف الثاين( لغرض اعادل عمر عبدهللااملقدَّ
(. وبعد القتل الرحيم واَلنتحار بي الشريعة والقانون: دراسة مقارنةالُقضاة واملوسوم ب  )

يُعاجلُِه من مواضيع جديٌر ِبلقبول ِلما  ِبنَّ البحث اَلطالع على ُخطة البحث ومضمونِه، تبيَّ 
الكوردي خباصة واجملتمعات اَلسالمية  ذات الصلة مبجتمعناو اْلديث  بعصران تتعلَّقجديدة 

ُه وَبَذَل فيِه جهدًا واضحًا يف سبيل والعربية بعامة . وإينَّ أرى ِبنَّ الباحث قد أعطى البحث حقَّ
الوصول اَل غاايته، وكذلك أنَّ البحث مستويف للشروط الشكلية واملوضوعية، ومن مثَّ أصبح 

 جاهزاً للمناقشة.
 مع الشكر والتقدير

 
 
 

 شرفامل 
 القاضي حتسي طه رسول  

 4رئيس حمكمة جناايت أربيل/  
 انئب رئيس حمكمة استئناف منطقة أربيل
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 خ ط ة ال بح ث
 املقدمة     

 ة القتل الرحیم واالنتحار .: ماهی  لو املبحث األ
 . القانوين فهیل : تعریف القتل الرحیم وتکیو املطلب األ               
 : تعریف االنتحار .الثاين املطلب               
 : نبذة اترخییة عن القتل الرحیم واالنتحار .املطلب الثالث               

 

 : أرکان جرمیة القتل الرحيم . املبحث الثاين
 ل : العنصر املفرتص .و املطلب األ                
 . القتل الرحیم : الباعث علی املطلب الثاين                

 بدون رضی اجملنی علیه  .القتل الرحیم املطلب الثالث:                 
 

                    واَلنتحار القتل الرحيموالشريعة اَلسالمية من  القانون العراقياملبحث الثالث : موقف الفقه و 
 . القتل الرحیم من  ع العراقي: موقف الفقه اجلنائي واملشر     لو ملطلب األا
   . القتل الرحیم موقف الشریعة االسالمیة يف : املطلب الثاين                
 من االنتحار . ع العراقيشریعة االسالمیة واملشر   املطلب الثالث: موقف الفقه وال                

 
 اخلامتة
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 انمقذمت

 ، تالرة ، وذلر  لتقيعرم ةيت رل علعرت ثتبتر س  الرأ  علر   الشريعة  اسالريةع  متةر    إن   

لعن الرقفرظ هل الةلم خةال  وبةضهم عجةلهت الت  وهري :  وفيتً سللقفتظ علعهت، وهي  لوةت  

رر الشرريعة   أن   بةةسرر  أي. السالرر(   –وبةضررهم عدعررل  –يض والررسفس والةررتل والةيررل والة 

لهت ةن اسقكتم ةت عجلر(  ع   فشي   ،فتئي    بقفظ السفس البشيع    عستع ً مل أب ل    اساليةع  

التري  س  الةي رول برتسسف  أن   وعلياً االعتلاء علعهت. بقعر علفع عسهت الةفتالل، لهت الة تلح و

 اسةتن . أوالجدع   أوالةة وة  بتإلاليم  س  قفظهت، هي اسسف  ةن أجل جتء  الشيعة  

 ع طل رم  علعر   تالرةع ةرت  أو  اليترل الريقعم ةوضرو   ن  في ضوء ذلر ، ع ةكرن اليرول أ 

ةررن ةيت ررل  اسول واليئعالرري ررل الةي لائرري  فرري ، لاخررل   شررفي ال أواليتررل بررلافع اليقةرر   

ً  قرلع  ة رطلح    اليترل الريقعم ة رطلح ن  كةرت أ .: الوجرول والةرلمبشريع   والشيعة    سالربعت

ةرل ع  ةرل واالتتعرتل الالعتالري، بقعر  : جيعةر  اليترل الة  لةيتيس ً ةع الي تول اسخيى ةثوذل  

ً ؤبقثتً تـةن السوادل الجلعل  التي تقتتج ان تبق   ةيتيسرتً: وذلر  ليلر   متسوسعتً وشريععتً   علعت

 ن  أعسرلةت سريى  وال الرع ةتاللياالت  الةلةع  في هذا الةوضو  الةهرم والخطعري، و اسبقت  

جعردعن لهرذا عن والة  تسةتلم برعن الةر، وطبعرتً علر  ةالرتوى الةر ومتسوسعرت  هست   رياعتً فكيعرتً، 

جعررد اليتررل الرريقعم ع   تً   متسوسررةثررل هولسررلا مررل امررييبعرر  وبةررض الررلول اس. إذ أن  الةوضررو 

ً  إمررياي    لررم تالررتطع   ن  إو اس خرريى وبةررض الررلول ،وعررلم تجيعةرر   أو ولكسهررت الررةق    متسوسعررت

، ةتخ  ر  فري ةوضرو   اليترل الريقعم  رقت  ت  وة  ةستجعن وجول ة   الطيف      ض  ت  

  اللول. ةن عذه( لهت اليات( بذل  كةت هو القتل في الوعاليا وتعيهت بقع 

العر   وةإعرلون، وجةةعرت  ترلعو ان هذا الةوضو  ا بح ل  لعت    فضيً عل  ذل ، 

ن برر  وعررلم ذ، وتشرريعع اإلإلمررياي    بلررل   كررل    هررت  التشرريعةع  فرريوتالررة  للضررلط علرر  الج

عرلل ةرن االةرياض  أستشتيكثي   اليتل اليقعم ، ل لواعي . وتتؤكل اهةع  البق  في تجيعة   

الرربةض ةررن ضررةفتء اإلعةررتن عسررلفع للبقرر  عررن  عجةررل   ةةررتوس ةسهررت، الةالتة ررع  والةعررإ

. متسوسي ةخيج   الةالتشرفعت  والترداقم  قتل  وامع السظي ال   ن  أبل  إلالبتغ  الةشيوعع  علع  
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الروف د  ةرن مبرل الةيضر ، يك ريف الةستعر  الة  ، وبتلرذا  فري ت رفعهرت عل  اسجهد  الطبع 

ً  اعجةل هذ  واللياالر .الرتقم البقر  ، وعل  السقرو الرذي عيوبشكل كبع الةوضو  ةطيوقت

وبعرتن  روي  ،والتف عل فع  عتقتم شيعتً بق  الةوضو  إلعضتح اليأي الشيعيوةن ثم  

 ،ةرن تعيهرت س  بتليواسعن الوضةع  إلعضتح ةومف الشيعة ياليتل وتؤ علهت شيعتً ةع الةيت

     ولع  ر أو واء للةريعضوبعتن ةت عتيت( عل  ذل  ةرن اقكرتم وةالرإولع  جستئعر  وعيوبرت  الر

لعتئهم واسطبتء وجةعرع أوةتً بؤن الةيض  ولع ذا  الةيم ،الةإالالت  الطبع  ولطبع( ا أو

الةالرتئل الطبعر   ةثل هرذ  قكتم الشيعع  فيسةجتل الطبي عقتتجون لةةيف  االالةتةلعن في 

ح الشرريعة  الررتجل  عإكررل  رريوالة   هررذ  اللياالررت  فرري الةالررتئل الستدلرر ةثررل  ن  إ. وتعيهررتو

ترري علرر  اس رول واليواعررل الشريعع  الةررن خريل اسعتةرتل  ،وةكرتن اإلالريةع  لكرل دةررتن  

ولرذل   .مييهت الشتي  القكعم وهري القتكةر  والضرتبط  لفير  السروادل والةالرتئل الةالرتجل 

 ،شبع بقثتً ةوضوعتً ةةت ياً لم ع  االتةس  بتهلل واختي  ةوضو    اليتل اليقعم   بتعتبتي  

   هةع  هذا الةوضو .بؤ مستع   ن وذل  ع

ً  ن  أ كثعررياً  عقررل    وفرري هررذا الالررعت ، مررل     ع رربح ةةرر  ف ،ضررتلع    ررت( بةرريض  ع   اسالررتست

جت  الجاللع  واالالم السفالع  وعيرف وةن الدةن عةتسي ةن اس ياش لفتي   الف   الةيعض طيعح  

ر أن  لرذل  سجرل  ،عن شفــتء هذا الةيعض الةعإوس ةسر  الةلم والةيج عتجداً  ةرتل  هرذا ع   ن  ة 

.  ت   قعت تةتال ةن  تخلع     ، ب لع وعيجو ةوت  علع    م  شف  عةتسي ب  ع   أوالشخص  ةةرت وشيتئ  

كري  م  ةرن الال ر جيعر ً     ةطع رع   ن  ؤعلفع البةض ةسهم ال  تخلعص هذا الةريعض ةرن ةةتستتر  بر

. وةثرل هرذا الوضرع ب خيى عجلهت ةستالأ   كعفع    عل  وجول  بتي    عيضي   أو ،بهت قعتت  سهي  ع  

ةل   ةن التالتإال  وةسهت:  ل  ة  ع   ل  الفتعل عن جيعة  متل  تءالةكن ةهل ع   علعوست ال  إثتي  ج 

ً ةثلةت سالؤل شخ   أو الكرتلي الطب ري خي خطعي عل  الةجتةع عيتك( اليتل؟ وهل الطبعر(آ ت

ةرل ع   عةر  مترل  عرن جي ل  تءالرع   بقعر  ،مرتتيً  ل  ة رع  ئ  التعل الةيعض الةعرإوس ةرن شرفتالذي ع  

الشرريعع  الةتيتبرر  علرر  أهررل اليتسوسعرر  وةررت هرري الةالررإولع  و؟ عررتلي ةجرريم   شررؤس  شررؤن أي  

 ؟ الةإالال  الطبع  ةن جه   أ خيىكذل  ةن جه  والةيعض 

وهذ  االةوي الوف تتوضح ةن خيل لياالتست لةوضو  اليتل بلافع اليقة  والرذي 

. إذ ةل وتعي  ةن اسوا  اليتل االخيىالة   عن االستقتي وعن اليتل جواسب   عختلف في بةض 
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علر    البشريع ت الةجتةةر فريةيوفر  ةيائم الةن الجهو االستقتي  ن  ، سجل أستقتيبتلسالب  لإل

وفي  ،وفي جةعع اسقتء الةتلم استشي  هذ  الجيعة  بعن اكثي طبيت  الةجتةع ةلاي التتيعخ.

فرري هررذا  قثون اق ررتئعت  علعررل مررل الررجل البررتو .فرري آن  واقررل الفيررياء واسثيعررتءأوالررتط 

 وعللرروا أالرربت( ومررو  االستقررتي ،الرروظعفي والةلةرري قالرر( اخت ت رر  كررل  و الخ رروص،

ةةررت عةكررن تيفعهررت لررو اعررلوا لهررت القلررول لةشررتكل  ،ويبطوهررت بؤالرربت( ةتلعرر  واجتةتععرر 

ةت بلعتً وعلواستً ةوالهم واسفالهم أخيعن في اسعتلاء عل  اآل  عن التاللط ووالستجةالةجتةع 

ذع( هبةض اسسظة  الوضةع  لم تهتم بجتس( اليوح وت ن  ذل  س وبعن بةضهم اآلخي. بعسهم

سظةتهررت بررتلةجتةع علرر  قالررت( أهتةرر  ت ررل سشررتطهت علرر  الجتسرر( الةررتلي، وإالررسفس بررل ام

بكرل جواسر(  لعهرت م  الريم جرتء اإل . وفري الةيتبرل ةرن ذلر ،عل  قالت( الةجتةرع أو ،اسفيال

فسظي ال  الفيل كجدء ةن الةجتةع وسظري الر  الةجتةرع علر  اسر   ،لةةسوع القعت  الةتلع  وا

ن  .جررل القلرول الةستالرب  لكررل ةشركل  ةرن الةشررتكلؤوف وجةتعرت . فريالةجةوعرر  أةرن  عتكرو 

ومرل  .ةيهم ال  هللاأ اضوفو   ع   ن  أ  ة عب  و بتلتقلي بتل بي عسل كل    فؤةي هللا تةتل  الةإةسعن

ال   الجؤو الةوامف وةت شل   أعل  الة تئ( في وا ي بء بتليبول، ولةون هذا السلالةالتلي  ا

 أكبري ةرن ذلر ، ومةوا فري ة رعب    أودةن ة   يض  ة   أو ع  لم  ي ة   تبهم ةن فيأاالستقتي ةهةت 

ستقرتي فري الترتيعخ ةرت سجرل قرتال  اإلملرعيً لذل   .وجل بل االتيجةوا وتوجهوا ال  هللا عد  

فرري تعررت( ووعررن طيعررم الخطررؤ  سررتلي  قررتال    تكررون ، وهرري فرري الةجةررل تكررتلاسالرريةي

  .عةتناإل

 ةن التطري  الر  اهةعر  الةوضرو  مبل اللخول في ةوضو  اللياال  والبق  البل  و

  .اللياال  ع ةسهجو و ةشکل  البق 

 

 الدراسة: موضوعهمية أالً: أو

البقر  القظ الروافي ةرن ع س ل  لم و االستقتي   ةوضو   اليتل اليقعم كيً ةن  ن  إ -1

 .الشيعي و اليتسوسيوالتؤ عل 



8 

 

فرري ظررل استشررتي عررلل ةررن  تکةررن  اليتررل الرريقعم  ةوضررو القتجرر  للياالرر   إن   -2

اسةياض الةالتة ع  والةعئوس ةسهت، وايتفت  تكتلعف الةيج الةتلع  لةثل هرذ  

 .لظهوي عل  بالتط البق  والييايال  ا هذا الةوضو ، ةةت علفع اسةياض

هم، وواضررةي اليررواسعن ئلعررتأوجررتل الطبرري، والةيضرر ، وةالقتجرر  الةررتةلعن فرري  -3

الشريعي الةةتةرل علر  اليرتسوسي و، الر  ةةيفر  القكرم واسسظة  الطبعر  وتعيهرت

  .الللعل والتؤ عل

 الرريقعم  و االستقررتي  اليتررل ، جررواد بعرر  فرري مواسعسهررتويإمررياي بةررض الررلول اس -4

