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 ١٣٣

 :
والـــــصالة والـــــسالم علـــــى ، الحمـــــد هللا رب العـــــالمین

خـــاتم األنبیـــاء، والمرســـلین، المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین، ســـیدنا
: له وصحبه أجمعین أما بعدآوعلى ، محمد

ـــــــق اهللا  ـــــــد خل ـــــــسانفق وأحـــــــسن ، وصـــــــوره، اإلن
، وأســــبغ علیــــه مــــن عظــــیم فــــضله ووافــــر نعمــــه، صــــورته

فهـل یملـك اإلنـسان ، وجعل له حـق الحیـاة والعـیش الكـریم
أو قتلـه إشـفاقًا علیـه فـي ، االعتداء علیه في طلب المـوت

حالـــــة الیـــــأس مـــــن شـــــفائه؟ لـــــذلك أولـــــت الـــــشریعة الغـــــراء 
أو ، نسان سواء أكان في حقـه بالحیـاةاهتمامًا واحترامًا لإل

. أو اإلفساد، بما یحفظ هذا الحق من االعتداء

 :
: تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلتیة

.إعطاء تصور صحیح عن القتل بالترك-١ 
.جامعة آل البیت، قسم الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، مشاركأستاذ*

اســــة هــــذا النـــوع مــــن القتــــل وبیــــان المـــساهمة فــــي در -٢
. موقف الدین الحنیف منه

. بیان المسؤولیة الجزائیة التي تنال التارك-٣

 :
هل یعد القتل بالترك قتل عمد؟-١
ولیة الجزائیـــة المترتبـــة علـــى التـــارك جـــراء ؤ مـــا المـــس-٢

. امتناعه عن إسعافه

 :
ج الوصــفي القــائم علــى اســتقراءلقــد اعتمــد الباحــث المــنه

الجزئیـــات الفقهیـــة مـــن مظانهـــا، ثـــم المـــنهج التحلیلـــي بتفـــسیر 
، واســتنباط الحكـــم المناســب منهـــا، ومناقـــشتها، النــصوص
. واستخالص الرأي الراجح، وضوابطه

: وقد اشتملت الدراسة على النقاط اآلتیة
. وأدلة تحریمه، وأنواعه، تعریف القتل: المطلب األول
. واأللفاظ ذات الصلة، تعریف الترك: المطلب الثاني

 

 -- 

*

م١٧/٨/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٤/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

فقد عرف البحث هذا النوع من القتل وبین أن حق الحیاة في اإلسـالم ) االمتناع(یتناول هذا البحث موضوع القتل بالترك 
اهللا سـبحانه لإلنـسان، وینطلـق مـن مبـدأ حرمـة االعتـداء علیـه إال بحـق، كمـا اثبـت البحـث أن القتـل حق مقدس یستند إلى تكریم 

بــالترك یعــد قتــل عمــد ویترتــب علیــه مــا علــى القاتــل العمــد مــن أحكــام إذا كــان التــارك ممتنعــا عــن واجــب دینــي، أو قــانوني، أو 
. عرفي

.القتل، الترك:الكلمات الدالة 

Abstract
This paper deals with the subject of murder ،leave dead (refrain) has been known research of this type of

murder and that the right to life in Islam is a sacred right based on the honor of God to man, and stems from
the principle of inviolability of assault him only the right, as the research demonstrated that the killings
leave dead was murder and the consequent it is the killer of the provisions of manslaughter if leaver
abstention from religious duty, or legal or customary, and then came in to the most important findings.
Key words: murder, Turk.
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. حق اإلنسان في الحیاة: المطلب الثالث
بالتركآراء الفقهاء في القتل: المطلب الرابع

. فقد ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیهاأما الخاتمة

 

 ،،

:یفه لغًة واصطالحاً تعر : القتل: أوالً 
نقــول قتلــه قــتًال أي أزهقــت ، إزهــاق الــروح: القتــل لغــةً ) أ

فــإذا ، والمـرأة قتیـل أیـضًا إذا كـان وصـفاً ، روحـه فهـو قتیـل
عل أسما وُأدخلت علیه الهـاء نقـول رأیـتُ :حذف الموصوف ُج

. )١(قتیلَة بني فالن
أماتــه : أي، قتــل یقتــل قــتالً : جــاء فــي لــسان العــرب

ــــةبــــض أماتــــه : تقــــول. رب أو بحجــــر أو بــــسم أو بأیــــة عل
ورجــــل ، والمنیــــة قاتلــــة، وســــم أو علـــة، بـــضرب أو حجــــر

ـــول، قتیـــل ـــى، والجمـــع قـــتالء، ومقت ـــالي، وقتل وقـــد . )٢(وقت
: جاء في التنزیل الحكیم بجمع قتل على قتلـى قـال تعـالى

اصُ ِفي ا ُم اْلِقصَ ُك َلْی ِتبَ َع ُنوْا ُك ینَ آَم ْلَقْتَلـىٌ َیا َأیَُّها الَِّذ

. )٣(كجرحى من جریح، فالقتلى جمع قتیل، ]١٧٨: ةالبقر [
: ُعرف القتل بعدة تعریفات منها: القتل اصطالحاً )  ب
. )٤(فعل یحصل به زهوق الروح: عرفه الجرجاني- ١
. )٥(فعل من العباد تزول به الحیاة: وعرفه ابن نجیم- ٢
فعـــل مـــضاف إلـــى العبـــاد تـــزول بـــه : وعنـــد الطـــوري-٣

. )٦(بمجرد العادةالحیاة 
. )٧(ناجزابفعلنفسزهوق: وعرفه ابن عرفة بقوله- ٤
. )٨(للروحالمزهقالفعلهو: وعند الشربیني-٥
. )٩(صالحةبآلةالروحزهوق: وعرفه الزركشي-٦

أن المــوت ، ویالحــظ علــى التعریفــات الــسابقة للقتــل
وال یعــد ، وال یعــد مــن أنــواع القتــل، عنــدهم ال یــسمى قــتالً 

تــــل قــــتًال إال إذا حــــصل بفعــــل آدمــــي علــــى الــــرغم مــــن الق
حــصوله لإلنــسان بفعــل حیــوان أو جمــاد أو بــأمر معنــوي 

.كالعین والسحر
: قال امرؤ القیس

يـك قاتلـي أن حبـرك منـأغ
)١٠(یفعلوانك مهما تأمري القلب

فالفقهــاء عنــد حــدیثهم عــن القتــل ال یقــصدون هــذا النــوع
نمـــا ی ٕ قـــصدون القتـــل الـــذي یعـــد جنایـــة داعیـــة إلـــى منـــه وا

. المؤاخذِة وترتیب العقاب علیها

:أنواع القتل: ثانیا
أشــهرها التقــسیم)١١(عــدةأقــسامقــسم الفقهــاء القتــل إلــى 

: الثالثي اآلتي
المزهــق الفعــلوهــو أن یتعمــد الجــاني: القتــل العمــد-أ

ــــه وصــــورته أن یتعمــــد، قاصــــدًا إزهــــاق روح المجنــــي علی
بحـده كالحدیـد أو مـا یقتـل یقطـعالجـاني قتـل الـنفس بمـا

. )١٢(ویعاقب علیه بالقتل، بثقله كالحجارة
ــا: والقتــل العمــد محــرم بقولــه تعــالى ًن ؤِْم ــلْ ُم ــنْ َیْقُت َم وَ

ا یَه ا ِف اِلًد نَُّم َخ َه ُه َج زَاُؤ ا َفَج َتَعمًِّد . ]٩٢: النساء[…ُم
:الة والسالم قالعلیه الصأنومن السنة ما روى 

َتِنُبوا(: قوله عَ اجْ وِبَقاتِ السَّْب اللَّهِ رَُسولَ َیاَقاُلوااْلُم
مَ  كُ َقالَ ُهنَّ اـوَ ُ ِباللَّهِ الشِّرْ ر َقْتلُ وَالسِّحْ رَّمَ الَِّتيسِ ـالنَّفْ وَ حَ
قِّ ِإالَّ اللَّهُ  لُ ِباْلَح لُ الرَِّباوََأْك الِ وََأْك مَ لِّيوَالتَّوَ اْلَیِتیمِ َم فِ َیوْ الزَّحْ

فُ  َقْذ َناتِ وَ صَ َناتِ اْلُمحْ ِم ؤْ تِ اْلُم ویكون القتل . )١٣()اْلَغاِفالَ
.العمد بالسالح الناري أو السیف وما شابه ذلك

ووفــق التعریــف الــسابق للقتــل العمــد ال یعــد الجــاني 
أمـا ، لـدى الجـانيالـضربإذا تـوافر قـصد إالقـاتًال عمـدًا 

نمــا قــصد الــضرب؛جــاني إذا لــم یقــصد ال ٕ فإنمــا؛آخــرأمــروا
یعــد شــبه ، بــلوال یعــد الفعــل قتــل عمــد. یعــد مجــرد اعتــداء

. )١٤(أحكامهعمد فیأخذ 
هـــو قــصد الجنایـــة بمــا ال یقتـــل : القتــل شـــبه العمـــد-ب

بقـصد العـدوان أو التأدیـب كالقتـل بخـشبة أمـاغالبًا فیقتـل 
أ أن قتیــل الخطــإال(: قــال )١٥(أو حجــر أو نحــو ذلــك

