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هليما ثيي ًهرا ،ثهم أاها
بسم اهلل ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آلهه وصهح ه وسهلم تس ً

بعد ،أح تي في اهلل:

احترام اإلسالم لحق الحياة
الريب أن اإلسالم احترم حق الحياة ،واحترم اإلنسان ان حيث هو إنسهان ،أيًّها ثانهم الّتهه وأيًّها ثهان وعهعه ،فاإلسهالم

ديههن الحرههارة ،فيههه اهها فيههه اههن القههيم التههي يسههعد العههالم ب سههر إ ا س هار علههى تعاليمههه ،واههن لههب أح تههي فههي اهلل أن
اإلسالم على خالف اا يهُ َرَّوج له يحترم حق الحياة بالكلية ،لذلب قال اهلل س حانه:
ِ
هْ أَو فَس ٍ
هب َثتَْهنَها َعلَ لهى بَنِهي إِ ْسهرا ِيل أَنَّههُ َاهن قَهتَهل نَه ًْ ِ
هاد فِهي ْاف َْر ِ
هل النَّها َ َج ِم ًيعها
َج ِهل لَلِ َ
"ا ْن أ ْ
سها برَْيه ِر نَه ًْ ٍ ْ َ
َ ً
َ فَ َك َنَّ َمها قَهتَ َ
َ َ
َحيَا النَّا َ َج ِم ًيعا" الما دة.ٖٕ:
َحيَ َ
اها فَ َك َنَّ َما أ ْ
َوَا ْن أ ْ
وثذلب احترم اإلسالم حق الحياة حتى للحيوان فلما لدغم نملة ن يًّا ان افن ياء فإ ا به َح َّهر قريهة النمهل ،أوحهى اهلل
-س حانه وتعالى -إليه َه ّال ثانم نملةً واحدة.

عهها" صههحيم اسههلم .نهههى -صههلى اهلل عليههه
هروح غَ َر ً
وثههذلب قههال -صههلى اهلل عليههه وسههلم" :-ال تتخههذوا شههييًا فيههه اله ُ

عا ،فهال يسهعى اإلنسهان إنهه يتهدرب فهي الصهيد علهى شهيء فيهه الهروح لمجهرد
وسلم -أن يهُتَّ َخ َذ شيء اما فيه الروح غَ َر ً
التَّ َدرب بل ين ري أن يحترم حق الحياة ،وال ين رهي أن يهُ ْعتَه َدى علهى أح ٍهد ثا نًها َاهن ثهان إال بهالحق ،وإال بالرهواب التهي
يِ
صههم اههن خاللههها التعههايش واههن خاللههها تسههير الحيههاة علههى اههنه قههويم ،لكههن فههي الجانههب ااخههر هنهها أنهها إ ا بهههم
َ
يعتههدون علههى الحقههو  ،وإ ا بهههم يقعههون فههي جنايههات ،وإن لههم يُه ْر َدع هههءالء فسههيعييون فههي افرَ فسهها ًدا؛ لههذلب ن ههم
ِ ِ
هاَ َحيَ ههاةٌ يَهها أُولِ ههي ْافَلَْ ه ِ
صه ِ
هاب"
اإلس ههالم أحك ههام العقوب ههات له ههءالء بم هها ير ههمن للن هها حي ههاة ثريم ههة " َولَ ُك ه ْهم ف ههي الْق َ
ال قرة.ٔ٧١:

هل
واإلسههالم -أح تههي فههي اهلل -حههرَ علههى اس ه لة تع ههيم الحراههات ابته ً
هداء ،فقههال اهلل -س ه حانه وتعههالىَ " :-وَا هن يَه ْقتُه ْ
ِ
ا ْءِانًا اتَهعم ًدا فَجزا ُؤ ُ جهن ِ ِ
ِ
يما" النساء.١ٖ:
ب اللَّههُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َ
ُ
َع َّد لَهُ َع َذابًا َع ً
َّم َخال ًدا ف َيها َوغَر َ
ََ ََ ُ
ِ
ِ
الموبقات .قالوا :يا َ ِ
هحر،
وقال -صلى اهلل عليه وسلم" :-اجتن وا الس َع
رسول اهلل ،واا ههن قهال :الكهر ُ بهاهلل ،والس ُ
هذف المحص ه ِ
هنًْ الت ههي حههرم اهللُ إال بههالحق ،وأث ههل الربهها ،وأثههل ا ه ِ
هال اليته ِ
هل اله ِ
هنات
هوم الزح ه ِ  ،وقه ُ
هيم ،والتههولي ي ه َ
ّ
ُ
ُ
وقته ُ
ِ
ِ
الرافالت" صحيم ال خاري.
المءانات
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لزوال الدنيا أهو ُن على ِ
رجل ٍ
قتل ٍ
اهلل ِا ْن ِ
اسلم" صححه افل اني.
وقال -صلى اهلل عليه وسلمُ " :-
أبرض النا ِ إلى ِ
اهلل ثالثةٌ "..وتخيلهوا فِ ْعهل يكهون بهه اإلنسهان ِاهن أبرهض النها
وقال أي ً
را -صلى اهلل عليه وسلمُ " :-

