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 االهداء

 

 

) صهى اهلل ػهٍو  األيً انري  ػهى االَعبٍَت  انقساءة ًانكخببت ...انسظٌل حمًد... إىل ..

 . حؼظًٍبً ًاجالالًًظهى ( 

. أزض .االزض انيت متهؤىب اَفبض انٍبمسني زغى فذٍخ االفبػً .... إىل ......

 انسافدٌٍ ... دببً ًاػخرازاً

 انري نٌاله ملب أيعكج اَبيهً قهًبً .. ) ًاندي ( .. حقدٌساً  ًًفبءاًإىل ........... 

 . ... ػسفبَبً ًاخالصبًاظبحري انفبضم ) أ.و.د جالل ػبد اهلل خهف ( إىل ........... 

 انشًٌع املضٍئت ... أظبحرحً االفبضمإىل ........... 

يٍ اىل ..........  شيالئً انرٌٍ قضٍج يؼيى ظنني دزاظيت ، ًكم 

 ظبػدًَ يف إجنبش ىرا انبذث ًمل ٌسد امسو فٍو

 

 اىدي مثسة ىرا اجليد املخٌاضغ

 

 ببدثان                                                                            
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 الشكر والتقدير

 

 .ًانصالة ًانعالو ػهى زظٌل اهلل ًػهى آنو ًصذبو ًيٍ ًااله...احلًد اهلل 

انشكس مثٍ اجلنت ًشسًق مشط كم ٌٌو ًحتًم يؼيب االدالو انيت جننبىب يف كم صببح كًب ٌبيج 

انري ظبىى بكم يب  (  جالل ػبد اهلل خهفاملعبػد اندكخٌز )  َفعً اٌ اشكس االظخبذ

دػٌ انببزي ًا دخى خسجج هبره انصٌزة املخٌاضؼت  ندٌو يٍ ػهى إلجنبش جيدي املخٌاضغ

 ًجصاه اهلل  حؼبىل انف خريصدزه ، ت ػهى زدبب  ًينبهِ ايبنو   اٌ ٌبهغو

اهلٍئت انخدزٌعٍت يف كهٍت انقبٌٌَ / انقعى املعبئً  كًب اظجم امسب آٌبث شكسي إىل

ملب قديٌه يل كبٌ هلب االثس انٍجببً يف اكبل يشٌازي انؼهًً يف جبيؼت دٌبىل 

 خالل انعنٌاث انعببقت.

كم يٍ ظبػدًَ يف حبثً انري ىٌ يٍ  آٌبث شكسي إىل  امسب  كًب اظجم

 يخطهببث ٍَم شيبدة انبكبنٌزٌٌض.

 

 

 

 

 

 ومن هللا التوفيق
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 المقدمة

هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو  الحمد
 .اجمعيف ومف دعا بدعوتو الى يـو الديف

الدية في الشريعة االسالمية والقانوف يتناوؿ جانب ميـ مف جوانب الشريعة 
العظيمة المتعمؽ بالجنايات ، وقد وضعت الدية وشرعت في الشريعة االسالمية مف 

جؿ توفير الحماية لحياة االنساف وصوف النفس البشرية مف االعتداء عمييا فوضع ا
لمف يعتدي عمى ىذا الحؽ عذاب شديد في اآلخرة ، قاؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز 
} ومف يقتؿ مؤمنًا متعمدًا فجزاوُه جينـ خمدًا فييا وغضب اهلل عميو ولعنو واعد لو 

والدية وترؾ االختيار لولي الدـ  ة تمثمت بالقصاصعذاب عظيمًا {، وعقوبات دنيوي
بيف القصاص والدية ، وقد اعطا اهلل تعالى الدية ليذه االمة ولـ يعطيا ألحد غيرىا 

 .مف االمـ 

وقد ذكرنا اقساـ القتؿ في الشريعة والقانوف ثـ تعريفات القتؿ العمد وشبو 
ى مف تقع الدية ووجوب العمد والخطأ ، وكذلؾ وجوب الدية في القتؿ الخطأ وعم

الدية في العمد اذا سقط القصاص وعمى مف تقع ، ثـ وجوب الدية في القتؿ شبو 
العمد والخطأ وكذلؾ مقادير الدية واجناس الماؿ الذي تؤخذ منو الدية ومقدارُه ، ثـ 

 ذكرنا عمى مف تجب عميو الدية وكيؼ تقع الدية عمى العاقمة والمقدار الذي تتحممو .

بينا التعويض والغرامة في القانوف ومقدار ما يتحممو الفرد والعاقمة في  واخيراً 
وحكـ العاقمة في العصر الحديث وآخر تطرقنا الى الفرؽ  ومف يدفع التعويض القانوف

 بيف الدية والغرامة.
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 االول المبحث

 القتل وانواعو في الشريعة االسالمية

الدنيا بنور القراف ووىب االنسانية اضاء  ()منذ اف بزغ فجر االسالـ ببعثة محمد
اجؿ واعظـ المواىب بالشريعة الربانية التي جاءت بيذا التشريع الخالد حيث وضعت 

واالحكاـ التي تحمي ما وضعت مف اجمو ، ولو ال ذلؾ  االحكاـ التي يسار عمييا
فرد لكاف التشريع اشبو بالمواعظ االرشادية التي ال تجدي نفعًا اال بمقدار تأثر كؿ 

اف كاف تطبيقو وعدمو عمى حد حسب طبعو ومزاجو وضميره فعندىا ال يكوف تشريعًا 
 سواء.

ففتح كؿ باب يعود عمييا وقد اراد اهلل سبحانو وتعالى بشريعة حفظ النفس االنسانية ،
 بالحياة ووضع عقوبات حازمة عمى مف يعتدي عمييا بالقتؿ .

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 واصطالحًا : المطمب االول : تعريف القتل لغة 

 (1أي فعؿ يؤدي الى زىوؽ الروح .)القتؿ لغة : 

 مثاًل يقاؿ قتمو زىؽ روحو وقيؿ : قتمو بضرب او حجر او سـ أماتو .

 2اما اصطالحًا : ىو فعؿ مف العباد تزوؿ بو الحياة .

 اقساـ القتؿ :

 (3قسـ الفقياء القتؿ الى ثالث اقساـ بحسب القصد ىي .)

 .القتؿ العمد   - 1
 القتؿ شبو العمد . – 2
 . القتؿ الخطأ  - 3

 (. بالتسببما اجرى مجرى الخطاء والقتؿ لحنفية اضافوا نوعيف اخريف ىما )اال اف ا
انو ليس في كتاب ( وتعميميـ ذلؾ 4نوعاف عمد وخطْا .) اما المالكية فالقتؿ عندىـ

لقوؿ اهلل عز  اهلل عز وجؿ اال العمد و الخطأ فمف زاد قسمًا ثالثًا زاد عمى النص

َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة  ۚ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإَّلا َخطًَأ }وجؿ 

ُقوا   ۚ  َرقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة ْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر فَِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم َعُدوٍّ لاُكْم َوُهَو مُ  ۚ  مَُّسلاَمٌة ِإَلٰى َأْهِلِه ِإَّلا َأن َيصادا

                                                           
1

، 6ٍ : ادًذ يذًذ ػهٍ انًغرٌ ، انًصثاح انًُُر ، انطثؼح االيُرَه تانماهرج ، غانفُىي - 

 . 671ص 2،ج1226
2
نثُاٌ ، انطثؼح انثاَُح ،   –انشُخ َظاو واخروٌ ، انفتاوي انهُذَح ، دار انًؼرفح ، تُرجخ  - 

 . 2.ص1273
3
ك انذٍَ وشًس انذٍَ ، انًفتٍ ، دار انكتاب انؼرتٍ ، تُروخ ، نثُاٌ ، لذايح  ، يىفاتٍ  - 

 . 5، ص 2، ج 1272
4
انمرغثٍ ، يذًذ تٍ ادًذ تٍ يذًذ تٍ رشذ ، تذاَح انًجتهذ وَهاَح انًمتصذ ، دار انكتة  - 

 و . 1244 – 1442،  11انؼهًُح ، تُروخ ، نثُاٌ غ
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نَ ُهم مِّيثَاٌق َفِديٌَة مَُّسلاَمٌة ِإَلٰى َأْهِلِه َوَتْحرِيُر رَقَ َبٍة مُّْؤِمَنةٍ  َنُكْم َوبَ ي ْ َفَمن لاْم َيِجْد  ۚ   َوِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم بَ ي ْ

 (1{ )ا َحِكيًما اَن اللاُه َعِليمً وَكَ  ۚ  َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن تَ ْوبًَة مَِّن اللاِه 
فال واسطة بيف العمد والخطأ فالعمد عند مالؾ ىو كؿ فعؿ تعمده االنساف بقصد 
العدواف فأدى الى الموت اما اذا كاف موت المجنى عميو نتيجة فعؿ المعب والتأديب 

 2فيو قتؿ خطأ .
 القتل العمد :

لفعؿ والشخص بما يقتؿ ذىب الجميور في تعريؼ التؿ العمد : ىو قصد ا 
 قطعًا او غالبًا .