أربعــوناإلبــلقتیــل الــسوط والعــصا مائــة مــن ، شــبه العمــد
. )١٦()أوالدهافي بطونها 

یتــوافر فــي هــذا النــوع مــن القتــل إنوعلــى ذلــك ینبغــي 
: والثـــاني. باعتبـــار قـــصد الفاعـــل الـــضرب: أولهمـــا: معنیـــان

فهــو یــشبه ، معنــى الخطــأ باعتبــار انعــدام القــصد الجنــائي
ویخالفــه مــن حیــث قــصد القتــل العمــد مــن حیــث الــصورة 

بعدم قصره فعل القتل بـل ، ویشبه القتل الخطأ. )١٧(الفعل
. )١٨(تولد عنه القتل
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هو القتـل الـذي ینتفـي فیـه القـصد الجنـائي: القتل الخطأ- ت
)١٩(إنـسانكمن رمى شخـصًا ظانـًا أنـه صـید ثـم تبـین أنـه 

هُ : قــال تعــالى َاُؤ ــز ا َفَج ــًد َتَعمِّ ــا ُم ًن ِم ؤْ ْقُتــلْ ُم ــنْ َی َم ــنَُّم وَ َه َج
ا یَه ا ِف اِلًد . ]٩٢: النساء[َخ

: القتلتحریم أدلة: ثالثاً 
مــن غیــر حــق كثیــرة منهــا مــا هــو القتــلتحــریم أدلــة

ثابـــت بـــالقرآن ومنهـــا مـــا هـــو ثابـــت بالـــسنة ومنهـــا مـــا هـــو 
: بإجماع األمة من كافة المذاهب اإلسالمیةثابت

: من القرآن الكریم–١
اْ لْ قُ : تعالىقال ْم َأالَّ َأْتلُ َتَعاَلوْ ُك َلـْی ـْم َع بُُّك ـرََّم رَ ـا َح َم
رُِكوْا  ـم مِّـنْ ِبهِ ُتْش ُك اًنا وََال َتْقُتُلـوْا َأوَْالَد ـَس ْینِ ِإحْ ِباْلوَاِلَد ًئا وَ ْی َش
َالقٍ  ـا إْم شَ َم ُبـوْا اْلَفـوَاِح ْم وَإِیَّـاُهْم وََال َتْقرَ زُُقُك ـنُ َنـرْ ـرَ نَّحْ َظَه

ا َبطَ  َم َها وَ ْن رََّم الّلُه نَ وََال َتْقُتُلوْا النَّْفسَ ِم قِّ ِإالَّ الَِّتي َح ـاْلَح ِب
ِقُلونَ  ْم َتْع لَُّك ِه َلَع ْم ِب اُك صَّ ْم وَ ِلُك . ]١٥١: األنعام[َذ

مــرتینحرمــة القتــل إال بحــق ونهــى عنــه قــرر فقــد
فــي آیــة واحــدة وقــرن ذلــك النهــي بــالنهي عــن الــشرك بــاهللا 

م اإلثـم والـذنب علـى هـذه الجریمـة یدل على عظیمما
أخرى ثم أعاد بیانـه حیـث بآیةالسابقالنهي وقد أكد 

وَالَ : شـــأنهبـــه مـــا یـــستحقه مرتكبـــه مـــن اإلثـــم قـــال جـــل 
ُتُلــواْ  م إنَّ َتْق زُُقُهْم وَإِیَّـــاُك ـــرْ ـــنُ َن ـــالٍق نَّحْ َیَة ِإْم ـــْش ـــْم َخ ُك َأوْالَد
یرًاَقْتَلُهمْ  ِب ئا َك ْط◌ً انَ ِخ رََّم وََال َتقْ ، َك الّلهُ ُتُلوْا النَّْفسَ الَِّتي َح

ـــــِه  ِلیِّ ـــــا ِلوَ َن ْل َع ـــــْد َج ـــــا َفَق ْظُلوًم ـــــَل َم ـــــن ُقِت َم قِّ وَ ـــــالَح ِإالَّ ِب
ْلَطاًنا مـا في آیـة أخـرى كما بین . ]٣٣-٣١: اإلسراء[ُس
القاتل من عقوبة في اآلخـرة وهـي النـار خالـدا مخلـدا یستحقه

: فقـال جـل شـأنهرحمـة اهللامـنفیها وغضب من اهللا والطـرد 
ـــن َم ـــلْ وَ ـــا َیْقُت ا ِفیَه ـــًد اِل ـــنَُّم َخ َه ُه َج ـــزَآُؤ ا َفَج ـــًد ـــا مَُّتَعمِّ ًن ؤِْم ُم

بَ  ـدَّ َلـُه الّلهُ وََغضِ َلَعَنـُه وََأَع ِه وَ َلْی ـاَع یًم ظِ اًبا َع ـَذ : النـساء[َع
٩٣[ .

: السنةمن-٢
تَِنُبوا: (قوله وِبَقاتِ السَّْبعَ اجْ رَُسولَ َیاَقاُلوااْلُم

االلَّهِ  َم كُ َقالَ ُهنَّ وَ ُ ِباللَّهِ الشِّرْ ر َقْتلُ وَالسِّحْ الَِّتيالنَّْفسِ وَ
رَّمَ  قِّ ِإالَّ اللَّهُ َح لُ ِباْلَح َباوََأْك لُ الرِّ الِ وََأْك ِتیمِ َم َی لِّياْل وَالتَّوَ
مَ  فِ َیوْ فُ الزَّحْ َقْذ َناتِ وَ صَ حْ َناتِ اْلُم ِم ؤْ تِ اْلُم َغاِفالَ . )٢٠()اْل

إلهالأنیشهدمسلمامرئدمیحلال: (وقوله
، الزانيالثیب: ثالثإال بإحدىاهللارسولوأنياهللاإال

. )٢١()للجماعةالمفارقلدینهوالتارك، بالّنفسوالنَّفس
ـــه ـــوداعوقول دمـــاءكم وأمـــوالكمإن: (فـــي حجـــة ال

بلــدكم هــذا فــيشــهركمحــرام علــیكم كحرمــة یــومكم هــذا فــي 
كثیــــرة حرمــــة الـــدماء فـــي أحادیـــث فقـــد أكـــد . )٢٢()هـــذا

نــذاره  ٕ والثبــور بــالهالكوبــین مــا یــستحقه القاتــل مــن العقــاب وا
. في آخرته

اإلســـالمیة مـــن بعـــد وفـــاة األمـــةأجمعـــت: اإلجمـــاع–٣
الرســـول الكـــریم إلـــى یومنـــا هـــذا علـــى تحـــریم القتـــل بغیـــر 

. )٢٣(حق

 
، 

:تعریف الترك لغة، واصطالحا: أوالً 
تــرك الــشيء وتركــه، یتركــه، تركــا، واتركــه، : التــرك لغــة- أ

إذا : تركـت الـشيء: وتركت الشيء خاله وبابه نصر، یقـال
إذا : إذا رحلـت عنـه، وتركـت الرجـل: خلیته، وتركت المنزل

:تــرك حقــه: ثــم اســتعیر لإلسـقاط فــي المعــاني فقیـل. فارقتـه
إذا لـم یـأت بهـا، فانـه : إذا أسقطه، وترك ركعة من الـصالة

وتــرك بمعنـى اتــرك وهــو اســم لفعــل . إسـقاط لمــا ثبــت شــرعا
: األمر قال ابن طفیل

اـراكهـتلـمن اباـراكهـت
)٢٤(أما ترى الموت لدى أوراكها

هجــــرت : اإلعــــراض یقــــال: التــــرك: قــــال الخطــــابي
: شاعرقال ال. أغفلته وتركته: الشيء

يـحتى كأننهجر البیتكثرأو 
)٢٥(اللـت وما بي من مـملل

عــدم فعــل المقــدور علیــه ســواء تركــه: التــرك اصــطالحا- ب
. )٢٦(بقصد أم بغیر قصد

عــدم فعــل المقــدور علیــه، أو بــذل مــا یــستحقه: القتــل بــالترك
. إنسانترتب علیه هالك ، الشيء من اهتمام

:األلفاظ ذات الصلة: ثانیاً 
بصددن ـذات عالقة بما نحاك بعض األلفاظـهن
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: دراسته أهمها

: اإلهمال-١
ــة ، مــن أهمــل الــشيء خلــى بینــه وبــین نفــسه:اإلهمــال لغ

أي : مهمـــلوأمـــر، والمهمـــل مـــن الكـــالم ضـــد المـــستعمل
والعمــل الــسدى المتــروك ، متــروك وأهمــل أمــره لــم یحكمــه

ثـواب ي سدى بال لیال أو نهارا وما ترك اهللا الناس همال أ
یـــأتي كمـــا. مـــسیبة ال راعـــي لهـــالوال عقـــاب، وابـــل هـــوا مـــ

. )٢٧(اإلهمال بمعنى إغفال الشيء
تــرك الــشيء مــن غیــر عنایــة أو عــدم بــذل مــا : اصــطالحا

. )٢٨(یستحقه الشي من االهتمام
: التخلیة-٢

. )٢٩(واإلرسال) الحبس(ضد اإلمساك : التخلیة لغة
تـصرف فـي الـشيء دونتمكـین الـشخص مـن ال:اصطالحا