إلى اهلل والعيا باهلل.
" ..الحد في ِ
الجاهليةَِّ ،
ِ
ب ِ
ِ
يق َد َاه" صحيم ال خاري.
دم اار ٍئ بري ِر ٍّ
الحرم ،وا ت ٍغ في
اإلسالم ُسنَّةَ
ٌ
حق ليُهر َ
ُ
واطل ُ
ي قههى اههن أبرههض النهها إلههى اهلل" :الحهد فههي الحه ِ
هرم" يعنههي إنسههان إ ا بههه يسههعى إلههى اعصههية اهلل -عههز وجههل -فههي هههذا
ٌ

كع فيه هلل -س حانه وتعالى.-
المكان الجليل الع يم الذي يهُتَّه َقى فيه اهلل ،ويُ ْخ َ
ِ
ِ
الجاهلية" يريهد أن يُ ِحه َّل اها َح َّرَاهه اهلل -سه حانه وتعهالى ،-واها أاالهه اهن عهادات الجاهليهة اهن
"وا ت ٍغ في
اإلسالم ُسنَّةَ
الربا والقتل والزنا واا إلى لب ويعود بالنا إلى أحكام الجاهلية ،فهذا ان أبرض النا إلى اهلل.
" َِّ
هب ِ
دم ااههر ٍئ بريه ِر حه ٍّهق ليُهريه َهق َد َاههه" أي إن إنسههان يسههعى وراء إنسههان اههن أجههل أن يقتلههه بريههر حههق فهههذا ثلههه ال
ُ
واطله ُ
يس ْع اإلنسان أن يقع فيه.
َ
ثههذلب اإلنسههان ال يسههعه حتههى أن يعتههدي علههى نًسههه يعنههي المس ه لة اههش اعتههداء علههى ااخ هرين فق ه بريههر حههق بههل
اإلسههالم احتههرم حههق الحيههاة عههدم االعتههداء علههى ااخهرين اطل ًقهها ،ال يجههوا ،سههواء ثههان اسههلم أو غيههر اسههلم إال بههالحق

وبرواب ت تي ،للحًاظ على سنن الحياة.

طيب بعد لب اإلنسان امكن إنسان يتهاون ويقول خالَ نًسهي أنها حهر فيهها ،اهن حقهي أعمهل فيهها اللهي أنها عهايز
إلههى غيههر لههب ،أب ه ًدا ،نَه ًْ هْ اإلنسههان ِا ْل هب هلل -س ه حانه وتعههالى ،-جسههد أاانههة بههين يههديب ،فههال يسههع اإلنسههان أن
ٍ
بإتالف سواء ثهان لهب إتهالف لعرهو أو لجهزء اهن الجسهد أو تعمهد إدخهال اهرَ علهى الجسهد أو
يعتدي على نًسه
إتالف النًْ بالكلية ،فهذا ال يجوا.

ولذا قال رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم ُا َحهذ ًرا اهن اسه لة االنتحهار أو قتهل الهنًْ قهال" :اهن تهر ّدى اهن ج ٍهل فقتهل
نًسه ،فسمه في ي ِهد يتحسها فهي
جهنم يتر ّدى فيه خال ًدا اخل ًدا فيها أب ًدا ،وان تحسى ً
سما فقتل َ
نًسه ،فهو في نا ِر َ
َ
ٍ
ِ
ِ
هنم خاله ًدا
نًسهه بحديهدة ،فحديدتُهه فهي يهد يجه ُ بهها فهي بطنهه فهي نها ِر جه َ
جهنم خال ًدا اخل ًدا فيها أبه ًدا ،واهن قتهل َ
نا ِر َ
اخل ًدا فيها أب ًدا" صحيم ال خاري.
والعرب والرسول -صلى اهلل عليه وسلم -أُوتِي جوااع ال َكلِم -صهلى اهلل عليهه وسهلم -ويتحهدث بلس ٍ
هان عرب ٍّهي ا هين،
َ
الم ْكهث ،فكه ن جريمههة القتههل -أح تههي فههي اهلل -سههواء قتههل
واههن ألًههاظ العههرب أنهههم يُطلقههون أحيانًهها الت بيههد علههى طههول ُ
اإلنسههان لنًسههه أو لريههر بريههر حههق هههذ الجريمههة صههاح ها يَ ْم ُكهث فههي جهههنم أثيههر اههن غيههر اههن أهههل الك هها ر ،فلههذلب