لول الةيبعرر  بةررض الرر خضررو ةررن إةكتسعرر   خشرر ع  ، وبتلتررتلي ةررتوعررلم تجيعةه

ت  ةإ ل  شيععتً في ظل علم وجول لياالو ،التشيعةت  لتؤثعي تل واإلاليةع  

 .في هذا الخ وص

 وعبرري جةةعررت هررذا السررو  ةررن اليتررل الترريوع  لةثررل معررتم جهررول ةسظةرر  وياء  -5

 لتيوع .الةإتةيا  بهلف االسلوا  وذا   ل ، وإمتة   واتقتلا 

 

 ً  : مشکلة البحث ثانيا

إعررلعن بررعن ةةررت   اليتررل الرريقعم قررول ةفهرروم  عررتلةيوكررذل   خيمرريأو  وسيهسررت   رريا   مررتس 

الررلول االالرريةع  ةررت دالرر  فررف ةومررف الرريفض والتقرريعم علررف ةالررتو   ن  أوةةتيضررعن، بعررل 

فيرل  ةرن الستقعر  الطبعر ،أةرت   .ففر بةيوبت  ةخ هذا الةوضو بةضهت عتةتةل ةع  ن  أاليواسعن، اال 

ظي الرف مستعت  شخ ع ، ومل تختلف االقکتم علف اليتترل برتلس ع  ةبسع  علفخيومت  طب  وجل

 بيودل ولکثي  اللعوا  الةطتلب  بتليواسعن الةجعد  الف هذا اليت وسظياً    اللافع الف اليتل.البتع

بهرلف إالربتغ  علرف القکوةرت  بهرلف إمرياي ةثرل هرذ  التشريعةت ، ضرتتط   جةةعت  تيوم برلوي  

فري القعرت  الررواًء  شرؤس   شرؤن قرم االسالرتن الةررو  الرتن فرياالس قرم الشريعع  والةشريوعع  علر 

 الستدلر   ،  الجلعل لهذ  الةالؤل   ةن الت لي البل   ،علع   و ، يتم ةت بعسهت ةن فتي   شتالع.بالواء

 ي هذ  الةالؤل .ف الف اليأي الشيعي بلع  الو ولذل  علف ةجتةةتتست و
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 الدراسة  يةمنهجثالثا : 

ذ  اللياالر  ةالرتئل السروادل الفيهعر  واليتسوسعر  الةيتيسر ، فر ن هرسظياً لطبعة  لياال   

ً تً سظيعررفعهررت جتسبرر    الررل  الس ةررن أجررل ، الررتييائي التؤ ررعلي السيررليعةتةررل علرر  الةررسه  اإل ت

، وتالرتإالتهت السظري فري الوثرتئم الةتروفي  عرن ةشركل  اللياالر وعبري السترتئ   الو ول ال 

 ل  اللياال .ال  إجتبت  عن االئ للتو ل وةن ثم تقلعلهت

عر ً علر   البحثث خطةجةل  عةلست عل   ، فيلع   عل د  فري  : بقعر  ترم  ثري  ةبتقر ةو 

 قتول تاللعط الضوء عل سالوكذل   ،فهت اليتسوسيعستقتي وتكعلهت تةيعف اليتل اليقعم واالأو

اةرت الةبقر  الثرتسي  .في ثي  ةطتل( ةن داوع  ةفتهعةع  وتتيعخع  اليتل اليقعم واالستقتي

بيعرر  قررتال  اليتررل عررن  تةععررد   بهررلف  يكررتن جيعةرر  اليتررل الرريقعم أ بعررتنل   ةخ ررص   هرروف

السالل  ط  الضروء  . ثموبعن االشتيا  في االستقتيبعس   التشتب ج  أو  ن  بع   س  الوف و ،واالستقتي

االالرريةع  ةررن اليتررل الرريقعم  الشرريعة وةومررف الفيرر  واليررتسون  الةبقرر  الثتلرر  علرر فرري 

 . ، و والً ال  الختتة  واالالتستتجت ةطتل(قتي في ثي  تسواال
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 لوالمبحث األ

 الرحيم واألنتحارة القتل ماهي   

 

هررذا فرري الكثعرري ةررن الةشررتكل واللةرروض ولكرري سضررع  قعمثررتي ةوضررو  اليتررل الرريأيررل ل      

ن ستةيف عل  الفتي  برعن اليترل الرذي عيرع اشرفتمت وبرع أن  ال قعح عسبلي  في ةكتس    الةوضو 

البتعر  علر  ايتكتبر   أوال فري الرلافع العر  أوتعي  ةن  وي اليتل الةتلعر  . هرذا الفرتي  هرو 

وهو اةي ال اهةع  ل  في اليتسون الجستئي الن اليتعل  ان ال عبي  للع  بتلبواع  االةي الذي ال 

عيررعم ةسرر  فتيمررت لرر  معةرر  فرري سةرروذج الجيعةرر  بقعرر  ال عبيرر  بةررل ذلرر  ةررن فررتي  الرروى ةقررل 

عيترل  أن   اخري شرخص   ي   س أو. فهرل عةكرن متسوسرت للطبعر(  1 يعة  وهو االسالتن ةقل اليتلالج

ً  م لاً  ل   ةيعضت ةرن  الطر(   ئس  ع ر ن  أبةل  ، وذل تء اآلة عل  اسه ةالتعلت   بهلف  شفتإ    ال ع إة 

ً ة   طفيً  أو الة   آ (  ه  س      ك  ي  وت      ئشفت ً ة   شوهت  . 2 علع  شفي ً  أوب   يقة ً  ةتمت

فعهت بشيء ةن  سبق هذا الةبق  ال  ثيث  ةطتل(  م  يال   الوف س   ،اليضع هذ  ل وتجالعلاً      

بقع  السةةل في العت   لكي سيف عل  قيعيتهت. االشكتلع التف عل جةعع جواس( هذ  

، ٔفٙ انًطهت انضبَٙ انزحٛى ٔركٛٛفّ انمبََٕٙرؼزٚف انمزم ةةتلج  عل  الةطل( االول 

 أةت الةطل( الثتل  طلح االستقتي ةن قع  تةيعف   لل ً وا طيقتً.فع   تبعتن ة  طُحبٔل

ظُّ    .سبذ  تتيعخع  عن اليتل اليقعم واإلستقتي ِنًؼبنجخ فظٕف َُخّظِ

 

  

 

                                         
(1)

 . 233، ص1984ثٕ ػبيز، لبٌَٕ انؼمٕثبد انخبص، انذار انجبيؼٛخ نهطجؼخ ٔانُشز، أد. دمحم سكٙ  
(2)

ٔسارح ، 3، انظُخ 3انطجٙ: رؼهٛك ػهٗ األحكبو، يجهخ انؼذانخ، انؼذد  ؼخ انمبََٕٛخ نهخطأٛد. ػبر٘ خهٛم يحًٕد، انطج 

 .  474، ص1977ثغذاد، انؼذل انؼزالٛخ، 
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 لوانمطهب األ

 فه انقبوووييوتكي انشحيمتعشيف انقتم 

ف  اليتل اليقعم بؤس     وهسرت  .  1 الم   آالةرو  الهرتلب برلون والةو  القالرن   ع ةي 

 مرل ليجر ، بو رف  ةالرؤل  جلعرل  اليتل بلافع اليقةر    أوليتل اليقعم   لتةيعفت  اخيى 

  الفيسالرع  وهري فري الللر ،ثتستدعرت وليترل   اسالللت  اسجسبعر  علر  تالرةع  هرذا السرو  ةرن ا

هو : الةو  الةتم  ةسي الةو . وةةست  ، والثتسي  عةسي الطبع(ل : عوةكوس  ةن ةيطةعن اس

يتررل بررلافع ال أو ،إ سهررتء ةةتسررت  الةرريعض الررذي عالررتقعل شررفتإ أي بةةسرر  آخرري  .ةةتسررت  برري

بقال( قرتال  اليترل  التةتيعف تل  واهم.  2 اليتل اليقعم أو ،اليتل بلافع الشفي  أو اليقة 

 ةت عؤتي:اليقعم 

ةريعض ال ن طبعبرتً ومرل ال عكرون ، لتخلرعص اليترل عيتكبر  شرخص، مرل عكروةرن : سو   الً أو

الة   آعطعم تقةل عةل ولم  إ ،تيج  شفع  
 3 . 

تالهعل ةو  الشخص الةعئروس ةرن شرفتئ  بسرتء علر  طلر( ةلرح ةسر  ، ةيرلم للطبعر( : ثانيا

 . 4 الةةتل  

 ً   لةةتست  هذا الةيعض ةرن   ب سهتء قعتت  ستعج: االتجتب  الطبع( الةةتل  ليتب  ةيعض ثالثا

  . 5 مطةعتهت سهتئعت وئالعةكن تقةلهت ، والةعئوس ةن شفتم ةبيق  آال

                                         
(1)

 .  4، ص1992طبفّ انًخزهفخ، ثذٌٔ جٓخ َشز، ثغذاد، أٔد. طهٛى اثزاْٛى حزثخ، انمزم انؼًذ ٔ 
(2)

ً د. ػجذانْٕبة 7، ص1996، 2، ؽد. ْذٖ لشمٕع، انمزم ثذافغ انشفمخ، دار انُٓؼخ انؼزثٛخ، انمبْزح  . أَظز أٚؼب

ٔنهًشٚذ يٍ . 535،  ص انًطجؼخ انؼظزٚخ، ديشك، ثذٌٔ ربرٚخ َشز، انًمبرٌانجُبئٙ  ّحٕيذ، دراطبد يؼًمخ فٙ انفم

ً  د. طهٛى اثزاْٛى حزثخ،انزفبطٛم  . ٔنهًشٚذ يٍ انزفبطٛم أَظز 129طبفّ انًخزهفخ، ص أٔانمزم انؼًذ ٔ أَظز أٚؼب

ٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، رطبنخ يبجظزٛز غٛز يُشٕرح، جبيؼخ اإليبو دمحم ثٍ طؼٕد اإلطاليٛخ، انزٚبع، ػجذانًحظ

 . 19-17ص ص 
(3)

 .447، يظذر طبثك، ص انًمبرٌأَظز د. ػجذ انْٕبة حٕيذ، دراطبد يؼًمخ فٙ انفمّ انجُبئٙ  
(4)

 . 68، ص  1995ٓب، دار انًُبرح، جذح،  ٘ ٔانحبالد انًٛئٕص يُأٔدمحم ثٍ ػهٙ انجبر، أحكبو انزذ 
(5)

، 1983دمحم ػجذ انجٕاد دمحم، ثحٕس فٙ انشزٚؼخ األطاليٛخ ٔانمبٌَٕ فٙ انطت اإلطاليٙ، يُشأح انًؼبرف، األطكُذرٚخ،  

ً احًذ 129طبفخ انًخزهفخ، يظذر طبثك،  ص أٔ. كذنك أَظز طهٛى اثزاْٛى حزثخ، انمزم انؼًذ 106ٔص  . أَظز أٚؼب
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عل ةرو  شرخص ةرت ةن خيل ةت ذكيسرت ةرن تةرتيعف فرؤن الةي رول ةسر  هرو : تالره 

تعري  بهرذا اليترل  أو   شرفتإ  ةسهرت فعيروم الطبعر(وال ع يجرةسهرت وس عةتسي ةن اةياض ةعئ

 بيقر  ةرن ةريض الالة تبعرتً إلياقر  الةريعض ةرن االةر عجأ أوبلافع اليقة  والشفي  اللبعت 

ومل عكون ةن لون طلر( الةريعض  هل   أةن  أوشفتء ةس  بطل( ةن الةيعض سفال  يج  الع  

  .هل أوال ةن 

أ يً وهةع   اليضع  ةقل اللياال  ن  أعيى  اسكبي مالة   الفي  الجستئي في  ن  ؤساللم ب      

ةهةت كتس  قل   في التطبعم في اليتسون ال قعح. اذ عةتبي هذا اليتل جيعة ً  به ً ثعي ش  ال ت  و

عبي  للةشكل   ،وةع ذل  واالالبت(. ال عبي  في اليتسون بتلبواع     س  س ،اللافع عل  ايتكتبهت

وجههت االسالتسي الذي لفع بجتس( ضخم ةن الةفكيعن ال  اليول بتبيعي هذا اليتل ولذل  

 .اليقعم الةو   ـ جي   تالةعت   ب

الةو  في  قم   و  االستقتيفي  قم   سالتن لإل ن  ؤولكن متل بةض الفيهتء والفيالف  ب        

 .ةت االستقتي فهو ادهت  يوح االسالتن بواالرط  االسالرتن سفالر  وال خريف علعر ؤف  . الالهل

يجر  شرفتإ  ال ع   عتةرذ( ةرن ةريض   شرخص   الم  ةت الةو  الالهل فعي ل ب  وضرع قرل آلوأ

الالهل الةو   ذل  أن  . ب     ً عل  القتج  وشفي فعيضي الجتسي عل  قعت  الةيعض بستءً  ،ةس 

 متالع  وةريض   الم  آ ع ةتسي ةنكتن  اسيتذ ةن   ب   ي ل ع   ، Euthanasiaالةع  الهتلب الذي س  و

ه  وعلر  سقرو  ال ع ةكرن ةرن عولرل  أو ،الالريطتن ةثرل ضتل ال عيج  شفتإ ع   ب روي   ةشرو 

 التي قلث  فةريو الوامةع  بةض االةثل  سطيح   ، عةكن أن. ولتييع( ال وي  اكثيةةتلجت   

قرل أمترل  1912ةتم الةقتكم واليأي الةتم الةتلةي. ففري عرتم أفعهت  كبعيسيتش  قولهت ثعي  أ  و

س رفي ستشريء عرن ا رتب  لةتتعر . ومريي   رتب  بشرلل  الة      وكيء السعتب  الفيسالععن دوجت ر

وفري الرس   طرت .ال ت   الم  آةتم الةقكة  اسر  مرتم بواجبر  تجرت  دوجتر  التري كتسر  تةرتسي ةرن أ

( واللتهت و رياخهت ببال ،فظعع عسل واللتهت ة تب  بتشو    بلجعكي طفل ً  طبع(   متل 1961