باحة قبضه من : أو هو. )٣٠(حائل ٕ رفع الید عن الشيء وا
. )٣١(قبل الغیر

: اإلسقاط-٣
مـصدر الفعـل سـقط، یـسقط، وسـاقط، وسـقوط، : اإلسـقاط لغـة

وأســـقطت الناقـــة ، األرضوســقط الـــشيء مـــن یـــده وقــع علـــى 
. )٣٢(ألقت ولدها، ویأتي بمعنى الوقع، والنزول، واإلزالة

أو الحــــــق ال إلــــــى مالــــــك وال ، الــــــة الملــــــكإز : اصــــــطالحا
. )٣٣(مستحق

: السبب-٤
الحبـــل وكـــل شـــيء یتوصـــل بـــه إلـــى غیـــره :الـــسبب لغـــة

. )٣٤(وأسباب السماء نواحیها
مــا لــواله : أو هــو. )٣٥(مــا اثــر فــي التلــف فقــط: اصــطالحا

. )٣٦(...لما حصل التلف لكن علة لتلف غیره
، وت كمـا للعلــةفالـسبب مالـه اثـر مـا فــي التولیـد للمـ

ــألكنــه یــشبه الــشرط مــن جهــة  بــل ، د المــوت بنفــسهنــه یوّل
وال ، ولو بوسـائط وقـد یتخلـف المـوت عنـه، یولد المولد له

. یتخلف عن العلة
عــدة وهكــذا نجــد أن مــصطلح التــرك یــدور حــول معــان 

. )٣٧(...والسبب، واإلسقاط، والتخلیة، اإلهمال: منها

:


نقــیض المــوت هــي وصــف للجــسم الــذي یباشــر : الحیــاة
مجموعــة مـــن الوظـــائف العـــضویة والحركـــة الذهنیـــة علـــى 

. )٣٨(النحو الذي أراده اهللا 
المــصلحة التــي یحمیهــا القــانون : والحــق فــي الحیــاة

فــي أن یظــل الجــسم الحــي مؤدیــًا وظائفــه األساســیة حتــى 
. )٣٩(ال تتعطل تعطیًال أدبیا

حـــــق اإلنـــــسان فـــــي الـــــشریعة اإلســـــالمیة والقـــــوانین 
بـــل ، والدســـاتیر األرضـــیة لـــیس تعبیـــرا مجـــردا مـــن داللتـــه

فقــد اســتخلف اإلنــسان فــي یكتــسب أهمیتــه مــن خالقــه 
فاإلنــسان . أرضــه وفــضله علــى كثیــر ممــن خلــق تفــضیال

. لیس كائنا عابرا بل هو ممثل عظیم لقیم عظیمة
ـــشریعة  ـــت ال ـــقفقـــد أول ـــى تحقی ـــرا إل الغـــراء اهتمامـــا كبی

وال یــــتم ذلـــــك إال ، مــــصالح النــــاس فــــي آجلهــــم وعــــاجلهم
ولعـــل مـــن أهـــم هــــذه ، بتحقیـــق مقاصـــد الـــشرع وأغراضــــه

الــدین والـــنفس (الخمــس ، )٤٠(المقاصــد حفــظ الـــضروریات
. )والنسل والمال والعقل

: وحفظ الضروریات یتم بوجهین
بـــسن مـــا یحقـــق أي: حفظهـــا مـــن جانـــب الوجـــود: األول

. وجودها ویكفل لها السریان والدوام ویرعاها ویحمیها
حفظها من جانب العدم والمقصود بذلك إبعادها :الثاني

عن ما یؤدي إلى إزالتها أو إفسادها أو تعطیلها سواء 
فكل واحدة من هذه ، )٤١(أكان ذلك واقعًا أم متوقعاً 

،)٤٣(، أو تحسینیاً )٤٢(الضروریات الخمس قد یكون حاجیا
ن المقاصد الضروریة هي أساس للحاجیة والتحسینیة،إأي 

حفظ وسوف ُأبین ذلك بمثال واحد أقصره على ضرورة 
، للحیاةفاالعتداء على النفس اعتداء على ضروري. النفس

بل یعد أقوى الجرائم الواقعة على النفس وذلك بقتلها 
دون سبب شرعي ألن الحیاة ال تقوم مع مثل هذه 

ودون ذلك في القوة االعتداء على حریة ، اتاالعتداء
اإلنسان بالحبس ونحو ذلك ألن الحیاة یمكن أن تقوم مع 

فهذا اعتداء على حاجي ودون ذلك ، هذا الضیق والحرج
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فإن ذلك یمس كمال ، الدعاوى الباطلة والسب والشتم
فالقتل وما ، فهو اعتداء على تحسیني، الحیاة ویشینها

ونحوه ، والحبس )الحیاة(ري أشبهه اعتداء على ضرو 
على اعتداء ... اعتداء على حاجي واالعتداء بالسب 

الحاجیات ة ـ، وال یعني ذلك التقلیل من أهمی)٤٤(تحسیني
علىجرأةاألخفإبطالفي: (والتحسینات، یقول الشاطبي

كأنهاألخففصاربهلإلخاللومدخلمنهآكدهوما
فالمخلفیهیقعنأیوشكالحمىحولوالراتعلآلكدحمى
فالمتجرىءالوجههذامنبالمكملكالمخلمكملهوبما

سواهماعلىللتجرؤمعرضبهباإلخاللاألخفعلى
علىیتجرأبهااإلخاللعلىالمتجرىءفكذلك

بإطالقالكماالتإبطالفيیكونقدفإذاالضروریات
. )٤٥(مابوجهالضروریاتإبطال

نسان في الحیاة تـستند فـي وحرمة المساس بحق اإل
: أساســـها إلـــى القـــرآن الكـــریم والـــسنة المطهـــرة قـــال تعـــالى

 ــا یَه ا ِف ــًد اِل ــنَُّم َخ َه ُه َج ــزَآُؤ ا َفَج ــًد ــا مَُّتَعمِّ ًن ِم ؤْ ــلْ ُم ــن َیْقُت َم وَ
ـا یًم ظِ اًبا َع ـَذ ـدَّ َلـُه َع َنـُه وََأَع َلَع ـِه وَ َلْی بَ الّلُه َع ضِ : ٩٣[وََغ

. ]النساء
ـــدونوهكـــذا نجـــد أ ن الـــشریعة الغـــراء حرمـــت القتـــل ب

ســبب وعــد مــن الكبــائر وقــد اوجــب القــصاص علــى الجــاني 
ــا : وهــي عقوبــة مناســبة لتلــك الجریمــة، قــال تعــالى ــا َأیَُّه َی

ــرُّ  ــي اْلَقْتَلــى اْلُح اصُ ِف ــصَ ُم اْلِق ُك َلــْی ــبَ َع ِت ُنــوْا ُك ینَ آَم الَّــِذ
ـا نثَـى ِب ـِد وَاُأل ْب اْلَع ُد ِب ْب رِّ وَاْلَع اْلُح ـنْ ِب ـَي َلـُه ِم ِف ـنْ ُع ُألنَثى َفَم

ِلـَك  انٍ َذ ـَس حْ ِإ ـِه ِب اء ِإَلْی وفِ وََأَد رُ ْع ـاْلَم ـاٌع ِب ٌء َفاتَِّب ـيْ یـِه َش َأِخ
ابٌ  ـَذ ِلـَك َفَلـُه َع ـَد َذ تَـَدى َبْع نِ اعْ ٌة َفَم َم رَحْ ِفیفٌ مِّن رَّبُِّكْم وَ َتخْ

.]١٧٨: البقرة[َأِلیمٌ 
بغـي وطاعـة الجاهلیـة فـیهم كان أهـل: قال الطبري

الشیطان فكان الحـي إذا كـان فـیهم عـدة ومنعـة فقتـل عبـد 
ال نقتـــل بـــه إال حـــرا، تعـــززا، : قـــوم آخـــرین عبـــدا لهـــم، قـــالوا

ذا قتلــــت لهــــم . لفــــضلهم علــــى غیــــرهم فــــي أنفــــسهم ٕ امــــرأة وا
فـانزل ال نقتـل بهـا أال رجـال : قتلتها امرأة قـوم آخـرین قـالوا

فنهـاهم ، واألنثـى بـاألنثىاهللا هذه اآلیة یخبرهم أن العبـد بالعبـد
. )٤٦()عن البغي

إن اإلسالم درأ عن الحیاة االعتداء واالختالل وعبث

ممـــــا یحقـــــق للمجتمـــــع أمنـــــه وســـــكینته ورخـــــاءه ، العــــابثین
فالحفـــاظ علــى هـــذه الــضروریات الخمـــس فیهـــا ، واســتقراره

تكریم لإلنسان بحفظ حقوقـه كاملـة ولعـل أهمهـا هـي حقـه 
. في الحیاة

 


جریمة القتل بإزهـاق روح إنـسان فإنهـا ترتكبمثلما
مـن شـأنه فعلترتكب أیضا بالترك أو االمتناع عن إتیان 

إنقــــاذ حیــــاة هــــذا اإلنــــسان فــــي حالــــة كونــــه مــــشرفا علــــى 
لـــــذا فــــأن الـــــشریعة اإلســـــالمیة . كــــانالهــــالك ألي ســـــبب 

د علـــى حمایـــة حـــق اإلنـــسان انطالقـــا مـــن حرصـــها الـــشدی
یكـون سـببا أناعتبرت الترك أو االمتنـاع یـصلح ، بالحیاة