الم ْكث.
يَ ْح ُرم على اإلنسان أن يًعل لب فيُه َعَّر عن الت بيد بطُْول ُ

هدودا ،وشههرع شههرا ع؛ للحًههاظ علههى نَه ًْهْ اإلنسههان وعلههى حيههاة اإلنسههان وال
إ ن نسههتًيد اههن هههذا أن اإلنسههالم َحه َّد حه ً
يِ
ص ّم لإلنسان أن يعتدي على لب إال بالحق.
َ
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قههال اهلل -سه حانه وتعههالى" :-وَال تَه ْقتُهلُههوا الهنَّه ًْ ِ
ْحق" اإلسهراء .ٖٖ:طيههب إيههه هههو لههب الحههق
ْ الَّتههي َحه َّرَم اللَّهههُ إَِّال بِههال َ
َ
َ
الذي ي يم اس لة االعتداء على النًْ

ِ
هل النهها َ حتههى يكهههدوا أن ال إلهههَ إال اهللُ وأن احمه ًدا رسههو ُل
قههال رسههول اهلل -صههلى اهلل عليههه وسههلم" :-أ ُِاه ُ
هرت أن أُقاته َ
ِ
هاءهم وأاهوالَهم إال بحهق اإلس ِ
هالم ،وحسهابُهم علهى
اهلل ،ويقيموا الصال َة ،ويءتوا الزثا َة ،فإ ا فعلوا لهب َع َ
صهموا انهي دا َ
ِ
اهلل" صحيم ال خاري.
ي قى إ ًا اإلنسان إ ا دخل في دين اهلل أص م اعصوم الدم إال بالحق .طيب اا هو لب الحق
ِ
هل النها َ " اعناهها إن احنها ُاطَهالَ ين أن نُقاتهل العهالم
طيب ناخهد برعهو جز يهة تخها ههذا الحهديث ،ههل "أ ُِا ُ
هرت أن أُقات َ
ثله أو نُقاتل النا ثلهم أو اإلسالم بيدعو إلى هذا أب ًدا ،وليْ هذا ان دين اهلل ،لكن عنهدنا حاجهة اسهمها العهام
َّ ِ
هال
ين قَ َ
المخصوَ ،ألًاظ َّ
عااة يُراد بها الخاَ ،هكذا ،ثما قال اهلل -س حانه وتعالى -في ثتابه الكريم ،قال" :الهذ َ
يمانًها" آل عمهران ،ٔ٧ٖ:ههل ثهل النها قهالوا للصهحابة "إن
لَ ُه ُم النَّا ُ إِ َّن النَّا َ قَ ْد َج َمعُهوا لَ ُك ْهم فَا ْخ َ
ك ْهو ُه ْم فَه َهز َ
اد ُه ْم إِ َ
النا قد جمعوا لكم" أم طا ًة اخصوصة
هاب
المحهها ِرب ،علههى الكههروت التههي يصههم بههها الجهههاد ،هههذا لههه به ٌ
فهنهها افصههل االعتههداء علههى المعتههدي ،االعتههداء علههى ُ

آخر ،لكهن هنها المقصهود اهن الحهديث "إال بحهق اإلسهالم" ،ي قهى اللهي أسهلم دا داهه اعصهوم إال بحهق اإلسهالم ،وغيهر
المسلم دا له دم اعصوم أيوا ،هي تي اعنا إن غيهر المسهلمين لههم داهاء اعصهواة إال فهي حهاالت الحهرب والقتهال واها
إلى لب ،وسنكير إليه بإ ن اهلل س حانه وتعالى.

دم ااهر ٍئ اس ٍ
هلم ،يكهه ُد أن ال
طيب اهن عهمن ههذ الحقهو إيهه قهال رسهول اهلل -صهلى اهلل عليهه وسهلم" :-ال يحهل ُ
هالنًْ ،والييههب الزانههي ،والمًههار ُ ِ
ٍ
إلهههَ إال اهلل وأن هي رسه ُ ِ
هنًْ به ِ
لدينِههه التههار ُ للجماعه ِهة"
ُ
ُ
هول اهلل ،إال بإحههدى ثههالث :اله ُ
ِ
ب ال َق ْتل ان السلطان إ ا وقع فيهها اإلنسهان ،فعلهى اإلنسهان أن يَ ْحه َذر اهن اعصهية
صحيم ال خاري .فهذ أعمال تُه ْوج ُ
اهلل -س حانه وتعالى.-
أح تههي فههي اهلل ،إ ا ثههان اإلسههالم ع َّهم حههق الحيههاة بهههذ الطريقههة ،وجعههل المجتمههع اإلسههالاي يقههوم علههى أسهها ا هن
المءان فخيه اا يُ ِحب لنًسه ،ورب بين أفهراد المجتمهع برابط ٍهة قويهة يصهعب أن يهُرب بهها
ب
التراحم والتوا ّد ،وأن يُ ِح َّ
ُ
في أي دي ٍن آخر أو في أي فِ ْك ٍر يدعو إلى اإلصالح أال وهي رابطة افخوة ،قال اهلل س حانه:
ِ
ص هلُم
"إِنَّ َمهها ال ُْم ْءانُههو َن إِ ْخه َهوةٌ" الحج هرات ،ٔٓ:فعلههى قَ ه ْدر وجههود اعههاني افخههوة بههين أف هراد المجتمههع علههى قَ ه ْدر اهها يَ ْ
المجتمههع بههإ ن اهلل س ه حانه وتعههالى وتقههوى شههوثته ويتصههدى فعدا هههِ ،
فم هن عههمن اقواههات السههعادة أن نعههيش حيههاة
افخوة في هذ الحياة الدنيا.
َّ
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الح ُراات الع يمة االعتداء على النَّه ًْْ ،أو اا دون النًْ ،أو أن ي خذ اإلنسان اا ليْ له بحهق ،لهذلب -أح تهي
ان ُ
في اهلل -ثانم الجنايات ،وأحكام الجنايات في الكهريعة اإلسهالاية بمها فيهها ِاهن َع َ َمهة ث يهرة ج ًّهدا تُهَ هين اهدى َع َ َمهة
المطَ َّه َرة.
هذ الكريعة ُ
اا هي الجناية