وعند ابي حنيفة القتؿ العمد : ىو اف يعتمد ضرب المقتوؿ في اي موضع مف جسده 
لسيؼ ، ألف العمد فعؿ القمب والقصد ال يوقؼ عميو اال بدليؿ بالو تفرؽ االجزاء كا

يور في وىو مباشرة اال لو الموجبو لمقتؿ عاده وسبب االختالؼ بيف الحنفية والجم
تعريفيـ لقتؿ العمد ىو اف الحنفية ال يعترفوف بالقتؿ العمد اال اذا كانت اآللو معده 

 (3لمقتؿ او مثفمة مف حديد ومعادف او النار.)
 واذا تحقؽ القتؿ العمد والعدواف يترتب عميو ما يأتي :

 اواًل : القصاص :
الفقياء في انو موجب لمقود إذا كاف المقتوؿ حدًا مسمكًا مكافئًا لمقاتؿ فال خالؼ بيف 

 عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا }وقد دلت عميو االيات واالخبار بعموميا قاؿ تعالى 

 (4( {  باألنثى واألنثى بالعبد والعبد بالحر الحر القتلى في القصاص

                                                           
1
 ( 22سىرج انُساء : آَح ) - 
2
، دار  327، ص 2يذًذ تٍ ادًذ تٍ راشذ ، تذاَح انًجتهذ وَهاَح انًمتصذ ، ج انمرغثٍ ، -  

 و . 2111،  2نثُاٌ ، غ–انًؼرفح ، تُروخ 
3
نثُاٌ  –، دار انذذَث ، تُروخ  233،ص7: ػالء انذٍَ يسؼىد ، تذائغ انعائغ ،ج ٍانكاساَ - 

 . 1246،  2، غ
 

4
 ( 174سىرج انثمرج ، آَح ) - 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=517&idto=517&bk_no=50&ID=522#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=517&idto=517&bk_no=50&ID=522#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=517&idto=517&bk_no=50&ID=522#docu
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 :: الحرمان من الميراث  ثانياً  

اتفؽ الفقياء عمى اف القتؿ الذي يتعمؽ بو القصاص يمنع القاتؿ البالغ العاقؿ مف 
 (1) ال ميراث لقاتؿ (.) ()الميراث اذا كاف القتؿ مبشرًا وذلؾ لقولو 

 : اإلثم في اآلخرة : ثالثاً 

 مف الكتاب والسنة :تأثيـ في القتؿ والدليؿ في ذلؾ اتفقوا باالجماع عمى ال

 هللا وغضب فيها خالدا جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومنمف الكتاب قوؿ اهلل تعالى } 

 (2( { عظيما اباعذ له وأعد ولعنه عليه

) لزواؿ الدنيا أىوف عمى اهلل تعالى مف قتؿ رجؿ مسمـ  ()ومف السنة قوؿ الرسوؿ 
 3بغير حؽ (.

 : الكفارة : رابعاً 

ذىب جميور الفقياء الى عدـ وجود الكفاره في القتؿ العمد ، سواء وجب فيو 
بادة فال يناط القصاص أو لـ يجب لف القتؿ العمد كبيره محضو وفي الكفارة معنى الع

 بيا .

وذىب الشافعية الى وجوب الكفارة في القتؿ العمد الف الحاجة الى التكفير في القتؿ 
 (4العمد امس منيا اليو في الخطأ فكاف اولى في ايجابيا . )

                                                           
1
 2و ، ج1272نثُاٌ ،  –ىفك انذٍَ وشًس انذٍَ ، انًغٍُ ، دار انكتاب انؼرتٍ ، تُروخ اتٍ لذايح ، ي - 

 .321،ص
2
 . 23سىرج انُساء ، آَح  - 
3
يصر ،  –، جًؼُح انًكُس االساليٍ ، انماهرج  341، ص 1اتٍ ياجح ، يذًذ تٍ َسَذ ، كتاب انذَاخ ، ج - 

 هـ . 1421
4
،  65، ص 2جنثُاٌ ،  –تُروخ يغٍُ انًذتاج ، دار انًؼرفح ،  ُةشًس انذٍَ يذًذ تٍ انخط انشرتٍُُ ، - 

1225 . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=337#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=337#docu
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 : الحرمان من الوصية : خامساً 

 اختمؼ الفقياء في جواز الوصية لمقاتؿ وعدـ جوازىا عمى اقواؿ 

الشافعية : جواز لمقاتؿ الف اليبو لو تصح فصحت الوصيو لو قاؿ المالكية و 
وقاؿ الحنفية : عدـ جواز الوصيو لو الف القتؿ بصنع الميراث الذي ىو  (1.)كالذمي
مف الوصية فالوصيو اولى وألف الوصيو اجريت مجرى الميراث فيمنعيا ما  الحد

 (2)يمنعو .

 مقدار الديو في القتل العمد :

ـ يحدد فقياء الحنفيو مقدار معينًا لديو القتؿ العمد ألف االصميو ل عند الحنفيو :
عندىـ ىي القود أي القصاص وتجب الديو بعد التراضي والصمح ولـ يحدد مف قبؿ 
الشرع بؿ تركو خاضعًا لالتفاؽ بيف اصحاب الشأف وقد جعموا الديو عوض عف القود 

سًا مف فرساف المسمميف قتؿ اف كاف فار  ()وقد استدؿ االضاؼ برواية عف الرسوؿ 
فمما خرج ليقتؿ رات الصحابة الكراىية في  بالقصاص ()رجاًل فقضى رسوؿ اهلل 

وجو الرسوؿ فخرجوا وصالحوا اولياء القتيؿ عمى ديتيف ، ديو يعطييا القاتؿ وديو 
 (3).()بادائيا فسر بذلؾ رسوؿ اهلل ()يتبرع بو اصحاب الرسوؿ 

فعية اف الديو في القتؿ العمد عقوبة اصميو الى جانب يرى الشا عند الشافعية :
عقوبة القصاص والولي مخير بينيما اال انيـ يجعمونيا مفضمة عمى الجاني " روى 

كتب الى اىؿ اليمف في النفس مائة مف االبؿ  ()عمر بف حـز اف رسوؿ اهلل 
                                                           

1
 . 54، ص 3انشرتٍُ ، يغٍُ انًذتاج ، ج - 
2
نثُاٌ ، –اتٍ انهًاو انذُفٍ ، جًال ادٍَ يذًذ ػثذ انىادذ انسُىسٍ ، فتخ انغذَر ، تُروخ  - 

 . 443، ص 4ج
3
 خانذ رشُذ انجًُهٍ ، انطثؼح االونً ، ، انذَه وادكايها فٍ انشرَؼه االساليُح وانماَىٌ - 

 . 1275 ،  341ص



11 

رى ابف وعمى اىؿ الذىب الؼ مثقاؿ وعمال اىؿ الورؽ اثنا عشر الؼ درىـ " " و 
فجعؿ النبي ديتو اثنى عشرة الؼ  – ()عباس اف رجؿ قتؿ عمى عيد رسوؿ اهلل

 (1درىـ ، فعمى ىذا اف كاف في قتؿ يوجب التغميظ غمظ بثمث الديو .)

يتفؽ االماـ مالؾ مع ابي حنيفو في جواز الصمح عمى اكثر مف مائة  عند المالكية :
شافعية ويرى االماـ مالؾ والموافؽ لرأي بعير في القتؿ اذا كاف عمدًا وىذا مخالؼ لم

ابي حنيفو في كوف الديو القتؿ العمد صمحًا يحدده الجاني وولي المجني عميو، جاء 
في قوانيف االحكاـ الشرعية، اما ديو العمد فيي غير محددة فيجوز ما يتراضوف عميو 

 (2)مف قميؿ او كثير فأف انتيت كانت مثؿ ديو الخطأ.

 عند الحنابمة : 

ذكر ابف قدامة الحنبمي روايتيف عف احمد ابف حنبؿ رواية تحدد العمد تربيعًا  
كما حددىا شيوخ المالكية ورواية تحددىا تثميث كما حددىا الشافعية وقد اختمؼ 
الرواية في مقدارىا فروى جماعة عف احمد انيا ارباع كما ذكر الخرفي ، وىو قوؿ 

احمد انيا ثالثوف حقو وثالثوف جذعة الزىدي وربيعة ومالؾ ، وروى جماعة عف 
واربعوف خمفة في بطونيا اوالدىا ، وقد استدؿ القائموف بالثمثيف بحديث رسوؿ اهلل 

()  مف قتؿ عمدًا دفع الى اولياء المقتوؿ فأف شاءوا قتموا واف شاءوا اخذوا الديو (
لتشديد  ثالثيف حقو وثالثيف جذعو واربعيف خمفة وما صولحوا عميو فيو ليـ وذلؾ

 (3القتؿ.)

 

                                                           
1
 ،يصذر ساتك . 53، ص 4يغٍُ انًذتاج ، جانشرتٍُُ ،  - 
2
 ) يصذر ساتك (341انذَه وادكايها فٍ انشرَؼح االساليُح وانماَىٌ ، ص - 
3
 ، يصذر ساتك . 53، ص 4يغٍُ انًذتاج ، جانشرتٍُُ ،  -  
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 عند الجعفرية :

يحدد فقياء الشيعة االمامية ديو القتؿ العمد بمئة مف االبؿ الؼ دينار او اثناعشر 
الؼ درىـ او مئتي بقرة او الؼ راس غنـ او مئتي حمو وقد اشترط صاحب الجواىر 
كوف االبؿ حسنة وذكر االصناؼ السنة وقد ذكر المحقؽ الحمي ذلؾ واشترط كوف 

 (1)بؿ حسنة ايضًا .اال

 المطمب الثاني : القتل شبو العمد : 

اف القتؿ شبو العمد موجود لورود عدد مف االحاديث الدالة عميو في السنة  
 النبوية منيا : 

أقتتمت أمرتاف مف ىذيؿ فرمت ماروي عف ابي ىريرة )رضي اهلل عنو ( قاؿ "  – أ
اف ديو  – ()ضى رسوؿ اهلل فق –احدىما االخرى بحجر فقتمتيا وما في بطنيا 

 (2)جنينيا غرة عيف عبد او وليدة وقضي بديو المراة عمى عاقمتيا.

) اال اف قتيؿ الخطأ شبو العمد ما كاف بالسوط والعصاء  ()ب : قوؿ الرسوؿ 
مائة االبؿ اربعوف في بطونيا اوالدىا ، قاؿ االماـ الشوكاني في ىذا الحديث يصح 

 (3قسـ ثالث لمقتؿ ىو شبو العمد.)االحتجاج بو عمى اثبات 

 ولقد تباينت تعريفاف الفقياء القائميف بالقتؿ شبو العمد اؿ قوليف :

                                                           
1
انشهُذ انثاٍَ ، زٍَ انذٍَ تٍ ػهٍ انجؼثٍ انؼايهٍ  ؼح انذيشمُح ،انروظح انثهُح فٍ شرح انهً - 

 . 11،ج 424نثُاٌ ، ص–، دار انؼانى االساليٍ ، تُروخ 
2

 . 11، ص 2انثخارٌ ، يذًذ تٍ اسًاػُم تٍ اسذاق ، صذُخ انثخارٌ ، انطثؼح انسهطاَُح ، كتاتة انذَاخ ، ج -  
3
نثُاٌ ، –وغار ، دار انجُم ، تُروخ انشىكاٍَ يذًذ تٍ ػهٍ تٍ يذًذ ، َُم اال - 

 .164،ص7ج
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عند ابي حنيفة : ىو تعمد شخص ضرب اخر بما لبس سالح وال ما جرى مجرى 
 السالح.