                                                                                                                              
 -184ص ص ، 1983ذٍٚ، األحكبو انشزػٛخ نألػًبل انطجٛخ، انًجهض انٕؽُٙ  نهضمبفخ ٔانفٌُٕ ٔاالدة، انكٕٚذ، شزف ان

186 . 
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ررع    ن  ؤقعسةررت يأ  ابستهررت علرر  تلرر  الهعئرر  وتوالرريتهت الرر  الطبعرر( برر ذهت ةررن تلرر  الةؤالررت  سي 

 . 1 الياسالتسع 

االكبري ةرن  اليالرمواليتل اليقعم ال عختلف عن اليتل الةةل ةن كوس  جيعة  علر  يأي      

 علر  بتعر الليترل الريقعم هري مترل عةرل لكرن لعرف اليرتسوسي عالتك ن   ةرت االرلفست فرهرتء ، كالفي

اليترل الريقعم هري لافرع  وفري اجياةي البتع  في اليتل الةةل  ن  أقع  ةن ايتكتبهت عختلف 

اليتل بلافع الشفي   أو  اليتل اليقعم  أطليست علع   تالةع لذا اسالتسي عتولل ةن اليقة  والشفي  

 ييقعم هراليترل الر ن  ؤيهرتء بربريأي الف م  الرل   وس   ف  اليأي اللتل(،ختل  س  ال  تولذل  ف س سقة . والي

اليتتل ةةتةل  خت    ل  ةتة  ع   ن  يى بؤأ ،  علعهت شيعف واسالتسيالبتع ن  ألكن بةت و ،متل عةل

اليترل  أولوا إعطتء الةو  الريقعم ؤوالكثعي ةن الفيهتء والكتت( ق أن  تعي  ،الةيوب  وعخفف

 .  الشيعع  اليقعم بةفهوةهت القلع   ف ً 

فتلفعلالوف العوستسي الشهعي افيطون البم وان لع  ةسذ دةن طوعل ال  اليضـتء عل      

لع  القفتظ عل  ةجتةع  قعح البسع  اللعم ال ق ، ومل التي  عل  سهج  هإالء الخلم ب  

في التطبعم في السظتم  تالً  . وهذ  الفكي  تطوي  ووجل  لهت ةجتشعالفعلالوف االلةتسي س

 1940الستدي للجةهويع  الثتلث  االلةتسع  وا بق  جدء ةن الةسهتج االجتةتعي لالس  

ةعب  والةتطل  عج( اليضتء الةةلا  والطتمت  البشيع  الة   ن  ؤ ياق    ب هتلي عسلةت اعلن

تيلي لهم القم في لم  ن  بتل  ة  إلسفالهت في  القم   اللول    عط   أوهكذا  .علعهت واالتئ تلهت 

القكتم االلةتن بتطبعم سظتم تطهعي الجةتع  الذي مض   ي  ة  أ أس     ذإ.  جةتععب وي   القعـت  

وكتن ةوضو  هذا السظتم الشعوخ والةجتسعن  ،اليي عل  سقو  عل  االف الستس 

ةت هي االبةتل اليتسوسع  لهذ  عتبتلي ال  الذهن التالتإل التتلي: ولكن  . 2 والةشوهعن

   ؟ليضع ا

  تتةث ل في ةت علي:االشكتلع  هذ  لع ةكن اليول بؤن االبةتل اليتسوسع  

                                         
(1)

لبطى رػب ػهٕ، يظإٔنٛخ انطجٛت ػٍ خطئّ جشائٛبً، رطبنخ يزخظظخ يمذيخ انٗ انًؼٓذ انمؼبئٙ انؼزالٙ، ثغذاد،  

 .  4، ص 1992
(2)

 .41،42، ص ص 1972، 2، يطجؼخ دار انظالو، ثغذاد، ؽ1نذو، انجشء د. ػجذانظزبر انجًٛهٙ، جزائى ا 
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عسل ذل  سكون اةــتم قتل   ،هتلئ  قل ةعت ً أبلون ةالتعل   سفال    ةت   أ: قتل  ان الفتعل الً أو

 استقتي بالعط . 

 ً س عق  استقي بستء عل   أو: اذا اقل  الفتعل الةو  بسفال  بتالتةةتل والتئل ةتلع  ثتسعت

م الةجهد كشيع  في قتك  الةاللس فهل ع   أوتجهعد اللعي ل  بؤشعتء كتاللعم الالم  أواللعي 

 .لةلم وجول الفةل الةةتم( علع  ، وذل بتلسفي في فيسالت هو الجوا( ، 2 جيعة  االستقتي

ةن   408يمم   علع  بتلةتل  (  ةتم  والةالتعل  عل  االستقتي ة   التقيعض   ن   ةت في الةيا  فأ

 تسون الةيوبت  الةيامي .م

 ً : مل عتقيم اليتل بلافع اليقة  ةن خيل ان الفتعل ةن اجل اقلا  الةو  لسفال  عطل( ةن ثتلثت

ل عةكن ةقتكةت  عن عيتل  بتطي  الي تص علع  فهذا اللعي ه أوشخص اخي ان عجيع  الالم 

 . 1 جيعة  متل عةل

 ً ةيعض لم عطل( ةن اللعي اسهتء قعتت  لكن اللعي ال ن  سجل أ ،كثعي  في قتال       س  أ: تعي يابةت

عل  هست فتلبتع   .الة   آل اً عضع قل   أن  جل أةن  وذل  ةعت   ع   هو الذي الشفي  أوبلافع اليقة  و

السةةل عل   تالتإل  وهو  ؟هذا بسظي االعتبتي ذ  خ  إفهل ع   ،ايتكت( الجيعة  هو االقالتن والشفي 

 ةةتلجت   القيتً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
(2)

 . 565، ص3د. طهًٛبٌ يزلض، انحك فٙ طاليخ انجظى، يجهخ انمبٌَٕ ٔااللزظبد، انؼذد  
(1)

 .565د. طهًٛبٌ يزلض، انحك فٙ طاليخ انجظى، يظذر طبثك، ص  
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  نيطلب الثاالم

تعريف االنتحار   
(1)

 

 

، ف ن  ذل  اليجلف ذا إستقي  .ل  ت  م   أو ح  ب  ي ذ  أ ، ي  ق  االستقتي لل  : ةشتم ةن كلة   س  

  .االستقتي لل ً هو عةلع  متل الذا  بذاتهتوبذل  ف ن   . 2 سفال  ذبح   أو ل  ت  م   عةسي أس    

ً وافعتً جل تةيعفألم ف ،الشيعة  اساليةع  ةن ةسظويت االستقتي اة ستقتي في الشيعة  لإلت

عةكن   ياق ً. ولكن ستقتياإلة طلح فيهتء الشيعة  لم عةيفوا  ن  س . ذل اساليةع 

كي    تيةيعف االستقتي عل  الوج  اآلت   :ذ 

 سالتن ةكلف سفال  بسفال  بةت عيتل عتل  بلون وج  شيعي االستقتي : هو متل ا

  كل قتال   بتليول: ف   عةيجيى تفيل  سجتةت ا علةتءةت تةيعف االستقتي عسل أ

اللبي عتم ةن مبل الةجسي علع   أوتعي ةبتشي  ةن فةل اعجتبي  أوع ةبتشي  الةو  التي تسب

 جتةت عتلم اال ف  ةي   ع   . وفي هذا الالعت سفال  وهو عةلم ان فةل  عو ل  ال  هذ  الستعج 

ختتيهت الواء كتن الةو  عيعي  التي س  متل االسالتن سفال  بتلطبؤاالستقتي   سجيكتيل ة   

 . أو اجيً الستت  عتجيً 

الً ؤولالل  االفةتل التي عيوم بهت الفيل ةقال بؤس     علةتء السفس االستقتي   ف  عي  كةت 

 اجتةتعع .  ةت  تقيعض ةن اخي أو تضقع  ليعةوسلتلةعي قعتت  بسفال ، 

 . 3 شخص سفال  عةلاً ةت علةتء اليتسون فيل عيفوا االستقتي بؤس    متل الأ 

                                         
ثذٌٔ ربرٚخ َشز، ص  (، دار انظٛبد، ثٛزٔد،َحزَ ََ، يبدح ) 5أثٕ انفؼم جًبل انذٍٚ ثٍ يُظٕر، نظبٌ انؼزة، ط (1)

195. 
(2)

 . 794, دار انًشزق ثٛزٔد، يبدح )َََحَز(، ص 29انًُجذ فٙ انهغخ االػالو، انطجؼخ  
(3)

، ص 1964يكزو طًؼبٌ، يشكهخ االَزحبر، يُشٕراد جًبػخ ػهى انُفض انزكبيهٙ، دار انًؼبرف ثًظز، انمبْزح،  

45. 
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 نثانمطهب انثب

   وتحبسوبزة تبسيخيت عه انقتم انشحيم واإل

اليتل بلافع اليقة  ال  اليس والفعلالوف اإلسكلعدي  أوسال( ة طلح اليتل اليقعم ع   

يوجع  بعكون الذي عتش في اليين الثتل  عشي الةعيلي والذي كتن عيول : عل  اسطبتء 

ل ق  ال  الةيعض وتخفعف االةهم ولكن اذا وجلوا ان شفتءهم ال عةةلوا عل  إعتل  ا ن  أ

ً ةل فع   أ ً هتلئت ةذبون اسطبتء ال عدالون ع   ن  أ. ووعالعياً ، عج( علعهم ان عهعئوا ةوتت

علعهم فيط في هذ   ن  أ وفي يأي    ،يج  شفتءهمال ع   ةيضتهم بتليتم ةن مستعتهم بتس    

  . 1   اسخعيد  الالم والس  ا هذ  همعطفإا بؤعلع   ن  أاسقوال 

 ل  أو  ل وا ول التبي  ل  فسجل ان الةي( مبل االاليم كتسوا عيوةون ب  اولهذا الكيم أمو 

بستتهم سالبت( ةختلف  كتلفيي وخشع  الةتي وتعيهت، ولم عكن هذا ستبع ةن كياهعتهم لبستتهم 

وهذا ةشتب  لليتل ل خشع  الةتي كتن بتعثت ولافةت لذل  الفة أوهن ةتةولكن خوفهم ةن إط

بلافع اليقة  والشفي  ةن جه  البتع  واللافع، ومل جتء الييأن الكيعم ستهعتً عن هذا الفةل 

ال تسًت ۖ و  متل تةتل    ال ل ع ن  إ ق  ب تل و  ك وا ب    ش ع ئًت ۖ و  ي  ل ع ك م  ۖ أ ال  ت ش  ب ك م  ع  م  ي  ي  ت ق  ا أ ت ل  ة  ال  م ل  ت ة تل و 

ت أوت ي ت ل وا  ة  ت و  س ه  ت ظ ه ي  ة  ش  ة  اق  ف و  ب وا ال  ال  ت ي ي  إ ع ته م  ۖ و  م ك م  و  د  ن  س ي  ي    ۖ س ق  ن  إ ة  ل ك م  ة  ال 

ل   ي  تك م  ب    ل ة ل ك م  ت ة  ل ك م  و   
م   ۚ ذ َٰ م  َّللا   إ ال  ب تل ق  ي  ال  ت ي ت ل وا الس ف س  ال ت ي ق   الوي    ون  ب ط ن  ۖ و 

عم  وكةت متل تةتل     .151االسةتم:  ه و  ك ظ  لًّا و  و  ال  ه    ة  ج  ل ه م ب تس  سث  َٰ ظ ل  و  ي  أ ق  إ ذ ا ب ش   و 

ا(  ۗ أ ال  58  ل  َٰ ه ون  أ م  ع ل ال    ف ي الت ي  ك    ع  ال  ي  ب    ۚ أ ع ة  ت ب ش   ن ال وء  ة  م  ة  ن  ال ي و  ىَٰ ة  اي    ع ت و 

ون   ك ة  ت ع ق    58/59السقل:  الوي   . ال تء  ة 

                                         
(1 )

 .13، 12، ص ص يظذر طبثكانمزم ثذافغ انشفمخ، ْذٖ حبيذ لشمٕع،  
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الذعن  الفعلالوف اليياط واتبتع    كيم   م  واف  ع   وأل الةي( لبستتهم کةت جتء أعي  وقتل   

تطبعرم ذلر  علر  ة  الر  الريياط الرأن  ولرذل  سجرل  ،تي للةرو  بشريفالةو   الترلبعي الرذا

، ةرن الالرجن    بعيت هبهلف   الوضع ل   تهعئوتيةذت  ب طيب    الذي متم فع    . ففي الوم سفال 

لكري  ،ل الالرموعلجؤ ال  تسفعذ عيوب  اإلعرلام الةتةث  لر  بتسرتبل و الهي(،خعتي عيفض  ف ذا ب   

 . 1 عةو  بشيف

ي االسجلعدي وكتن   وال رتلي فري    العوتوبعرت     الةوالروم:توةتس ةوي في كتتبالةفك  

و  وكرتن هرذا هرو الر  واليضرت  قر  التةالرتء علر  الةرؤوعلر  اليال  س ربؤعريى  1516ةتم ال

  . 2  سعتش االلةتسي الفعلالوفالقيتً  الذي استهج   و سفال    يأيال

هتعو بتلوالعت  الةتقرل  االةيعكعر  ةشريو  مرتسون أووضة  والع   1906ففي عتم  

عجعد لكل ةيعض بةيض ال عيج  شفتء  ان عتيلم بطل( الجتةت  لجسر  ةكوسر  ةرن ايبةر  

ن ةن الةيئم وضع قل لهرذ  القعرت  ام ال ولكرن ةجلرس لتيلعي ةت اذا كت اشختص عل  االمل

  . 3 السوا( والكوسجيس يفض هذا الةشيو  

تم اسشتء الجةةع  اسةيعكع  ليتل اليقة  ، والتي تلعري االرةهت عرتم  1930وفي عتم  

تيلة  إقلى الجةةعت   ،1936ةتم . كذل  في الال  جةةع  قم االسالتن في الةو  1970

  . 4    يفضتم  ولكن  عم في إسجلتيا بةشيو  متسون عبعح ذل قالةإعل  لليتل الي

لف هتلي ةيالوةتً الةح بةوجب  لألطبتء بت رفع  ولأا لي  ،1939ةتم السهتع  في و 

ةكرن عيجهرم بةرل فقرص لئ  الذعن عييي اسطبتء ان هرإالء تعري ةواسشختص بتلةو ، س

م يابر  الةتلةعر  الثتسعر  بت رفع  ـ وقت  سهتعر  القري( 1940وبهذا متم ةن عتم  طبي عةيي.