الجناية -أح تي في اهلل -هي ُث ّل فِ ْعل ُا َحه َّرم َشه ْر ًعا َا َجه َر اهلل عنهه بِ َحه ٍّد أو تعزيهر ،ي قهى الجنايهة حاجهة إجهرام يعنهي ،ثهل
حرم َّ
وح َّذر انه ،ولذلب جعل له عقوبةَّ :إاا بِ َحه ّد ُا َقه َّدر َشه ْر ًعا ،أو بتعزيهر يعنهي بت ديهب للهي يقهع
فِ ْعل ُا َّ
الك ْرع َانَع انهَ ،
في ِايْل هذا ،يرا القاعي.

وأصل الجناية هي االعتداء على النًْ ،أو على ال َدن ،أو علهى ِ
الع ْهرَ ،أو علهى العقهل ،أو علهى المهال ،بمها يهُ ْو ِجهب
َ
قصاصا أو َح ًّدا ،ي قى دي أصل ثلمة الجنايهة؛ إلن اهن المقاصهد افساسهية فهي ديهن اهلل -عهز وجهل -المحاف هة علهى
ً
ِ
ي اعتههداء علههى هههذ
هههذ افشههياء؛ المحاف ههة علههى الههنًْ ،عل هى الَه َدن ،علههى الع ه ْرَ ،علههى َ
الع ْق هل ،علههى المههال ،ف ه ّ
صه ٍ
افاههور بمهها يهُ ْو ِج هب عقوبههة ُا َق ه َّد َرة فههي َّ
اَ أو َح ه ٍّد أو َدفْهع اههال ُا َح ه َّدد بسه ب االعتههداء ،فهههذ اسههمها
الكه ْرع اههن قَ َ
جناية.
أقسام الجرا م ان حيث نوع العقوبة

وتنقسم الجرا م -أح تي -ان حيث نوع عقوبتها إلى ثالثة أقسام ،الجرا م ان حيث نوع العقوبة لها ثالثة أقسام:
 القسم افول :جرا م القصاَالقسم افول حاجة اسمها جرا م القصاَ ،وهي جرا م قَه ْتل النًْ وجرح ال دن وقطع افطراف.

شوفوا اإلسالم بيحافظ على حقو اإلنسان قد إيه ،لمها دا يُطََّهق -أح تهي فهي اهلل -احهد يقهدر يعتهدي علهى غيهر ؛

وع َّور واحد هيكون هنا أَ ْر جنايهة ،وهيكهون هنها َحه ّد سهيُقام
إلنه عارف إن هو لو اسب ً
ايال َاطْ َوة َ
وع َرب واحد َ
عليههه ،وعقوبههة سههتُقام عليههه فههي ديههن اهلل -عههز وجههل-؛ فيحتههرم الكههخا ،والتعااههل يكههون اههن بههاب الحههوار ،والكههالم،
وعدم االعتداء.

