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 املقدمة 

انو من قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف االرض كأمنا قتل الناس اجمليد ))اغبمد هلل رب العاؼبُت القائل يف كتابو    
, كالصالة كالسالـ على خَت البشر ااب  ( 47اآلية  –)سورة اؼبائدة  ((مجيعا ومن احياىا فكأمنا احيا الناس مجيعا

 -القاسم دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( . كاما بعد :

ا على مدل اؼبستقبل أيضا ,فهي  ليس يف ظرفها الزمٍت اؼبعركؼ المة افراده,القتل جناية هتدد نظاـ اجملتمع كس    كإّنم
 كستظل ما دامت البشرية تعيش صراع اغبق مع الباطل.ياة اجملتمع منذ كجوده مشكلة مالصقة غب

 اجملتمع ؛ألف الفردكمن مثم صيانة سالمة الفرد  يف أم ؾبتمع ف يف مقدمة ما حيرص عليو تنظيم التعايش االجتماعي إ   
القتل  ف جرائمنفهم أكال كجود ألم ؾبتمع بدكف توفَت اغبماية البدنية للفرد, كبذلك ف, أحد اػبالاي اؼبكونة عبسم اجملتمع 

كربد من قدراتو كتقف عائقا يف , تعترب من اخطر الظواىر االجتماعية اليت هتدد سباسك اجملتمع  الواقعة على االنساف
,  ظاىرة متأصلة منذ القدـ ال خيلو منها أم ؾبتمع من اجملتمعات اإلنسانيةبوصفها  القتل جرديةك  , ائوطريق تقدمو كّن

كجردية القتل مهما اختلفت ظركفها ك انواعها اال اهنا تبقى من اشد ك قدديا كحديث تسًتعي انتباه الباحثُت كالدارسُت ,
 .اح اغبياة معارك االاخطر اعبرائم على االنساف ألهنا تؤدم اىل ازىاؽ 

 يف الدنيا كىي الفقو االسالمي عقوبة شرعفقد ن على حياتو  اغبماية غبياة االنساف لكي يطم كمن اجل توفَت   
ولكم يف القصاص حياة اي أويل كقد سبق القرآف الكرمي صبيع القوانُت يف العامل حُت قاؿ:))القصاص من القاتل 

ومن يقتل مؤمنا متعمداً , ككذلك  اعد هللا لو عقوبة يف االخرة كقولو تعاىل )) ( 824 –)سورة البقرة اآلية  ((االلباب
 .(44 –(( )سورة النساء اآلية فجزائو جهنم خالداً فيها وغضب هللا عليو ولعنُو واعد لو عذاابً عظيما

, كذلك  خريء آاك أم ش من اجل اغبصوؿ على مَتاثو ااؼبشرع اعبنائي عقوبة االعداـ ؼبن قتل شخصلقد قدـ     
لكي ال و من الوصية كحرمت ت اؼبَتاث عن مرتكب تلك اعبردية منعأف لشريعة االسالمية ككاف ل , العتباره ضرفا مشددا

 قبل انتشارىا يف اجملتمع .  الظاىرةلوضع حد ؽبذه  ف ىناؾ جرائم فباثلة يف اجملتمع تكو 

كانو لو مل دينع القاتل من اؼبَتاث لفتح ابب الفساد يف اجملتمع , كذلك بسبب جشع النفس كاستعجاؽبا يف اغبصوؿ   
ه حىت ال ينافسو يف االرث لذلك ذبنبا ؽبذه اخاه للحصوؿ على ارثو منو كلقتل االخ اابعلى اؼباؿ كلرأينا االبن يقتل 
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كاغبكمة يف ذلك أف القاتل يتسبب يف إزىاؽ ركح عالجو ؽبذه اؼبشكلة ككاف صرحيا يف  كضع الفقو االسالمية تكالاؼبش
 مورثو , ككأنو يستعجل حصولو على مَتاثو منو كمن استعجل شي ا قبل أكانو عوقب حبرمانو معاملة لو بنقيض قصده .  

 اسباب اختيار املوضوع :

( ألمهيتها, كىذا ما القتل من اجل اؼبَتاث) كقع اختيارم على ىذا اعبانب اؼبهم من جوانب جردية القتل كىو قد    
اؼبشرع  طسلنرل كيف كي ااثرىا , كذلك لك يف ـبتلف جوانبها كظركفها كاركاهنا  ف اسبعن يف دراسة ىذه الظاىرةدعاين أل

 اث يف الفقو االسالمي ك القانوف , ككيف عاعبت التشريعاتالضوء على مسألة تنظيم القتل كأحد موانع اؼبَت  العراقي
 . عربية مسألة القتل كمانع للمَتاثال

 امهية البحث :

 , جردية القتل كمدل خطورهتا على اجملتمع ظاىرةكونو يسلط الضوء على   يف تتضح امهية اف ؽبذا البحث امهية    
 تبُت من خالؿ البحث كيف تناكؿ اؼبشرع العراقي جردية القتل من حيث تعريفها ك اركاهنا ك انواعها ككيفيككذلك 

, كاضافة اىل ذلك توضح لدينا اركاف جردية القتل ك مقارنة كيف مت دراستها ابلنسبة للمشرع ك الفقو  عاعبها يف نصوصو
 .  االسالمي

ما ىو موقف الشريعة من القتل للحصوؿ على اؼبَتاث , ككضحنا من خالؿ البحث اف كمن خالؿ ىذا البحث يبُت 
ككيف كاف نوع القتل قد شكل مادة خصبة للفقهاء ككيف ,  َتاث ك الوصيةؼبقاتل الوريث من ا  منعالفقو االسالمي 

 .  الواردة حوؿ موانع اؼبَتاث يو كذلك تبعا الختالؼ افكارىم كفهمهم للنصوصفاختلفوا 

, بشكل كاضح كجليتضح يف البحث ااثر جردية القتل يف سبيل اغبصوؿ على االرث كاضافتا ؼبا تقدـ من امهية فانو ي 
ذا البحث امهية من خالؿ تسليط الضوء على كيفية معاعبة التشريعات العربية االخرل ؼبسألة القتل كمانع من كاف ؽب

     اليت نص عليها تشريعات تلك الدكؿ .موانع اؼبَتاث 

 خطة البحث :      

لب الثاين منو انواع تعريف القتل لغواي كفقهيا ك اصطالحا كبينا يف اؼبط إىل يف مطلبو االكؿ تطرقنا يف اؼببحث االكؿ      
 العقوابت العراقي .قانوف كفق على القتل 
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الركن  خصم َتاث ككاف على ثالث مطالب االكؿ توضيح اركاف جردية القتل اؼبانعة للمفيو مت قد اؼببحث الثاين كاف ك       
كصوره اؼبتعددة اك القصد اعبرمي  الركن اؼبعنومخص ك الثاين  ة السببية بينهما ,من حيث الفعل ك النتيجة كالعالق اؼبادم

 . كبينا موضع جردية القتل كىو االنساف ك مىت تبدأ اغبياة ؿبل اعبرديةدرس ك الثالث  ,

لدل الشريعة  معٌت اؼبنع ك اثره يف اؼبَتاثدرسنا جانبُت منو يف اؼبطلب االكؿ فيو اما اؼببحث الثالث فقد تناكلنا    
 .العراقي ثر القتل يف قانوف االحواؿ الشخصية ك اؼبطلب الثاين درسنا  فيو أ ككاف فيو اربع اراء للفقهاء , االسالمية
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 املبحث االول

 القتل مفهوم

سيتم التعرؼ يف ىذا اؼببحث على مفهـو القتل كتعريفاتو يف اؼبطلب االكؿ كعلى ماذا يدؿ مصطلح القتل لغتا    
 كاصطالحا , كنرل يف اؼببحث الثاين انواع جردية القتل من خالؿ كجهة نضر اؼبشرع العراقي . 