  .  5 الف شخص 275

                                         
(1 )

 .63ؼخ نألػًبل انطجٛخ، يظذر طبثك، صٚحكبو انشزأ ،حًذ شزف انذٍٚأ 
(2)

 .13ْذٖ حبيذ لشمٕع: انمزم ثذافغ انشفمخ، يظذر طبثك، ص  
(3)

 .109، ص اَظز دمحم ػجذ انجٕاد، ثحٕس فٙ انشزٚؼخ اإلطاليٛخ ٔانمبٌَٕ فٙ انطت اإلطاليٙ ، يظذر طبثك 

 . 22اَظز أٚؼبً ػجذ انًحظٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، يظذر طبثك، ص ٔ
(4)

 .32ػجذ انًحظٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، يظذر طبثك ، ص  
(5)

 . 130طبفخ انًخزهفخ، يظذر طبثك، ص  أٔاَظز د. طهٛى اثزاْٛى حزثخ ، انمزم انؼًذ ٔ 
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الةالتعلا   وتيلعم    لعالهتؤالال  جةةع  بيعطتسع  لتعالعي الةو  وت   1982وفي عتم  

 .  6 بتلةو   (  يت  ع   ن  ة  الةتلع  والسفالع  ل  

% ةرن الفيسالرععن 85 ن  برؤضرح االرتبعتن للريأي الةرتم الفيسالري أو ،1987وفي عرتم  

  اليترل الريقعم برـ ع ربح ةرن قرم الةريعض اليعرتم  ذلر علر   وبسرتءً  .قعمعإعلون اليترل الري

% ةررسهم 76 أمرري  ةررت ع سررتهدكةررت  .بررلأ القيعرر  فرري الةررو  ةيتبررل القررم فرري القعررت الررتستلاً لةإ

اليتل اليقعم وذل  وفيرتً لةرت عبري   م  جي   يتبتهم في تةلعل اليتسون الجستئي الفيسالي الذي ع  

  . 1  "القم في الةو  بكياة "جةةع    عس  إقلى الجةةعت  الةالةت

 1987بسفالري فري عرتم  عت ري     :تيول اللكتوي  هرلى مشريوشوفي هذا الالعت ،  

ةلعل طتلب  بتلةبفيسالت والةتسعت تدعل اتجتهت  اليأي الةتم ليبول فكي   ابتق  اليتل شفي  ، وا

لررذعن عررلعةون هررذا واستشررتي جةةعررت  الةتطرروععن ا التشرريعةت  الجستئعرر  للالررةتح ب بتقترر  ،

عتةرتً والتري  27تل  الفتت  االلةتسعر  التري تبلرن ةرن الةةري  ،استجت  وبتلذا  في مضع  لاسعتال

لم تةل تالتطعع تقيع   ، بقع ليك   ال  شلل  بهت ى ل  أ 1983ا عب  في قتل  ت تلم عتم 

هت في طتلب  بقي، فجداء جاللهت وظل  في قتل  شلل تتم لةل  خةال  السوا أةن  جدء   ي  أ

تطوعرر  فتررت  ةجهولرر  فرري ةسظةرر   أن  الرر   لعهررت الرريأي الةررتم فرري الةتسعررت،إسظررم ثررم إ .الةررو 

 . 2  التعلتهت عل  الةو ل ة 1988لعالةبي  23سالتسي في تتيعخ الةو  اإل

، فعةكن إعيالهت  ةعل القوال  الفيلع  التي تسبع ةن اجتهتلا  شخ ع عل   ةتأو 

 :عل  السقو التتلي

 
الة تب  بشلل س في متل اقل وكيء السعتب  الةتة  في فيسالت دوجت   1912ففي عتم  -

  . 3 ستشئ عن ا تب  في الياس وذل  لكي عخلص ةن اسةهت الشلعل  والةبيق 

                                         
(6)

 .13نشفمخ، يظذر طبثك، ص ْذٖ حبيذ لشمٕع، انمزم ثذافغ ا 
(1)

انؼذد  ،11اَظز أحًذ ثهحبط انؼزثٙ، االحكبو انشزػٛخ انطجٛخ نهًزٕفٙ فٙ انفمّ األطاليٙ، يجهخ انجحٕس انفمٓٛخ، انظُخ  

 .24. كذنك اَظز ػجذ انًحظٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، يظذر طبثك، ص 65، 26 ص ، ص42
(2)

 .15-13يذ لشمٕع، انمزم ثذافغ انشفمخ، يظذر طبثك، ص ص نهًشٚذ يٍ انزفبطٛم أَظز ْذٖ حب 
(3)

 .55، ص يظذر طبثكاَظز د. ػجذانْٕبة حٕيذ، دراطبد يؼًمخ فٙ انفمّ انجُبئٙ انًمبرٌ،  
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. قع  عل  طلبهت بتلالم بستءً  ةيعكي بيتل دوجت   أتم دوج عم 1920ةتم ال كذل  شهلو -

 بةيض ةالتة ي وتعي متبل للشفتء.  تب ً ة  كتس  

ً متل  فتت  فيسالع  خطعبهت الذي كتن ة تب 1925ةتم الوفي  -  متة   . إذ بتلاليطتنت

ي  الةويفعنةتل  بكةع  كبعي  ةن  بقيس     . 4 بةاللالهت ثم متلت    الةخل  

طبتء اس% ةن 80 ن  أظهي  اً االتفتتء االةيعكع  سيتب  اسطبتء أجي    1966وفي عتم  -

    الةآتخلع   ةن و ت  الةعئوس ةن شفتئ   لقع وذل  لوضع قل    ،ةتيالون اليتل اليقعمع  

اليت   قت  أ   أوالةبيق  لون علم الةيعض 
 1 . 

طفي ةتتوا في ةإالال   43 أن  ةيعكعتن ةيتالً ذكيا فع  أسشي طبعبتن  1973وفي عتم  -

ً بلةستع  ةخ    ل د الطبي تالجه تخذ   إ مياي   ستعج  ، وذل تسطفتل الةولولعن قلعثت

 . 2 عستع  لهإالء االطفتل ي   أبةلم بذل  همأسفال بتءالةةتل  واآل

شبك  إعيةع  ل   "ةسظة  اليتل اليقعم" إسشتء 1991ةتم ال فضيً عل  ذل ، تم  في -

تيوم هذ  الشبك   ، بقع   والع  اةيعكع 47و  أويوبع    لول  7  تتود   عل ضخة  

شيط  أالةجي  وةن خيل سشي  . وذل خطعي لتثيعف الستس بؤهةع  اليتل اليقعم بلوي  

تع  لليل عل  هتتف عل  ةلاي الال . وفي الوم  سفال   عةل   ال  توفعيليالقتال( اآل

شبك  اإلستيسع  عدعل علل دواي   عل  ةومع   سفالهت وللةسظة  االتفالتيا  الةت لعن.

 . 3 لف دائيأ  14 عل  

                                         
(4)

 .119، ص 2000اثزاْٛى طبدق انجُذ٘، انًٕد انذيبغٙ، أكبدًٚٛخ َبٚف انؼزثٛخ، انزٚبع،  
(1)

 .23، ص طبثكيظذر ، غْٙٛى طبدق انجُذ٘، انًٕد انذيباثزا 
(2)

. اَظز أٚؼبً 64اَظز أحًذ ثهحبط انؼزثٙ، األحكبو انشزػٛخ ٔانطجٛخ نهًزٕفٙ فٙ انفمّ األطاليٙ، يظذر طبثك، ص  

. كذنك أَظز ػجذ انًحظٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، 199اثزاْٛى طبدق انجُذ٘، انًٕد انذيبغٙ، يظذر طبثك، ص

 . 23يظذر طبثك، ص 
(3)

. نهًشٚذ يٍ انزفبطٛم أَظز يؼبنٙ ػجذ انحًٛذ حًٕدح، يُظًخ انمزم انزحٛى، يجهخ انجُذ٘ 23ظذر َفظّ، ص انً 

 .99-97، ص ص105، انؼذد 31انًظهى، انظُخ 
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ومتة  بةةل  ،سفالهت الةو  بكياة  يالةجةتع  ت   تؤالال  1991س الةتم سف فيو -

  هل توافم عل  االالتبعتن ةت علي: كتب  في ويم   ، بقع في والع  واشسطن االتبعتن

  .(4) ؟اسهتء قعت  الةيعض الةعئوس ةن شفتئ 

الكبعي  ستهع   عن الجهول ، ع الليباللول  فييضع  عل  هذا اإلي  التتيعخي لل وبستءً  -

ً بذول  الة   ً والقيت اً كبعياً عل  اليأي الةتم بي ش  تؤثعي بةضهت ي   ث  أ والتي ،التبيت

 ةعتعي الةبتشي التوا ل  أوالةبتشي  االت تلعبي الليبي الواء و س ت  اليياي 

عيت  اليياي  س   التؤثعي عل  اسطبتء والةإالالت  ةن خيل كذل  و ،اليواسعن وةشي  

 . ذوعهم وتعيهم أوالةيض   الطبع  وافيال الةجتةع الواءً 

ةشيو   و تل  عل  مل أجتد   1999ةتم الفي  سليالبيلةتن الهول ن  أولذل  سجل  -

قت  بتلسالب  لألطفتل ةت فو   ستقتيجعد اليتل اليقعم والةالتعل  عل  اإلمتسون ع  

  . 1 الس 12

  27متة  ةةيض  الوعاليع  وتق  ذيعة  اليقة  والشفي  بيتل   2001ةتم الوفي  -

  . 2 ةالستً عيعةون في عل  لوي للةجد  

ياي اليتل اليقعم عل   تق( االةياض الةضوع  الةعئوس ولم عيف اللي( عسل م 

ةن شفتئهت بل ادلال اسةي اتالتعتً وبةلاً عسلةت اضعف ال  ذل  اس  ةن الةةكن تطبعم اليتل 

ةجل  ال ( طبع( سفالي بيعطتسي في اليقعم عل  الذعن عةتسون ةن اةياض سفالع ، كةت طتل  

سفالع  ةدةس   ةياض  أةتسي ةن ع   ن  ة  يقة  ل  البتلالةتح بتليتل بلافع   الطبع  البيعطتسع 

واتالع قت  جتء  الةطتلب  بتطبعم اليتل اليقعم عل   العةكن الشفتء ةسهت، بل دال اسةي

ن اةياض  ةب  ككبتي الالن والذعن عةتسون ة  ةةعشع  وقعتتع   ةتسي ةن ظيوف  ع   ن  كل ة  

كلف اسالي  ل واللتئط ةةت ع  ةتةلل ، ال عالتطعةون ةالتعل  اسفالهم في مضتء قتجتتهم كتلبو

 ً بئت تطل( اسهتء قعتت  بةت عالة    الةو   ن  أوجهلاً كبعيعن فلذا ةن قم اإلالي   ع 

                                         
(4)

. كذنك أَظز دمحم فزحٙ انحزٚز٘، اػزذاءاد 25اَظز ػجذ انًحظٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، يظذر طبثك، ص  

 .29، ص 192نًزحؼزٍٚ ٔانًحزؼزٍٚ، يجهخ انفٛظم ، انؼذد ػهٗ انحٛبح ثٍٛ ا
(1)

. ٔكذنك أَظز ػجذ انًحظٍ 74٘ ٔانحبالد انًٛئٕص يُٓب، يظذر طبثك، ص أٔاَظز  دمحم ثٍ ػهٙ انجبر، احكبو انزذ 

 .25نًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، يظذر طبثك، ص 
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ً بقع جالعة اً خطي اإلسالتن في اللي( عواج   وبهذا سجل ان  . 3 اليقعم  ال عيعم لإلسالتن  ت

ً  ةيضالب  أن  ع  عبةجيل وذل  إقتيام أي  عل   تعي متليا بح  أو، الةضتل خ و ت

    هل  أكلف ع      عيج   ن  وأ ،اإلستتجالةةل وةتلام تعي متلي عل   وذل  ةن ةسظوي أس    . الةةل

جتةع واللول  التخلص ةن قم االهل والة    ف س  وبتلتتلي،  ،بتهظ    تكتلعف  ةوةجتة وذوع   

 ت  االسالتسع ،في فهم أهةع  االسالتن والقع م  وياً كبعياً ع ة ل   وهو ةت .الةتلي ةن هذا الثيل

 ال أس     يً وهوال  ةبلأ تعي اسالتسي أ  عتم فع   اللجوء أن   اليتل اليقعم  وال الع ةت ةن قع 

 واس لح. بيتء اال لألموى

لعسست  ن  س ،لهذا القل اليضع  ةقل اللياال اإلاليةي فلم ت ل ةت في الةتلم أ  

 إةنوس   سالةع . قع  أسستقتيامي واإلوتتيعخست وتياثست اإلاليةي عضع اإلسالتن ةوضع التيلع

ع  ب ت    يول هللا تةتل : ب ن  الط  م س ته م  ة  د  ي  ي  و  ال ب ق  ل س ته م  ف ي ال ب ي   و  ة  ق  س ت ب س ي آل م  و  ة  ل ي ل  ك ي  و 

عًي  ل ي س ت ت ف ض  ن  خ  ة  ل  َٰ ك ث عي  ة  ل س ته م  ع  ف ض  ف وتةخ هست وةع ذل ،  .﴾٠٧اآلع :﴿  اسالياء و 

سقطتط ي بتلةجتةةت  الليبع  كةت هي عتل  الةي( والةاللةعن في ميون اإلكبعي  ةن التؤث

في بيل اللي( وجلست ل   لى في بيل الةاللةعن فكعف اذا  م  ستع   م  ة  والتبةع ، وفكلةت س  

ي عتم تيبي عدلال عوةتً بةل عوم، ولهذا أكتن هذا الستعم عل  شكل مواسعن وةسظةت ، وي

علع   ف ً هذا اليتل، بل وجةل  أقكتةهت ةخففي بةض اليواسعن الةيبع  إشتيا  لةثل  وجلست