وجـه أســتحق الهـذافـإذا مـا وقعـت علـى ,بـشروطللجریمـة
طفلهــــا إرضــــاعامتنــــاع إالم عــــن : لمثــــ,فاعلهــــا العقوبــــة

منــع فــضل مائــه عــن آخــر فتــسبب مــسافروال,بقــصد قتلــه
ب لغیره فتـسبب والممتنع عن تقدیم الطعام والشرا، بهالكه

وكـذلك القابلــة التــي تعمـد إلــى عـدم ربــط ســرة ، فـي هالكــه
المولــــود فیـــــؤدي ذلــــك إلـــــى موتـــــه ومــــن الممكـــــن اعتبـــــار 
الحاضـــرات قـــابالت إذا رأیـــن الحبـــل الـــسري مقطوعـــا ولـــم 

نمـا المهلـك یربطنه ٕ الن القطع غیـر مهلـك فـي حـد ذاتـه وا
قـــــد تعمــــدن تــــرك الـــــربط جمیعــــاولمـــــا كــــن، تــــرك الــــربط

فهـل یعـد القتـل بـالترك قتـل . ك ینـسب إلـیهن جمیعـافالهال
تباینـــــت آراء الفقهـــــاء ؟عمـــــد یترتـــــب علیـــــه أحكامـــــه أم ال

: وذهبوا إلى قولین
ـــول األول ـــة(ذهـــب الجمهـــور: الق ـــشافعیة)٤٧(المالكی ،)٤٨(، وال

إلى اعتبار القتل بـالترك قتـل )٥٠(والظاهریة، )٤٩(والحنابلة
سـلبا أو (تقع بالترك عمد وقالوا مثلما تقع الجریمة بالفعل

وان القتل بـالترك یعـد قتـل عمـد كـالخنق إذا تـوافر )إیجابا
عنـــد الجـــاني القـــصد الجنـــائي وصـــدر الفعـــل علـــى وجـــه 

ثــــرت عــــن أصــــحاب هــــذا القــــول التعــــدي والعــــدوان ولقــــد أُ 
: اآلتي

مــن منـــع فـــضل مائـــه (: جــاء فـــي حاشـــیة الدســـوقي
یسقهیموت إن لمبأنه ال یحل له منعه وانه مسافرا عالما
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. )٥١()قتل به وان لم یل قتله
وعـــن األشـــعث عـــن الحـــسن أن رجـــال اســـتقى علـــى 
بــاب قــوم فــأبوا أن یــسقوه فأدركــه العطــش فمــات فــضمنهم 

. )٥٢(عمر الدیة
القتـــل بـــالترك )٥٤(والحنابلـــة، )٥٣(وقـــد عـــد الـــشافعیة

ــه  قتــل عمــد موجــب للقــصاص إذا مــضت مــدة یمــوت مثل
جوعــا أو عطــشا؛ وتعــذر علیــه الطلــب لظهــور فیهــا غالبــا 

ن اهللا تعــالى أجــرى العــادة بــالموت ألقــصد اإلهــالك بــه؛
فـــإذا تعمـــده اإلنـــسان فقـــد تعمـــد القتـــل ففیـــه القـــود ، عندئـــذ

. لظهور قصد اإلهالك بذلك
كـــل مـــن رأى إنـــسانا : قـــال ابـــن قدامـــه مـــن الحنابلـــة

یلزمــه فــي مهلكــة فلــم ینجــه منهــا مــع قدرتــه علــى ذلــك لــم
ضـمانه وقـد أسـاء، وقـال أبـو الخطـاب قیـاس المـسألة األولــى 
وجـوب ضــمانه ألنــه لــم ینجــه مــن الهــالك مــع إمكانــه فیــضمنه 

. )٥٥()كما لو منعه الطعام والشراب
وبیقــین یــدري كــل مــسلم : وقــال ابــن جــزم الظــاهري

فــي العــالم أن مــن ســقاه مــسلم وهــو قــادر علــى أن یــسقیه 
نــه قــد اعتــدى إمــات عطــشا فإلــى إنفتعمــد أن ال یــسقیه

ذا اعتــدى فواجــب  ٕ علیــه بــال خــالف مــن أحــد مــن األمــة وا
بــنص القــران أن یعتــدي بمثــل مــا اعتــدى بــه فــصح قولنــا 

. )٥٦(بیقین ال أشكال فیه
إن مــن حــبس آخــر ومنــع : وقــال أصــحاب هــذا الــرأي

عنــه الطعــام والــشراب حتــى مــات، قاصــدا إحــداث هــذا النتیجــة
. یعد قتل عمد ویقتل به) الموت(

أي یعـد قتـل عمـد حبـسه : السادس: )في اإلنصاف
ومنعــه الطعــام والــشراب حتــى مــات جوعــا أو عطــشا فــي 

. )٥٧()مدة یموت في مثلها غالبا
فلــو حبـــسه ومنعــه الطعـــام : وقــال البهــوتي الحنبلـــي

أو الــــشراب أو ، أو أحــــدهما أي الطعــــام وحــــده، والــــشراب
الـشتاء أو فـي اللیـالي البـاردة حتـى مـات منعه الدفء فـي

جوعـا أو عطـشا، أو بـردا أو فـي مـدة یمـوت فـي مثلهـا غالبــا
. )٥٨()بشرط أن یتعذر علیه الطلب فعمد

ذا حــبس ولــم یــصل إلیــه الطعــام: وقــال الــشافعي ٕ وا
وال الـــشراب أیامـــا حتـــى مـــات أو حبـــسه فـــي موضـــع وان لـــم 

مـن مثلهـا مـدة األغلـب یطین علیه ومنعه الطعام أو الشراب 
. )٥٩(انه یقتله فمات قتل به
غلـــق بابـــا علیـــه أولـــو حبـــسه كـــأن : وفـــي فـــتح المعـــین

ومنعـه الطعـام والــشراب أو أحـدهما والطلـب لــذلك حتـى مــات 
ـــا  ـــه فیهـــا غالب ـــإن مـــضت مـــدة یمـــوت مثل جوعـــا أو عطـــشا ف

. )٦٠(جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد اإلهالك به
وال أهمیــة بكــون الوســیلة: (یوســف علــيیقــول أســتاذنا

، كما لو كانـت إیجابیـةفهي، التي لجأ ألیها الجاني سلبیة
وهـــذا ممـــا ، ن النتیجـــة واحـــدة وهـــي قتـــل المجنـــي علیـــهأل

. )٦١()یقتل غالبا
هــذا القــول أن القتــل بــالترك بومــع اعتبــار أصــحا

یمـوت فـي قتل عمد اال أنهم فصلوا القـول فـي المـدة التـي
لها اإلنسان غالبـا إذا منـع عنـه الطعـام والـشراب أو العـالج مث

غالبـا وتفـصیل أن تمضي مدة یموت مثله : أو التدفئة وقالوا
: ذلك اآلتي

ــى ــة األول إذا حــبس هــذا الــشخص ومنــع عنــه الطعــام :الحال
والـــشراب أو العـــالج أو التدفئـــة أو الهـــواء أو ممـــا ال بـــد منـــه 

ة یمــــوت مثلــــه عــــادة فــــإن لقیــــام الجــــسم واســــتمرار الحیــــاة مــــد
ــــف  ــــود وهــــذه المــــدة تختل الجــــاني یعــــد قاتــــل عمــــد وعلیــــه الق
بـــــاختالف حـــــال المحبـــــوس قـــــوة وضـــــعفا واخـــــتالف الزمـــــان 
ــــل  والمكــــان فــــإن عطــــشه فــــي الحــــر مــــات فــــي الزمــــان القلی
وعكسه في البرد وكذلك الناس تختلـف فـي مقاومـة الجـوع أو 

ي مثلهــا تحمــل العطــش أو البــرد أو الــدواء فــي مــدة یمــوت فــ
. )٦٢()غالبا بشرط أن یتعذر علیه الطلب فتعمد

ولــو حبــسه ومنعــه الطعــام: (جــاء فــي منهــاج الطــالبین
والــشراب والطلــب حتــى مــات فــإن مــضت مــدة یمــوت مثلــه

. )٦٣()فیها غالبا جوعا أو عطشا فعمد
اذا كانــت مــدة وجیــزة ال یمــوت بمثلهــا غالبــا، : الحالــة الثانیــة

شـبه العمـد ه عمـد وعلیـه مـا علـى القاتـل فمـات فیعـد قتـل شـب
. وال یقاد صاحبه

وان كانــت المــدة ال یمــوت فیهــا : (جــاء فــي الكــافي
. )٦٤()غالبا فهو شبه عمد

ن مــات فــي مــدة األغلــب انــه یعــیش مــن مثلهــا ففیهــاإ و 
.العقل وال قود
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أحكــام هــذه المــسألة)٦٥(وقــد فــصل المــاوردي الــشافعي
ذا حبس في بیت وطین علیـه حتـى مـات فهـذا وذكر انه إ

: على ضربین
أن یمكنــه مــن الطعــام والــشراب، وال یمنعــه منهمــا، : أحــدهما

فال قود علیه وال دیة، سواء أكـان المحبـوس كبیـرا أم صـغیرا، 
والـشرب فیلزمـه ما لم یكن طفال ال یهتدي بنفسه إلـى األكـل 