  :املطلب االول : تعريف القتل

أم أماتو بضرب  يقتلو قتال , قتلو ك القتل معركؼ ,يقتل, قتل الفعل من القتل لساف العرب يعرؼ  اكالن : يف اللغة     
كالرجل قِتيل تقوؿ قتلتو قتال أم ازىقت ركحو فهو قتيل , كىو ازىاؽ الركح , , (8) اك حجر اك سمم اك علة , كاؼبنية قاتلة

 .(7)اؽباء كتقوؿ رأيت قتيل بٍت فالفتيل ايضا اذا كاف كصفا فاذا حذؼ اؼبوصوؼ جعل اظبا كدخلت عليو كاؼبرأة ق  

, كعرفو  (4) نو فعل من العباد تزكؿ بو اغبياةمنهم القاضي زاده ابمن الفقهاء بعدة تعريفات ـبتلفة ك قد عرفو عدد      
ابنو ازىاؽ ركح متحقق  , كعرفو الشيخ ؿبمود شلتوت( 3) الطورم ابنو فعل مضاؼ اىل العباد تزكؿ بو اغبياة دبجرد العادة

 .  (5)يزىق الركح يقـو بو انساف مؤاخذ بعملواف اغبياة بفعل من شأنو عادة 

, كعرفو كذلك اغبنابلة ىو فعل ما يكوف سببا لزىوؽ النفس كىو  (1)عرفو الشافعية انو الفعل الزىق أم القاتل للنفس   
 .  (2)مفارقة الركح البدف 

كىو يف أدؽ , (3) حياة الغَت يًتتب عليو الوفاةأنو اعتداء على على  بشكل عاـ كيعرؼ القتل اثنيان : اصطالحان     
 . ( 4) ازىاؽ حياة انساف بفعل انساف اخر , عمدا اك عن خطأ , كبدكف كجو حق تعريف:

                                                           

 .  4573ابن منظور , لساف العرب , دار اؼبعارؼ , القاىرة , مادة قتل ,  - 8
 . 832,  8423العامل اضبد  بن دمحم الفيومي , مصباح اؼبنَت , مكتبة لبناف ,  - 7
 . 3/733القاضي زاده ,نتائج االفكار يف كشف الرموز كاالسرار , مطبعة مصطفى الباين اغبليب كاكالده , مصر ,  - 4
 . 3/472, تكملة البحر الرائق , اؼبطبعة العلمية , القاىرة ,  دمحم بن حسُت الطورم - 3
 .  41 , 8425,  بغداد,  الَتموؾ مطبعة,  الوضعي كالقانوف االسالمية الشريعة يف العمد القتل جناية,  اغبميد عبد الدين نظاـ  - 5
 .  322,  8432دمحم الزىرم , السراج الوىاج على منت اؼبنهاج للنورم , دار اعبيل , بَتكت ,  - 1
  . 513,  8434الشيخ منصور بن يونس البهويت , كشاؼ القناع عن منت االقناع , اعبزء اػبامس , عامل الكتب , بَتكت ,  -  2
 . 824,  7183الدكتور صباؿ ابراىيم اغبيدرم , شرح احكاـ القسم اػباص من قانوف العقوابت  ,مكتبة السنهورم ,  - 3

 .  4,  8435الدكتور عوض دمحم , جرائم االشخاص ك االمواؿ , دار اؼبطبوعات اعبامعية ,  - 4 
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االعتداء اذ اف  جردية القتل يفصاحب يدؿ على سلوؾ  ألنو؛عبردية القتل كذلك  شامال الثاين عريفتال كارل اف    
على ؿبل جردية القتل السابق , كحيتوم التعريف , ك كصف السلوؾ ىذا ابلعمد اك اػبطأ مشهودجـر االعتداء كحده 

الغَت أم االنساف كىذا احملل ىو حق ؿبمي يف القانوف ك الشريعة , كحيتوم التعريف على نتيجة اعبردية كىي كىو حياة 
   .  اغبياةعلى  الوفاة اؼبًتتبة نتيجة االعتداء

  :واوجو االختالف بينها  املطلب الثاين : انواع القتل

ك اؼبشرع اعبنائي العراقي  تناكؽبا معركفة انواع عدةتنقسم على بوصفها سلوكا كاصرارا على فعل القتل جردية القتل اف    
  :ثالثة انواع كفقا ؼبا أييت  يف ىذا البحث سندرس

  :العمد لتالقاوال: 

على انو إزىاؽ من جانب الفقو عرؼ القتل العمد مل يعرؼ اؼبشرع العراقي القتل العمد يف نصوص القانوف , اّنا      
   .  (8) ركح انساف عمدا كبغَت حق بفعل انساف اخر فيجب اف تكوف نية اعباين موجهة اىل القتل ال اىل االعتداء فقط

على عرؼ القتل العمد ك  , (7)عرؼ الفقو اغبنفي القتل العمد ابنو تعمد الفعل دبا يقتل غالبا من كسائل معدة للقتل     
السابق اف اعباين قد تعمد اك  اتيفر كيتضح من خالؿ التع ,(4)ساف عمدا بغَت حق بفعل انساف اخرانو اهناء حياة ان

, كاذا مل  قصد بفعلو االرادم اهناء حياة اجملٍت عليو , كاف فعلو ىذا ال يستند اىل فعل من افعاؿ االابحة كالدفاع الشرعي
 .  البد اف ترافق فعل القتليقًتف فعلو بنية القتل ال ديكن اف يعترب قتال عمدا لذلك نية القتل 

رؼ مشدد ل العمد البسيطة اليت ال تقًتف بظصورة القتجردية القتل العمد يف صورتيها كمها: العراقي كقد تناكؿ اؼبشرع     
رؼ لقتل العمد اؼبركبة اليت تقًتف بظكالصورة االخرل جردية ا,(3) (من قانوف العقوابت العراقي315كنص عليها يف اؼبادة )

 . من قانوف العقوابت (5)( 313( ك )312ك ) (311مشدد كنص عليها يف اؼبادة )

                                                           

 .  841,  8433, اعبرائم يف الفقو االسالمي دراسة فقهية مقارنة  , دار الشركؽ ,  دكتور اضبد فتحي يهنسي - 8
 .   73,  8414اؼبستشار اضبد مواىف , جرائم االعتداء على النفس كاؼباؿ يف الشريعة كالقانوف ,   - 7
 . 824 مصدر سابق , ,دكتور اضبد فتحي يهنسي   - 4
 ( من قانوف العقوابت  العراقي: ) من قتل نفسا عمدا يعاقب ابلسجن اؼبؤبد اك اؼبؤقت ( . 315اؼبادة )  - 3
  –يعاقب ابإلعداـ م ْن قتل نفسان عمدان يف إحدل اغباالت التالية: -8( من قانوف العقوابت العراقي:)311اؼبادة ) - 5
 إذا كاف القتل مع سبق اإلصرار أك الًتصد.-أ 

 إذا حصل القتل ابستعماؿ مادة سامة, أك مفرقعة أك متفجرة. -ب 
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 ل العمد : تأركان جرمية الق

,  (8)يعتدل على ىذا االنساف إبزىاؽ ركحو حي : يفًتض يف جردية القتل العمد كجود انساف  صفة اجملٍت عليو – 8
كتتمثل جردية القتل العمد بكوهنا اعتداء على حق االنساف يف اغبياة , أم جيب اف يكوف اجملٍت علو على قيد اغبياة كقت 

 .  (7)ارتكاب الفعل 

 يتكوف الركن اؼبادم يف جردية القتل العمد من : :  الركن اؼبادم – 7

فعل : تتطلب جردية القتل العمد نشاطا اجراميا اراداي يصدر من اعباين , ككثَتا ما يتخذ ىذا النشاط شكال اجيابيا  –أ 
يتمثل يف حركة عضلية كاحدة اك يتمثل بعدة حركات , كىذا النشاط ىو كسيلة اعباين يف االعتداء على حق االنساف يف 

 ( . 8)اغبياة 

                                                                                                                                                                                                 

 إذا كاف القتل لدافع دنئ أك مقابل أجر, أك إذا أستعمل اعباين طرقان كحشية يف ارتكاب الفعل. -ج 
 إذا كاف اؼبقتوؿ من أصوؿ القاتل. -د 
 و أك بسبب ذلك.إذا كقع القتل على موظف أك مكلف خبدمة عامة أثناء أتدية كظيفتو أك خدمت -ىػ 
 إذا قصد اعباين قتل شخصُت فأكثر فتم ذلك بفعل كاحد. -ك 
 إذا أقًتف القتل عمدان جبردية أك أكثر من جرائم القتل عمدان أك الشركع فيو. -ز 