ومتسون الةيوبت  اللبستسي الةتل     538في الةتل   تسون الةيوبت  الالوييكةت في   م

تخفعف القكم بتلسظي ال  اللافع وهو اليقة  واإلشفت  تم  فعهت   وتعيهت، قع  552

 علع . جسيلقتح ةن الة  إوبطل( و

املم  عع   تقب  الوجول البشيي ةسذتهي ظتهي  اجتةف ،ةت جيعة  االستقتيأ 

شعي االق تئعت  الجستئع  في ةةظم ت  ، قع  تدال ةوجول  قت  عوةست هذا الة وي وال

 . 1 بيت  اسيض خذ في االيتفت  في كل   آلول الةتلم ال  ان االستقتي 

                                                                                                                              
(2)

. ٔنهًشٚذ يٍ انزفبطٛم أَظز 10ْـ ، ص  1423رجت  3( انضالصبء 1111أَظز جزٚذح انٕؽٍ انظؼٕدٚخ، انؼذد ) 

 25-24ػجذانًحظٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، يظذر طبثك، ص ص 
(3)

٘ ٔا. ٔاَظز أٚؼبً دمحم ثٍ ػهٙ انجبر، أحكبو انزذ26ػجذانًحظٍ انًؼٕٛف، انمزم ثذافغ انزحًخ، يظذر طبثك، ص  

 .83-82ٔانحبالد انًٛئٕص يُٓب، يظذر طبثك، ص ص 
(1)

 .28 -27ص ص  يظذر طبثك،بٌ، يشكهخ االَزحبر، أَظز يكزو طًؼ 
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فةسهم ةن  "،االستقتي" بشؤن ت  فعهتالتشيعةواختلف  ةومف الةجتةةت  واتجت   

عيبل  ذه( ال  تجيعم االستقتي وعيت( ةنهم ةن عي العهت بسظي تيلعس واقتيام ، وةسعسظ

 ً ً  أو علعهت قعت ت  ةن ؤوتلكتت  وةسهم ةن عسظي الع  بليجت  ةتفةوة عشةل الةستقي ةعتتً عيتبت

ئع  في الشي  اسم   في هست  بةض الةجتةةت  البلا اء قوالث   دال ة  ا أواالالتسكتي 

ةياالعم خت   وعتم  ل ستقي سظي  تيلعس واقتيام قع  عيتم ةهسل والعتبتن عسظيون ال  الال

 .  2 قفل جةتعي تيلعياً وتةظعةتً لةن عسفذ 

، ة ي والعوستن واليوةتنوالةيا   ، كةت هو القتل فياةت في التشيعةت  اليلعة  

في  تجةل   أ يً لم  ، السهتال  االستقتي تطي ت لم مواسعن بيل اليافلعن وة ي فسجل أن  

 .، ولکن اليتسون الةيوبت  الةيامي الستفذ أعتبي االستقتي الجيعة  1 علال الةشتكل والجيائم

عيطةون عل الةستقي بةل ةوت   فعهت كتن العوستن ، فيلتيعيع القضتي  االفي ت ة  أ  

لجيائم الكبيى اذ عطل( ةن الةقكوم علع  كتن االستقتي والعل  لةيت( ابل  ،لةيتب  يةداً 

 . 2 ل الالم بعل  كةت قل  في اعلام اليياطؤوبتسعلام تس

ةن االستقتي بتلوضوح التتم اذ كتن  مف وبتلسالب  لليتسون اليوةتسي لم عتالم ةو 

عتبي ااالستقتي والشيو  فع  تتيت( علعهت الةيوب  في قتلتعن، اليجتل الةالكيععن والةبعل و

 . 3 قتكمةالةثول اةتم ال أوجيعة  في قتل  اللجوء الع  للتهي( ةن لفع الضيائ(  االستقتي

ج( أوالكيعم ان هللا تةتل   ي الييأنجتء ف ، فيلةت االستقتي في الشيعة  العهولع أ 

كةت جتء  ،ذسوبهموتطهعياً لهم ةن لهم  االستقتي عل  ةن عبل الةجل ةن بسي االيائعل توب ً 

ك م  تل تةتل   في االع  الكيعة  م تذ  ت م  أ سف ال ك م ب تت  خ  ل ة  م  إ س ك م  ظ  ة    ع ت م و  إ ذ  م تل  ة وال  َٰ ل ي و  و 

ل ع ك م  ۚ ئ ك م  ف ت ت(  ع  سل  ب تي  ع ي  ل ك م  ع  ل ك م  خ 
ئ ك م  ف تم ت ل وا أ سف ال ك م  ذ َٰ ل  ف ت وب وا إ ل  َٰ ب تي  ج   إ س    ه و  ال ة 

ا(  الي   عم  الت و  ةجلم ع  كةت االستقتي وا ةقي   فتلعهول لم ع   ، 54 االع : ،الوي  البيي    ق      وي  

ةلوم ان اسسجعل لم ةةن الف ،سفال    ال  الةوضو   قعالةالعةسظوي بخ وص ةت أ .بتلتتلي

                                         
(2)

 .24، ص 1986، حشٚزاٌ 2د. فخز٘ انذثبؽ، انًٕد اَزحبراً،  دار انطهٛؼخ نهطجبػخ ٔانُشز، ثٛزٔد، ؽ 
(1)

انزفبطٛم ٔنهًشٚذ يٍ . 30طبفّ، يظذر طبثك، ص أٔإٚذ راُٚب ْذا، فٙ: د. دمحم طهٛى حزثخ، انمزم انؼًذ ٔاَظز يب ُٚ  

ً  أَظز  . 46، ص 1979انزشزٚغ انؼمبثٙ، دار انفكز انؼزثٙ، ثٛزٔد،  يٍانؼبو  انمظىيجبدئ  د. رؤٔف ػجٛذ، أٚؼب
(2)

 .14، يظذر طبثك، ص 1د ػجذ انظزبر انجًٛهٙ، جزائى انذو، ط 
(3)

 .136طبفّ انًخزهفخ، يظذر طبثك، ص أٔد. طهٛى اثزاْٛى حزثخ، انمزم انؼًذ ٔ 
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ل   م قي   ا  لم ت  التوي إذ سكون . اللتوي م  تة   ة      س  س ،تليتسون الجستئيذا   ل  بقكتم أع  أفع   ع ي 

    داالستقتي قف   لكن كثي  قوال  . ق يا    ة  قي   لم ع  ف ن  االسجعل بلوي   طيعي  االستقتي 

تالطعن أووكتن ذل  عل  عل اليلعس  ،ال  اتختذ ةومف  يعح ةس  اسوائل الكسعال  آبتء

ً ال  تقيعم االستقتي  االالتستل . بقع  تم  توةتس االكوعسياليلعس وةن بةل   ال  وفيت

 . 4 تةهيأع

شيعةت  تتةعد  عن ال لأس هت م ال شتي  اس يجلت   ف س     أةت في الشيعة  االاليةع ، 

ل االستقتي ةن خيل الةيوبت  اللعسع  الةستالب  الختلع  ةن وتقع   ن  ي ة  جل  ودالجستئع  في ي  

 ل االستقتي.وتعق ن  ة  كل   االفياط والتفيعط والتي مييتهت بقم 

يو  لالشيعة  االاليةع  في سفوس الةاللةعن والذي عةثل ا تيالت ي اللعسي الذ اللافع 

تتلبتً ةت تم ةةتيكت  القعت  وشلائلهت التي ةول واة اليئعالع  التي تةسح االسالتن اةكتسع  ال

ع    ، ستهع   عنسالتن ال  االستقتي ةن جه تكون الالب( الذي علفع اال و   عل ملام إلا ةن وت ي 

 ةت الخلول في الستي عوم اليعتة  فعتياجع عن تسفعذالعكون ة عي   ن  أم عةل    الس   ،سفال    متل

 . 1 يال أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
(4)

ً يكزو طًؼبٌ، 319ْبة حٕيذ، دراطبد يؼًمخ فٙ انفمّ انجُبئٙ انًمبرٌ، يظذر طبثك، ص د. ػجذانٕ  . أَظز أٚؼب

 .31- 30يشكهخ االَزحبر، يظذر طبثك، ص ص 
(1)

 .148-146فخز٘ انذثبؽ، انًٕد اخزٛبراً، يظذر طبثك، ص ص  د.  
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 المبحث الثاني

 الرحيمركان جريمة القتل أ

تقةل هت س  أاليتل اشفتمت هي ةن جيائم اليتل الةي ول. أي  أو اليقعمجيعة  اليتل     

اليتسون مل اضتف هو أن  بةض ةت هستل   كل  و. سفالهت التي تشتةل علعهت الجيعة  الةست ي

جيعة  ةو وف  كةت جيى  أوالعهت بةـض الةست ي التي جةل  ةسهت جيعة  خت   

 ن  بؤالوموف عل  ايكتن هذ  الجيعة  عيضي  ن  ةن اجل هذا فو .تةبعيست عل  ذل  ةن مبل

ل  في ل  في كل   ةنت يكتن الةتة ستفالواء.  يكتسهت الةتة  والخت   عل  قل   أ س ف     تجال  

واسةت  ،ال خــيف فعهةتو ،اليكن الةتلي واليكن الةةسوي في جيعة  اليتل الةي ول

 في الةست ي الخت   . عكةن   الخيف

ةتةل االشفت  وان عكون كذل  بعكون اليتل  ن  بؤ ذا  الةيم  شتيط ةةظم اليواسعنت   إذ    

ل عتةلم والشيط اس ن  أ ي  يي   البةض ع   سجل أن   كةت.  1 لقتح الجتسي بتلطل(إبستءا عل  

هذ  الةست ي في القيعي  ال تتةلم  ن  أو ،الشيط الثتسي فعتةلم بتلةجسي علعـ  ةتأ ،بتلجتسي

الةجسي علع  بتلطل( هو  لقتح  أن  إ إذبؤشختص الجيعة  ولكسهت تتةلم بكعتن الجيعة  ذاتهت. 

  . 2 اللافع عل  اليتل أوشفت  فهو البتع  ةت عتةل االأ ،فتيض ليعتم هذ  الجيعة ة   عس ي  

                                         
(1)

 .  218ص  يظذر طبثك، ،1د. جالل صزٔد، جزائى االػزذاء ػهٗ االشخبص ،انجشء  
(2)

، 4د. ػبر٘ خهٛم يحًٕد، فٙ األطبص انمبََٕٙ إلثبحخ انُشبؽ انطجٙ، يجهخ انؼذانخ، ٔسارح انؼذل انؼزالٛخ، انؼذد  

 .567، ص 1978، 4انظُخ 
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بقع  السةةل في  ،الةبق  ال  ثيث  ةطتل( السةةل عل  تيالعم هذاالوف  لذل ،

الةطل( االول عل  ةةتلج  ذل  الةس ي الةفتيض والةتةث  ل في اإللقتح بتلطل( عل  

عم. أةت في وفي الةطل( الثتسي العتم التيكعد عل  ةوضو  البتع  عل  اليتل اليق الجتسي.

جسي علع .الةطل( الثتل  فالوف س الل  ط الضوء عل    اليتل اليقعم بلون يض  الة 

 

 

 

 

 لوانمطهب األ

 االنحبح ببنطهب عهى انجبوي :انعىصش انمفتشض  –ال أو

عطل( الةجسي علع  ةن الجتسي ان عيضي علع  لعسيذ   ن  أست وي اةكتسع   ن  أةن البالتط     

الم ةيض عضتل بفيل  طةم القعت  وعيطع اةل  في آعضت ضقع  ةن قتل ةشعن كؤن عكون أ

الةعش فعهت ان هذ  القتل  تعي االعتعتلع  والتي عفهم ةةهت كعف عطل( االسالتن ان عيضي 

علع  وكعف عجع( اليتتل ال  هذا الةطل( وعو ي ال  الةشي  ان عةتةل هذا اليتتل ةةتةل  

 . 1 لعن وتخفعف

بستء عل  طل( الةجسي علع   اليقعمال  تؤععل فكي  اليتل ولذل  ذه( بةض الكتت(     

واعتبتي  تعي ةةتم( علع  الن الفتعل كةت عيولون لعس للع  سع  اليتل ولعس للع  سع  

 االعذاء ولكن للع  سع  اسيتذ وتخلعص الةجسي علع  ةن تةتالت  . 