. فیه القود
ام والــشراب فــال یخلــوأن یمنعــه فــي حبــسه مــن الطعــ:الثــاني

: من أربعة أقسام
أن تطول مدة حبسه حتى ال یعـیش فـي مثلهـا حتـى )١

ـــإ و ، ولـــیس ألقلــه حـــد، بغیــر طعـــام وال شــراب ه دّ ن َح
، الطب باثنتین وسبعین سـاعة متـصلة اللیـل والنهـار

لمــــا روي أن عبـــــد اهللا أبـــــن الزبیــــر واصـــــل الـــــصیام 
فـان مــات مـع طــول ...سـبعة عـشر یومــا ثـم افطــر

. قتل عمدألنه، وجب فیه القود، مدةال
أن تقــصر مــدة الحــبس عــن مــوت مثلــه بغیــر طعــام )٢

ن اهللا تعـــالى أل؛وال شـــراب كـــالیوم الواحـــد ومـــا دونـــه
ولــو كـــان قــاتال مـــا ، قــد أوجــب إمـــساكه فــي الـــصوم

. فهذا ال قود فیه وال دیة؛ أوجبه
أن تكـــون مـــدة یجـــوز أن یمـــوت فـــي مثلهـــا ویعـــیش فـــال)٣

.نه عمد الخطأوفیه الدیة أل، دوَ قَ 
أن یكــون فــي مــدة یمــوت فــي مثلهــا الــصغیر والمــریض، )٤

فیراعــــى حــــال وال یمــــوت فــــي مثلهــــا الكبیــــر والــــصحیح 
فـــإن كـــان صـــغیرا أو مریـــضا وجـــب فیـــه ، المحبـــوس

د، وان كان كبیرا صحیحا لم یجـب، وهكـذا الحكـم لـو وَ القَ 
الـــــــشراب دون منعـــــــه الطعـــــــام دون الـــــــشراب أو منعـــــــه 

.)٦٦(الطعام
والحكــم نفــسه عنــد ابــن حــزم لمــن امتنــع عــن إطعــام 
جائع مـشرف علـى الهـالك إذا مـات مـن الجـوع أو إكـساء 
شخص عار یهدده البرد بـالموت إن مـات مـن البـرد وكـذا 
األمر لمن یدع سبعا یفترس إنسانا وهـو یقـدر علـى منعـه 

وهـــم قــادرون علـــى إنقـــاذه -الــسبع–ولكـــن لــو تركـــوه (منــه 
. )٦٧()عمدفهم قتلة

لـقتأن القتل بالترك ومع اعتبار جمهور الفقهاء

: اآلتيعمد موجب للقصاص إال أنهم اشترطوا
أن یقصد التارك شرطا القتل فإذا كـان قـصد التـارك -١

.عدم إحداث النتیجة فال یقاد به
أن تكــون المــدة التــي یمنــع فیهــا المجنــي علیــه كافیــة -٢

أو شــرابا أو دفئــا إلحــداث القتــل ســواء أكــان طعامــا
. ءهواأو عالجا أو 

أن ال یمكن المجنـي علیـه مـن الخـالص ممـا هـو فیـه -٣
أما إذا كان المجنـي علیـه یـستطیع الخـالص ممـا هـو 

أو باســتطاعته... بــه كــأن یكــون هنــاك طعــام أو شــراب
الحــصول علیــه لكــن لــم یبــذل جهــدا مــع إمكانیــة ذلــك 

نمـــاأو رفـــض أن یطلبـــه مـــن غیـــره فـــال یعـــد قتـــل عمـــد ٕ وا
. یعد المجني علیه قاتال لنفسه وال شيء على التارك

أن یكــون الجــاني متعــدیا فــي امتناعــه عــن تقــدیم مــا -٤
مما كان سببا إلـى موتـه ، كان یحتاجه المجني علیه

بــسبب هــذا االمتنــاع بــشرط أن ال یتخلــل بــین االمتنــاع
فـإن لـم یكـن ، سبب جدید یـصح إضـافة النتیجـة إلیـه

. ون قاتال عمدامتعدیا فإنه ال یك

: أصحاب هذا القول باآلتيوقد استدل
ــــوَى وََال : قولــــه تعــــالى) ١ ــــرِّ وَالتَّْق ب ــــى اْل َل ُنوْا َع ــــاوَ َتَع وَ

یُد  ــِد ــَه َش ــَه ِإنَّ الّل وَانِ وَاتَُّقــوْا الّل ــْد ــمِ وَاْلُع ْث ــى اإلِ َل ُنوْا َع ــاوَ َتَع
َقابِ  .]٢: المائدة[اْلِع

اده المـؤمنین بالمعاونـة یـأمر اهللا عبـ: قال ابـن كثیـر
واإلثـم هـو ، وهو البر وتـرك المنكـرات، على فعل الخیرات

تــرك مــا أمــر اهللا بفعلــه والعــدوان مجــاوزة مــا حــد اهللا فــي 
. )٦٨(دینكم

ال یعــن بعــضكم بعــضا علــى اإلثــم تــرك: قــال الطبــري
. )٦٩(ما أمركم اهللا بفعله

لـــو تلـــف شـــيء بـــسبب ذلــــك : وفـــي أضـــواء البیـــان
لــضمن المــانع كمــا قــالوا فــي االمتنــاع فــي بعــض الــصور 
هــل هــو فعــل أو تــرك مثــل مــن كــان عنــده خــیط واحتــیج 

یعـد تـرك ألیه في خیاطة في إنـسان أو قطعـه فمـات فهـل
إعطــاء الخــیط مجــرد تــرك ال یؤاخــذ علیــه أو یعتبــر فعــال 
ألنه یتسبب عنـه مـوت إنـسان ومثلـه منـع الـدلو لیـروي أو 
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هـــو والـــصحیح أن التـــرك فـــي مثـــل یـــسقى ابلـــه أو یـــشرب 
هـــذه الحالـــة یؤاخـــذ علیـــه مؤاخـــذة الفعـــل ویـــدل علـــى ذلـــك 

: شواهد االستعمال العربي الصحیح في بناء المسجد
لـیعما والنبيـقعدننـلئ

لل ـالمضلـالعممناكـلذل
. )٧٠(فسمى القعود عن العمل عمال مضلل

یــة الــسابقة یكــون فــي كمــا أن التعــاون الــوارد فــي اآل
فعـــل الخیـــرات وتـــرك المنكـــرات، والحـــث علـــى كـــل مـــا یقربنـــا 

مـن قبیـل ألنـه فالقتل بـالترك یبعـدنا عـن اهللا إلى اهللا 
. )٧١(مرنا اهللا باجتنابهاأفعل المنكرات التي 

ـــــرَامِ : قولـــــه تعـــــالى) ٢ رِ اْلَح ـــــشَّْه ـــــرَاُم ِبال رُ اْلَح ـــــشَّْه ال
ــ اصٌ َفَم ــصَ ــاتُ ِق رَُم ــِه وَاْلُح َلْی وْا َع ــُد َت ْم َفاعْ ُك ــْی َل ى َع ــَد َت نِ اعْ

ـَع  ـوْا َأنَّ الّلـَه َم َلُم ْم وَاتَُّقـوْا الّلـَه وَاعْ ُك َلـْی ى َع تَـَد ا اعْ ْثلِ َم ِم ِب
تَِّقینَ  . ]١٩٤: البقرة[اْلُم

ـــة المعتـــدي ألنـــه : قـــال الـــسعدي ـــة فـــي مقابل مـــاالمماثل
خــصر إذاحــدهاعلــىتقــفال- الغالــبفــي- النفــوسكانــت
تقـــواه، بلـــزومتعـــالىالتـــشفي، أمـــرلطلبهـــاالمعاقبـــةفـــيلهـــا
. )٧٢(تجاوزهاحدوده، وعدمعندالوقوفهيالتي

ــــشراب: قــــال الــــشیرازي فــــإذا حبــــسه ومنعــــه الطعــــام وال
ُتْم : فمــات فللــولي أن یقــضي منــه لقولــه تعــالى ــاَقْب وَإِنْ َع

َلــئِ  ــِه وَ ُتم ِب ْب ــوِق ــا ُع ْثــلِ َم ِم ُبوْا ِب ــاِق ــرٌ َفَع ْی ــوَ َخ ُتْم َلُه ــَبرْ ن صَ
اِبرینَ  . )٧٣(]النحل: ١٢٦[لِّلصَّ

ــول الثــاني إلــى عــدم اعتبــار ، )٧٤(ذهــب أبــو حنیفــة: الق
ـــالجوع أو  ـــتال عمـــد ألن الهـــالك حـــصل ب ـــالترك ق الفعـــل ب

وال ال بـالحبس ... العطش أو البرد أو الغرق أو اإلحـراق
أو صــنع ألحــد فــي الجــوع والعطــش فــال شــيء علــى التــارك

. لحابسا
مــــن الحنفیــــة یریــــان )٧٥(ومحمــــد، لكــــن أبــــا یوســــف

الفعـل قتــل شــبه عمــد ألنـه ال بقــاء لآلدمــي إال باألكــل والــشرب 
الجـوع والعطـش والدفء إذا تطلب ذلك، فـالمنع عنـد اسـتیالء 

لكــن قتلــه حــصل بالتــسبب ، والبــرد علیــه یكــون إهالكــًا لــه
قرر عند وال یقتص منه في هذا النوع من القتل كما هو م