 إذا أرتكب القتل سبهيدان الرتكاب جناية أك جنحة معاقب عليها ابغببس مدة  -ح 
 أك تنفيذان ؽبا أك سبكينان ؼبرتكبها ال تقل على سنة أك تسهيالن الرتكاهبا 

 أك شريكو على الفرار أك التخلص من العقاب.
 إذا كاف اعباين ؿبكومان عليو ابلسجن اؼبؤبد عن جردية قتل عمدم كأرتكب جردية قتل عمدم أك شرع فيو خالؿ مدة تنفيذ العقوبة.  -ط 
  –ية: كتكوف العقوبة اإلعداـ أك السجن اؼبؤبد يف األحواؿ االت - 7
 إذا قصد اعباين قتل شخص كاحد فأدل فعلو إىل قتل شخصُت فأكثر.  -أ 

 إذا مثػمل اعباين جبثة اجملٍت عليو بعد موتو.  -ب 
 إذا كاف اعباين ؿبكومان عليو ابلسجن اؼبؤبد يف غَت اغبالة اؼبذكور يف  -ج

 ذ ط ( من ىذه اؼبادة كأرتكب جردية قتل عمدم خالؿ مدة تنفي – 8الفقرة )
يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات من حرمض شخصان أك ساعده أبية كسيلة على االنتحار -8( نصت على )313العقوبة.(.  , اؼبادة )

 إذا مت االنتحار بناءن على ذلك. كتكوف العقوبة اغببس إذا مل يتم االنتحار كلكن شرع فيو .
مره أك كاف انقص إلدراؾ أك اإلرادة عد ذلك ظرفان مشددان , كيعاقب اعباين بعقوبة القتل عمدان أك إذا كاف اؼبنتحر مل يتم الثامنة عشرة من ع -7

 إذا كاف اؼبنتحر فاقد اإلدراؾ أك اإلرادة . –حبسب األحواؿ  –الشركع فيو 
 ال عقاب على من شرع يف االنتحار( .  -4
 . 88,   8447اؼبستشار عزت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة , اؽبي ة اؼبصرية العامة للكتب ,  - 8
 .  823,  7183,  السنهورم مكتبة , الدكتور صباؿ ابراىيم اغبيدرم , شرح احكاـ القسم اػباص من قانوف العقوابت - 7
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ليت قصدىا اعباين بفعلو االجرامي القتل اتمة بوفاة اجملٍت عليو , فالوفاة ىي النتيجة اعبرمية اتصبح جردية  النتيجة : -ب 
 .   (7), كقد تقع النتيجة عقب النشاط االجرامي , كقد يًتاخى حدكثها زمنا 

يصيب العامل اػبارجي ,  اؼبادم , ابعتبار النتيجة تغَتجردية القتل من جرائم النتيجة كفقا ؼبدلوؽبا  العالقة السببية : –ج 
اف مسائلة الفاعل عن جردية القتل العمد  , (4)فاجملٍت عليو كاف حي قبل تعرضو للفعل االجرامي , ك اصبح ميتا بعده

اعبرمية كىي الوفاة , كال يكفي اسناد الفعل اىل الفاعل , بل جيب ايضا تتطلب عالقة سببية بُت فعل اعباين ك النتيجة ف
 .   (3) الفعل اسناد الوفاة اىل

الركن اؼبعنوم : القتل جردية عمدية فيلـز لقيامو توافر القصد اعبنائي كطبقا لرأم الغالبية من الفقهاء القانوف  – 4
كيتحقق ,  (5)القضاء يشًتط اف يكوف اعباين فضال عن تعمد االعتداء قد قصد من كرائو ازىاؽ ركح اجملٌت عليو كألحكاـ

الركن اؼبعنوم اك القصد اعبرمي عندما يعتدم اعباين على حياة انساف اخر راضيا ابف فعلتو من شأهنا احداث اؼبوت 
 .  (1)للمجٌت عليو 

  :اثنيا : جرمية القتل اخلطأ

يعرؼ اػبطأ على انو تقصَت يف مسلك االنساف عند قيامو بفعل اك امتناع ارادم تًتتب عليو نتائج تنطوم على ضرر,    
 .  (2) مل يقصدىا الفاعل كلكن يف كسعو ذبنبها لو بذؿ ما ىو كاجب من حيطة ك حذر

كقوع الشيء على غَت ارادة فاعلو , فالفاعل ال يريد الفعل اػبطأ كال يقصده كاّنا  كعرؼ اػبطأ يف الشريعة على أمنو   
 .  (3) يقع الفعل منو على غَت ارادتو كخبالؼ ما يقصده

                                                                                                                                                                                                 

 .  811الدكتور فخرم  عبدالرزاؽ صليب اغبديثي , شرح قانوف العقوابت القسم اغباص , العاتك, اؼبكتبة القانونية بغداد ,  - 8
 .  888الدكتور صباؿ ابراىيم اغبيدرم , شرح احكاـ القسم اػباص من قانوف العقوابت  ,   -  7
 .  883العقوابت القسم اػباص ,  الدكتور فخرم  عبدالرزاؽ صليب اغبديثي  , شرح قانوف - 4
 .  848الدكتور صباؿ ابراىيم اغبيدرم , شرح احكاـ القسم اػباص من قانوف العقوابت ,   -  3
 .  81,  8414اؼبستشار اضبد مواىف , جرائم االعتداء على النفس ك اؼباؿ ,  - 5
 .  54,  8433طبعة االكىل بغداد , الدكتور سليم ابراىيم حربة , القتل العمد كاكصافو اؼبختلفة , ال - 1
فة للنشر كالتوزيع , عماف , الدكتور دمحم سعيد ّنور , شرح قانوف العقوابت اػباص , اعبزء االكؿ , الدار العلمية الدكلية للنشر ك دار الثقا - 2

858 . 
 . 834اؼبستشار عزت حسُت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة ,  -  3
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 ( من قانوف العقوابت العراقي اليت 45)عمدية يف نص اؼبادة الغَت  اعبرديةكقد بُت اؼبشرع العراقي ما ىو اؼبقصود من    
النتيجة االجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكاف ىذا اػبطأ امهاال اك وف اعبردية غَت عمدية اذا كقعت جاء فيها ) تك

 رعونة اك عدـ انتباه اك عدـ احتياط اك عدـ مراعاة القوانُت ك االنظمة ك االكامر(. 

 . من قانوف العقوابت العراقي ( 8) (388ىو اؼبادة ) كامال  اكعاًف اؼبشرع العراقي جردية القتل اػبطأ كاكرد ؽبا نصم    

 اركان جرمية القتل اخلطأ : 

تشًتؾ جردية القتل اػبطأ اك الغَت عمدم مع جردية القتل العمد يف ركنُت من اركاف اعبردية كمها كل من الركن اؼبادم       
عبنائي الذم يعد الفارؽ تلف معو يف الركن اؼبعنوم اك القصد ااجملٌت عليو اك ؿبل االعتداء , كزبصفة ك كذلك ركن 

 الرئيسي بُت اعبرديتُت  لذلك سندرسو يف حالة منفصلة يف ما يلي : 

 : الركن املعنوي يف جرمية القتل اخلطأ

انو اذباه االرادة اىل السلوؾ االجرامي دكف قبوؽبا بوقوع النتيجة االجرامية اليت يقتضي على يعرؼ اػبطأ غَت العمدم     
, كيعرؼ كذلك على انو تقصَت ينسب اىل ( 7)ككجوب ذلك اليها ىذا السلوؾ كعدـ اغبيلولة دكف كقوعها رغم استطاعة 

                                                           

م ْن قتل شخصان خطأن أك تسبب يف قتلو من غَت عمد ابف كاف ذلك انش ان عن  - 8( من قانوف العقوابت العراقي كنصت على ) 388دة )ااؼب -  8
 وبتُت. إمهاؿ أك رعونة أك عدـ انتباه أك عدـ احتياط أك عدـ مراعاة القوانُت كاألنظمة كاألكامر يعاقب ابغببس كالغرامة أك إبحدل ىاتُت العق

 كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تقل عن سنة كغرامة ال تقل عن ثالشبائة دينار  - 7
 كال تزيد على طبسمائة دينار أك إبحدل ىاتُت العقوبتُت إذا كقعت اعبردية 

 نتيجة إخالؿ اعباين إخالالن جسيمان دبا تفرضو عليو أصوؿ كظيفتو أك مهنتو أك
 تكاب اػبطأ الذم قبم عنو حرفتو أك كاف ربت أتثَت مسكر أك ـبدر كقت ار 

 اغبادث أك نكل كقت اغبادث عن مساعدة من كقعت عليو اعبردية أك عن طلب 
 اؼبساعدة لو مع سبكنو من ذلك. 

 كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا نشأ عن اعبردية موت ثالثة أشخاص أك أكثر. فإذا توافر مع ذلك - 4
 دة يف الفقرة السابقة تكوف العقوبة السجن مدة ال ظرؼ آخر من الظركؼ الوار 

 تزيد على سبع سنوات.(. 
 الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة , اؼبكتبة القانونية لدار اؼبطبوعات - 7

 .  885,  7114اعبامعية , 
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اليت تًتتب على تصرفو اذا كاف ذلك  النتائج الضارةاىل اعباين لعدـ ازباذه ما يلـز من حيطة كحذر لتوقع اك ذبنب 
   . ( 8)ابستطاعتو 

 صور اخلطأ الغري عمدي : 

االمهاؿ : كيعرؼ ابنو اغفاؿ ازباذ احتياط يوجبو اغبذر على من كاف يف مثل ظركؼ اعباين اذا كاف من شأف ىذا  – 8
 . ( 7)االجراء لو ازبذ اف حيوؿ دكف حدكث النتيجة اعبرمية 

, فيتوافر لديو الرعونة : كىي انعداـ اؼبهارة كنقص التدريب كسوء التقدير , فاعباين ىنا جيهل ما كاف جيب العلم بو  – 7
 جهل اك غلط منصب على الواقعة اك ظركفها , كانو امهل اكتساب اؼبعلومة الضركرية لتجنب الوفاة اليت احدثها بسلوكو 

(4)  .  

عدـ االحًتاز : ىو االقداـ على امر كاف جيب االمتناع عنو , فهو خطأ ينطوم على نشاط اجيايب من الفاعل  – 4
 ( . 3)عكس االمهاؿ كيدؿ على عدـ التبصر بعواقب االمور , اذ يدرؾ الفاعل طبيعة عملو كمع ذلك يسمر يف عملو 

القوانُت كاالنظمة يكفي كحده ؼبسائلة مرتكب القتل من غَت اف عدـ مراعاة القوانُت ك األنظمة :  عدـ مراعاة – 3
, كيف ىذه الصورة اؼبشرع نفسو ىو الذم حيدد ابلنص نوع السلوؾ الواجب اك يقره , ( 5) حاجة اىل اثبات اقًتافو فعل

لية تقاـ دبجرد كيف ىذه الصورة تقاـ اؼبسؤكلية على الفاعل كيقع عليو العقاب كلو مل يًتتب عليها أم ضرر , ك اؼبسؤك 
  .( 1)ـبالفة القوانُت ك االنظمة 

 الضرب املفضي اىل موت  اجلرح او اثلثا : جرمية

ليم ينص اؼبشرع العراقي على ىذه اعبردية من ضمن جرائم القتل اّنا ادرجها ضمن جرائم الضرب كاعبرح الف النتيجة اليت 
( من قانوف العقوابت العراقي 381رع العراقي عليها يف اؼبادة ), كقد نص اؼبربققت مل تكن ضرفا مشددا اّنا ركنا للجردية 

                                                           

 .  717ة , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص , اؼبكتبة القانونية بغداد , الدكتور ماىر عبد شويش الدر  - 8
 .  58اؼبستشار اضبد اك الركس , جرائم القتل ك اعبرح كالضرب ك اعطاء اؼبواد الضارة من الوجهة القانونية ك الفنية , اؼبكتبة القانونية ,  - 7
 .  727,   7183اػباص من قانوف العقوابت , مكتبة السنهورم , الدكتور صباؿ ابراىيم اغبيدرم , شرح احكاـ القسم  - 4
 .  884الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة ,  - 3
 . 841 , 8434-8433الدكتورة  كاثبة داكد السعدم , قانوف العقوابت القسم اػباص , اؼبكتبة القانونية ,  - 5
 .  714الدكتور ماىر عبد شويش الدرة , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص ,  - 1
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كاليت جاء فيها ) من اعتدل عمدا على اخر ابلضرب اك اعبرح اك ابلعنف اك اعطاء مادة ضارة اك ابرتكاب أم فعل اخر 
 رة سنة ( . ـبالف للقانوف كمل يقصد من ذلك قتلو كلكنو افضى اىل موتو يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على طبس عش

 كيتضح من النص السابق اف ىذه اعبردية البد من اف تتوفر فيها اربع اركاف ىي : 

االفعاؿ , فاؼبقصود أم جيب اف يرتكب اعباين احدل ىذه  ,اعطاء مادة ضارة  الضرب اك اعبرح اك الركن اؼبادم .  – 8
ابعبرح فقد عرفو البعض ابنو كل قطع اك سبزيق يف اعبسم اك يف انسجتو , كعرفو البعض االخر اىل انو مساس أبنسجة 

 .  (8)اعبسم يؤدم اىل سبزقها , كيعٍت ابلتمزيق ربطيم الوحدة الطبيعية اليت ذبمع بُت جزي ات االنسجة 

, جيب اف يقـو القصد اعبنائي لدل اعباين أم جيب اف يكوف عاؼبا خبطورة فعلو أم القصد اعبنائي  الركن اؼبعنوم : 7
و , كاف تنصرؼ ارادتو كبو الفعل كىو االعتداء ك النتيجة كىي احداث اعبرح اك على حق اجملٌت عليو يف سالمة جسم

 .  (7)الضرب , كلكن دكف اف ينصرؼ قصده كبو ازىاؽ ركح اجملٌت عليو 

اف يفضي الضرب اك اعبرح اىل اؼبوت : الركن الثالث عبردية الضرب اك اعبرح اؼبفضي اىل اؼبوت ىو اف تؤدم اعبركح  – 4
اك الضرابت اك اؼبواد الضارة اىل الوفاة , فاذا مل ربصل الوفاة مل تتحقق اعبردية كال يشًتط القانوف حدكث الوفاة فورا فقد 

 . ( 4) يًتاخى حدكثها زمنان قصَتا اك طويال

العالقة السببية : جينب اف تكوف الوفاة ترتبت على سلوؾ اعباين أم اف تكوف النتيجة اعبرمية الوفاة سببها فعل  – 3
 (3)وفاة لذلك الفعل , كاذا انتفت ىذه العالقة فال قياـ للمسؤكلية الدبعٌت يشًتط اف تنسب االعتداء الذم ااته اعباين , 

  .   

كىكذا استطاع ىذا اؼببحث دبعونة صبلة من العريفات كالقوانُت كالنصوص الفقهية من أف يتمكن من االحاطة دبفهـو   
 جردية القتل العاـ لكي يؤكد رصد القوانُت كالشريعة ؽبذا الفعل االنساين الذم عانت منو البشرية منذ اايـ قابيل كىابيل.

 

 
                                                           

 .  853 – 854اؼبستشار عزت حسُت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة ,  - 8
  841,  8433الدرة , شرح قانوف العقوابت العراقي القسم اػباص , اؼبكتبة القانونية ,  الدكتور ماىر عبد شويش - 7
 .  855اؼبستشار عزت حسُت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة ,   - 4
 .  841الدكتور ماىر عبد شويش الدرة , شرح قانوف العقوابت العراقي القسم اػباص ,  - 3
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 املبحث الثاين 

  ملانع من املرياثأركان جرمية القتل ا

على شكل  ثالث يف القانوف كالفقو االسالمي يف ىذا اؼببحث سيتم التطرؽ اىل اركاف جردية القتل اؼبانع من اؼبَتاث    
 مطاليب يف االكؿ الركن اؼبادم , كيف اؼبطلب الثاين الركن اؼبعنوم , كيف اؼبطلب الثالث ركن ؿبل جردية القتل . 