الذي و ،ةعل كتيالون  إوال العةت ةن مبل الفيع        ض  ف  ولكن هذ  السظيع  اليعتن ةت ي     

 . 2  هذا التوجع  عإلي ال  الخلط بعن الي ل والبتع أن   ن  ع  ب  

وتجلي االشتي  في هذا الخ وص ال  وجول في  بعن التشيعةت  الةختلفـــ  التي     

تبس  فكي  اليتل يقة  في اعطتء الةذي الةخفف للجتسي في هذ  القتل  وعل  هذا عسبلي 

يتل بةيتض  ةوافي  الةجسي علع  واليتل بستء عل  طل( الةجسي علع  ةيقظ  الفي  بعن ال

                                         
(1)

 . 45، يظذر طبثك ، ص1د.ػجذ انظزبر انجًٛهٙ، جزائى انذو، انجشء  

 
(2)

 .132زهفخ، يظذر طبثك، ص طبفّ انًخأٔد. طهٛى اثزاْٛى حزثخ، انمزم انؼًذ ٔ 
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ل  وهي التي اخذ بهت اليتسون االعطتلي عتقيم الةذي اليتسوسي الةخفف وفي ال وي  اس

عق ل يض  الواء كتن ذل  مل تم عن طيعم االعةتء بتلفكي  ةن اللعي ان عن  أن  بةجيل 

الثتسع  وهي التي عؤخذ بهت اليتسون الالوعاليي.   طيعم الةجسي علع  سفال  ، اةت في ال وي  

في عتقيم الةذي اليتسوسي الةخفف اال بشيط ق ول الةبتلي  ةن الضقع  وفي هذ  القتل  

عج( ان عكون الطل( بشكل ةلح ول   ف  الجلع  وعةكن التؤكل ةن توفي هذا الشيط ةن 

بتل  ب  والةذابت  ظيوف الوامة  كقتل  الةجسي علع  الضقع  وخطوي  الةيض الة

 . 1 الةيعي  التي عةتسعهت كل ذل  عةكن ان عوضح اليتب  في طل( الةو 

ان الذي عهةست ةن هذا هو قتل  ةت اذا كتن طتل( الةو  عتؤلم ةن ةيض عضتل ال    

عيج  شفتإ  اذ ان االالبت( التي تلعو ال  طل( الةو  كثعي  تختلف بؤختيف البواع  

كون الةجسي علع  مل تةس  الةو  وايال  بل البل ان عطلب  بجلع  واللوافع ال عكفي ان ع

وشيوط الطل( بجلع  هي ةت عجةع علع  ةةظم الشيا  وهو ان عكون طتل( الةو  ةتةتةت 

بيو  اليا  تكفي لتفهم مو  ةت عطل( وهذا عةسي ان عكون قيا ةختتيا ولست بةل ان سالؤل 

عالتطعع ان عيلي خطوي  ةت عطل(؟ وهل فعةت اذا كتن الشخص الة ت( بةيض ةإلم جلا 

عكون الجوا(  ن  بؤسيى  قع  أسستلم الةقض ال عةتبي ععبت عشو( االيال . هذا اس

وسخلص ال  اليول بتن االلم والةذا( مل ع ل ال  قل عذه( ةة  اللط  االليا   ،بتالعجت(

 . 2 كي  وهو عع( عفالل االيال  شب  بتلة  أفع بح وهو  ،عن الةيعض

الم الشلعل  ال عالتطعع اآلالةيض و تق  وطؤ   ن  ئ   الشخص الذي ع   ن  ؤست سيى بس   وعلع  ف   

ً  .قي  وبتلتتلي ال عةل  ايال ً  ،خطوي  ةت عطل( ي  يل   ع   ن  أ لعس     س  ؤعةكسست اليول ب ،لذل  وتبةت

 . أ يً  لعتً جطلبتً ةتبي هذا الطل( ع   ن  أ أو الةو     ةطع  ع   ن  أطل( الع  الةيعض  ن  ة  ل  

خطوي  ةت عطل(،  ي  يل   ع   ن  أالم الشلعل  ال عالتطعع الشخص لو كتن تق  وطؤ  اآل ن  أ و  

 وعيليتً بتن الشخص عةل  ايال  قي  قي  ولكن لو فيضست افتياض وبتلتتلي ال عةل  ايال ً 

شخص  بةالتعل ل االستقتي لكن وتقالشخص ع   التطعع اليول بؤن  سخطوي  ةت عطل( فهست 

ال عجيء عل   أوقع  اس  يبةت ال عالتطعع االستقتي لوقل   ،في هذا االستقتي التعل ع  خي آ

                                         
(1)

 .  364د. حًٛذ انظؼذ٘، جزائى االػزذاء ػهٗ االشخبص، يطجؼخ انًؼبرف، ثغذاد، ثذٌٔ طُخ َشز، ص  
(2)

 . 46، يظذر طبثك ، ص1د. ػجذ انظزبر انجًٛهٙ، جزائى انذو، انجشء  
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جيعة  االشتيا  فقعسئذ  سكون اةتم االستقتي فعطل( ةن شخص اخي ان عالتعل  عل  ذل  

 بتليتل بستء عل  طل( الةجسيشخص اخي عيوم ؤن الةالتعل  عل  االستقتي ب أوفي االستقتي 

علع  الة ت( بةيض ال عيج   بتالجهتد عل  الةجسي  أوص بتليتل شخالذل  علع  فعيوم 

 عثب  هذا ان، ولعس اليتل الةةلاالستقتي عل  فسكون هست اةتم جيعة  الةالتعل   شفتء  

الةس ي  ن  أ أو ل   التع  ع      س  أوعلع  بتليتل بستء عل  طل( ةن الةجسي  بؤس  متم ذل  اليتتل

يج  ع   وال الم  آةتسي ةن ع  الذي الةيعض بؤن يض تفسبؤن ، الةفتيض هست عفيض لوي 

ً   ال عيلي علعهت مل طل( ةس  ض  عيج  بتهظ ة تيعف   ن  أشفتء  و  ف ح عس  علستً ولم ع   ةست

 عل الشفي  ولعس ةالتعل   اليتل بلافع أوسكون اةتم اليتل اليقعم بذل  الفؤسست ،  ياق  أو

ليتل ا، وبذل  ف ن  سي علع    مل استقيالةجعن عكون الةيعض  وفي كلتت القتلت   .االستقتي

   تقلعلاً. جه الو االستقتي ةن هذ  عشب  اليقعم
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 انمطهب انثبوي

  انشحيمانببعث عهى انقتم  –ثبويب

 اليتل بتلةتطف  ةةتةل ً  أو اليقعم اليتل  کةت السذکيهت القيت اليواسعن  بةض   ل  ةتة  ت       

عيول بةلم  ن  . ولذل  هست  ة   فخف  ة   بةيوب    جةل هذا السو  ةن اليتل متيً ت أس هت ذإ ،خت  

ةقتكة  ةن عيتل بلافع اليقة  بسفس الكعفع  التي عةتةل بهت متتل تلل ظيوف اليتل عل  

تلط  ومالو  في طبة  وخطويت  عل  الةجتةع في قعن ان الذي عيتل بلافع اليقة  لعس 

جتعـ  واخذا بهذ  القج  سجل أوالسع  في تخلعص شخص ةن  للع  م ل اليتل بيلي ةت للع 

ان بةض التشيعةت  االجسبع  ةسق  عذي ةخفف لليتتل بلافع اليقةـــ  كتليتسون االلةتسي 

عون. وعجةع  1 واالعطتلي والالوعاليي التؤلم  أوةن  وي قتل  الةتطف   أن  عل   الةشي  

ً  ن  الشلعلعن قتل  ة   فـتذا كتن  .طت ع  ةت ال   وهو عتةذ( وعتؤلم ال عيج  شفتإ عيتل ةيعضت

الؤل اال عن متل ع   الجتسي ضقع  هذ  الةواطف واس  ت يف ستعج  العطيتهت علع  فتس  ال

ن ظيوف يإع  الةجسي علع  عتؤلم هي ظيوف تجةل هذ  الةتطفـ  بؤضعفون ع  كةت  ،ةخفف

ال  ال وج  لةل ن  ؤعيى ب فتلجتسي في ةثتلست هذا ،الةةذوي  هي التي تجةل القتل تعي عتلل 

 ً  . 2 تةذعبت ًو الةت ًآلعدلال  بيتء هذا الةيعض قعت

الم الةيعض آ ن  ألح الةجسي علع  بتلطل( في اسهتء قعتت  بعسةت الطبع( عةلم ولكن مل ع      

سدل علع   أوفتذا االتلل الطبع( طلب  هذا  ،قتةلة   أةي   شفتء الةيعض ن  ألعال  لائة  و

بتع  اليتل عكون مل تخلف  ن   للافع اخي تعي لافع االشفت  ف أوةتلع   أولفتئل  علةع  

البتع  ال عيتبط بتلي ل  ن  أعن البعتن  وتسي   .وبتلتتلي عتخلف شيط ةن شيوط التقيعم

                                         
(1)
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وهذا البتع  ل   ،ن كتن البتع  ةقي  ل  هو بتع  االشفت اهست ةن مبعل الي ل الةتم و

 في تةلعل عيوب  الةي ول .  ودن  

 

     ً ال عةتل بتلبتع  اال اذا سص اليتسون عل  خيف ذل  اةت  وفي اليتسون الوضةي تتلبت

فتن البتع  السبعل عةتبي  1969  لالس   111في الةيا  وفي ظل متسون الةيوبت  يمم   

  وعلع  فلو توفي الةذي كقتل  اليتل بلافع  128عذي ةخفف وهذا ةت اشتي  الع  الةتل    

جتع  الجاللع  ةن مبل طبع( ةثي فتن الةيوب  تكون في أوص شخص ةن اليقة  لتخلع

ت  ةت كتس  ةالقبس الذي ال تيل ةلت  عن الس   أوقتل  الةذي الالجن الةإبل والةإم  

ةت اذا أعكون ايتك( اليتل بلافع اليقة  ةع البم اال ياي  ن  ؤعيوب  الجيعة  هي االعلام ك

الةخفف للةقكوم علع  متل عةل بالعط عسل ذل  تسدل  كتن اليتل بلافع اليقة  ةع ةسح الةذي

الةيوب  ال  القبس ال تيل ةلت  عن الت  اشهي كل ذل  ةت لم عسص اليتسون عل  خيف ذل  

ست   وعلع  فتن اليضتء الةيامي بةيلوي  ان عسدل بتلةيوب  للقل الذي بع  
 1 .  

عل   ب  الس   الشيعففي البتع والع ملعيً تع أن   الةقكة  أوليتضي ل    ع ةكنبؤس   وعيى البتق      

اليتل بلافع  أومتسون الةيوبت  الةيامي وعلخل اليتل اليقعم  ةن  128الةذكوي في الةتل   

 عبي  ن  أو ،الةذي ل الةتهم ةن هذاقع  عالتفع ،الشفي  ضةن هذا الةذي الةخفف أوة  اليق

عليج ضةن  ن  أو ضت ،يتخفف الةيوب  بةع      س  ألليتل اليقعم جيعة  متل عةل اال  ياليتسوس الو ف

 تء ةت عةكن للةتهم االالتفتل  ةس  .ضتطبعيت  الي

 

 

 

 

 

 

 

                                         
(1 )

 .134طبفّ انًخزهفخ، يظذر طبثك، ص أٔد. طهٛى اثزاْٛى حزثخ، انمزم انؼًذ ٔ 



31 

 

 

 

 

 انمطهب انثبنث

 جىي عهيهبذون سضى انم   انشحيمانقتم 

 

. فتليتل الةةل الذي عيع بةعسهت لكسهت لعال  هي اليقعموهست تثوي جيعة  تشتب  اليتل      

( بةيض تعي ي علع  أي عومع تليتئعت عل  شخص ة تبلافع اليقة  وبلون يض  الةجس

االتتعتل في ةجتل للخلط  أو( ةن شفتئ  علخل في اعلال اليتل الةةل متبل للةيج عةجد الط

االلعتء بيض  الةجسي علع  بذل  ع بح اكثي  ةوب   ن  بعس  وبعن اليتل بلافع اليقة . س

الشفي  في تخلعص شخص ةن قالتن وفي ةةيف  ةت اذا كتن الفتعل ت يف فةي بلافع اال

 . 1 جاللع  ام ان الفةل ومع بي ل التخلص ةن شخص وجول  عضتعم الفتعللجتع  اأو

ةةظم الفيهتء الجستئععن الةةت يعن عةعلون ال  فكي  ان جيعة   ن  إ ،القيعي  في   

سوسي اليتل بلافع اليقة  هي جيعة  متل عتلع  ال تثعي أي ةشكل  في قتل  التطبعم اليت

الاللعم فهي في سظيهم جيعة  وهةع  ال االتس لألشكتل فعهت. في عبي  بتلبواع  ةهةت 

هست  وج  اسالتسي لهذ   ن  ؤ  قال( ةت يأعست   عيولون ب ومل   ةسهماةت الشم الثتسي  ،كتس 

الجيعة  عتةثل في ان اليتتل ال عيتك( اليتل بسفس سع  اليتل في الجيائم االخيى واسةت الس  

 . اليتل اليقعم  أو فس يقعة  وشفوم  لذل  عالةون هذا اليتل   اليتل بيقة    ل  س

قع  ان ، علع  مل يضي بؤن عيتل عكون الةجسي سيى اس  لعس في جةعع القتال  

فؤن قتل  الةيعض  ،اليضت هست افتياضي وقت  لو اللةست بةلم وجول اليضت االفتياضي

هم س  أو ،وع   ذ   فضيً عن ةةتست  وآالمة  للةيج جت  وة تيعف ضخأوالم وآةن  ةتسع   وةت ع  

اليضت  أن   . كةت   ةيض ال عيج  شفتإعةتسي وعتؤلم ةن  أ اليتهماقل افيال  أويون واللهم ع

الةيعض  الةيعض ةن مبل ذوي المآف ن الشةوي ب ،جسي علع ةالجتس( تعي ةوجول ةن 
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لفع الجوهيي الذي   و البتعوه ،لوجول لافع اليقة  والشفي  كتف   وقل  ةتسع وةت ع  

 أو اللافع واضح وعةكن لليتضي ن  س .وبذل  سكون اةتم اليتل اليقعم ،الةتهم ال  اليتل

ضوابط عضةهت لجيعة  ةن خيل وياء االلافع  أو  البتع عنتقيى أن  ت  قكة  هست ةال

كتن ةو  الةيعض وان ست ان اقل افيال الةتئل  عتةس  فيض لوقع   .الفي  أوالةشي  

ل عل  وق ، وذل  بهلف ال     شفتإعيج جت  ةن ةيض الأووم عةتسي ةن اسلالةيعض 

عكون متل  هست بلافع  ن  أعةكن  ال..الخ .ةة   ةت ة لق    أو ةت  واعل للع    ن  أ أو ،ي   إ

 خيى .أ  ةت هست  لوافع س  إو ،اليقة 

اللافع  أو  تع  الضوابط للوموف عل  قيعي  البهذ  وضع يالةش أو وعةكن للفي  

ً بةتت التي ال والتشيعةت  ليتل في اليواسعنوياء ا ةت عتخذون س  إو ،ي اليتل اليقعم ةشيوعت

 .ييتسون الةيامالذل  ل تةثو ،في اليتل بعل لسا أو بتلبواع  الشيعف 
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 المبحث الثالث

موقف الفقه والقانون العراقي والشريعة االسالمية من القتل 

 نتحارم واإلالرحي

 

اليتسون  مفهت وةوئليتسون والشيعة  االاليةع  وفيهتةن الفي  ا ةتم بةومف كل   للإل  

يوم بتيالعم سست الوف س   ف  ،اليتل اليقعم واالستقتي  ةنالةيامي وبةض التشيعةت  الةتلةع  

ةومف الفي  الجستئي  عل فعهت  . بقع  ال س الل ط  الضوءهذا الةبق  ال  ثيث  ةطتل(

  .ل ةطل(أوالةشي  الةيامي ةن اليتل اليقعم في و

 ، ذل ةومف الشيعة  االاليةع  الالةقتء ةن اليتل اليقعم السةةل عل  تبعتن ثم

للكون الةوضو  عقتتج ال  شيح  لذا الوف  فع  ، تف عللةطل( واقل ل ي  عكف نول ةطو 

لبعتن ةومف الفي      ال  كي   س  الوف ف ،اةت الةطل( الثتل  ،ل  بؤعجتد في الةطل( الثتسيوتسست