وعند جميور الفقياء : قصد ضرب الشخص عدوانًا بما ال يقتؿ غالبًا كالسوط 
 (1)والعصا.

 ة المترتبة عمى القتل شبو العمد :العقوب

 لقد رتب الشرع الحنيؼ ثالث عقوبات لجريمة القتؿ شبو العمد ىي :  

واالصؿ فيو قوؿ رسوؿ اهلل  –الديو : ىي العقوبة االساسية لمقتؿ شبو العمد  – 1
()  اال اف قتؿ الخطأ شبو العمد ما كاف بالسوط والعصا مائة مف االبؿ منيا (

 (2)ونيا او اوالدىا .اربعوف في بط

الكفارة : قاؿ الحنفيو والشافعية والحنابمة الى وجوب الكفارة في القتؿ شبو العمد  – 2
ىي عتؽ رقبة او لـ يجد فعاًل وجب عميو صياـ شيريف  والكفارة في القتؿ شبو العمد

 3متتابعيف.

ؿ الرسوؿ الحرماف مف الميراث : القتؿ شبو العمد مانع مف موانع الميراث لقو  – 3
() .) (4)) وليس لمقاتؿ ميراث 

 

 

                                                           
1
 . 4، ص 4انشرتٍُُ ، يغٍُ انًذتاج ، ج - 
2
 . 337، ص 2اتذ لذايح ، انًغٍُ ، ج - 
3
 . 4، ص 4انشرتٍُُ ، يغٍُ انًذتاج ، ج - 
4
،  1نثُاٌ ، غ–، انسٍُ انكثري ، دار انًؼرفح ، تُروخ  انثُهمٍ ، ادًذ تٍ انذسٍُ تٍ ػهٍ - 

 .212، ص 6رائط ، جكتاب انف
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 لقتل الخطأ:ا

ىو ما وقع دوف قصد الفعؿ والشخص او دوف قصد احدىما  تعريفو اصطالحًا :
.(1) 

 اقسام القتل الخطأ :

 قسـ الحنفية القتؿ الخطأ الى قسميف ىما الخطأ في القصد ، ىو اف يرمي شخصا
فإذا ىو مسمـ ، والخطأ في الفعؿ ، ىو بضنو صيدًا فإذا ىو آدمي او يظنو حربيًا 

 (2)اف يرمي غرضًا فيصيب آدميًا .

اف ال يقصد ضربًا كرميو وذىب المالكية الى اف القتؿ الخطأ عمى اوجو االوؿ : 
شيئًا او حربيًا فيصيب مسممًا فيذا خطأ باجماع ، الثاني : اف يقصده دوف 

 (3الشخص.)

 عقوبة القتل الخطأ :

الكفارة : اتفؽ الفقياء عمى انو مف قتؿ مؤمنا خطًأ فعميو الديو وجوب الديو و  – 1
َمن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلاَمٌة ِإَلٰى َأْهِلِه ِإَّلا َأن والكفارة لقوؿ اهلل تعاؿ }  ََ

ُقوا  (4{) َيصادا

ة الى اف القتؿ سبب مف اسباب يعشافمف الميراث : ذىب الحنفية والالحرماف  – 2
) القاتؿ ال ميراث ( الف القتؿ قطع الموالف () الحرماف مف الميراث لقوؿ النبي

                                                           
1
 ، يصذر ساتك 6، ص4انشرتٍُُ ، يغٍُ انًذتاج ، ج - 
2
انًرغُُاتٍ ، اتى انذسٍ ػهٍ تٍ اتٍ تكر ، ػثذ انجهُم انرشذاٍَ ، انهذاَح شرح تذاَح انًثتذئ  

 ، انًكتثح االساليُح . 443، ص 2، ج
3
 334،ص 4يصر ، ج انذردَر ، ادًذ تٍ يذًذ تٍ ادًذ ، انشرح انصغُر ، دار انًؼرف ،  - 

 ،1224 . 
4
 . 22سىرج انُساء ، آَح  - 
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الى اف مف قتؿ مورثو خطأ فإنو يرث مف الماؿ وال  االرث وذىب المالكية سببوىي 
 (1)يرث مف الديو.

فذىب الحنفية  –تؿ الحرماف مف الوصية : أختمؼ الفقياء في جواز الوصية لمقا – 3
الى عدـ جواز الوصيو الف القتؿ يمنع مف الميراث الذي ىو احؽ مف الوصية 
فالوصية اولى وألف الوصية اجريت مجرى فيمنعيا ما يمنعو . اما الشافعية فذىبوا 

 .الى جواز الوصيو لمقاتؿ الف اليمية لو تصح فصحت الوصية لو كالذمي 

 مقادير ديو القتل الخطأ :

فقد  مف غير خالؼ اتفؽ فقياء االصناؼ عمى تحديد ديو الخطأ لحنفية :عند ا
اتفقوا عمى تخميس االبؿ عشروف بنات مخاض وعشروف بنت لبوف وعشروف حقو 

ث عف الرسوؿ  مخاض ، وقد استدؿ الحنفية في حديوعشروف جذعو وعشروف ابف 
()  بنت لبوف  اصنافًا عشروف جذعو وعشروف حقو وعشروف) قاؿ في ديو الخطأ

، وقد استدؿ االصناؼ بيذا الحديث  وعشروف بنت مخاض وعشروف ابف مخاض (
قاؿ السرخي حجتنا في ذلؾ حديث حذيفو بف مالؾ الطائي عف ابف مسعود الذي 

 2. ()ذكر ىذا الحديث عف الرسوؿ 

قاؿ الشافعية بتخميس ديو الخطأ معتمديف عف حديث ابف مسعود  عند الشافعية :
يختمفوف مف حيث جعميـ ابف البوف مكاف ابف المخاض ، اخبرنا مالؾ عف اال انيـ 

ابف شياب وربيعة وبمغو عف سميماف بف يسار انيـ كانوا يقولوف ديو الخطأ عشروف 
بنت مخاض وعشروف بنت لبوف وعشروف ابف لبوف ذكر وعشروف حقو وعشروف 

 جذعو، وقد ذكر ىذا النووي في المنياج.

                                                           
1
 . 22، ص 4انشرتٍُُ ، يغٍُ انًذتاج ، ج -  
2
 ، 357انذَح وادكايها فٍ انشرَؼح االساليُح وانماَىٌ ، خانذ رشُذ انجًُهٍ ، ص -  
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ؽ المالكية مع الشافعي في تخميس ديو الخطأ مخالفيف الحنيفو في اتفعند المالكية : 
ديو الحر الذكر المسمـ  جعؿ ابف المبوف مكاف ابف الخاض جاء في شرح الخرشي ،

بنت لبوف مائة مف االبؿ مخمسة رفقا بمؤدييا عشروف بنت مخاض وعشروف 
القيرواني وعشروف ابف لبوف وعشروف حقو وعشروف جذعو  وقد اشترط ابو الحسف 

 كوف االبؿ ذكورًا .
يتفؽ الحنابمة مع الحنفيو في تخميس ديو القتؿ مخالفيف الشافعية  عند الحنابمة :

وقد ادعى الشيخ المرداوي اجماع  والمالكية في جعؿ ابف المخاض مكاف ابف المبوف
الحنابمة عمى المقدار جاء في االنصاؼ قولو واف كاف خطأ وجبت اخماسًا عشروف 

خاض وعشروف ابف مخاض وعشروف بنت لبوف وعشروف حقو وعشروف بنت م
 (1)جذعو وكالـ المصنؼ يشمؿ الرجؿ والمرأة .

خالؼ الجعفرية المذاىب االربعة فذكروا روايتيف في مقدار ديو قتؿ  عند الجعفرية :
نص عمى تقييـ االبؿ ديو الخطأ عشروف بنت مخاض وعشروف بنت لبوف الخطأ ف

مف ماؿ العاقمة ، وفي  وثالثوف حقو وتستادى في ثالث سنيفوعشروف ابف لبوف 
الرواية االخرى وىي رواية العالء بف الفضؿ عف عمي ) عميو السالـ ( قاؿ في قتؿ 
الخطأ مئة مف االبؿ ، خمس وعشروف بنت مخاض وخمس وعشروف بنت لبوف 
وخمس وعشروف حقو وخمس وعشروف جذعو ، وقد ذكر الطوسي الرواية االولى 

 (2.)ونسبيا الى زيد وعثماف رضي اهلل عنو ونسب الرواية الثانية الى عمي) عميو السالـ(
 
 
 

                                                           
1
 . 354انذَح وادكايها فٍ انشرَؼح االساليُح وانماَىٌ ، خانذ رشُذ انجًُهٍ ، ص - 
2
نروظح انثهُح فٍ شرح انهًؼح انذيشمُح ، انشهُذ انثاٍَ زٍَ انذٍَ تٍ ػهٍ انجؼثٍ انؼايهٍ، ا - 

 .422، ص 2نثُاٌ ، ج  –دار انؼانى االساليٍ ، تُروخ 
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 المطمب الثالث : اقسام القتل في القانون :

يقسـ رجاؿ القانوف القتؿ الى قتؿ عمد وقتؿ خطأ ولـ ينصوا عمى القتؿ شبو العمد  
لمذاىب اال انيـ واف ما اصطمح عميو في الشريعة االسالمية عمى رأي جميور ا

ويطمقوف عميو اصطالح الضرب المقضي الى الموت ، ويراد بالقتؿ يقولوف بو حكـ 
ازىاؽ روح انساف بواسطة انساف اخر، وقد يكوف القتؿ مقترنًا بنسبة عمى وجو العموـ 

وقد يكوف ىذا الفعؿ ناتج عف اىماؿ وىذا يسمى قتؿ القتؿ وىذا ىو القتؿ العمد ، 
وقد ادرج قانوف يرتب القانوف عمى كمييما عقابيف مختمفيف ،  خطأ ، وطبيعي اف

 مفالعقوبات العراقي الجديد الضرب المقضي الى الموت في فصؿ القتؿ الخطأ 
( ولـ يسمـ القانوف العراقي مف النقد عمى ىذا المنيج وما ىي العالقة او 414)

 جريمة عمدية الرابطة التي تجمع بيف الضرب المقضي الى الموت وىي في االصؿ
والقتؿ الخطأ الذي ينعدـ فيو القصد الجنائي وكاف مف االوفؽ اف يفصؿ الشارع 

 (1)بينيـ.