. أبي حنیفة
ومع اعتبار الحنفیة أنه لیس قتل عمد إال أن الممتنع

یعاقــب بالعقوبــة التعزیریــة إذا ثبــت تعمــده فــضًال عــن أنــه 
مـن لـوازم ... ألن الطعـام والـشراب والـدفء والعـالج؛آثم

وتتوقـــف علیهـــا حیاتـــه فمـــن منعـــه إیاهـــا أهلكـــه ، اإلنـــسان
فــألن الحــبس ؛ل القتــل عمــدوكونهمــا لــم یعتبــرا فعــ، بمنعــه

ن كــان فــي ذاتــه  ٕ فـي تقــدیرهما لــیس وســیلة معـدة للمــوت وا
وســــیلة قاتلــــٌة غالبــــًا ففــــي هــــذه الحالــــة تجــــب الدیــــة علــــى 

جــاء . )٧٦(العاقلــة؛ ألن حبــسه هــو الــذي تــسبب فــي هــالك
ولـو ادخلـه بیتـا لـم یـضمن شـیئا وقـاال(: رفي الدر المختـا

. )٧٧()تجب الدیة
والظــاهر مــن تتبــع أمثلــة (: در عــودةیقــول عبــد القــا

الفقهـــــاء أن الممتنـــــع ال یعتبـــــر مـــــسئوًال عـــــن كـــــل جریمـــــة 
وأنــه یــسأل فقــط حیــث یجــب علیــه ، ترتبــت علــى امتناعــه

ومــع ذلــك فهنــاك خــالف علــى ، شــرعًا أو عرفــًا أال یمتنــع
ومـــن الطبیعـــي أن یكـــون هـــذا ، مـــا یوجبـــه الـــشرع والعـــرف

.)٧٨()الخالف ما دامت وجهات النظر مختلفة
فــي حــدود اطالعــي أدلــة نقلیــة ألصــحاب ولــم أجــد

. هذا القول

: الرأي الراجح
أو باالمتنــاع ، الـذي یبـدو أن المـوت الناشـئ بـالترك

یــستوجب القــصاص فیمــا إذا كــان التخلــي عمــدٍ یعــد قتــلَ 
عن السلبیة المتوقف علیه عدم حـصول المـوت واجبـا شـرعیا 

أو عرفیـا، قانونیـابـا شـرعیا، أو على اإلنسان، فـإذا كـان واج
وامتنع التارك عن هذا الواجب أو قـصر بـهعلى اإلنسان

الهـالك فیمتنـع یلزمه بأداء عمـل إیجـابي یحـول دون وقـوع 
إرادیــا یعــد قتــل عمــد؛ كــاألم التــي تمتنــع عــن إرضــاع طفلهــا 

تـوافر لهـا القـصد الجنـائي مع القدرة على ذلك تعد قاتلـة إذا 
ــــى إحــــداث هــــذه ال وكــــذلك القابلــــة أو الطبیبــــة ، نتیجــــةعل

فــإن واجبهــا الممتنعــة عــن ربــط الحبــل الــسري بعــد الــوالدة 
یلزمها بـالربط، فـان امتنعـت قـصدًا عـن الـربط ومـات المولـود 
مـــن النـــزف كانـــت قاتلـــة متعمـــدة وعلیهـــا القـــصاص، وكـــذلك 

إعطــاء العــالج للمــریض إلــى أن الطبیــب الــذي یمتنــع عــن
، إذا تــوافر القـــصد الجنـــائي عنـــدهیمــوت ُیعـــد قـــاتًال عمـــدًا 

فـإن امتنـع ، وكذلك الجراح المكلـف بـإجراء عملیـة جراحیـة
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عمـــــدًا عـــــن إجـــــراء العملیـــــة أو إتمامهـــــا ومـــــات المـــــریض 
وكــــذلك ، بــــسبب هــــذا المــــرض كــــان قــــاتًال یــــستحق القــــود

األمر في تـرك المحبـوس إلـى أن یمـوت جوعـًا أو عطـشًا 
ر القــصد الجنــائي أو بــردًا كــل ذلــك ُیوجــب القــود إذا تــواف

. عند الفاعل
ومــع قولنــا بوجــوب القــصاص علــى الممتنــع ینبغــي 

: أن تتوافر في التارك اآلتي
فــإذا كــان ، أن یكــون قــادرًا علــى الحیلولــة دون الفعــل-١

غیــر قــادر علــى التــدخل بفعــل إیجــابي كاإلنقــاذ مــثًال فــإذا 
ــــسأل عــــن أنقــــذ غیــــره بفعــــل إیجــــابي هلــــك الجمیــــع فــــال ًی

، ناعــه عــن أداء هــذا االلتــزام ألنــه ال تكلیــف بمــستحیلامت
ـــإذا  ـــاء شخـــصا یحتـــرق؛ ف ـــشاهد عامـــل اإلطف ومثالـــه أن ُی

أو كمـــن ُیـــشاهد شخـــصًا یمـــوت ، أقتـــرب منـــه احتـــرق هـــو
ولیس بوسـعه أن ، فلم ینقذه ألنه ال ُیحسن السباحة، غرقاً 

ــــه مــــا یــــستعین بــــه أو ُیخلــــص إنــــسان مــــن ســــبع ، ُیقــــدم ل
. أن ُیخلصه افترسهما السبع جمیعاً فإذا أراد، مفترس

فـــإذا لـــم یكـــن للممتنـــع واجـــب شـــرعي أو قـــانوني أو 
عرفـي یوجــب علیــه التــدخل للحیلولـة دون وقــوع القتــل فــال 

أما إذا توافر لدیـه القـصد الجنـائي ، ُیسأل عن ذلك قضاء
ولـــم نـــستطع إثباتـــه ولـــم یقـــر هـــو فیتـــرك أمـــره إلـــى عـــالم 

. الغیوب
إن الممتنــع ُیعــد قاتــل عمــد وعلیــه القــصاص ومــع قولنــا -٢

إذا تــوافر لدیــه القــصد الجنــائي وامتنــع عــن التــدخل بفعــل 
إیجــابي شـــریطة أن تتـــوافر العالقـــة الـــسببیة بـــین االمتنـــاع 

فـــي أي ینبغـــي أن یكـــون االمتنـــاع هـــو الـــسبب، والنتیجـــة
فـإذا ، إحداث الوفاة وفـق الـسیر العـادي والطبیعـي لألمـور

أدى إلــى حــدوث النتیجــة، واقتــصر دور تــوافر عامــل آخــر 
النتیجــة االمتنــاع علــى جعــل الــسبب أكثــر مالءمــة لتحقیــق

ـــسأل فـــإن عالقـــة الـــسببیة بـــین االمتنـــاع والنتیجـــة تنتفـــي وال ُی
. )٧٩(الممتنع

ومثالـــــه أن یطعـــــن شـــــخص شخـــــصًا آخـــــر فیهمـــــل 
المطعــون التــداوي أو یخطــئ الطبیــب فــي العــالج فیمــوت 

أو ، فیـه مـرض سـاكن كمـرض القلـبأو یكـون، المطعون
ـــسكر فیحركـــه الطعـــن فیـــسببان ســـویًة ... أو الـــضغط، ال

وأحیانـًا تتعـدد األسـباب ولكـن یقطـع بعـضها بعـضًا ، موته
كأن یطعـن الجـاني المجنـي علیـه طعنـًة ممیتـة ولكـن قبـل 

. الناریة فیموتأن یموت یطلق علیه آخر العیارات
لـشخص غالبـًا وهـذه أن تكون مـدة المنـع كافیـة لقتـل ا-٣

المـــدة تختلـــف بـــاختالف الزمـــان والظـــروف المحیطـــة بـــه 
فمـثًال تـرك اإلنـسان بـال طعــام أو ، وكـذلك اخـتالف الفعـل

شـــــراب تختلـــــف عـــــن تـــــرك ربـــــط الحبـــــل الـــــسري وكـــــذلك 
. واإلغراقاإلحراق

ال ُیعــد إن مــن یتتبــع أمثلــة الفقهــاء حــول القتــل بــالترك
نمــا الممتنــع مــسئوًال عــن كــل جریمــ ٕ ة ترتبــت علــى امتناعــه، وا

أو قانونــًا أو عرفــًا وًال إذا وجــب علیــه العمــل شــرعًا ؤ ُیعــد مــس
. )٨٠(أن ُیقاد بهما

إن مــن یتجــرد: یقــول األســتاذ نظــام الــدین عبــد الحمیــد
وینقطــع ، مـن اإلحـساس اإلنـساني ویهـون لدیـه بنـو جنـسه

فیــــرى جائعــــًا علــــى هاویـــــة ، لدیــــه كــــل الــــروابط األخویـــــة
الجــوع ثـــم ال یتحــرك لدیـــه الــشعور اإلنـــساني الك مـــنالهــ

لیحملــه علــى اإلغاثــة وهــو قــادر علــى ذلــك، إنــسان ال یــستحق
وال ُیـالم كثیـرًا مـن یـرى إهـدار أدمیتـه ونبـذه مـن ، االحترام

. )٨١(حظیرة اإلنسانیة

:
: توصل البحث إلى نتائج عدة أهمها

ــــرّاءاإلســــالمیة للــــشریعة) ١ مــــا لكــــلوحلــــولأحكــــام الَغ
عــصر یـستجد فــي حیــاة اإلنــسان مـن مــسائل فــي كــل 