 .الجستئي والشيعة  االاليةع  والةشي  الةيامي ةن االستقتي
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 لوانمطهب األ

  ششع انعشاقي في انقتم انشحيمموانموقف انفقه انجىبئي 

هذا ال  بةض الومتئع التي ثتي  اةتم اليضتء واثتي   ستفي بلاع  بقث ستشيأليل     

ال  ،  الةقتكم في بةضهت بتاللاس  وبتلبياء  في بةضهت االخيمض ، بقع ةةهت اليأي الةتم

ً إةت س  إاليتل كتن فعهت بلافع الشفي  و ن  س وياء ضلط الةشتعي االسالتسع  التي تسطم بهت  سالعتمت

 تالتوج( البق  الةسفيل .  هةع ً أ للةوضو االةي الذي جةل  ،تل  الومتئع

 بةل عل  مضتء عيبي ولكس  متبل   ةيضع  لم  الةوضو  ةقل اللياال  قعح ان     

 فعهت وج  القم .  بعن  ت  ال  قت  ع   االةي الذي عالتلدم بقث    ،ثويع ن  بعن لقظ  واخيى س

يضع  ةقل ال ن  بؤعيى  اسكبي مالة   فسقن ساللم بتن الفي  الجستئي في  ،وابتلاءً      

. اذ عةتبي هذا اليتل ال تثعي أي شبه  في التطبعم اليتسوسي الاللعمو أ يً  وهةع  اللياال 

وةع ذل   .الس  ال عبي  في اليتسون بتلبواع  كتس  قل  اللافع عل  ايتكتب    هةتً جيعة  ة

ةن الةفكيعن ال  اليول بتبيعي هذا  كبعيعبي  للةشكل  وجههت االسالتسي الذي لفع بجتس( 

ال  علل ةن  وعيتكد ةومف اليتئلعن بتبيعي هذا السو  ةن اليتل . الةو  بيقة   أي ،اليتل

 التسعل سوجدهت بةت علي : اس

هت لم تكن تةطي القعت  اال لةن س  س ،ةثل هذا اليتل بتق   أ مل السظم اليلعة  بةض   ن  إ     

ثم ، عالتقيهت كةت ان بةض الفيالف  مل ميي هذا الةبلأ وفهم   افيطون   عل  البعل الةثتل

ن عطل( ة   أوعيتل سفال   ن  فؤي في  بعن ة   ،الشيو  فع  أواس  طتلةت ال عيت( عل  االستقتي 

هةع  أ ي  وأ ؟في الت يف في قعتت     عل  قي    ذل  للعيً  لعس  أ ؟س  في ذل وتةع   أن  اللعي 

 ذن لوالعل  التسفعذ ؟ إ

  ال عةيل ان  بؤس    التمف  الةذه( البيوتالتتستي أفيل اعلن كبتي  ،خيىأ   وةن جه         

علن الكثعي ةن االطبتء أالع   . كةت  هة     ت  وج  ت   أن  بل ال عجود  عةتم( طبع( في هذ  القتل 

ت هم ا بقوا فعهس  ؤعةت  ضةعيهم بأاسهم في هذ  الةشكل  عيفون اةتم قتل  عةتيفون في 
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لهت  ل  ة  ع   لقعت  لم قل    ياضعن عل  وضع   ةون  ل  ي  ع  الم . ف  عتجدعن عن الشفتء وعن تالكعن اآل

اليتسون الس  عيع تتلبت  هذا اليتل ال عيت( علع  في ن  ؤمتلوا ب ،خعياً أةكتن في هذ  اللسعت. و

االكيا  الةةسوي الذي عشل ايال  الفتعل العس الذي عيف اةتم شخص عدعد  ؤ تق  وط

ً  ،الة   آل لعضع قلاً  ي  عالتجب  وع   ل وعالتلع   لم الشلعوى ةن اسل  ت  علع  وهو ع   بطبعة   وامةت

هذ  االالم التي ال تقتةل  بؤن  لعم بيستع  ياالخ  يهي اليوقي الة  تق  تؤثعي هذا الالقتل 

 لن تسفع في تهلئتهت الةالكست . 

وعل  السيعض ةن هذا اليأي عيى اس تي تجيعم اليتل اشفتمت علل ةن القج  الطبع       

 واالخيمع  واليتسوسع  تيف  تلم  ضل ابتق  ةثل هذا اليتل ةسهت: 

لم عةسقهت لسفال  كةت اسهت لعال      مع  لعال  القعت  ل تقبهت الس  وةن الستقع  االخي     

كةت اسهت لعال  ةلكت  ،هةت لعالت اكثي ةن والعل  طبعةع  لسيل القعت  الع س  س ع   والل  ةلكت ل  

للةجتةع لعت يف بهت بل ان ةن واجبت  هذا الةجتةع ان عقعهت وان ع وسهت لذوعهت، 

 .  1 تكون بتليتل واسةت ببذل الق( والتضقع فتلشفي  في الةةس  االخيمي ال 

واةت ةن الستقع  الطبع  فتن االطبتء عتة  ال عييون اليتل اشفتمت الن ةهة  الطبع(      

هي عيج الةيعض وتخفعف االة  لون ان عكون ل  ابلا ادهت  ايواح الةشوهعن 

الطبع  تظهي كل  والةجتسعن والةيض  الذعن ال عيج  شفتإهم . ال العةت وان الةكتشفت 

 عوم بجلعل ةذهل .

 أن  ةقل اليتل ال عشتيط فع  الوى  أن  وفع  سيول  ،ال الجتس( اليتسوسيإ ال عبي  اذاً    

ً إعكون  ً قع   سالتست ً  ت ً  ولو كتن ةيعضت ً ةعئوال ةيضت طتلةت لم تقن بةل لقظ  وفتت   ،ةن شفتئ  ت

اةتستعت عن  أوء كتن فةي اعجتبعت عيع عل  ةثل هذا االسالتن الوا فةل   أي   ن  أو .الطبعةع 

الةةتلج  اذا الى ال  وفت  هذا االسالتن كتن  تلقت اذا ومع م ل معتم جيعة  اليتل 

الةي ول  في اليتسون ولعس السالتن ولو كتن طبعبت ان عةجل لوفت  ةثل هذا الةيعض ولو 

 ً . وال اآلالم ةالكست ةن     ةكس  أةت     ةطع  ع   أن  كل ةت للطبع( هو  أن   ذإ ،الة آةن  ل    تخلع ت

يضتء الةجسي علع  ال  ن  س ،علعي ةن ذل  ان عكون الةيعض ياضعت بومو  الفةل علع 
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لعي ةن ذل  ان عكون الفتعل ةلفوعت ببتع  الشفي  الس  معة  ل  ب لل جستع  اليتل كةت ال ع  

 ال عبي  في اليتسون بتلبواع  . 

ً االسالتن عظل لائة ن  إ ،وخي   اليول     بةيض    ع(  أ  ةقي للقةتع  اليتسوسع  ولو  ت

لم  ، فسجل  أس    للةشي  الةيامي ةت بتلسالب أ .ال  الةو     يول  ع   ن  أوةن شؤس   ةعئوس ةن شفتئ   

ً س    م  سظ   ع   ةسي اس  لم عةعدهت عن تعيهت ةن عهو ةت و .خت ت بجيعة  اليتل بلافع اليقة  ت

لعس هست  ةبتليا  تلعو ال  اليتل بلافع اليقة  ولعس     أس  جيائم اليتل الةتلع . والقيعي  

 متل السفس ةقيم أن  عةول ال  في ذل   والالب( ،هست  تشيعةت  التبي  بهذا الخ وص

 : في ذل  فتلييآن الكيعم عيول مطةتً ةهةت كتس  اسالبت(.

اال أن   . 151 ع اآلالوي  االسةتم ،   ،هللا اال بتلقم    م     وال تيتلوا السفس التي قي      

الةيوب  ال   ف  خف   ، ملمتسون الةيوبت  اللبستسي هست  ةن التشيعةت  الةيبع ، وتقلعلاً 

ً  أن  عل  اعتبتي  ، وذل االعتيتل عشي السوا  عل  االكثي  عتلعت ةثل هذا اليتتل لعس ةجيةت

ً الو  ة  وواج( علع   هو    جياة  إ أن    ةجيم ةثتلي  عيىبل هو   ،سبعل  بفةل عتطف    متياف   إل مت

 .  1 واالجيام يتلال ولعس ةن مبعل ةن مبعل اإلقالتنسهت بؤعت وي 
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 ثبويانمطهب ان

 مه انقتم انشحيم موقف انششيعت االسالميت

 

 عن لليتل :ةعد بعن قتلت  س   عسبلي أن   وهست   

 االهالك بدون رضى المجني عليه : -الأو

كتتب  الةدعد    وةن عيتل ةإةست ةتةةلا فجداإ  جهسم ختللا ليل متل البقتس  وتةتل  في     

وتض( هللا علع  ولةس  واعل ل  عذابت عظعةت    ومول  اعضت    وال تيتلوا السفس التي قيم 

هللا اال بتلقم    . الس  ال عقل في االاليم لم اةيء اال بؤقلى ثي  : يل  بةل االاليم ، 

ي البعل لقل هذا اليتل ةهةت كتن اللافع علع  كةت لو كتن ف .ست بةل اق تنوسفس بسفس ، ود  

اعتلاء عل  قم هللا ي( القعت      س  لتخلع   ةن االالم اليتالع  واليهعب  ويقة  ب . س

ةشوه   أس هتاذ  ،والةو  وال عخفف ةن ةالإولع  اليتتل ان ضقعت  ال عيج  شفتإهت

 .  1 تشوعهت شلعلاً 

 ً  شبه عمد :  أوي عليه وكونه عمدا االهالك برضى المجن -ثانيا

ثعي  ت لي ةن الةجسي علع  وهي ة   ةبتلي ً  ل  شك   هذ  الظتهي  في الفي  االاليةي ت   ن  إ    

 الةو  .  أوتقةل في ةةستهت االذن ةس  للجتسي بتن عالب( ل  الهي  

ش  في لذل  فتن البتق  في الفي  االاليةي قعن عيى هذ  الظتهي  عجل اللياب  والله   

ل سظي  عطلع فعهت علعهت ولكن هذ  اللياب  تبةل عن الت وي عسل افتياض ظيوفت أو

ستلي  مل تق ل عسل الةجسي علع  فتلفة  ال  هذ  الةجتدف  بقعتت  فعؤذن  أواسالتسع  شتذ  

للجتسي بيتل سفال  عن طواعع  ويض  والةيقظ ان الفيهتء لم عتطيموا ال  لواعي هذ  

االبت( االذن ةن الةجسي علع  وةت كتن عسبلي ان عالتجع( الجتسي لهذا  وأالظيوف السفالع  

 ن  أةت أاالذن بل كتن علع  ان عةتسع عن تسفعذ ةطلب  وعيفض  . واليض  ةن الةجسي علع  

                                         
(1)
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ً  أو ،عكون شذوذا عيلعت ةن ةالإولع  جستئع  مل امتيفهت ال عةلم بهت اقل وعختف  تهيبت

ا تب   أوةن قعت  متالع  عةعشهت بالب( ةيض عضتل  أوضجيا ةن القعت   أو ،افتضتقهت

وةن الةةلوم ان مواعل الشيعة  االاليةع  تيفض وتقيم كل  ةلق  وتةذع( شيس ظتلم.

الةجتةع وان كل ةقيم في اللعن ال عبعق  الشي  ولو يضي  أوعةل فع  ضيي عل  الفيل 

االاليم قيم عل  ب  الةتضيي واليض  ةن الةجسي علع  ال عجعد للجتسي فةل  قت  ان 

، وقال( هذ  اليتعل   1 االسالتن ان عيتل سفال     وال تيتلوا اسفالكم اس  كتن بكم يقعةت   

 اليضت بفةل  .  أوذن ب  إلبت ثة   إاس  كل ةقيم في اللعن ال عاليط 

الجتسي الذي  عيع عل ثم جيعة  اليتل إ ن  أعتفيون عل   بشكل  عتمالفيهتء   ن  كذل ، ف     

وذل  بتلطبع لومو  ضيي بشيء عظعم عسل هللا البقتس   ،يتب  الةجسي علع  بتليتل ذ  سف   ع  

عل   عتن  أ ن     ة   :ولـفتليالول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عي .متلهت م  وتةتل  وهو السفس الةة وة  التي قي  

 2 ةن يقة  هللا  عس  آ    عبعن ععس وجل ةكتو(   هللا عد   يي  بشطي كلة ، ل   متل ةإةن  
3 . 
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 المطلب الثالث 

  والمشرع العراقي من االنتحارسالمية اال الشريعةو الفقهموقف 

جب  الشيعة  أواالستقتي جيعة  بتتفت  جةعع فيهتء الشيعة  االاليةع  لذا  

ة  فتلةيوبت  والةسع لهذ  الجيعاليل  االاليةع  عل  الةستقي كوالعل  ةن والتئل الةشي  

يعة  ودواجي بةلهت اي الةلم بشيععتهت عةسع االملام عل  جيعة  جعتم بتليالةواسع مبل 

 فعيييونيوبت  والةيت( ةل  الع  وعفي  بةض الفيهتء ةن الواعيتعهت بةلهت عةسع ةن الةو

الةيوب  اةت ةت علقي  في االخي  فهو  ل  ن في اللسعت عيتلتان ةت ومع عل  االسالتن ان ك

ً لذا ف ن  أون بةةلع  االستقتي ف ةت ان عةو  ةن عةلع  متم االسالتف ذا ،  1 الةيت( عبي  قعت

 الةيوب  تختلف في كل قتل  عن االخيى .