 القتل العمد :

ىو اقدـ الجرائـ التي ارتكبيا االنساف وىو مف اكبر الكبائر في الشرائع كافة وكاف 
لغير وما يزاؿ مف االفعاؿ الموجبو القصى العقوبات بأعتباره اعتداء عمى حياة ا

 يترتب عميو ازىاؽ روحو .

والقتؿ العمد يقصد بو أنيا حياة انساف عمدًا بغير حؽ بفعؿ انساف اخر ويفيـ مف 
ذلؾ اف القتؿ العمد يكوف فعؿ االعتداء بغير حؽ اي ال يستند الى استعماؿ الحؽ 

اة اف يكوف الجاني قد تعمده أنيا حيوالى حالة الدفاع الشرعي ، ومف جية ثانية 
                                                           

1
و، 1224هـ ، 1432شرح لاَىٌ انؼمىتاخ انثغذادٌ ، يصطفً كايم ، يطثؼح انًؼارف ،  - 

 .. 124- 127ص
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يترتب ني عميو ، والقتؿ العمد ىو اعتداء انساف عمدًا عمى حياة انساف آخر المج
ويحدد ىذا التعريؼ اركانًا ثالثو لمقتؿ العمد ىي محؿ االعتداء عميو ازىاؽ روحو ، 

وىو حؽ االنساف في الحياة ، والركف المادي ىو فعؿ االعتداء الذي يتسبب في 
 (1)ي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي.ازىاؽ روح المجني عميو ، والركف المعنو 

 العالقة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجني عميو :

يجب اف يكوف فعؿ االعتداء عمى الحياة ىو الذي ادى الى وفاة المجني عميو ، وىذا 
عالقة السبب  –ما يعبر عنو بقياـ عالقة سببيو بيف السموؾ والنتيجة االجرامية 

قة السببيو مف عناصر الركف المادي في جريمة التقؿ العمد بالمسبب لذلؾ تعد عال
 .وشرًط لمساءلة الجاني عف وفاة المجني عميو 

اف جريمة القتؿ العمد تأتي في المرتبة االولى لمجرائـ مف حيث الخطورة لذا فأف 
وتكوف جريمة القتؿ  –المشرع قد حدد ليا اشد العقوبات الدنيوية تمثمت بالقصاص 

 صورتيف اما بصورة الجريمة البسيطة التي تتحقؽ بماديات دوف اقترانياالعمد عمى 
(ؽ.ع ، او تكوف بصورة الجريمة المركبة التي تقترف  445بصورة معينة كما في ـ )

، او بأعذار مخففة كما في (ؽ.ع446مادياتيا اما بظروؼ مشددة كما في ـ)
 (2)( ؽ.ع.449-448ـ)

 

 

                                                           
1
، دار  2112ص وااليىال ، د. فتىح ػثذ هللا انشارنٍ ، جرائى االػتذاء ػهً االشخا - 

 . 11انًطثىػاخ انجايؼُح ، االسكُذرَح ، ص
2

 ، يكتثح انسًهىرٌ 232انمسى انخاص يٍ لاَىٌ انؼمىتاخ ، د . جًال اتراهُى انذُذرٌ ، ص - 

 . 2115،  1، تُروخ ، نثُاٌ ، غ
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 عقوبة جريمة القتل العمد :

(ؽ.ع عمى جريمة القتؿ العمد وحددىا بالسجف المؤبد او السجف 445المادة )نصت 
سنة او سجف  24اما اف تقضي بالسجف لمدة  المؤقت بمعنى اف محكمة الجنايات

( سنة وعمى اساس ذلؾ فاف جريسمة القتؿ العمد 15( سنة الى )5لمدة اكثر مف )
ىي االعداـ حسب نص  تعد مف وصؼ الجناية وجعؿ المشرع عقوبة القتؿ العمد

 (1)( فيما اذا ارتكبت مع سيؼ االصدار او الترصد او االثنيف معًا .546المادة )

 ضي الى الموتالضرب المف

عالج المشرع ىذه الجريمة مباشرة بعد جريمة القتؿ العمد وقبؿ جريمة القتؿ الخطأ 
يا فعؿ وقد اخذ بنظر االعتبار قصد الجاني مف جية والوفاة كنتيجة اقضى الي

الجاني مف جية اخرى ، فالجريمة تقـو عمى اساس نوع معيف مف انواع القصد 
( عقوبات ومف اعتدى 414الجرمي يطمؽ عميو الفقو القصد المتعدي وتنص المادة )

عمدًا عمى أخر بالضرب او الجرح او بالعنؼ او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي 
مو ولكنو اقضى الى موتو يعاقب بالسجف فعؿ مخالؼ لمقانوف ولـ يقصد مف ذلؾ قت

مدة ال تزيد عمى عشريف سنة اذا ارتكبت جريمو مع سبؽ االصرار او كاف المجني 
عميو مف اصوؿ الجاني او كاف موظؼ او مكمؼ بخدمة عامة ووقع االعتداء عميو 

 (2)اثناء تاديو وظيفتو او خدمتو او سبب ذلؾ .

لجريمة متعدية القصد وىي في واقع  جناية  الضرب المقضي الى الموت صوره
االمر تختمؼ عف القتؿ العمد اذ فييا بقصد الجاني الى مجرد الضرب  او الجرح او 
اعطاء مداة ضارة أليذاء المجني عميو  في سالحو جسده لكف النتيجة قصده الوفاة ، 

                                                           
1
 ، يكتثح انسًهىرٌ . 343ى انذُذرٌ ، صانمسى انخاص و لاَىٌ انؼمىتاخ ، د . جًال اتراهُ - 
2
شرح انؼمىتاخ وانمسى انخاص ، د. فخرٌ ػثذ انرزاق صهثٍ انذذَثٍ ، انًكتثح انماَىَُح ،  - 

  . 72تغذاد ، شارع انًتُثٍ ، ص



21 

د وىي نتيجة ما كاف الجاني بقصدىا اصاًل ، اما في القتؿ العمد فاف الجاني يقص
 ابتداء ازىاؽ روح المجني عميو .

( يتضح اف ىذه الجريمة تتحقؽ مف خالؿ ماديات معينة 414وبتحميؿ نص ـ )
وبنفس الوقت اف المسؤولية الجزائية تتطمب توافر القصد الجرمي  واذا توافر ليا 

 (1ركناف ىما الركف المادي والركف المعنوي .)

 ضي الى الموت :مفالظروف المشددة لجريمة الضرب الالعقوبة و 

اذا توفر لجريمة الضرب المقضي الى الموت ركناىا عوقب الجاني طبقًا لنص المادة 
(سنة ،  لكف العقوبة تصبح السجف 15( عقوبات بالسجف مدة ال تزيد عمى )414)

 (سنة اذا ارتكبت الجريمة في احد الحاالت اآلتية :24مدة ال تزيد عمى )

 ار .اذا ارتكبت مع سبؽ االصر  – 1

 اذا كاف المجني عميو مف اصوؿ الجاني . – 2

اذا كاف المجني عميو موظفًا او مكمؼ بخدمة عامة ووقع االعتداء عميو اثناء  – 3
 (2)تأدية وظيفتو او خدمتو او سبب ذلؾ .

 

 

 

 

                                                           
1
 .73شرح انؼمىتاخ وانمسى انخاص ، د . فخرٌ ػثذ انرزاق صهثٍ انذذَثٍ ، ص - 

2
 243خ ، د. جًال اتراهُى انذُذرٌ ، صانمسى انخاص يٍ لاَىٌ انؼمىتا - 
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واذا كاف في الجريمة اكثر مف مساىـ فالعقوبة تنزؿ بيـ جميعًا اذا وجد بينيـ تفاىـ 
 .داء او معاصر لو سابؽ عمى االعت

 جريمة القتل الخطأ :

القتؿ الخطأ ال يختمؼ عف القتؿ العمد اال في الركف المعنوي فقط حيف يتخذ الركف 
المعنوي في جريمة القتؿ العمد صورة القصد الجرمي ، يتخذ في القتؿ الخطأ صورة 

ر الخطأ وتشترؾ جريمة الضرب المقضي الى الموت مع جريمة القتؿ الخطأ بالنظ
 –الى الفعؿ الذي تترتب عميو وفاة انساف ، اف جريمة القتؿ الخطأ تتألؼ مف ركنيف 

الفعؿ االجرامي ايجابيًا كاف او سمبيًا ونتيجة اجرامو ىي الوفاة اذا ال  –ركف مادي 
 يوجد لجريمة القتؿ الخطأ مالـ تحدث وفاة انساف ورابطة سببيو مادية .

لحيطة والحذر عند مباشرة انواع خطرة مف تعريؼ الخطأ : عدـ مراعاة جانب ا
 1السموؾ وعدـ الحيمولة دوف اف يفضي ذلؾ الى نتيجة اجرامية .

 صور الخطأ : 

( عقوبات التي تعرؼ الجريمة غير العدية 35ذكر المشرع صور الخطأ في المادة )
حيث تقوؿ ) تكوف الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة االجرامية بسبب خطأ 

ؿ سواء كاف ىذا الخطأ أىمااًل او رعونة او عدـ انتباه او عدـ احتياط او عدـ الفاع
 2مراعاة القوانيف واالنظمة واالوامر ( .

 

 
                                                           

1
شرح ػمىتاخ انمسى انخاص ، د . فخرٌ ػثذ انرزاق ، صهثٍ انذذَثٍ ، انًكتثح انماَىَُح ،  - 

 . 72تغذاد ، شارع انًتُثٍ ، ص
2
انمسى انخاص يٍ لاَىٌ انؼمىتاخ ، د . جًال اتراهُى انذُذرٌ ، يكتثح انسًهىرٌ ،   - 

 . 237ص
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 العالقة النفسية بين االراده والنتيجة االجرامية :

ليذه العالقة حالتاف ما في الحالة االولى الجاني ال يتوقع حدوث النتيجة 
ا فعمو وكاف بوسعو ومف واجبو ويطمؽ عمى الخطأ في االجرامية التي يؤدي اليي

ىذه الحالة ) الخطأ مع عدمؾ التوقع ( اما في الحالة الثانية فالجاني يتوقع 
حدوث النتيجة االجرامية لفعمو لكنو يحسب اف بوسعو اف يتجنبيا دوف اف يتخذ 

مع  الوسائؿ االزمة لتفادي حدوثيا ويطمؽ عمى الخطأ في ىذه الحالة ) الخطأ
التوقع ( ، ويتمثؿ الخطأ في الحالة االولى باالىماؿ وعدـ االنتباه ، وفي الحالة 

 (1الثانية بعدـ االحتياط والرعونة وعدـ اطاعة القوانيف واالنظمة واالوامر .)