 .املطلب االول : الركن املادي 

كمعٌت الركن اؼبادم ىو السلوؾ اؼبادم اػبارجي الذم ينص القانوف على ذبرديو , أم كل ما يدخل يف كياف اعبردية    
كتكوف لو طبيعة مادية فتلمسو اغبواس كىو ضركرم لقيامها ك كجودىا كال ديكن اف تعترب جردية اذا مل يوجد ؽبا ركن مادم 

ىذا  , ( 7) كديثل الركن اؼبادم الوجو الظاىر للجردية , كبو يتحقق اعتداء الفاعل على اؼبصلحة اليت حيميها القانوف , (8)
( كجاء فيها )الركن اؼبادم للجردية سلوؾ اجرامي ابرتكاب فعل جرمو 73كقد نص عليو قانوف العقوابت العراقي ابؼبادة )

  انوف (.القانوف اك االمتناع عن فعل امر بو الق

فمن خالؿ ما سبق قبد اف الركن اؼبادم يتمثل يف سلوؾ مادم ؾبـر ـبالف للقانوف , كىذا السلوؾ ىو االساس لكل     
, فسلوكيات اإلجرامية ؼبرتكب اعبردية تعترب غَت شرعية جردية , ففي جرمة القتل يكوف عبارة عن ازىاؽ ركح اجملٌت عليو 

 يو العناصر للركن اؼبادم .كيتم معاقبتو عليها إذا توفرت ف

 كالركن اؼبادم عبردية القتل يتكوف من ثالث عناصر ىي :     

القتل يتطلب نشاط  ( ,4) فَتاد بو النشاط اؼبادم اػبارجي اؼبكوف للجردية ك ابلتايل فال جردية من دكنوفعل القتل :  - 8
ؿبمية قانوان كىي حياة االنساف , فالنشاط االجرامي سلوكا اراداي , كىو االعتداء على مصلحة يصدر عن اعباين , أم 

 . ( 3) يف القتل ىو كل سلوؾ يتوسل بو اعباين للقضاء على حياة انساف اخر

                                                           

علي حسُت خلف ك الدكتور سلطاف عبدالقادر الشاكم , اؼببادئ العامة لقانوف العقوابت , العاتك لصناعة الكتب القاىرة , اؼبكتبة  الدكتور - 8
 .  844 -843القانونية بغداد ,

 .  822الدكتور فخرم عبدالرزاؽ صليب اغبديثي , شرح قانوف العقوابت القسم العاـ , جامعة بغداد ,  - 7
 .  844ر علي حسُت خلف ك الدكتور سلطاف عبدالقادر الشاكم , اؼببادئ العامة لقانوف العقوابت , الدكتو   - 4
 .   48الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة  ,  - 3
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ما يصدر عن اعباين من فعل , كتتطلب جردية القتل نشاطا اجراميا اراداي يصدر كيفهم من ذلك اف فعل القتل ىو        
, فاف ىذا النشاط ىو كسيلة اعباين يف االعتداء على حق االنساف يف اغبياة ,سواء كاف مقصود اك غَت عن اعباين 

 مقصود. 

النتيجة : كيراد هبا التغَت الذم حيدث يف العامل اػبارجي كأثر للفعل االجرامي , كالنتيجة اؼبًتتبة على فعل القتل ىي  – 7
اجملٍت عليو توقفا  النتيجة ال تتحقق قانوان اال بتوقف حياةكاف على حق اغبياة ك تب عليها العدكاليت يًت موت اجملٌت عليو ,

, كيقصد ابلوفاة التوقف االبدم كالكامل لوظائف اغبياة لإلنساف كبصفة خاصة القلب ك اعبهاز  (8) ياسباما ك هنائ
 . ( 7)من الزمن التنفسي , كيستوم اف تتحقق الوفاة عقب السلوؾ االجرامي اك اف تًتاخى عنو فًتة 

تها يف االقتناع حبدكث كفاة اال ريقيد على ح كثبوت الوفاة مسألة كاقع تتحراه ؿبكمة اؼبوضوع بكل كسيلة فبكنة , كال   
  . (4)اف تكوف اؼبقدمات اليت ساقتها غَت مفضية عقال اىل النتيجة اليت خلصت اليها 

يلـز لقياـ الركن اؼبادم اف تتوفر رابطة سببية بُت السلوؾ االجرامي من انحية كازىاؽ ركح  : عالقة السببية يف القتل - 4
 . (  3)اجملٌت عليو من انحية اخرل كذلك ابف يثبت اف ىذا السلوؾ ىو سبب تلك النتيجة 

ال  -8يت جاء فيها ) ( ال74ىذا كنص اؼبشرع العراقي على العالقة السببية يف قانوف العقوابت العراقي يف نص اؼبادة )
, كلكنو يساؿ عن جردية كلو كاف قد ساىم مع سلوكو يسأؿ شخص عن جردية مل تكن نتيجة لسلوكو االجرامي 

 االجرامي يف احداثها سبب اخر سابق اك معاصر اك الحق كلو كاف جيهلو . 

يف ىذه اغبالة اال عن الفعل الذم  اما اذا كاف ذلك السبب كحده كافيا ألحداث نتيجة اعبرمية , فال يسأؿ الفاعل – 7
   .ارتكبو ( 

فيعرؼ الركن اؼبادم ىو الفعل اك القوؿ الذم ترتب عليو االذل آبحاد الناس اك االفساد يف اجملتمع ,  اما يف الفقو   
 كركن اعبردية يف الدماء االعتداء ابلفعل الذم يعرض الناس اك العضو للتلف , كيعترب الركن اؼبادم صلبها اك عامودىا , 

 

                                                           

 .  844,  7114ػباصة , منشورات اغبليب , الدكتور دمحم زكي ك الدكتور سليماف عبداؼبنعم , العقوابت ا -  8
 .  34الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة ,  - 7
 .  71الدكتور عوض دمحم , جرائم االشخاص ك االمواؿ , دار اؼبطبوعات اعبامعية ,  - 4
 .  35شرح قانوف العقوابت القسم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة ,  الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , - 3
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 لتحقق الركن اؼبادم يف الفقو االسالمي البد من ربقق االيت : ك  , ( 8)كيعرؼ ابنو ارتكاب ما قرر الشرع لو عقااب 

عل احداث فالفعل فبيت من اعباين : يشًتط لتحقيق ىذا الركن اف حيدث القتل بفعل اعباين , كاف يكوف من شأف ىذا ال
فال ديكن اعتبار اعباين اؼبوت , فاف كاف القتل نتيجة لفعل ال ديكن انسابو للجاين اك مل يكن فعل اعباين فبا حيدث اؼبوت 

 .( 7)قاتال 

الرابطة السببية : الشريعة االسالمية تشًتط ؼبسؤكلية اعباين عن القتل اف يكوف بُت فعلو كاؼبوت رابطة سببية اليت تربط 
الفعل اغباصل من اعباين ابلنتيجة اليت يسأؿ عنها , كال يشًتط اف يكوف فعل اعباين ىو السبب الوحيد كاؼبوت , اّنا 

    . ( 4) أحداثويف يكفي اف يكوف فعل اعباين سببا فعاال 

 املطلب الثاين : الركن املعنوي .

على انو انصراؼ ارادة اعباين كبو ربقيق كضع اجرامي معُت اك كما يسميو البعض القصد اعبرمي يعرؼ الركن اؼبعنوم     
اك يعرؼ على ,  (3) ينطبق على صورة جردية فبا نص عليو القانوف مع العلم ك االحاطة حبقيقة الواقعة كدبا ىيتو االجرامية

انو القدر الذم اسهم بو ضمَت اعباين يف ايقاع اعبردية فاقتضت جرديتو مسؤكليتو عند توافر شركط تلك اؼبسؤكلية , كىو 
ىذا قد عرؼ اؼبشرع العراقي الركن , ( 5)ديثل االمث العمدم أم القصد اعبنائي كىو انصراؼ ارادة الفاعل الرتكاب اعبردية 

اعبردية اليت ( على انو ) توجيو الفاعل ارادتو اىل ارتكاب الفعل اؼبكوف للجردية ىادفا اىل نتيجة 44ؼبادة )اؼبعنوم يف نص ا
 كقعت اك أم نتيجة جرمية أخرل ( . 

فمن خالؿ التعاريف السابقة يتبُت اف الركن اؼبعنوم اك القصد اعبرمي يتمثل يف ارادة الفاعل اؼبختارة الرتكاب       
ذا اف ؿبور الركن اؼبعنوم يف جردية القتل ىو اذباه ارادة اعباين اىل ارتكاب جردية القتل كىذه االرادة ىي حرة ك اعبردية , ا

اعبردية كأف حيقق  إرتكاب, فتصرؼ اعباين يبُت أف ىناؾ توجو كىو بكامل قواه العقلية كإرادتو التامة كنية يف  ـبتارة 
 النتائج اليت يريدىا من خالؿ جرديتو . 