الكاهد ي قى إ ن عندنا حاجة اسهمها جهرا م القصهاَ ،وههي جهرا م قتهل الهنًْ ،وجهرح ال هدن ،وقطهع افطهراف ،فهي
عمد هذ الجرا م ،إ ا فعلها اإلنسان عن عمد يه ًْعل ِ
بالًاعل ايل اا فعل بهالمجني عليهه ،إال أن يختهاروا الديهة ودا لهه
َْ ُ َ
َْ
تًاصيل إن شاء اهلل ،ي قى إ ا فعل إنسان إنه اعتهدى علهى إنسهان آخهر ب َق ْتهل نَه ًْهْ أو بجهرح بهدن أو بقطهع طهرف اهن
أطرافه اي إص ع أو قدم أو يد أو اا شابه ان لب فإ ا فعلها عم ًدا عاا ًدا اتعمه ًدا فعند ٍهذ يًُعهل بالجهاني -ودا اسهمه
القصههاَ -ايههل اهها فعههل بههالمجني عليههه إال إ ا ثههان أوليههاء المجنههي عليههه أو المجنههي عليههه نًسههه إ ا ثههان فيمهها دون
النًْ يختار الدية ،وي خد الدية برواب ست تي إن شاء اهلل س حانه وتعالى.
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طيب النوع الياني ان الجرا م احنها قلنها الجهرا م اهن حيهث العقوبهة عنهدنا جهرا م اسهمها جهرا م قصهاَ وجهرا م أخهرى
اسههمها جههرا م حههدود ،وهههي جههرا م القههذف ،والزنهها ،والسههرقة ،ونحههو لههب ،واعنههى إننهها نقههول جههرا م حههدود يعنههي شههيء
هرعا وج ههم لحههق اهلل
الح ه ّد :عقوبههة اقههدرة شه ً
الكههرع جعههل لههه عقوبههة ُا َق ه َّدرة وج ههم لحههق اهلل؛ صههيانة للمجتمههع ،ي قههى َ
تعالى صيانة للمجتمع.

 القسم اليالث :جرا م التعزيرعندنا جهرا م أخهرى اسهمها جهرا م التعزيهر ،والتعزيهر احنها قُلنها يعنهي الت ديهب ،وههي ثهل جنايهة لهيْ فيهها َحه ّد ،اًيهها
الكرع لكن يءدي فعلها إلى اعتداء على الرير أو إلهى الوقهوع فهي احه َّرم ،فعند ٍهذ فهي ههذ الحالهة ي ِ
صه ّم
َُ
َ
َح ّد ُا َق َّدر في َّ ْ
للقاعههي أن يهُ ه َءدب بح ه ْ أو بريههر لههب أو بعقوبههة االيههة ،أو بمهها إلههى غيههر لههب ،فهههذا بالنس ه ة إلههى الجههرا م بهههذا
االعت ار.

شروت اعت ار الًعل جريمة

طيب إيه هي شروت اعت ار الًعل جريمة علكان أعت ر إن الًعهل اللهي حصهل قُه َّدااي دا جريمهة إيهه ههي الكهروت اللهي
هعت ر بها جريمة ،احنا قلنا الجريمة دي ِ
هتوجب عقوبة إاا قصاَ وإاا َحه ّد وإاها بسه ها هيكهون فيهه ت ديهب اهن َدفْهع
اال أو َج ْلد أو نوع ان التوبيخ أو اا شابه.
علكان أعت ر الًعل جريمة بيالث شروت:

أول شيء :أن يكون الًعل أو التَّه ْر اما نهى اهلل ورسوله عنه ،ي قى شيء نهى اهلل عنه.
الكيء الياني :أن يكون هذا النَّه ْه ُي نَه ْه َي تحريم؛ إلن النهي اش على درجة واحدة ،ي قى يكون نهي تحريم.
الكيء اليالث أن يكون للًعل عقوبة في الكرع ،يكون للًعل هذا عقوبهة فهي الكهرع َّإاها ُا َقه َّد َرة ثالقصهاَ والحهدود،
أو ُا ًَ َّوعة إلى القاعي اي الت ديب اللي احنا بنقول عنه التعزير.

وأسا اعت ار الًعهل جريمهة -أح تهي -ههو اها ثهان فيهه اهن افعهرار والمًاسهد والكهرور لرفهراد والمجتمهع؛ فاإلسهالم
بيحرَ على حق اإلنسان وعلى حق المجتمع.
ط يعة العقوبات في اإلسالم والقوانين الوععية
طيب هنا نجد إن هنا حكمة بالرة في شرع العقوبات فهي اإلسهالم -أح تهي فهي اهلل -وثهذلب َع َمهة ههذا الهدين فهي

هيال ،و لهب فيهه اهن
ينصهب علهى الحه ْ ا ً
طريقة العقوبات ،إلن أحيانًها نجهد فهي القهوانين الوعهعية أن العقوبهات ُجلّهها َ

االعتههداء اههن عقوبههة الكههخا وعقوبههة أهههل الكههخا ،اإلسههالم آ فيههه أحيانًهها الحه ْ لكههن فههي حههدود عههيقة ،واع ههم
العقوبات في ديهن اهلل -عهز وجهل -بنجهدها بتقهع إاها علهى الجهاني نًسهه اهن حيهث عقوبهة بدنيهة أو عقوبهة االيهة ،وفهي
حدود عيقة قد َّ
تتعدى إلى الح ْ والتعزير على حسب اا يتراءى للقاعي لر قَه َوام المجتمع.
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وأسهها اعت ههار الًعههل جريمههة إ ن هههو اهها فيههه اههن افعهرار والمًاسههد والكههرور لرفهراد والجماعههات وافاههم ،ي قههى امهها
س ق يت يَّن أن أسا اعت ار الًعل جريمة هو اا فيه ان افعرار والمًاسد والكرور لرفراد والجماعات.
أصول العقوبات في اإلسالم