 الخطأ المشترك : 

ويكوف فعؿ الغير مف بيف االسباب التي تتدخؿ في التسمسؿ السببي مما يكوف لو اثر 
النتيجة االجرامية فاف كاف فعؿ الغير قد اعتداه خطأ ، في صورة مف في حدوث 

صورة ، مما يحقؽ معنا الخطأ غير العمدي في القانوف فانو ىو االخر يكوف مسؤواًل 
عف النتيجة دوف اف يؤثر ذلؾ في مسؤولية االوؿ اذا يصح اف تكوف النتيجة حصيمة 

يا بوجو مف الوجوه ، وقد خطأيف مف شخصيف ويسأؿ كؿ منيما بوصفو تسبب في
قضى بأنو اذا حصؿ خطأ مشترؾ مف سائقس السيارتيف المتصادمتيف حكـ عمييما 

 2معًا.

 

 

                                                           
1
و ، دار 2112هللا انشارنٍ ، االيىال ،د. فتىح ػثذ ػهً االشخاص و جرائى االػتذاء - 

 . 141ثىػاخ انجايؼُح ، االسكُذرَح ، صانًط
2
 . 242انًصذر َفسه ، ص - 
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 المبحث الثاني

 الديو لغة واصطالحاً 

الديو لغًة : مف ودي وىي حؽ القتيؿ ، او ديت القتيؿ تقوؿ أديو ديو اذا اعطيت 
 ديتو.

 ( 1مى الحر في نفس او في ما دونيا.)الماؿ الواجب بالجناية عالديو اصطالحًا : 

 المطمب االول : مشروعية الديو :

 اف الديو مشروعو في الفقو االسالمي والدليؿ في ذلؾ القرآف الكريـ والسنةالنبوية. 

 اواًل :من القرآن الكريم :

ـُ اْلِقَصاُص ِفي قولو تعالى } - أ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك
ى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأْلُْنَثى ِباأْلُْنَثى َفَمْف ُعِفَي َلُو ِمْف َأِخيِو اْلَقْتمَ 

ـْ َوَرْحَمٌة  َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِؼ َوَأَداٌء ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍف َذِلَؾ َتْخِفيٌؼ ِمْف َربُِّك
 (2){ َأِليـٌ  َفَمِف اْعَتَدى َبْعَد َذِلَؾ َفَمُو َعَذابٌ 

قاؿ الرازي في تفسيره ىذه اآلية ، اف اهلل عز وجؿ اثبت لكـ الخحيار في 
اخذ االديو او القصاص رحمو  مف اهلل عميكـ ال الحكـ عند الييود حتـ 

القصاص والحكـ عند النصارى حتـ العفو ، فخفؼ اهلل عز وجؿ عف ىذه 
في حؽ ىذه االمة االمة وشرع ليا القصاص والديو وذلؾ تخفيؼ ورحمة 

، ألف ولي الدـ قد تكوف الديو الديو أثر عنده مف العقود اذا كاف محتاجًا 

                                                           
1
نثُاٌ ، -يغٍُ انًذتاج ، انشرتٍُُ شًس انذٍَ يذًذ تٍ انخطُة ، دار انًؼرفح ، تُروخ - 

 و.1227هـ ، 1414، 1، غ71،ص4ج
-2
 . 174آَح سىرج انثمرج ،  
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الى الماؿ وقد يكوف القثود اثر اذا كاف راغبًا في النثفي ودفع شر الفاعؿ 
 (1عف نفسو فجعؿ الخبرة لو فيما احبو رحمو مف اهلل في حقو.)

َوَمن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطَأً  ۚ  ن يَ ْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإَّلا َخطَأً َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَ }قولو تعالى }  –ب 
ُقوا  فَِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم َعُدوٍّ لاُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن  ۚ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِديٌَة مَُّسلاَمٌة ِإَلٰى َأْهِلِه ِإَّلا َأن َيصادا

نَ ُهم مِّيثَاٌق َفِديٌَة مَُّسلاَمٌة ِإَلٰى َأْهِلِه َوَتْحرِيُر َرقَ َبٍة وَ  ۚ  َرقَ َبٍة مُّْؤِمَنٍة فَ َتْحرِيُر  َنُكْم َوبَ ي ْ ِإن َكاَن ِمن قَ ْوٍم بَ ي ْ

 (2){ ا َحِكيًماوََكاَن اللاُه َعِليمً  ۚ  َفَمن لاْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن تَ ْوبًَة مَِّن اللاِه  ۚ  مُّْؤِمَنٍة 

النصوص القرآنية اف ىذه النصوص قد أقرت التعويض المادي نالحظ مف 
الديو في جرائـ الخطأ التي ال توجب القصاص اصاًل وعند العفو عف القصاص في 

 الجرائـ العمدية .

 ثانيًا : الديو من السنة النبوية :

ما روي عف ابي ىريرة رضي اهلل عنو انو عاـ فتح مكة قتمت خزاعة رجًؿ 
فقاؿ اف اهلل حبس عف مكة ()ليـ في الجاىمية فقاـ الرسوؿ  تؿمف بني ليث بق

الفيؿ وسمط عمييـ رسولو والمؤمنيف اال وانيا لـ تحؿ ألحد قبمي وال ألحد بعدي اال 
وانما احمت لي ساعة مف نيار اال وغنيا ساعتي ىذه حراـ ال يختمي شوكيا وال 

يؿ فيو بخير النظريف إما يعضد شجرىا وال يمتقط ساقطتيا اال منشد ومف قتؿ لو قت
ما يفاد.  (3)بودي وا 

 

                                                           
1
انرازٌ ، اتى ػثذ هللا يذًذ تٍ ػًر تٍ دسٍُ انمرَشٍ انطثرستاٍَ )انتفسُر انكثُر ( ، دار  - 

 . 52،ص5اَراٌ ، انطثؼح انثاَُح ، ج -انكتة انؼهًُح ، غهراٌ
2
 . 22سىرج انُساء ، اَح  - 
3
 . 6، ص 2خارٌ ، انطثؼح انسهطاَُح ، كتاب انذَاخ ، جانثخارٌ ، صذُخ انث -  
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وروي عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ كانت في بني اسرائيؿ القصاص 
ولـ تكف فييـ الديو فقاؿ اهلل ليذه االمة كتب عميكـ القصاص في القتمى الى ىذه 

اآلية فمف عفي لو مف اخيو شي فاتباع بالمعروؼ اف يطمب بمعروؼ ويؤدي 
 (1باحساف.)

روى المحدث الضحاؾ في كتاب الديات وىو كتاب مف كتب الحديث ) حدثنا 
محمد بف حساب حدثنا حماد حدثنا الحذاء عف القاسـ بف ربيعة عف عقبة بف عوس 

خطب يـو الفتح فقاؿ ()عف عبد اهلل بف عمر ) رضي اهلل عنيما ( اف رسوؿ اهلل 
ـ االحزاب وحده ثـ قاؿ اف ) اهلل ال الو اال ىو وحده صدؽ وعده ونصر عبده وىز 

كؿ ما شره  كانت في الجاىمية تدعى ودـ وماؿ تحت قدمي ىاتيف االسدانة البيت 
وسقايا الحجاج اال اف قتيؿ الخطأ شبو العمد ما كاف بالسوط والعصا مائة مف االبؿ 

 (2)منيا اربعوف خمفة في بطونيا اوالدىا .

 ثالثًا : االجماع 

ى مشروعية الديو ولـ يخالؼ في ذلؾ احد منيـ اتفؽ الفقياء والعمماء عم
واتفؽ الفقياء عمى ثبوت الديو امر بدييي لثبوتيا بالقراف والسنة فيتفؽ المالكية مع 
الحنفية والشافعية في سقوط القصاص الى الديو او مف القصاص والديو عمى حد 

ياء واف سواء ، قاؿ الشافعية في سقوط القصاص ووجوب الديو اذا عفى بعض االول
ومن قتل مظموما فقد جعمنا لوليو سمطانا بقولو تعالى }  لـ يرضى الجاني مستدليف 

ف معموما عند اىؿ قاؿ الشافعي فكا(  3){ فال يسرف في القتل إنو كان منصورا
 4.العمـ ممف خوطب بيذه االية اف ولي المقتوؿ مف جعؿ اهلل تعالى لو ميراثًا منو 

                                                           
1
 . 5،ص2انثخارٌ ، يذًذ تٍ اسًاػُم تٍ اسذاق ، صذُخ انثخارٌ ، انطثؼح انسهطاَُح ، ج - 
2
 . 57، ص 2انثخارٌ ، صذُخ انثخارٌ ، انطثؼح انسهطاَُح ، كتاب انذَاخ ، ج - 
3
 . 33سىرج االسراء ، آَح  
4
 . 412، ص 2انمرغثٍ ، تذاَح انًجتهذ وَهاَح انًمتصذ ، ج -  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=898&idto=925&bk_no=64&ID=761#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=898&idto=925&bk_no=64&ID=761#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=898&idto=925&bk_no=64&ID=761#docu
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 شروط وجوب الديو :

ال يشترط في الجاني العقؿ وال البموغ وكؿ ما يجب ىو اف يكوف الفيعؿ غير 
مشروع اما اذا كاف الفعؿ مشروع كمف يقتؿ شخص دفاعًا عف نفسو او عف نفس 

عف مالو او ماؿ غيره ال يسأؿ عف ذلؾ الف اساس السؤولية الجنائية عمى  غيره او
امريف االوؿ : وجود فعؿ محـر محظور شرعًا ، والثاني : اف يكوف الفاعؿ مدركًا 

ضر زوجتو او ولده ضمف الحدود مميزًا ويدخؿ مف الفعؿ المشروع حؽ التأديب فمف 
تماؿ ىذا الحد مف اضرار اما اذا الشرعية ال يعتبر مسؤواًل عمنا يترتب عمى اك

تجاوز المؤدي الحدود الشرعية فعندئذ يعتبر مسؤواًل مسؤولية كاممة عف النتائج التي 
ترتبت عمى فعمو وال ديو في قتؿ الحربي والباغي لفقد العصمة ، اما االسالـ فميس 

واء فتجب الديو س مف شرائط وجوب الديو ال مف جانب القاتؿ وال مف جانب المقتوؿ
كاف القاتؿ اـ المقتوؿ مسممًا اـ ذميًا اـ حربيًا مستأمنًا ، وكذلؾ الفعؿ والبموغ فتجب 

 (1الديو في حالو الصبي والمجنوف.)