 كللقصد اعبرمي صور ـبتلفة كىي كل من : 
                                                           

 . 724 – 727,  8443االماـ دمحم ااب زىرة , اعبردية كالعقوبة يف الفقو االسالمي , دار الفكر العريب ,  - 8
 .  75عبد القادر عودة , التشريع اعبنائي االسالمي مقارا ابلقانوف الوضعي , اعبزء الثاين , دار الكتب العريب , بَتكت ,  - 7
 .  58, عبد القادر عودة , مصدر سابق  - 4
 .  82,  8447 اؼبستشار عزت حسُت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة , اؽبي ة اؼبصرية العامة للكتب, - 3
 .  23القاضي عبد الستار البزركاف , قانوف العقوابت القسم العاـ بُت التشريع ك الفقو ك القضاء ,  - 5
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القصد اؼبباشر : يعٍت اذباه ارادة الفاعل اىل االعتداء مباشرة على اغبق الذم كفل القانوف ضبايتو , فبا يعٍت اذباه  - 8
 . (8)االرادة اىل الفعل قاصدا النتيجة من الفعل 

ع حصوؿ النتيجة أم اف حصوؿ النتيجة كأمر احتمايل ىو اف الفاعل اراد الفعل كلكنو توقالقصد غَت اؼبباشر :  – 7
  .  (7)فبكن اغبصوؿ 

بذكاهتم كانو ازىاؽ ركح شخص اك اشخاص معينُت  النتيجة كىي كىو اف تتجو فيو ارادة اعباين اىل القصد احملدد : – 4
 .(4)ال يصد غَتىم ابلنتيجة 

كافة غَت ؿبددة لفعلو اعبرمي الناتج عن قصده اؼبباشر القصد غَت ؿبدد : كيرد على مساءلة اعباين عن النتائج   – 3
  .(3) الرتكاب اعبردية كالفاعل يقبل سلفا ابلنتائج كافة اؼبًتتبة على فعلو حبيث يتسع قصدة لكل ما حيصل

يف القوانُت الوضعية فنية القتل شرط اساسي يف القتل العمد ك  ائي يف الفقو ىو نفس تعريف القصداما القصد اعبن   
يتصل ابعباين ذلك ىو لكن االختالؼ يف اثبات تلك النية , كلقد رأل الفقهاء اف يستدلوا على تلك النية دبقياس اثبت 

  ( . 5)ؼبظهر اػبارجي لتلك النية ا ألهناااللة اك الوسيلة اليت يستعملها يف القتل , فاستعماؿ الة قاتلة يستدؿ منها نية القتل 

 .  
حنيفة يرل اف  فأبواؼبستعملة يف اعبناية ,  ابآللةكالقصد امر قليب ال ديكن االطالع عليو لذلك فاهنم يستدلوف عليو    

قصد اعباين اجملٌت عليو ابلسالح اك دبا يقـو مقاـ السالح يدؿ على قصد القتل , اما غَته من فقهاء اؼبذاىب مل حيصركا 
  .   (1)القصد ابستعماؿ السالح بل بو كابستعماؿ كل ما يغلب يف استعمالو القتل 

 الثالث : حمل اجلرمية .  طلبامل

  ابإلنساف, فالبد اف يكوف ؿبل القتل انساف , كيقصد  ٌت عليو انساان حيايشًتط يف ؿبل جردية القتل اكال اف يكوف اجمل
  , كاف يكوف االنساف ؿبل القتل حيا , كيقصد ابغبياة اداء جسم اجملٌت عليو لوظائفو كلها اك بعض كل مولود تضعو امرأة 

                                                           

 .  24القاضي عبد الستار البزركاف , قانوف العقوابت القسم العاـ بُت التشريع ك الفقو ك القضاء ,  - 8
 .  18صافو اؼبختلفة , الدكتور سليم ابراىيم حربة , القتل العمد كاك  -  7
 .  37الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة ,  - 4
 . 31القاضي عبد الستار البزركاف , قانوف العقوابت القسم العاـ بُت التشريع ك الفقو ك القضاء ,  -  3
 .  13 – 14اؼبستشار عزت ,  جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة ,  - 5
 . 11,  8425ة الَتموؾ , بغداد , مطبعنظاـ الدين عبد اغبميد , جناية القتل العمد ؼ الشريعة االسالمية كالقانوف الوضعي ,  - 1
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   . (8)يا اداء طبيع

 ؟ االنساف مىت تبدأ اغبياة كلكن 

ىناؾ اراء كثَتة حوؿ اؼبوضوع فمنهم من يرل ابف حياة االنساف تبدأ ببدء عملية الوضع , كمنهم من يرل ابهنا تبدأ    
, اما ( 7)عندما تشرؼ عملية الوضع على النهاية دكف اشًتاط سباـ الوالدة , كمنهم من يرل ابف اغبياة تبدأ بتماـ الوالدة 

قانوف العقوابت ؼبن ينص صراحتا على مىت تبدأ اغبياة اّنا تركها للفقو , كيفهم من ذلك اف اعبنُت ال ديكن اعتباره حي 
 كال تقع عليو جردية القتل كال خيضع لنصوصها اّنا افرد اؼبشرع اعبنائي نص مادة خاصة بو .  

: ال تقع جردية القتل اال اذا كاف اجملٌت عليو شخص اخر غَت  كالشرط الثاين اف يكوف اجملٌت عليو شخص اخر غَت اعباين
 .(4)اعباين , الف القتل ىو ازىاؽ لركح انساف بفعل انساف اخر , كال يسمى قتال ابؼبعٌت الدقيق قتل الشخص لنفسو 

 االحاطة أبركافهية من أف يتمكن من عريفات كالقوانُت كالنصوص الفقتكىكذا استطاع ىذا اؼببحث دبعونة صبلة من ال  
ي يؤكد رصد الشرع كاؼبشرع ؽبذا الفعل الشائن يف السلوؾ االنساين سواء اكاف مقصودا اك لك  اؼبانع للمَتاث جردية القتل

  .مدرجا يف حاالت الفعل غَت اؼبباشر

كجود انساف على قيد اغبياة ازىقت ركحو ,يلـز اف يكوف اجملٌت عليو انساانن كاف على قيد اغبياة مث ازىقت  يف الفقو :   
تقع جردية القتل على النفس فهي بطبيعتها اعتداء على ادمي حي , لذلك ظباىا الفقهاء  ,( 3)ركحة حىت جيب القصاص 

ف اجملٌت عليو ادميا كاف يكوف على قيد اغبياة كقت جيب اف يكو  الفقهاء ابعبناية على النفس , فلتحقق كقوع اعبردية
 .  (5)ارتكاب جردية القتل 

 

 

 

                                                           

 .  83 – 82سم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة , الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , شرح قانوف العقوابت الق - 8
 .   815الدكتورة  كاثبة داكد السعدم , قانوف العقوابت القسم اػباص , اؼبكتبة القانونية ,   - 7
 .  73الدكتور فتوح عبدهللا الشاذيل , شرح قانوف العقوابت القسم اػباص جرائم العدكاف على مصلحة عامة ,   -  4
 . 842,  8433الدكتور اضبد فتحي يهنسي , اعبرائم يف الفقو االسالمي دراسة  فقهية مقارنة , دار الشركؽ ,  - 3
 .  87عبد القادر عودة , التشريع اعبنائي االسالمي مقارا ابلقانوف الوضعي , اعبزء الثاين , دار الكتب العريب , بَتكت ,  - 5
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 املبحث الثالث 

 أثر القتل على املرياث

على اؼبَتاث من كجهة نضر الشريعة االسالمية , ككذلك من ما نص القتل  جردية من خالؿ ىذا اؼببحث سيتم دراسة اثر
  عليو اؼبشرع العراقي . 

 .  يف الشريعة االسالمية اثر القتل  :ولاملطلب اال

, لذلك سنوضح معٌت  كعقوبة تبعية للعقوبة االصلية  اتفق الفقهاء على اف القتل دينع اؼبَتاث ك الوصية ابلنسبة للقاتل    
 اؼبنع اكال كاثره بعد ذلك .