وقد شرع اهلل -س حانه وتعالى -العقوبات -أح تي -في اإلسهالم ِ
أوال رحمهةً للع هاد؛ فافَ ْخهذ علهى يهد
لح َك ٍهم ع يمهةً :
الجاني فيه رحمة ع يمة للع هاد ،وثهذلب انت هام لسهير الحيهاة ،وتحقيهق المصهلحة لههم ،ودرء المًسهدة عهنهم ،وبهذلب
ِ ِ
ص ِ
هاَ
يحصل الخير ويندفع الكر وتحصل الحياة والسعادة ،وقد أشار اهلل إلى لب ب َق ْوله -س حانهَ " :-ولَ ُك ْم في الْق َ
َحيَاةٌ يَا أُولِي ْافَلَْ ِ
اب" ،يعني الحياة تستقر بوجود هذا الن ام لرخذ على يد المعتدي وعلى يد ال الم.
ف حكههام الك هريعة اإلسههالاية ثلههها ا نيههة علههى جلههب المصههالم ودرء المًاسههد فههي الههدنيا وااخههرة ،وه هي عههدل اهلل بههين
أي حادثههة أو اسه لة -
ع ههاد ورحمتههه -سه حانه -بههين خلقههه ،فكههل حادثههة أو اسه لة خرجههم اههن العههدل إلههى الجههورّ ،
أي إلههى ال ل هم ،واههن الرحمههة إلههى
ودي قاعههدة ثههد نحً ههها -أي حادثههة أو اس ه لة خرجههم اههن العههدل إلههى الجههور ْ
اإلحسه ِ
ِ ِ
ِ َّ
هان
القسههوة ،واههن المصههلحة إلههى المًسههدة فليسههم اههن اإلسههالم ،قههال اهلل -سه حانه" :-إ َّن اللهههَ يَه ُْا ُر بال َْعه ْدل َو ِْ ْ َ
وإِيت ِاء ِ ي الْ ُقربى ويه ْنههى ع ِن الْ ًَح َ ِ
ِ ِ
ِ
ص ِ
هاَ
َْ ل ََ َ ل َ
َ َ
ْ
كاء َوال ُْمن َكه ِر َوالَْهرْه ِي ۚ يَع ُ ُك ْهم لَ َعلَّ ُك ْهم تَه َذ َّث ُرو َن" النحهلَ " .١ٓ:ولَ ُك ْهم فهي الْق َ
َحيَاةٌ يَا أُولِي ْافَلَْ ِ
اب".
أصول العقوبات -أح تي -في اإلسالم ا نية على اا يلي:
أوال رحمة الع اد واإلحسان إليكم بك ّ الكر عنهم.
ً
المساواة بين الجريمة والعقوبة فال ظلم وال جور.
أوال رحمة الع هاد واإلحسهان إلهيهم ب َكه ّ الكهر عهنهم ي قهى العقوبهات
ي قى العقوبات في اإلسالم أصولها على اا يليً :
هتءدي إلى عدم انتكار الجريمة بمعنى أوعم ،ودا رحمة للع اد.
المسهاواة بهين الجريمهة والعقوبهة ،فهال ظلهم وال جهور ،اها تكهونش الجريمهة بسهيطة والعقوبهة ث يهرة أوي ،ال ،واها تكهونش
الجريمة ث يرة والعقوبة ال تكاد تُذ َثر.
هيعا ،رجه ًهال أو
حاثمهها أو
احكواهها ،غنيًّها أو فقيه ًهرا ،شهريًا أو وعه ً
ً
المسههاواة بههين النهها  ،فيعاقَهب ثههل ُا ْجه ِر ِِم ،سههواء ثههان ً

اارأة.

والز ْجر؛ ل َقطْع دابر َّ
الكر فلما تكون الجريمة شديدة تكون العقوبة ااجرة اانعهة ُا َخوفَهة اهن
للر ْدع َّ
ثذلب ثًاية العقوبة َّ

أن تُه ًْ َعل بعد لب.
وإ ا ث تم الجريمة وجب على ولي افار تنًيذ العقوبة؛ إقااةً للعدل.