وقد اختمؼ الفقياء في وجوب الديو اذا لـ تترؾ اثر في المجني عميو فقد روي عف 
وذىب اثره فال  ابي حنيفو انو شج رجاًل فالتحـ ولـ يبؽ لو اثر او ضرب فجرح فبدأ

ارش وقاؿ ابو يوسؼ عميو ارش األلـ وقا محمد عميو اجر الطبيب الف ذلؾ لزمو 
وحجة ابي حنيفة اف مجرد األلـ ال طبيب ،و فكانو اخذ ذلؾ مف حالو واعطاه لمبفعم

يوجب شيئًا النو ال قيمة لمجرد اآللـ اال ترى اف مف ضرب انسانًا ضربا مف غير 
 (2)رث وكذا لو شتمو شتمًا يؤلـ قمبو ال يضمف شيئًا.جرح ال يجب عميو مف اال

                                                           
1
 .252،ص7،ج انصُائغالء انذٍَ يسؼىد ، تذائغ ، ػ انكاساٍَ - 
2
و 1262هـ ، 1342،  2تههسٍ ، ادًذ فتذٍ ، انًسؤونُح انجُائُح ، يؤسسح انذهثٍ ، غ  - 

 . 23،ص
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واحيانًا يساىـ المجني عميو نفسو مع الجاني في تحقيؽ النتيجة الجرمية وفي ىذه 
الجريمة التي ارتكبيا نظرًا  الحالة ليس مف العدؿ اف تكوف مسؤولية الجاني كاممة عف

الف فعمو لـ ينفد باحراز النتيجة وانما ساىتف مع ىذا الفعؿ عوامؿ اخرى ادت 
جميعيا الى تحقيؽ ىذه النتيجة لذلؾ فاف مشاركة المجني عميو بفعؿ يكوف مف شأنو 

 (1)اف يؤدي الى اصابتو يؤدي الى عدـ تحميؿ الجاني المسؤولية الكاممة .

 : نوع المال الذي تجب فيو الديو : المطمب الثاني

المقصود بالماؿ الذي تجب فيو الديو : الماؿ الذي تستوفي منو الديو و يجب عمى 
مف وجبت عميو الديو اف يوفي مستحقيا مف ىذا الماؿ وبمقدارىا المقدر شرعًا ، وقد 

ه اختمؼ الفقياء في تعييف الماؿ الذي تجب فيو الديو ومف اقواؿ الفقياء في ىذ
 (2.)المسألة 

 أواًل : المذىب الحنفي :

عند االماـ ابي حنيفو تؤدي الديو مف احد اضاؼ ثالثة مف الماؿ ىي االبؿ  
والذىب او الفضة وعف ابي يوسؼ ومحمد ، انواع الماؿ الذي تستوفي منيا الديو 

 3سنة االصناؼ الثالثة التي قاليا ابو حنيفو ويضاؼ الييا النقود والغنـ والحمؿ .

واستدؿ ابو حنيفو عمى الذىب والفضة بما روي عف البييقي عف طريؽ الشافعي قاؿ 
محمد بف الحسف اف عمر بف الخطاب فرض عمى اىؿ الذىب في الديو الؼ دينار 

ومف الورؽ عشرة االلؼ درىـ. اما دليؿ الصاحبيف ابي يوسؼ ومحمد اف الديو تجب 
و البقر او الغنـ او الحمؿ فيو ما مف سنة اجناس ىي االبؿ او الذىب او الفضة ا

                                                           
1
–زَذاٌ ، ػثذ انكرَى ، انمصاص وانذَاخ فٍ انشرَؼح االساليُح ، يؤسسح انرسانح ، تُروخ  - 

 .234نثُاٌ ، ص
2
 . 127يصذر ساتك ، ص   - 

3
 . 252، ص  7انكاساٍَ ، تذائغ انصُائغ ، ج -  
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روي عف عمر بف شعيب عف ابيو عف جده قاؿ : اف عمر بف الخطاب رضي اهلل 
عنو قاـ خطيبا فقاؿ : اف االبؿ قد غمت ، فقاؿ فقـو عمى اىؿ الذىب الؼ دينار 
وعمى اىؿ الورؽ اثنى عشر الفا وعمى اىؿ البقر مئتي بقرة وعمى اىؿ البقر مئتي 

واخرج ابو داود مثمو  1.اىؿ الشاه الفي شاه وعمى اىؿ الحمؿ مئتي حموبقرة وعمى 
عمى اىؿ  () عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو انو قاؿ : فرض رسوؿ اهلل

مف االبؿ وعمى اىؿ البقر مئتي بقرة وعمى اىؿ الشاه الفي شاه وعمى اىؿ االبؿ مئة 
 (2.)الحمؿ مئتي حمو

 ثانيًا : المذىب الشافعي :

اف الواجب االصمي في الديو ىو مئة مف االبؿ اف وجدت وعمى القاتؿ  
تسميميا لمولي سميمة مف العيوب ، فأف عدمت حسًا باف لـ توجد في موضع يجب 
نحصيمو منو او عدمت شرعًا باف وجدت فيو بأكثر مف ثمف مثميا فالواجب قيمة 

بمغت النيا بدؿ متمؼ فيرجع االبؿ بنقد البمد الغالب وقت وجوبيا وتسميميا بالغة ما 
ودليميـ الحديث الشريؼ : ىو ما روي عف عمر بف شعيب ، الى قيمتيا عند االصؿ

 ثمانمائة دينار ()عف ابيو عف جده قاؿ : كانت قيمة الديو عمى عيد رسوؿ اهلل 
اوثمانية االلؼ درىـ كاف ذلؾ متى استخمؼ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ، فقاـ 

تقـو عمى اىؿ الذىب الؼ دينار وعمى اىؿ اف االبؿ قد غمبت قاؿ  عمر فقاؿ اال
الورؽ اثنى عشر الفا وعمى اىؿ البقر مائتي بقرة وعمى اىؿ الشاه الفي شاه وعمى 

 (3.)اىؿ الحمؿ مائتي حمو وترؾ ديو اىؿ الذمة لـ يرفعيا فيما رفع مف الديو

 
                                                           

1
 -142،ص 1جًؼُح انكُس االساليٍ ،غ –اتى داود سهًُاٌ تٍ االشؼث ، سٍُ اتٍ داود  -  

 .767،ص2ج –كتاب انذَاخ 
2
 .143،ص2اتى داود ، سٍُ اتٍ داود ، كتاب انذَاخ ، ج - 

3
 77، ص 2انشرتٍُُ ، يغٍُ انًذتاج ، ج  - 



22 

 مذىب المالكية : ثالثًا : 

تؤخذ مف االبؿ ىذا بالنسبة ألىؿ البادية وىـ الذيف و يرى االماـ مالؾ اف الدي
تؤخذ عندىـ االبؿ عادة وغالبًا ، وبالنسبة ألىؿ الحواضر فالديو تكوف مف الذىب 
 (1والفضة فيكوف اداؤىا منيا : اي الذىب والفضة الف الغالب انيـ يتعامموف بيا.)

 

 رابعًا : مذىب الحنابمة :

لديو مف االقواؿ ويعتبر كؿ مف ىذه االمواؿ اصاًل قائمًا ففيو قوالف فيما نستوفى فيو ا
 بذاتو يمكف اداء الديو منو وىذاف القوالف ىما :

القوؿ االوؿ : اف اصوؿ الماؿ الذي تستوفى منو الديو ىي االبؿ او الذىب او 
الورؽ)الفضة ( او البقر او الغنـ فيذه اصناؼ ال يختمؼ المذىب فيما كونيا تصمح 

 لديو منيا وىو قوؿ عمر وعطاء وفقياء المدينة السبعة.الستيفاء ا

القوؿ الثاني : وىو رواية عف االماـ احمد بف حنبؿ اف الماؿ الذي تجب فيو الديو 
 (2ويكوف داؤىا منو ىو االبؿ فيي االصؿ في استيفاء الديو منيا.)

 

 

 

 

                                                           
1
 .412، ص2ذ ،جاَح انًجتهذ وَهاَح انًمتصتذ –انمرغثٍ  - 
2
 .442، ص2اتٍ لذايح ، انًغٍُ ، ج - 
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  عمى من تجب الديو :

 اواًل : الديو في القتل الخطأ عمل العاقمة :

الخطأ تجب عمى عاقمة الجاني مؤجمة في ثالث سنيف باتفاؽ الفقياء ديو  
لحديث ابي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : أقتتمت أمراتاف مف ىذيؿ ضربت احدىما 

بديو المراة عمى  ()وما في بطنيا فقضى رسوؿ اهلل األخرى بحجر فقتمتيا
ا قاؿ الكاساني اجماع ديو عمى عاقمة القاتمة ، ودليؿ تأجيميا كم( ، 1.)عاقمتيا

الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى ذلؾ فانو روي اف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 
 (2قضى بذلؾ بمحضر مف الصحابة ولـ ينقؿ انو خالفو احد فيكوف اجماع.)

 مقدار ما تتحممو العاقمة :

مف المتفؽ عميو بيف الفقياء انو ال يجوز اف تكمؼ العاقمة بدفع ما يشؽ  
بجحت بيا مف مقدار الديو الف االصؿ اف الديو واجبو عمى الجاني النو عمييا و 

سبب الجناية ثـ وجبت في الجناية غير العمدية عمى عاقمتو لمتخفيؼ عف الجاني 
لئال يتحمؿ وحده مقدار الدية وىو مقدار كبير يشؽ عميو واذا انتقمت الدية مف 

 تكوف ىذه الدية مجحفو بحؽ العاقمة لمتخفيؼ عف الجاني فينبغي اال الجاني الى
العاقمة ولو كاف االجحاؼ جائزًا بحؽ العاقمة كاف الجاني احؽ بو واذا كاف اليدؼ 

 التخفيؼ عف الجاني فالعاقمة احؽ بالتخفيؼ .
وقد اختمؼ اراء الفقياء في مقدار ما يساىـ بو كؿ فرد مف العاقمة زاف ىذا المقدار 

شخص واخر ولذلؾ ينبغي اف يترؾ يختمؼ بيف عصر وعصر كما يختمؼ بيف 
تقدير ذلؾ الى القاضي الذي يتطبع اف يراعي ظروؼ االشخاص ومدى امكاف 

 (3مساىمتـ بدفع بالقدر الذي ال يعتبر مجحفًا بيـ وشاقا عمييـ.)