 ( .8)كىو ربجَت الشيء , منعو دينعو منعا  وؿ بُت الرجل كبُت الشيء ايل يريد ,و فعل حيانعلى يعرؼ اؼبنع لغة اكالن :    

يقتضيو , اك بعبارة اخرل ىو ما تفوت بو اىلية االرث  بوجوده ينتفي ما يوجب السبب ك فهو الذماصالحا اثنيان :    
 .( 7) كدينع الوارث من اعتباره كاراث , ال ما يفوت بو االرث فقط الف ىذا يقاؿ لو حاجب ال مانع

اتفق غالبية فقهاء الشريعة االسالمية على اف ال مَتاث للقاتل من تركة من قتلو ؼبا ثبت عن النيب دمحم )ص(  : ثرهأ  

( 4)((  ليس للقاتل من مرياثقاؿ )) ظبع رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(  انوكذلك يف اغبديث الذم ركاه عمر بن اػبطاب ) رض ( 

 يء قبل اكانو عوقب حبرمانوسببو استعجاؿ اغبصوؿ على اؼبَتاث , كمن استعجل ش, كالف قتل الوارث ؼبورثو قد يكوف 

(3)  . 

من قتل انو قاؿ )) دبا ركاه ابن عباس ) رض( انو ظبع الرسوؿ (ملسو هيلع هللا ىلصقهاء كذلك على حديث النيب دمحم )استند الفلقد    
 . (5)(( ده او ولده فليس للقاتل مرياثوان كان والقتيال فانو ال يرثو وان مل يكن لو وارث غريه 

                                                           

 نع  .ابن منظور , لساف العرب , ابب م - 8
 .32, 8437الدكتور اضبد علي اػبطيب , شرح قانوف االحواؿ الشخصية  القسم االكؿ يف احكاـ اؼبَتاث , جامعو اؼبوصل ,  - 7
 .  7/333السنن ابن ماجة ,  - 4
 .  34-33الدكتور اضبد علي اػبطيب , شرح قانوف االحواؿ الشخصية  القسم االكؿ يف احكاـ اؼبَتاث ,  - 3
 .  711/ 1السنن الكربل ,  - 5
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كمن خالؿ االحاديث النبوية  السابقة يتبُت انو ال يورث القاتل فبا تركو مورثو من مَتاث كمهما كاف درجة القرابة    
بينهم , كذلك الف اؼبَتاث ىو الذم ادل ارتكاب اعبردية ليستعجل يف اغبصوؿ على مَتاثو , فما ادل اىل تطبيق القاعدة 

  الفقهية ) من استعجل شيء قبل اكانو عوقب حبرمانو ( .

كقد شذ عن ىذه القاعدة أم اف القاتل ال يرث كىم اػبوارج ك سعيد بن اؼبسيب كابن جبَت فيما حكى عنهم حيث    
من غَت النضر يف االدلة االخرل الواردة يف منع اؼبَتاث  اآليةاهنم كرثو القاتل بعمـو اية اؼبواريث حيث اهنم اخذكا بضاىر 

    .(8)عن القاتل 

 كيف ذلك عدة اراء منها :  مقتولواختلفوا يف أم قتل يوجب منع القاتل من مَتاث  اؼبدارس االسالمية  فقهاءاف اال    

ذىب اغبنفية يف اف القتل الذم دينع اؼبَتاث ىو القتل الذم جيب فيو القصاص اك الكفارة , كيشمل ذلك اغبنفية :  – 8
اربع انواع من القتل عندىم كىي : العمد ك شبو العمد , اػبطأ كما اجرم ؾبرل اػبطأ , كاما النوع اػبامس كىو القتل 

كجيب توفر الشركط  ( ,7)يموت , فال دينع اؼبَتاث عندىم ابلتسبيب مثل اف حيفر ب ر يف الطريق فيًتدل فيها انساف ف
 : يف القتل اؼبانع للمَتاث االتية 

 .  ااف يكوف القتل مباشر  –أ 

 اف يكوف القاتل ابلغا عاقال .  –ب 

اف يكوف القتل يف العمد كشبو العمد عدكاان , فاف كاف حبق كالقتل دفاعا عن النفس فال يكوف القتل مانعا من  –ج 
  . (4) َتاثاؼب

اقال اك , سواء اكاف عمدا اك خطأ ك سواء كاف القاتل ععا من اؼبَتاثمانل أاي كاف نوعو القت االشافعية : اعتربك  – 7
ف اؼبنع الوارد يف السنة النبوية كردة القتل مطلقا , كالف توريث القاتل ذريعة اىل كقوع , كذلك ألؾبنوان اـ صغَت غَت فبيز

  . (3)القتل فسد الشارع الذريعة ابؼبنع 

                                                           

 .  33,  8445الدكتور نصر فريد دمحم , فقو اؼبواريث ك الوصية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة , اؼبكتبة التوفيقية ,  - 8
 . 783,  8438الدكتور صبعة دمحم دمحم براج , احكاـ اؼبَتاث يف الشريعة االسالمية , دار الفكر للنشر ك التوزيع , عماف , - 7
 .  874اؼبستشار عزت حسُت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة ,  -  4
 .  51الدكتور اضبد علي اػبطيب , شرح قانوف االحواؿ الشخصية ,  - 3
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, ألنو لو كرث ( 8)كدليل الشافعية يف منع القاتل مطلقا من اؼبَتاث قوؿ الرسوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( ) ليس للقاتل من اؼبَتاث شيء ( 
اف يستعجل االرث ابلقتل , كاّنا اخذ ابلوصف العاـ منعا للذريعة أم سدان لباهبا حىت ال يكوف ىناؾ أم ربايل  مل يؤمن

 .    (7) صف كاف للوصوؿ اىل اؼبَتاث بسببويف القتل ابم ك 

, اما عدا ذلك اؼبالكية : ذىب اؼبالكية اىل اف القتل اؼبانع من اؼبَتاث ىو القتل العمد سواء مباشر اك غَت مباشر  – 4
, فالعربة عندىم يف منع اؼبَتاث بتوافر قصد العدكاف ابلقتل اػبطأ  ما عدا ذلك من قتل  فغَت مانع من اؼبَتاث ك ظبوه

  .(4)عمدا 

كالقتل اػبطأ , فال حيـر من اؼبَتاث اال من الدية فقط , ككذلك يرث كل من ال يعتد بقصده  اما اذا مل يوجد القصد    
كالصيب ك اجملنوف , ككذلك ال يكوف مانعا كل قصد حبق كالقصاص ك اغبد كالقتل بعذر , كهبذا يتفق اؼبالكية مع اغبنفية 

 ( .3)نفية فيما عدا القتل ابلسبب ألنو عندىم مانع للمَتاث كليس مانع عند اغب

اف القتل اؼبضموف ىو القتل اؼبانع من االرث سواء كاف عمدا اك شبو عمد رض هللا عنو كيرل االماـ اضبد اغبنابلة :  – 3
اك خطأ كسواء كاف من صغَت اك ؾبنوف , اما القتل الغَت مضموف فال دينع من اؼبَتاث كالقتل دفاعا عن النفس اك 

 .  (5)القصاص 

اعتربكا القتل العمد العدكاف , سواء اكاف مباشرة اـ ابلتسبيب مانعا من اؼبَتاث , اما القتل حبق كالقتل اعبعفرية :  – 5
قصاصا اك دفاعا عن النفس اك القتل عند مفاج ة الزكجة ابلزان فال دينع اؼبَتاث , ككذلك القاتل الصغَت اك اجملنوف ال دينع 

  . (1)عنهم اؼبَتاث النعداـ القصد عندىم 

الذم لديو قصد جنائي كىو العمد  ف صبيعا اف اعباين يف القتلم متفقو كيالحظ فبا تقدـ ذكره من اراء الفقهاء اهن    
كذلك لتوفر االرادة ك العلم ابف فعلة يؤدم اىل الوفاة لكونو , اعبردية ىو الذم يوجب منعو من مَتاث من قتلو  ابرتكاب

 مصر على القتل للحصوؿ على اؼبَتاث . 