وأن تكون العقوبة اكروعة ان اهلل ورسوله ٍّ
بحد أو تعزير.
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فهذ افصول التي تقوم عليها العقوبات.
أقسام العقوبات ان حيث النوع
عااهة لن هام الجنايهات فهي
طيب تنقسم العقوبات في اإلسالم اهن حيهث النهوع إلهى قسهمين ،علكهان ي قهى عنهدنا فكهرة َّ
اإلسالم ،والعقوبات في اإلسالم ،وع مة هذا الن ام في دين اهلل -عز وجل -والًر بينه وبين افن مة الوععية.
عندنا العقوبات ان حيث النوع بتنقسم إلى قسمين:
 -عقوبة أصلية

الم َقه َّد َرة فههي الكههرع لكههل جريمههة ،اي قَه ْتهل الجههاني،
عقوبههة أصههلية ،اللههي هههي احنهها ثنهها بنههتكلم عنههها اللههي هههي العقوبههة ُ

وقَطْع يد السار  ،إلى غير لب ،ي قى دي اسمها عقوبة أصلية.

 عقوبة بَ َدليَّةوعقوبههة بَ َدليَّههة ،عقوبههة بدليههة هههي العقوبههة التههي تكههون بَه َد ًال عههن العقوبههة افصههلية إ ا ااتُنِه َهع تط يههق العقوبههة افصههلية لمههانع
ايال" ،ادرؤوا الحدود بالك هات" فهنا عندنا َح ّد لكهن فيهه شه هة ،فههذ
شرعي ،يعني االنتقال ..عارفين اي اس لة ايه ً
الك هة بندرأ بها الحد ،وننتقل ان الحد إلى حاجة اسمها التعزيهر والت ديهب ،فانتقلنها إلهى عقوبهة بدليهة لهذلب ،ولهذلب
هادا ،لكهن لهو
الحدود ال تُقام إال على فية اعينة قد أجرام ويجب أن يقام عليها الحهد فنههم سهيعييون فهي افرَ فس ً

فيه ش هة بيُ ْد َرأ الحد بذلب.

ايال نجد أن جريمة اي جريمة الزنا لم يهُ َقهم فيهها الحهد فهي اإلسهالم إال بهاالعتراف؛ إلن فيهها قهرا ن شهديدة اها
ولذلب ً

يصحش إقااة الحد إال بي وتها ،شهادة أربهع شههود ،ويكونهوا رأوا الًعلهة بهذاتها اهش يكونهوا رأوا الهييهة ،هكهذا حًاظًها
هيال
على افعهراَ ،وعلكهان اها يجهيش أي حهد يقهذف أو يتع َّهدى علهى أعهراَ النها  ،الكهاهد إن لهو ُوجهدت شه هة ا ً
رجل خال باارأة أجن ية ،واحد قال لب دا واحد دخل بهالمرأة افجن يهة دي فهي بيهم أو فهي شهقة ،ينًهع االتههام بالزنها
ال ،إلن دا قذف ،لكن ينًهع يته ّدب؛ إلنهه فَه َعهل فِ ْعهل ُا َحه َّرم ،فهنها انتقلنها إلهى عقوبهة اسهمها عقوبهة بدليهة اهن الحهد إلهى
التعزير.
ي قى دي أقسااها ان حيث النوع ،فدا بالنس ة للعقوبة.
أقسام العقوبات ان حيث المحل الذي تصي ه
طيب عندنا بعد لب العقوبات تنقسم ان حيث المحل الذي تصي ه ،ان حيث المحل أو المكهان الهذي تصهي ه ،إلهى
أربعة أقسام:
والج ْلد ،عقوبات بدنية قا مة عليه.
فيه عندنا عقوبات بدنية ،يعني َ
ب على جسم الجاني؛ ثالقتل والقطع َ
هتنص ّ

عقوبات االيّة تصيب اال الجاني اي الديات إنه يدفع الدية لما يكون أخط وج م عليه الدية في شيء اهن اوج هات
الدية ثما سي تي.
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ثالح ْْ ،وهي في أعيق الحدود ثما ثرت ق ل لب.
ثذلب عقوبات ُا َقي َدة للحرية؛ َ

ألما نًسيًّا ثالتوبيخ ونحو .
س ب له ً
عقوبات نًسية تُ َ
فهذا ان حيث تقسيم العقوبات ان هذ الوجهة.
أقسام العقوبات ان حيث تنًيذها

طيب تنقسم العقوبة برعو ان حيث تنًيذها -تنًيذ العقوبة -في اإلسالم إلى ثالث:
عندنا عقوبة أصلية وهي عقوبة ثل جريمة.
عقوبة تَهَ ِعيَّة وهي التي تُصيب الجاني تَ ًعا للحكم عليه بالعقوبة ،اي إيه اي حراان القاتهل اهن الميهراث ،فهدي عقوبهة
ت عية ،هي اش هي العقوبة افصلية ،ههو لهه عقوبهة أصهلية ُا َقه َّدرة ،ولهه عقوبهة ت عيهة ،حراهان القاتهل اهن الميهراث اسهمها
ت عية.