                                                           
1
 . 14، ص 2انثخارٌ ، صذُخ انثخارٌ ، كتاب انذَاخ ، ج - 
2
 . . 256، ص 7، ج  صُائغانكاساٍَ ، تذائغ ان - 
3
 . 521، ص 2اتٍ لذايح، انًغٍُ ، ج - 
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  عمى من تجب الدية في القتل العمد :

ؤلية تجب الدية في القتؿ العمد عمى الجاني وحده دوف عاقمتو ألنو مسؤوؿ مسو 
ما أتمفو بجريمة واذا كانت العاقمة تتحمؿ عف كاممة عف جريمتو وعميو اف يضمف 

باب التخفيؼ عف الجاني فاف الجاني المتعمد ال يستحؽ التخفيؼ الجاني الدية مف 
وقد اجمع اىؿ العمـ عمى اف دية  ( ، 1.)نظرًا النو غير معذور وىذا باتفاؽ الفقياء 

ال تحمميا العاقمة وىذا قضية االصؿ فييا ىو اف جدؿ العمد تجب عمى ماؿ القاتؿ 
) ال يجني  ()المتمؼ يجب عمى المتمؼ الجناية عمى الجاني ، قاؿ النبي محمد 

 (2جاني اال عمى نفسو (. )

 عمى من تجب الدية في القتل شبو العمد :

يرى ابو حنيفة والشافعي واحمد وىـ القائموف بالقتؿ شبو العمد اف دية شبو  
لعمد تجب عمى العاقمة وليس في ماؿ الجاني ويخالفيـ قتادة والزىيري فيروف اف دية ا

 (3القتؿ شبو العمد عمى القاتؿ في مالو ألنيا موجب فعمو.)

 

  

 

 

 

                                                           
1
 ، 444، ص 2اتٍ لذايح ، انًغٍُ ، ج -  
2
 . 344، ص 1اجح ، سٍُ اتٍ ياجح ، كتاب انذَاخ ، جاتٍ ي - 
3
 . 276، ص 7انكاساٍَ ، تذائغ انصُائغ ، ج - 
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 المطمب الثالث : الديو والغرامة :

يعرؼ قانوف العقوبات البغدادي القديـ الغرامة بقولو ) العقوبات بالغرامة ىي  
فقرة  2ـو عميو بأف يدفع الى خزينو الحكومة المبمغ المقدر في الحكـ )ـ.الزاـ المحك

اولى ( ، وعرفو قانوف العقوبات الجديد ) عقوبة الغرامة ىي الزاـ المحكـو عميو باف 
يدفع الى الخزينة العامة البمغ المعيف في الحكـ وتراعي المحكمة في تقرير الغرامة 

تماعية وما أفاده مف الجريمة او كاف يتوقع افادتو حالو المحكـو عميو المالية واالج
 منيا وظروؼ الجريمة وحالو المجني عميو .

ويتبيف مف خالؿ التعاريؼ اف الغرامة تجب عمى الجاني لخزينة الدولة اـ الدية فال 
تجب اال لممجني عميو في الجناية عمى ما دوف النفس ولمورثو في الجناية النفس 

او وارث لو فاف بيت الماؿ يستحؽ الدية ألف  لغيطاً لمجني عميو الميـ اال اذا كاف ا
 (1)بيت الماؿ وارث مف ال وارث لو.

عقوبة كما نص عمى ذلؾ قانوف العقوبات العراقي ، وىي كما قاؿ العالمة  والغرامة
بنتاـ عمى ما نقمو الدكتور حمودي الجاسـ ، اف الغرامة تجمع كؿ صفات العقوبة 

ية فميس عقوبة بكؿ معنى الكممة  النيا تجب عمى غير الجاني في المرغوبة اما الد
غير العمد واذا وجبت الدية في العمد فانيا واف كانت تستحصؿ مف ماؿ الجاني فال 
تستحقيا الدولة وانما يستحقيا ولي المجني عميو ، ولمغرامة محاذير قدة توصؼ الدية 

 (2)بيا منيا كما ذكر الدكتور الجاسـ.

                                                           
1
االدكاو انؼايح فٍ لاَىٌ انؼمىتاخ انؼرالٍ ،االستار اكرو َشأخ اتراهُى ، يطثؼح اسؼذ  - 

 .112،ص
2
 .761نذَح وادكايها فٍ انشرَؼح االساليُح وانماَىٌ ، خانذ رشُذ انجًُهٍ ، صا - 
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طبيقيا الزامي ال يمكف تجنبو وال سيما في الجرائـ الثكمية وفي مخالفات اف ت – 1
 وسائط النقؿ .

 انيا تعقب الفقر عندما تستبدؿ أليا عقوبة الحرماف مف الحرية بالغرامة . – 2

انيا عقوبة غير عادلة ، وذلؾ النيات ال تحقؽ اال ما متساوية بالنسبة لجميع  – 3
، فالغني يسخر منيا وصاحب االيراد المحدود يشعر االشخاص الذيف تفرض عمييـ 

 (1)باشارىا القاسية عميو وعمى عائمتو .

 

 الفرق بين الدية والغرامة :

ذىب فري مف الباحثيف الى القوؿ باف الدية تعويض مدني معمميف راييـ بما  
 يمي :

 لخزينة العامة كماؿ الغرامات .ااف الدية ال تدخؿ في  – 1

الجاني  رىا تبعًا لجسامة االصابات ويتمؼ كذلؾ بحسب تعمديختمؼ مقدا – 2
 لمجريمة وعدـ تعمدىا ليا .

انيا ماؿ خالص لممجني عميو ، وفي التعويض المدني بحكـ وينفذ ويسمـ الى   - 3
 اصؿ القتيؿ يد بيد عوضًا عف دمو او حقيـ منيا.

 (2)اعتبارىا عقوبة.في القالب يتحمميا عاقمة الجاني ولذلؾ ال يمكف  الديةاف  – 4

 
                                                           

1
 ، خانذ رشُذ انجًُهٍ.انشرَؼح االساليُح وانماَىٌ فٍ انذَح وادكايها  - 
2
ار يكتثح ط فٍ انفمه االساليٍ انًمارٌ : دد. ػىض ادًذ ادرَس ، انذَح تٍُ انؼمىتح وانتؼىَ - 

 .  551، ص 1، غ  1و. يجهذ 1246 –نثُاٌ  -انهالل ، تُروخ *
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وبالرغـ مف وجود تشابو بيف الدية والغرامة اال انيـ يفترقاف في العديد مف االمور 
 منيا : 

تختمؼ الدية مع الغرامة مف حيث كوف الدية محددة شرعًا مف جناية ، اما  – 1
الغرامة فاف القانوف الحديث لـ يأخذ بقاعدة تحديد مبمغيا في كؿ جريمة وبصورة 

 . مطمقة

اف الغرامة قد تسقط بموت الجاني ، اما الدية فال تسقط حيث تكوف ينا يستوفى  – 2
 ف الشركة في جناية العمد ومف العاقمة مف جناية الخطأ .

تختمؼ الدية مع الغرامة مف حيث كيفية استحصاؿ كؿ منيا مف حيث اف الدية  – 3
فتجب عمى الجاني تجب عمى غير الجاني مؤجمة في ثالث سنيف ، اما الغرامة 

 (1.)بسبب عسر الجناة استحصاليا  وحده وىنا بصب

اف الدية تجب عمى الجاني لمجرد المساس بالحؽ في السالمة الجسدية دوف  – 4
 حاجة الثبات ضرر اخر.

اف الدية ترجح الى اخفاء االلـ والغيظ في نفس المجنى عميو وذويو فيي  – 5
ألآلـ النفسية التي تصيب المجني عميو ترضيو ليـ بشكؿ محدود وفييا تعويض ل

فيي تعويض عف الضرر المعنوي اما التعويض فيو يشمؿ رفع ما اصاب االنساف 
 عف ضرر ايا كاف مدايًا او معنويًا .

اف الدية توزع وفؽ احكاـ فيما يوزع التعويض عمى احظ افراد العائمة مف الحزف  – 6
بينو وبينيـ حتى لو كاف يعوؿ  والفجيعة فيشمؿ تعويض شخص او اسره القرابو

                                                           
1
،  763-762يُح وانماَىٌ ، خانذ رشُذ انجًُهٍ ، ص انذَح وادكايها فٍ انشرَؼح االسال  -  

 يصذر ساتك .
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اشخاصا عمى سبيؿ االحساف والصدقة وحرموا مف النفقة بالجناية عميو ، وىذا ال 
 (1)حدود لو يقؼ عندىا الضماف او التعويض.

مقدار الدية ثابت ينوي فيو الغني والفقير والعامؿ والعاطؿ والسؤوؿ عف اسره  – 7
، اما التعويض فينظر الى ظروؼ وغيره فمف ليس مسؤواًل عف احد في عالتو 

المجني عميو ومركزه اجتماعي فيو بحكـ بالتعويض لمف كاف مسؤواًل عف اسرة اكثر 
 مما كاف معاال مف قبؿ غيره.

اال لضرر الجسماني الواقع عمى النفس او ما دوف النفس اما الدية ال تعوض   - 8
امؿ عما فانو مف التعويض فقد يعوض ما يحدث عف الجناية كما في تعويض الع

 كسب.

الدية تجب لمورثة بمجرد حصوؿ الجريمة دوف حاجة الى اثبات الورثة الضرر  – 9
المادي الواقع عمييـ ، اما التعويض فال يحكـ لمورثة في بعض االحيانت اال اذا 

 اثبتت الورثة الضرر المادي الذي اصابيـ بسبب فقد مورثيـ .