ینفــع عبــاده وهــو الــرحیم بهــم بمــاأعلــمفــاهللامــصر و 
ـا : من األم بولیدها یقول عز مـن قائـلوأرحم ـا َأیَُّه َی

ــلِ ِإالَّ َأن  ْم ِباْلَباطِ ــَنُك ْی ْم َب ــوَاَلُك ُلوْا َأْم ــْأُك ــوْا َال َت ُن ینَ آَم الَّــِذ
ارَةً  ْم ِإنَّ َتُكونَ ِتَج ُك ُتُلـوْا َأنُفـَس ْم وََال تَْق ـنُك َاضٍ مِّ ـن تَـر َع

ا یًم ْم رَِح انَ ِبُك . ]٢٩: النساء[الّلَه َك
عــــدم فعــــل المقـــدور علیــــه، أو بــــذل مــــا : القتـــل بــــالترك) ٢

.إنسانیستحقه الشيء من اهتمام، ترتب علیه هالك 
القیــامواجــب مكلــف عمــالالتــركبئیعــد المــوت الناشــ)٣

قاتــل التــاركویعــدالجنائیــة ةمــسئولیالإلــىیــابــه داع
بعضإلیهذهب خالفا لماالفقهاءعمد عند جمهور
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. الفقهاء
اثبــت البحــث أن القتــل یحــصل بــصور وأشــكال عــدة )٤

فقــد یحــصل بالمباشــرة وقــد یحــدث بــالترك وقــد یحــصل
. بغیر ذلك

یعـد القتـل باالمتنـاع قتــل عمـد إذا كـان هنـاك واجــب )٥
رم الممتنــــع بالــــشروط شــــرعي أو قــــانوني أو عرفــــي یجــــ

ویترتـب علیـه مـا المشار إلیها ویعد الممتنع قاتـل عمـد 
.على القاتل العمد

إن دیننــا الحنیــف حــرم االعتــداء علــى الــنفس اإلنــسانیة)٦
بــدون حــق وجعــل االعتــداء علیهــا اعتــداء علــى حــق 
اإلنسان في الحیاة وهـو حـق منحـه اهللا لإلنـسان فـال 

. بحقال إیحق آلخر أن ینزعه هذا الحق 
والحمد هللا رب العالمین

:

ــــصحاحالــــرازي، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر، ) ١( ــــار ال ، ١، طمخت
. ٢٥٨، دار عمار، عمان، ص١٩٩٦

، لـسان العـربابن منظور، جمـال الـدین محمـد األفریقـي، ) ٢(
. ٤٥٧، ص١١دار صادر، بیروت، ج

). ٢/٦٩(، روح المعانياآللوسي، ) ٣(
، دار الكتــــــب التعریفــــــاتالجرجــــــاني، أحمــــــد بــــــن علــــــي، ) ٤(

. ١٧٣بیروت، صالعلمیة،
، الـدقائقكنـزشـرحالرائـقلبحـرا، الـدینزیـن، نجـیمابـن) ٥(

. )٨/٣٢٦(: بیروت، المعرفةدار
، المطبعــةتكملــه البحــر الرائــقالطــوري، محمــد بــن حــسین، ) ٦(

.)٨/٣٢٧(العلمیة 
). ٢/٤٥٤(: عرفةابنحدودرحش) ٧(
، الفكــردار، المحتــاجمغنــي، الخطیــبمحمــد، الــشربیني) ٨(

). ٤/٤(: بیروت
علــــىالزركــــشيشــــرح، اهللاعبــــدبــــنمحمــــدالزركــــشي، ) ٩(

الكتـبدار، خلیـلالمـنعمعبـد: تحقیـق، الخرقيمختصر
). ٣/٢٧(: بیروت، م٢٠٠٢، العلمیة

، مطبعـة النقـاء، بغـداد، شرح المعلقات الـسبعالزوزنـي، ) ١٠(
)٢٢ .(

ءاـالفقهقسم بعض) الثالثي(جانب هذا التقسیم والى) ١١(

عـــدة فقـــسمه المالكیـــة والظاهریـــة إلـــى أقـــسامالقتـــل إلـــى 
ابــن ؛)٦/٣٠٨(المدونــة : ینظــر-عمــد وخطــأ: قــسمین

نیـــل االوطـــار؛ الـــشوكاني، )١٠/٤١٦(المحلـــى، حـــزم
)٧/١٦٨( .

وقــسمه بعــض الحنفیــة وأبــي الخطــاب مــن الحنابلــة إلــى 
عمــد، شــبه عمــد، خطــأ جــار مجــرى : هــيأربعــةأقــسام
الــشرح؛ )٢٣٤، ٧/٢٣٣(الــصنائعبــدائع: ینظــر. الخطــأ
ــر ــي؛)٢/٦١٦(األنهــرمجمــع ؛)٩/٣١٩(الكبی المغن

اصـالجــــــــــــصوزاد. )٩/٣٣١(اإلنــــــــــــصاف؛)٨/٢٠٧(
-القـرآنإحكـام: ینظـر. قسمًا خامسًا هو القتل بالتـسبب

ـــــــائق؛ الزیلعـــــــي، )٢/٢٢٣(الجـــــــصاص ـــــــین الحق تبی
التــــشریع عـــودة، ؛)٨/٢٨٧(البحـــر الرائـــق؛)٦/٩٧(

. )٢/٧(، الجنائي
). ١٧٣(، لتعریفاتالجرجاني، ا: ینظر) ١٢(
: ، تحقیــقصــحیح البخــاري، إســماعیلبــنمحمــدالبخــاري، )١٣(

ـــــــرمحمـــــــد /٧(،ه١٤٢٢، ١، طالنجـــــــاةطـــــــوقدار، زهی
، صـحیح مـسلم؛ مسلم بـن الحجـاج، )٢٧٦٦: ح١٦٢
: بیـــــروتالجدیـــــدةاألفـــــاقدار+ بیـــــروتالجیـــــلدار

). ٢٧٢: ح١/٦٤(
. )٢/٩٢(عودة ، الجنائيالتشریع ) ١٤(
. )٢/٩٤(عودة ، التشریع الجنائي) ١٥(
نصب ، الزیلعي؛))٤/١٨٤(سنن أبي داودأبو داود، ) ١٦(

إسناده: األرنؤوطشعیبقال. )٤/٢٥٦(-الرایة
–الرسالةمؤسسة، حبانابنصحیح: ینظرصحیح، 

: األرنؤوطشعیب: تحقیق، ١٩٩٣، ٢طبیروت
١٣/٣٦٤ .

). ٦٥-٢٦/٦٤(السرخسي ، وطالمبس: ینظر) ١٧(
. )٢/٩٤(عودة، التشریع الجنائي) ١٨(
موانــع المــسؤولیة الجنائیــة فــي ، مــصطفى الزلمــي. د)١٩(

مكتـــب ،١ط، الـــشریعة والتـــشریعات الجزائیـــة العربیـــة
. ١٩٩٨،بغداد،القبطان

ـــــنمحمـــــدالبخـــــاري، )٢٠( ، صـــــحیح البخـــــاري، إســـــماعیلب
دار: الناشــر، الناصــرناصــربــنزهیــرمحمــد: تحقیــق
؛ ٢٧٦٦ح،٧/١٦٢، ه١٤٢٢ى، ١، طالنجـــــاةطـــــوق

،بیــروتالجیـلدار، صــحیح مـسلممـسلم بـن الحجـاج، 
). ٢٧٢: ح١/٦٤(: بیروتالجدیدةاألفاقدار
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 ١٤٣

ـــنمـــسند، شـــیبةأبـــيبـــنا) ٢١( ـــياب بـــنعـــادل: تحقیـــق، أب
،الـــوطندار، المزیـــديفریـــدبـــنأحمـــدوالعـــزازيیوســـف
، ابــــــن حجــــــر، )٢٤٤ح،١/١٦٩(: الریــــــاض، م١٩٩٧

مـسلم النووي، ، )١٢/٢٠١(فتح الباري بشرح البخاري
. )١١/٦٩(بشرح النووي

). ٢/١٩١(: صحیح البخاريالبخاري، ) ٢٢(
البـــدائع، الكاســاني، ). ٢٧/٧٤(، المبـــسوط، السرخــسي) ٢٣(

. ١٤/٣٨٩، الكبــرىالمدونــةمالــك بــن أنــس، . ٢٣٤)/٧(
ــه، طیعــيالمنجیــب محمــد. ٣/١٩٧، األمالــشافعي،  تكمل
. ٨/٢٣٣، المغنيابن قدامة، . ١٧/١٨٧المجموع، 

، الــــــرازي، )١٠/٤٠٥(، لــــــسان العــــــربابـــــن منظــــــور، ) ٢٤(
). ٤٥(مختار الصحاح

، جامعــة أم غریــب الحــدیثحمــد بــن حجــر، أالخطــابي، ) ٢٥(
إبــــراهیم العزبــــاوي،: م تحقیــــق١٤٠٢القــــرى، مكــــة المكرمــــة، 

)٢/٣٤٢ .(
). ١٠٨(، التعریفاتالجرجاني، ) ٢٦(
، الــــــرازي، )١١/٧١٠(، لــــــسان العــــــربابـــــن منظــــــور، ) ٢٧(

). ٣٤٠(، مختار الصحاح
، ١، طمعجـــم لغـــة الفقهـــاءقلععــه جـــي، محمـــد رواس، )٢٨(