                                                           

 صحيح .  أبسنادركاه النسائي  - 8
 .  51 – 34,  8445الدكتور نصر فريد دمحم , فقو اؼبواريث ك الوصية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة , اؼبكتبة التوفيقية ,  - 7
 . 784-787,  8438الدكتور صبعة دمحم دمحم براج , احكاـ اؼبَتاث يف الشريعة االسالمية , دار الفكر للنشر ك التوزيع , عماف , - 4
 .  53,  8445نصر فريد دمحم , فقو اؼبواريث ك الوصية يف الشريعة االسالمية دراسة مقارنة , اؼبكتبة التوفيقية ,  الدكتور - 3
 .  841اؼبستشار عزت حسُت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة ,  -  5
 .  51ؿ يف احكاـ اؼبَتاث , الدكتور اضبد علي اػبطيب , شرح قانوف االحواؿ الشخصية  القسم االك  - 1
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كلكنهم اختلفوا يف القتل اػبطأ اك القتل الغَت مضموف فمنهم من قاؿ انو دينع اؼبَتاث عن مرتكبو كمنهم من رأل انو ال    
 دينع عنو كذلك لعدـ كجود قصد جنائي اك ارادة الرتكاب اعبردية. 

للمجتمع  لكي ال يظلم  نسبكمن خالؿ ما تقدـ من اراء للفقهاء فأرل اف ما اخذ بو اؼبالكية ك اعبعفرية ىو اال    
َتاث , فعند الهنم منعوا اؼبَتاث عن القتل العمد فقط اما القتل اػبطأ فانو ال دينع اؼب من حق اكجبتو الشريعة , احد

اؼبالكية العربة بقصد العدكاف عمدا بغَت حق , فاذا كاف عمدا حبق كالقتل القصاص اك الدفاع الشرعي فانو ال دينع اؼبَتاث 
      ( . 7)ما عند اعبعفرية فالعربة ابلقتل اؼبانع للمَتاث ىو القتل العمد عدكاان , اما اذا كاف قتل خطأ فانو ال دينع ا( , 8)

 . اثر القتل على املرياث يف قانون االحوال الشخصية  املطلب الثاين :

مل ينص اؼبشرع العراقي يف قانوف االحواؿ الشخصية النافذ عن موانع اؼبَتاث صبيعها كمن ضمنها القتل , كترؾ امر      
ىو القتل اؼبانع للمَتاث اىل أراء  تنظيم موانع اؼبَتاث كمنها القتل اىل الفقو االسالمي أم انو ترؾ امر تنظيم القتل ك ما

 الفقهاء . 

, كيعيبو ل اليو اف ترؾ اؼبشرع تنظيم مسألة كهذه اىل الفقو امر يؤدم اىل النقص يف التشريع العراقي كيف حقيقة ما نتوص  
كمانع من موانع اؼبَتاث كمنها اؼبشرع اؼبصرم اال اننا قبد اف ابقي التشريعات العربية قد نصت صراحتا على مسألة القتل  

  ك اعبزائرم ك الكوييت .

 القوانني العربية:

 ( على : 5مادة ) 8434لسػػنػة  22يف مصر نص قانوف اؼبواريث رقػػػم 

)من موانع اإلرث قتل اؼبورث عمدا سػواء أكػػاف القاتل فاعال أصليا أـ شريكا أـ كاف شاىػد زكر أدت شهادتػو إىل    
 لعمر طبس عشػرة سنة. اغبكم ابإلعداـ كتنفيػذه إذا كاف القتل بال حػق كال عػذر ككاف القاتل عاقال ابلغا من ا

 كيعد من األعذار ذباكز حق الدفاع الشرعي(.

دينع من اؼبَتاث )من قانوف األسرة أبنو  (845) كقد أخذ القانوف اعبزائرم برأم اؼبالكية فقد نص يف اؼبادة      
 األشخاص التالية أكصافهم:

                                                           

 .  784اؼبستشار عزت حسُت , جرائم القتل بُت الشريعة ك القانوف دراسة مقارنة ,  - 8
 .   782,  اؼبستشار عزت حسُت , مصدر سابق - 7
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ا أك عدكاان سواء كاف القاتل فاعال أصيال أك  -8  شريكا.قاتل اؼبورث عمدن

 شاىد الزكر الذم أدت شهادتو إىل اغبكم ابإلعداـ كتنفيذه. -7

 . ( العامل ابلقتل أك تدبَته إذا مل خيرب السلطات اؼبعنية -4

 على :من قانوف االحواؿ الشخصية (  747) اؼبادة رقم نصت يف الكويت

شريكا, أـ كاف شاىد زكر أدت شهادتو إىل من موانع اإلرث قتل اؼبورث عمدا, سواء أكاف القاتل فاعال أصليا أـ )    
اغبكم ابإلعداـ كتنفيذه إذا كاف القتل بال حق, كبال عذر ككاف القاتل عاقال, ابلغا حد اؼبس ولية اعبنائية, كيعد من 

 . (  األعذار ذباكز حق الدفاع الشرعي

اسوات  يف قانوف االحواؿ الشخصية العراقيكيف خالصة ما رأيناه يف ما نصت عليو القوانُت العربية انو ال بد اف يشرع   
مادة تنص على اف القتل العمد ىو مانع من موانع اؼبَتاث ماداـ القاتل ابلغ ك عاقل , كاذا كاف  ببقية التشريعات االخرل

 فانو ال دينع اؼبَتاث عنو . القتل حبق كالدفاع الشرعي 

كاف ال يكتفي اؼبشرع إبحالة مسألة موانع اؼبَتاث اىل الفقو , كقد رأينا كيف اختلف الفقهاء يف مسألة القتل الواجب   
ؼبنع اؼبَتاث , لذلك ذبنبا ؼبثل ىذه االختالفات عند تطبيق مسألة ما على اؼبشرع اف يعطي رأيو بنص صريح على القتل 

  .الواجب ؼبنع اؼبَتاث 
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 اخلامتة 

من ىذا  ناستخلصرة على ىذه اعبردية كدراستها من ـبتلف النواحي , كااكلنا من خالؿ ىذا البحث القاء نظلقد ح   
  -االيت : حبسبمت التوصل اليها كىي ك توصيات البحث عدة نتائج 

 ائجتالن اوال :

 يف ختاـ ىذه الدراسة البسيطة اتضح مدل خطورة جردية القتل كمدل اثرىا على اعباين ك اجملتمع كما تًتتب عليو .  – 8

ابلقتل كمانع من موانع اؼبَتاث , اّنا ترؾ االمر  اخاص اع العراقي مل يورد نصاف اؼبشرم كتبُت من خالؿ البحث  – 7
 للفقهاء .

أم قتل مانع للمَتاث ربديد  اؼبَتاث اف فقهاء الشريعة االسالمية قد اختلفوا يف توصلنا من خالؿ شرح اثر القتل يف – 4
 . 

تبُت من خالؿ اراء الفقهاء ابنو يشًتط يف اعباين العقل ك البلوغ ك القصد اعبنائي حىت يكوف مسؤكؿ عن فعلو ,  – 3
  كابلتايل يوجب منعو من اؼبَتاث .

ا جاء يف اراء الفقهاء عدـ مسؤكلية اجملنوف اك اؼبعتوه ك كذلك عدـ مسؤكلية القاتل حبق كالدفاع الشرعي اتضح فب – 5
  عن النفس اك قتل الزكج لزكجتو ؼبفاج تو ابلزان , كاهنم يورثوف . 

 قط . اف عقوبة اؼبنع من اؼبَتاث جعلت كعقوبة تبعية للعقوبة االصلية , كاف اثرىا ديتد على اعباين ف – 1

من خالؿ ما استعرض من نصوص القوانُت العربية اؼبقارنة اف القتل اؼبانع للمَتاث ىو العمد أم الذم يكوف فيو  – 2
  قصد جنائي .  

  التوصيات اثنيا :

تنص على اف يشرعوا مادة يف قانوف االحواؿ الشخصية  اعبهات اؼبختصة ابلتشريعمن الناحية القانونية على نوصي  – 8
  . ا فيو من اختالؼ يف كجهات النضرمانع من اؼبَتاث , كاف حيسموا امر القتل اؼبانع  كال يًتكوا االمر لفقهاء ؼب القتل

نوصي احملاكم يف البالد ابف توقع اقصى عقوبة على من يقتل شخص يف دافع اؼبَتاث حىت يتم القضاء على ىذه  – 7
 السلبية يف اجملتمع .  الظاىرة
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