ات الشرعية ، اما دعوى التعويض فتعتمد دعوى الدية تعتمد عمى االجراء – 14
 (2عمى القواعد القانونية الوضعية.)
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 كيفية تقدير التعويض في القانون :

العبرة بمقدار الضرر الناتج عف الخطأ سواء كاف الخطأ يسير او جسميًا فإذ  
كاف الضرر جسميًا شددت المحاكـ في تقدير التعويض وكمما قؿ الضرر كاف مبمغ 

يسيرًا ، وقد يعرض المحكاـ ما يؤشر عمى تخفيؼ التعويض عنيما او  التعويض
يشدد عمة واحد ويخؼ عف اآلخر بحسب الخطأ الصادر عنو ، وقد ذكر القانوف 

 المدني العراقي بعض االحكاـ في كيفية تقدير المحاكـ التعويض منيا :

ما زاد الضرر زاد اواًل : تقدر المحكمة التعويض بالنظر الى جسامو الضرر وقمتو فكم
( مف القانوف المدني العراقي عمى 247مبمغ التعويض وبالعكس فنصت المادة ) 

تقدر المحكمة التعويض في جميع االحواؿ بقدر ما لحؽ المتضرر مف ضرر وما 
 فأنو مف كسب بشرط اف يكوف ىذا نتيجة طبيعية لمعمؿ غير المشروع.

التعويض كاف المجني عميو اف يطالب ثانيًا : اذا عجزت المحكمة عف تقدير مبمغ 
بتجديد التعويض بعد مدة معقولة تحديدا كافيًا قميا اف تحتفظ لممتضرر بالحؽ في اف 

 (1)يطالب مده معقولة بإعادة النظر في التقدير.

روؼ ويحؽ لممتضرر تعويض مؤجاًل فيقدر مقدار حسب الظثالثًا : قد يكوف ال
( مف القانوف المدني العراقي 249لمادة )االعتراض عمى مبمغ التعويض ننصت ا

وف التعويض عمى : تعيف المحكمة طريقة التعويض فيما الظروؼ ويصبح اف يك
 (2)ًا.ف باف يقدـ تأمينيالمدا ويجوز في ىذه الحالة الزاـ اقساطًا او ايرادًا مرتب
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خطأ رابعًا : قد ال تحكـ المحكمة بالتعويض اذا اثبت الجاني عدـ تسببو بصدور ال
( مف القانوف المدني العراقي عمى ذلؾ ) اذا اثبت  الشخص 211منو نصت المادة )

اف الضرر قد نشأ عف سبب اجنبي البد لو فيو كافة سماويو او حادث فجائي او قوة 
قاىرة او فعؿ الغير او خطأ المتضرر كاف غير ممـز بالضماف ما لـ يوجد نص او 

شر عمى كيفية تقدير التعويض في حالة الدفاع اتفاؽ عمى غير ذلؾ ، وثمة احكاـ تؤ 
الشرعي وفي القواعد المتبعة في ىذا الباب اف الضرر الصادر عف الشخص ال 
يوجب التعويض اذا كاف في حالة الدفاع الشرعي شرط عدـ التجاوز جاء في الفقرة 

( مف قانوف المدني العراقي ما يمي ) ضمف احدث ضرر وىو في 212( مادة )2)
دفاع شرعي عف نفسو او عف غيره كاف غير مسؤوؿ عمى اال يجاوز في ذلؾ حالة 

 (1.)القدر الضروري واال اصبح ممزمًا بتعويض تراعي فيو مقتضيات العدالة (
 من يستحق التعويض في القانون :

يستحؽ التعويض في القانوف المدني العراقي كؿ مف كاف المجني عميو  
( مف عمى ىذا الحكـ بقوليا ) في حالة القتؿ 443مسؤواًل عف اعالة نصت المادة )
ث الضرر او اي فعؿ ضار اخر يكوف فييا احد وفي حالة الوفاة بسبب الجرح

مسؤواًل عف التعويض االشخاص الذيف كاف يعيميـ المصاب وحرموا مف االعالة 
، مف خالؿ ىذا النص يتبيف لنا اف القانوف ال يشترط كوف  بسبب القتؿ او الوفاة (

مستحؽ التعويض وارثا شرعيًا اذ اف المادة اوجبت التعويض لمف كاف القتيؿ يعيمو 
وقد يكوف القتيؿ معياًل ليتامى قد ال تربطيـ بو القرابة السببية وال النسبية فيستحقوف 

 (245( مف المادة )2التعويض بناًء عمى ىذا النص اذا كاف ادبيا كا جاء في الفقرة )
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عراقي ويجوز اف يقضي بالتعويض لالزواج ولالقربيف مف مف القانوف المدني ال
 ( 1.) االسرة عما يصيبيـ مف ضرر ادبي بسبب موت المصاب

وال ينتقؿ التعويض عف الضرر االدبي الى الغير اال اذا تحددت قيمتو بمقتضى  
( مف القانوف 145( مف المادة )3اتفاؽ او حكـ نيائي كما نصت عمى ذلؾ فقرة )

كور ومف شروط التعويض الواجب عمى الدولة اذا تسببت بالضرر كوف المدني المذ
 المطالب بالتعويض كاف يعتمد في معيشتو عمى المتوفي : اي كاف تحت اعالتو
ويرى الدكتور الناىي وجوب اجتياد القاضي في الحكـ بالتعويض لمف يطالب بو 

طالب الف القانوف وسبيؿ ذلؾ النظر الى العالقة الودية وعدما بيف المتوفي والم
 (2)قد يكونوا ورثة او غير ذلؾ . وىوالءالمدني نص عمى وجوب التعويض لألقربيف 

 من يدفع التعويض وحكم العاقمة في العصر الحديث :

اذا صدر الفعؿ الجنائي مف شخص معيف فاف اثار المسؤولية التقصيرية وىي 
عراقي عف مف يجب عميو التعويض تستند اليو وضده ولـ يتحدث القانوف المدني ال

         مى ما يمي التعويض دوف الفاعؿ فقد اتخذ  القانوف المدني العراقي التي نصت ع
أخر يكوف مف احدث  فعؿ ضار او اي) في حالة القتؿ وفي حالة الوفاة بسبب 

عف التعويض االشخاص ... ( وال يختمؼ حكـ اسناد التعويض الى  الضرر مسؤوالً 
( مف 217نصت عمى ذلؾ المادة ) لفعؿ صادرًا  مف اكثر مف واحدذا كاف ا الفاعؿ

قانوف المدني  بقوليا ) اذا تعدد المسؤولوف عف عمؿ غير مشروع كانوا متضامنيف 
 (3).في التزاميـ بتعويض الضرر دوف تمييز بيف الفاعؿ االصمي والشريؾ والمتسبب
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كاف الجاني صبيًا او كاف وقد يجب التعويض عمى غير الفاعؿ في القانوف فيما لو  
الفعؿ المضر بالغير صادرًا مف حواسو عامة او خاصة حيث اف اربابيا مسؤولوف 
عف التعويض اال اف اسناد التعويض الى غير الفاعؿ يختمؼ مع الشريعة االسالمية 
مف حيث اسناد الدية الى العاقمة وتظير اوجو الخالؼ بيف الشريعة والقانوف بعد 

( مف قانوف المدني العراقي 218صوص القانونية فقد نصت المادة )النظر الى الن
 عمى ما يمي :

المسؤولية اذا اثبت انو قاـ بواجب  تحمؿ مف افيكوف االب او الجد اف يتخمص – 1
كاف البد وافقا حتى لو قاـ بيذا الواجب ونصت المادة  الرقابة او واف الضرر 

والمؤسسات االخرى التي تقـو بخدمة الحكومة والبمديات  - 1( منو عمى ) 219)
عامة وكؿ شخص يعمؿ احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤواًل عف الضرر 

يستطيع المخدـو اف يتخمص مف المسؤولية اذا اثبت انو  – 2الذيبحرتو متخذ دوىـ ، 
بذؿ ما ينبغي مف العناية لمنع وقوع الضرر ا واف الضرر كاف البد واقعا حتى لو 

 (1.)ىذه العناية (بذؿ 
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 فأوجو الخالؼ بيف ىذه النصوص والشريعة االسالمية نتخمص بالنقاط االتية : 

يتحممو االب او الجد اما الجناية الصادرة مف الصبي التعويض في القانوف  اف – 1
 بؿ تجب عمى العاقمة او بيت الماؿ . فال تجب ديتيا عمى االب او الجد

خمص مف المسؤولية اذا قاـ بتوجيو الصبي توجييا حتى او اف االب يستطيع الت – 2
اثبت ذلؾ بالبينة اما الشريعة االسالمية فال ترفع الدية عف العاقمة في كؿ حالة بال 

 تخصيص.

ف سببو فعؿ اف االب والجد يتخمصاف مف تحمؿ المسؤولية التعويض اذا كا – 3
فال تنظر الى السبب بؿ تنظر  الى قوة قاىرة اما الشريعة االسالمية الصبي عائداً 

الى العمؿ والنتيجة الجنائية االخرى وجوب الدية عمى العاقمة بسقوط النائـ عمى 
 (1)غيره.
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 الخاتمة

 مف خالؿ ىذا البحث دراسة الدية مف الناحية الشرعية والقانونية حاولنالقد 
 واستخمصنا العديد مف ىذه النتائج واىـ ىذه النتائج ىي : 

حفظ النفس البشرية مف الضروريات التي اىتمت الشريعة االسالمية بيا اىتمامًا  – 1
 كبيرًا .

اف الفقياء اختمفوا في انواع القتؿ فمنيـ مف اعتبر القتؿ نوعاف كالمالكية ومنـ  – 2
مف اعتبر القتؿ خمسة انواع منيـ الحنفية  ومف اعتبر القتؿ ثالث انواع كالشافعية 

 راجح.والحنابمة وىو ال

اف القتؿ العمد عمى الراجح يوجب احد االمريف القصاص او الدية والخيار فييا  – 3
 لولي القتيؿ.

 اف الدية اذا اوجب في القتؿ العمد تكوف عمى القاتؿ وحده . – 4

 انف القتؿ شبو العمد ىو نوع مف انواع القتؿ مستقؿ في  ذاتو يوجب الدية . -5

 ة باتفاؽ الفقياء .اف القتؿ الخطأ يوجب الدي – 6

 اف دية القتؿ الخطأ تكوف عمى العاقمة وحدىا وال يتحمؿ القاتؿ شي منيا . – 7

 اف الدية تكوف اما مف االبؿ او الذىب او الفضة . – 8
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