. ، دار النفائس، بیروت١٩٩٦
). . ١٠/٢٢٩(، لسان العربابن منظور، ) ٢٩(
،الموســـــوعة الفقهیـــــةوزارة الــــشؤون اإلســـــالمیة الكویتیـــــة، ) ٣٠(

). . ١١/١٩٨(، ١٩٨٨، ٢ذات السالسل، طمطبعة 
). ١٠٥(، معجم لغة الفقهاءقلعه جي، محمد رواس، ) ٣١(
ــار ، الــرازي، )٢/١٦٤(لــسان العــربابــن منظــور، ) ٣٢( مخت

). ١٥٥(، الصحاح
). ٤٨(، معجم لغة الفقهاءقلعه جي، محمد رواس، ) ٣٣(
). ١٤٥(، مختار الصحاحالرازي، ) ٣٤(
). ٧/٢٤٠(نهایة المحتاج) ٣٥(
، ١٩٩٣، ١، طغیـــــث، االشـــــتراك الجنـــــائيالفـــــاخري، ) ٣٦(

. بنغازي
جــواهر الكــالم فــي شــرح اآلبــي، صــالح عبــد الــسمیع، ) ٣٧(

) ٢، مطبعة البابي الحلبي، مصر، طشرائع اإلسالم
ـات، القـــسم الخـــاصنجیــب حــسني، ) ٣٨( ،شـــرح قـــانون العقوبــ

. ١٣، ص١٩٩٥دار النهضة 
مـجرائالخاص قانون العقوباتالقسمحمد شوقي،أ) ٣٩(

. ٢١، دار النهضة ث االعتداء على األشخاص
مــا تــدعو الحاجــة إلیــه لرفــع الــضرر النــازل : لــضروریاتا) ٤٠(

ــــة بإحــــدى الــــضروریات الخمــــس، التعریفــــات،  معجــــم لغ
. ٢٥٥، محمد رواسي، وحامد صادق، صالفقهاء

، ٤، طنظریـة المقاصـد عنـد الـشاطبيأحمد الریـسوني، ) ٤١(
. ١٤٦بیروت ص ١٩٩٥

هـي مــا یقنـصر الیهــا للتوسـعة ورفــع الحــرج؛ : الحاجیــات) ٤٢(
إبــــــراهیم . دراســــــات فــــــي الفكــــــر العربــــــي اإلســــــالمي، د

. ١٤٠الكیالني، ص 
االخــــذ بمــــا یلیــــق باالنــــسان مــــن محاســــن : التحــــسینات) ٤٣(

العــادات ومــا تقتــضیه المــروءة ومكــارم االخــالق؛ المــصدر
. السابق

ــائي المقــارنمیــل، هاشــم ج. د) ٤٤( ،محاضــرات فــي الفقــه الجن
وما بعدها٥جامعة بغداد ص 

، تحقیـــق عبـــد اهللا دراز، دار المعرفـــة، لموافقـــاتالــشاطبي، ا) ٤٥(
. ٢٢، ٢/٢١بیروت 

جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل الطبـــري، محمـــد بـــن جریـــر، ) ٤٦(
) ٢/١٠٣(ه، ١٤٠٥، دار الفكر، بیروت، القران

، مطبــوع بهــامش حاشــیة الكبیــرالــشرححمــد، أالــدردیر، ) ٤٧(
بهـامش الحطـابالتاج واإلكلیـل، )٤/٢٤٢(الدسوقي، 

)٦/٢٤٠ .(
، نهایــة المحتــاج، الرملــي، )٢/١٧٦(المهــذب، الــشیرازي، ) ٤٨(

)٧/٢٣٩ .(
). ٨/٢٦٥(، المغنيابن قدامة، ) ٤٩(
، الفقـــه الجنـــائي، الجمیلـــي، )٢/٥٢٢(المحلـــىابــن حـــزم، ) ٥٠(

)٢٦٢(
ــل شــرح ، )٤/٢٤٢(الحاشــیة، الدســوقي، ) ٥١( ــاج واإلكلی الت

). ٦/٢٤٠(، لمختصر خلیل
، )٢٧٨٩٩، حـدیث، ٥/٤٥٢(، مصنف ابن أبـى شـیبة) ٥٢(

). ١٠/٥٢٢(، المحلىابن حزم، 
، نهایــة المحتــاج، الرملــي، )٢/٢٧٦(، المهــذبالــشیرازي، ) ٥٣(

)٧/٢٧ .(
ــي، ابــن قدامــة، ) ٥٤( ــاع، البهــوتي، )٧/١٤٣(المغن ، كــشاف القن

)٥/٥٩١ .(
). ٨/٣٣٢(المغني، ابن قدامة، ) ٥٥(
،الجدیدةاآلفاقدار،المحلى،حمدأابن حزم، علي بن ) ٥٦(
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 ١٤٤

). ١٠/٥٢٣(لجنة إحیاء التراث، : بیروت، تحقیق
ـــصافالمـــرداوي، ) ٥٧( الكـــافي ؛ ابـــن قدامـــة، )٩/٤٣٩(، اإلن

).٤/١٦(، المكتب اإلسالمي، بیروت، في فقه ابن حنبل
: ، تحقیــقكــشاف القنــاعنــصور بــن یــونس، البهــوتي، م) ٥٨(

). ٥/٥٠٨(ه، ١٤٠٢هالل هالل، دار الفكر، بیروت، 
دار المعرفـــة، بیـــروت،األم، الـــشافعي، محمـــد بـــن إدریـــس، ) ٥٩(

). ٦/٧(، ١٣٩٣، ٢ط
، دار الفكـــر، بیـــروت،فـــتح المعـــینالملیبـــاري، زیـــن الـــدین، ) ٦٠(

)٤/١١٢ .(
ادیـــة والـــشرعیة األركـــان الممحمـــود، یوســـف علـــي، . د) ٦١(

، دار الفكـــــر للنـــــشر والتوزیـــــع، لجریمـــــة القتـــــل العمـــــد
). ١/٣٥٣(م ١٩٨٢عمان، األردن، 

الفقـه الزحیلي، . ، د)٥/٥٠٨(، كشاف القناعالبهوتي، ) ٦٢(
). ٦/٢٥٦(، اإلسالمي وأدلته

، دار منهــــــاج الطــــــالبینالنـــــووي، یحیــــــى بــــــن شــــــرف، ) ٦٣(
). ١/١٢٢(المعرفة بیروت، 

). ١٦/ ٤(، الكافي، ابن قدامة) ٦٤(
ـــرالمـــاوردي، علـــي بـــن محمـــد، ) ٦٥( : ، تحقیـــقالحـــاوي الكبی

، ٤٠/ ١٢(، لبنـان، ١٩٩٤، ١علي محمد وآخـرون، ط
٤١ .(

ـــــة محمـــــود، یوســـــف علـــــي، . د: ینظـــــر) ٦٦( األركـــــان المادی
). ١/٣٥٨(والشرعیة لجریمة القتل العمد

). ٥٢٣/ ١٠(، لمحلىابن حزم، ا) ٦٧(
). ٢/٩(، یر القرآن العظیمتفسابن كثیر، ) ٦٨(
). ٦/٦٦(، جامع البیانالطبري، أبو جعفر، ) ٦٩(
م، ١٩٩٥، دار الفكـــر، بیـــروت، أضـــواء البیـــانالـــشنقیطي، ) ٧٠(

) ١٢٢، ٩/١٢١(مكتب البحوث والدراسات، : تحقیق
ــــسیرالــــصابوني، محمــــد علــــي، ) ٧١( ، دار ٢، طصــــفوة التف

)٣٠١ص(م ١٩٩٨الفكر، بیروت، 
الــرحمنالكــریمیــسیر، ناصــربــنالــرحمنعبــدالــسعدي، ) ٧٢(

معـالبناالرحمنعبد: ، تحقیقالمنانكالمتفسیرفي
األولــــى: الطبعــــة، الرســــالةمؤســــسة: الناشــــر، اللویحــــق
). ١/٨٩(، م٢٠٠٠-ه١٤٢٠

). ٢/٧٦(، المهذبالشیرازي، ) ٧٣(
). ٧/٢٧٤(، بدائع الصنائعالكاساني، ) ٧٤(
). ٧/٢٧٤(، نائعبدائع الصالكاساني، ) ٧٥(

، دار الفكـــر، الفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــهالزحیلـــي، وهبـــة، ) ٧٦(
). ٢٥٦م٦(، ١٩٨٩، ٣ط

، رد المحتـار علـى الـدر المختـارابن عابدین، محمـد أمـین، ) ٧٧(
). ٦/٥٤٣(٢ه، ط١٣٨٦دار الفكر، بیروت، 

). ٢/٥٨(، الشریع الجنائيعودة، ) ٧٨(
دار نون العقوبـــات، شـــرح قـــافتـــوح، عبـــد اهللا الـــشاذلي، ) ٧٩(

). ١٥٤ص(م٢٠٠١المطبوعات الجامعة، 
یوســـف علـــي، . ، د)٢/٥٨(، التـــشریع الجنـــائيعـــودة، ) ٨٠(

ــــل العمــــد ــــشرعیة لجریمــــة القت ــــة وال ، األركــــان المادی
)١/٣٥٧ .(

جنایــة القتــل العمــد، دار الرســالة نظــام الــدین عبــد الحمیــد، ) ٨١(
). ١٢٠ص(، ١٩٧٥، بغداد، للطباعة
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