بتلسالب  لةيوب  الةستقي قتل سجتت  ةن الةو  اتفم الفيهتء عل  ان الةستقي اذا اةت  

لت  ةن فةلت  الس  املم عل  ايتكت( جيعة  كبعي  وهي ؤوعل  ةق عوم(سجت ةن الةو  

اةي  أوسفال  الذي عةل ةن الكبتئي الس  مل اعتلى عل  قم هللا وابلب ع عتس  عل   متل

ً للةيوب  وعيوب كؤع   ،االستقتي ن  أ، ةن الةةلوم يالتةدع  تواسواهع  لذا عةل ةجيةتً ةالتقيت

ل ؤوعةي بةياقل ثيث  وبذل  عختلف عيوب  كل ةيقل   عن االخيى والسق ،جيعة  اخيى

 ياقل وعيوب  ةن هذا الةياقل.القلع  عن هذ  الة

تكت( ي  الةيقل  عفكي الشخص في كعفع  ااةت ةيقل  التفكعي والت ةعم ففي هذ 

تي ةت ةد س  ؤولهلف ةسهت ففي القلع  الشيعف   ان هللا تجاالجيعة  وفي والتئل ايتكتبهت و

 يوا  البختيي  قعح البختيي  عةةلوا ب     أوب   اكلةوعت ةت لم ،قلث  ب  سفالهت

3/153.  

ستقتي ةت لم عسفذ بتلسالب  ةن هست تبعن لست اس  ال عيوب  عل  السع  وال عل  التفكعي بتإل 

هت ال تةل ةة ع  لذا ال عةتم( الشخص الذي قضي واعل الوالتئل س   لةيقل  التقضعي ف
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التئل وبذات ، اي اذا لم تكن اعلال ال  ع ةيتكت( جيعة  االستقتي ةت لم عكن التقضي ةإل

  لهت ةقية  في عيت( علعهت في الشيعة .في ا

وعسفذ ةت فكي فع  واعل  خعياً ةيقل  التسفعذ وهست عبتشي الشخص بفةل  االجياةيأو

ةت ال عتةهت أتقياً وسبتشي الشخص سشتط  االجياةي ف ةت ان عتةهت وعةو  وعةل ةل  ف ذا 

تن لةلم اتةتم الجيعة  بتيال  هت وعبي  قعتً في عةل ةستقياً، عيول الفيهتء إذا كأ ببةل ان بل

الب(  ي   خي، فتذا كتن سآ م لالب(  أعلو ل  ذل  بالب( توبت   ن  أالشخص سفال ، عسظي هل 

اةت بتلسالب   . 1 عيدةوعالتقم الةيوب  هي الت –الشيو –ل ةتعي التوب  فهو ةالإول عن الف

ي ق  ست  ةت عيوب  الة  أ . 2 س عفت ع شتء   ن  إو ب   عذ   شتء   ن  ف  ،عيت( هللا تةتل ةظس  ليخي  فهي 

وهذا تالتةح في لهت االقعتء، ةقإذا ةت  الةستقي في عيوب  علع  الن الةيوب  اللسعوع  

 ن  أاخي اليين الثتةن عشي في اللي( أو قت جي  الةتل  مل     ، الس  ياالاليم عتل  ال ل

للع  واختلف الكفتي  وولكن عتيت( عل  تقيعم االستقتي ا . 3 الةستقي بشت  الوالتئل (  ةتم  ع  

واليتسون في  االستقتي فف الةت الشيو  في أ . 4 الفيهتء في وجوبهت وال لاعي لذكيهت هست

تجيعم ةن عشي  في االستقتي وهو ةت  الفل عذه( وتجت  اسإلتف الوضةي فهست  اتجتهعن:

 ذه( الع  ةةظم التشيعةت  الجستئع  اليلعة  وبةض الةةت ي  ةسهت، ةثتل اليتسون

س وص الةوال  كي  ذ  االةيعكي واالعطتلي واليطيي والبقيعسي والالولاسي، في ةجتل هست ل  

اةت االتجت  . في تل  اليواسعن فيط مةست بتالشتي  العهت وعةكن اليجو  العهت ان تطل( ذل 

الثتسي بخوص قكم فةل الشيو  في االستقتي في التشيعةت  الجستئع  ،ف ن تتلب  

ةل الشيو  في االستقتي ع  . قع  علم تجيعم ةن عشي  في االستقتي التشيعةت  تذه( ال 

 . 5  فةي ةبتقتً وةن هذ  اليواسعن الفيسالي والة يي والالويي واللبستسي

تجيعم علم  والةتةثل فيفيل الل  البعل االتجت  الثتسي  ،ياميةاةت بتلسالب  للةشي  ال 

ةن  عيت(علم  ياق  عل   متسون الةيوبت  الةياميشي  في االستقتي فيل سض ةن ع
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  عيولهت   العيت( عل  ةن عشي  408في االستقتي في الفيي  الثتلث  ةن الةتل    عشي  

سص عل  ع 1932للفت  الوطسي الةيامي لالس    ةن متسون ا30في االستقتي  ولكن الةتل   

الخلة   ي ل التخلص ةنبياً ي  ض      جالة  ب      قل  ع   ن  في االستقتي وة      ي  ش   ن  عيت( ة  

، القعت  الةالكيع  تةول لليوا  الةاللق  وعلع  تؤلع  الواجبت  الةالكيع  ن  س . 1 الةالكيع  

ً االستقتي ع   وأن   ةن متسون  73قع  سص الةتل   . 2 ةن الخلة  الةالكيع   ةل تخل ت

 (  ةتم  ع   في االستقتي    ي  ش   ن  ة   وتةلعيت    كل   1940لالس    13  الةيوبت  الةالكيع  يمم

ستقتي الالت  اشهي  وكذل  فؤن اليتسون الةيامي ال عةتم( عل  اال تدعل عن  بتلقبس ةل ً 

 شيو  فعهت .ال عل كةت ال عةتم( 

هي سفس ف ،عيوبت  االشتيا  في االستقتي في الشيعة  االاليةع  بخ وص اةت  

فةتل الةكوس  الجتسي ال عتتي كل اال ن  أالةيوبت  الةييي  لةن ايتك( الجيعة  لوقل ، ولو 

 . 3 للجيعة 

ختلف قال( االتجتهت  التي ذكيستهت التبيتً وال ةجتل ااةت اليتسون الوضةي فيل   

في الةيت(  يومف الةشي  الةيامةوةت عهةست بقثست لذكيهت هست فهي ةتسو  ولعس ةوضو  

  ةن متسون 408عن االشتيا  في االستقتي فيل قالم الةشي  الةيامي في  الةتل   

شخ تً عل   ضبتلةالتعل  فةن عقي أوبت  وذل  بةةتمب  الشيع  بتلتقيعض الةيو

تدعل عل  البع السوا ، عالتعل  بؤع  والعل  كتس  تكون عيوبت  الالجن ةل  ال أواالستقتي 

وأةت الشيو  فيط فةسل ذل  تكون الةيوب  القبس فيط،  االستقتي اسةت م عتقيمةت إذا لأ

ةشي  ظيفتً ةشللاً اذا كتن الشخص الةستقي قل  لون يل اعتبي الف بتلسالب  ال  الة ةي،

فتملاً االليا  الواء تم االستقتي ام بي  في ةيقل  الشيو  لذل   أو عةيەالثتةس  عشي  ةن 

 . 4 يو  فع الش   أوعةتم( بةيوب  اليتل الةةل 
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 ة               امت          اخل
 

 .واالستقتيليتل بلافع اليقة  في بقثي هذا ةوضوعت ةهةتً وهو جيعة  ا ل   وتتس

ً بتلجيعةو  في اسلوتتسف ،ال  ثي  ةبتق  لياالتيقع  مالة    تعنل ةسهت تةيعفت

أي ةت  عيفهت االسالتن واشكتلهت  ،وتطويهت التتيعخي ت اليتسوسيفهعوتکعت ةتهوةتهع   

 ةتأبعن ثيث  ةطتل(.  واالفكتي الةيتبط  بهت مالة  هذ  الةةلوةت  . بقع االخيى

جيعة  اليتل اليقعم و تةععدهت عن االستقتي للياال  ايكتن  الت   فيل كي   ،لةبق  الثتسيا

 اسةي، فيل قيعي   . وفيالاللعم ف اليتسوسيعخي  والو ول الف التکعاليتل اال وقتال 

هذ   قولةوقل  للى الكتت(  ال توجـل سظي     س  س ،ا الةبق  ةوب  في هذ سيواجهت

. الفكيع  والةةيفع  سع يكستً وعقذف يكستً قال( سظيت  ووجهت   فكل كتت( ع  .الجيعة 

عيامي عخص هذا الةوضو   أووالالب( كةت اعتيل هو علم وجول سص تشيعةي عيبي 

 التشيعع اللبستسي.  علا

ت( في بق  هذا قطست بجةعع االيكتن التي ذكيهت ةةظم الكت  مل أسست أوسةتيل 

الةيامي س  ةومف الفي  الجستئي واليتسون ةت في الةبق  الثتل  فيل بع. أالةوضو 

    الواء تة  و   بتعتبتي   جيعة  في الةيتم االول،اليتل اليقعم والشيعة  االاليةع  ةن 

 بلون يضت .  أوجس  علع  بيض  الة  

 ض  ي  ة  وةت ان ت   ،خيآلوا القعنثتي بعن االسالتسع  كتس  وال دال  ت   اليضع ان هذ   

 الشلعل بعح لليتل اشفتمتً عل  الةيعض ةن آالة  اآلياء فعهت بعن ة   عل  الةقتكم قت  تبتعس   

عقيم اليتل في  ن  ، وبعن ة  ةةتست   طوعل ال  الةو  قتةتً بةل  ب    وقعتت  اليتالع  التي التإلي

 اليأي تعي أن   ،ل عالتسل عل  قج  ةيسة  و قعق والفيعم اس ن  أوال ش  في  .هذ  القتل 

 التي تالتسل ال  كتت( هللاوةع  يقكم الشيعة  االال عبي  في لائي لل والقكم الةت الاللعل
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 هللا   م  الذي عيول في كتتب  القكعم   وال تيتلوا السفس التي قي   ،القعت  والةـو  ي(   تةتل ،

 عيعل الجوا( عل  هذا الةوضو  .  ن  ة  وهو الجوا( الشتفي ل   .اال بتلقم  

 :التتلي عل  السقوجةل  ةن االالتستتجت  و التو عت  يل تو لست الف ف في ضوء ذل ،و   

 

 : االستنتاجات الً أو

ً  سشؤ  هذ  الفکي وتل اليقعم اليةفهوم  تبعتن  .1 ةومف  فضيً عل  توضعح ،تؤيعخعت

وکذل  الةالتعل  علف االستقتي  .الشيعة  االاليةع    فيالشي  ةسهت وکوسهت ةقية

ً  فهو ةقيم ي الکثعي ةن اليواسعن بجواد اليتل إميا ةن ، وذل  عل  اليتمأعضت

 اليقعم والةالتعل  علف االستقتي .

الةالإولع   فياالضطيا( واالختيف فف اليواسعن الوضةع  واالقکتم اليضتئع   .2

ةع ليتل اليقعم، لکسست ا ع بعح   عتلةي ظ  وجول توج   ةيقاليقعم، والجستئع  لليتل 

والةوهت علف اليواسعن ا الخ وص في هذاليةع  سست تفو  الشيعة  االبع  ذل  مل 

 ةع .الوض

 بقع  أن  الختلم  هب    ، سن  القعت اسالتنأي   عالل( القعت  ةن  عقم سقل أن   ال .3

وهو ةت  .ةهةت کتن الالب( أن  ع الل (  القعت  ةن سفال   االسالتن سفال  لعس ل  القم فف 

 .لشيعة  االاليةع ل عسالجم ةع الةيت ل الةلعت

 هتسفالهي  بيتل االسالتن للعي   قکتم الةتةلي  بسف علعهت اس  التف ت  اليواعل الةتة ن  إ .4

 مواعل االستقتي واليتل اليقعم .

يتكت( إعلف  أعتن   أو ض  ي  ق   أو تفم  ا ن  ة   كل   (  ةتم  ع  ةن الضيوي  بةكتن أن   .5

 .تولو لم تيع هذ  الجيعة ، سسهت جيعة  بذاته جيعة  االستقتي

 

 ً  : التوصيات ثانيا

 .في هذا الخ وصالشيعة  االاليةع  قكم   الف تطبعم اللعو .1

 أوالعتالع  ال أوجتةتعع  اال أومت تلع  الا أوطبع  ةسهت التلةالتقلثت  باالهتةتم  .2

 .تعيهت 
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 فيعجتل االقکتم إ و الةجتةةع  بةتة  الةالتجلا جه  هةع  االجتهتل الجةتعف لةواأ .3

 الس وص الشيعع  واليتسوسع .

ةن وتؤهعلهت  الةالتجل ةالتئل الاالکتلعةععن وتعيهم للياال   جةعع البتقثعن توجع  .4

ةع کتتب  البقو  واللياالت  قولهت للو ول الف  الستقع  اليتسوسع  والشيعع ،

( ةسهت القلول لهت وةواجهتهتاالقکتم وأعجتل   .بلالً ةن التهي 

يقعم بواع  ال أسست سي  بؤن لليتل الاً إعةل متيً   ليتل اليقعم ل اعتبتيست بتليتم ةن .5

دهت  يوح إو االتتعتل  ، ةثل:ةةل االخي الأسالتسع  عختلف عن بواع  اليتل 

اليضت  فف  ع  وال   ع   بؤن   عيى البتق  لذل ، .يتکت( الجيعة  ببواع  لسعئ إاالسالتن و

   ةن متسون الةيوبت  الةيامي128 فکي  البواع  السبعل  الةذکوي  في الةتل  

معع أمالف الةيوبت  ةن تو بلالً  ،أن ثب  الف القل االلسف اليتل اليقعموتقيعم عيوب  

 تل بلافع اليقة    .أي الي  علف الجتسي،

هتلا  شخ ع  تجةت هف اال ا هذ  التوجهت  والةيتيقت  بؤن   بعنس  أن  ةةت تيل م، لست بيي  

قلول  كوسهتتقظف بتالهتةتم علف اليتم ةن  ةل أن  و سؤ ،تقلعل واالتيياءق عل   هيو

تقيعم ، بهلف الو ول الف القل اسةثل وبلع  عل واإلضتف لتقلاو للسيتشلع  متبل  أو

علف يالولست   والاليم الةتلةعن وال ي   هلل ي(   القةل  ن  أواست وآخي لع .ة لق  الةجتةع

  ةوفم .وهللا ال .ص  
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