الز ْجر ،ثتعليهق يهد السهار
الر ْدع وتحقيق َّ
وفيه حاجة اسمها عقوبة تكميلية ،العقوبة التكميلية دي تُه ًْ َعل أحيانًا لتحقيق َّ

وص ْلب قاطع الطريق بعد قَه ْتله.
في رق تهَ ،

الم ْكهتَ ِملَة علهى الرحمهة واإلحسهان،
المطَهَّهرة الم نيهة علهى العهدل واإلنصهافُ ،
فما أجمل أحكام ههذ الكهريعة الع يمهة ُ
المتَ َميه ه َزة بالكمههال والتمههام ،بمهها يُ َحق هق اصههلحة الًههرد واصههلحة المجتمههع ،إلن إ ا تعارعههم المصههالم الًرديههة اههع
ُ

اصههلحة المجتمههع قُهد َام اصههلحة المجتمههع فمههن هنهها يكههون هنهها اجههر فههي العقوبههات الًرديههة اههن أجههل الحًههاظ علههى

المصلحة العااة للمجتمع ،وصد اهلل إ يقول:
ِ
ب ِ
ص ْدقًا و َع ْد ًال ۚ َّال ا د َل لِ َكلِماتِِه ۚ و ُهو َّ ِ
يم" افنعام.ٔٔ٘:
" َوتَ َّم ْ
م َرب َ
م َثلِ َم ُ
َُ
السم ُ
َ
َ
َ َ
يع الْ َعل ُ
وقال -س حانه" :-أَفَح ْكم ال ِ ِ ِ
س ُن ِا َن اللَّه ِهه ُح ْك ًمها ل َق ْهوٍم يُوقِنُهو َن" الما هدة .٘ٓ:فهواهلل ثهم واهلل
ُ َ َ
ْجاهليَّة يَه ْهرُو َن ۚ َوَا ْن أَ ْح َ
لن نجد ن ام عقوبات أفرل وال أحسن اما شهرعه اهلل لع هاد "أ ََال يَه ْعلَ ُهم َا ْهن َخلَ َهق َو ُه َهو اللَّ ِطيه ُ الْ َخِي ُهر" الملهب،ٔٗ:
س حانه َج َّل في عُ َال .

ِان الجنايات :ال َق ْتل

أح تي في اهلل ،ندخل سر ًيعا إلى بعض الجنايات وأحكااها ،انها القتل.
والقتل بينقسم إلى ثالثة أقسام :فيه حاجة اسمها قَه ْتل َع ْمد ،قَه ْتل ِش ْه َع ْمد ،قَه ْتل خط .

الع ْمد
اا هو قَه ْتل َ

اعصواا فيقتله بما يَهرْلهب علهى ال َّهن اوتهه بهه ،ي قهى دا واحهد
الع ْمد وهو أن يقصد الجاني َان يعلمه
نتحدث عن قَه ْتل َ
ً

تموته ،فمن هذا دا اسمه قَه ْتل َع ْمد.
َع ْمد يعني ُاتَه َعمد ،بيرربه بحاجة عارف إن هي يَهرْلب على ظنه إنها ه ّ
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الع ْمد
ص َور قَه ْتل َ
ُ

هيال بههْ،
الع ْم هد بالسههي اه ً
ص ه َور ُاتَه َع هد َدة ،علكههان الص ه َور دي احتاجههة إن احنهها نقولههها ،احنهها فههي هننهها إن قَه ْت هل َ
لههه ُ
الع ْمد.
أي صورة يحدث فيها تَه َعمد للقتل يدخل في ال َق ْتل َ
بالمطْ َوة بْ ،بالمسد بْ ،فيه ُ
ص َورّ ،
َ

ِ
السه ّكين أو ال ندقيههة أو اهها شههابه لههب،
ايْهل أَ ْن يَ ْجه َرح الجههاني أحه ًدا بمهها لههه نًههو فههي الَه َدن ،دي الصههورة افولههىَ ،ا ّ
ي ّ
هتموته ،في اكان قاتِل ،يعلم انه لب.
فيموت بذلب ،عارف إن دي ّ
بح َجه ٍر ث يهر ،أو عصها
الع ْمهد أن يَ ْد َهسهه بسهيارة ،أو يهُ ْل ِقهي عليهه حا طًها ،أو يَ ْ
صه َور ال َق ْتهل َ
طيب الكهيء اليهاني اهن ُ
ره ِربه َ
غلي ة ،فيموت بس ب لب.
ي ْدهسهه ع ِااه ًدا ِاهش ي ْدهسهه خطه  ،ولنها ثهالم اهع اسه لة حهوادث السهيارات بك ٍ
هيء اهن التًصهيل ،لكهن هنها واحهد عههاوا
َ َ َ
ْ َ َ
يموت واحد ،رثب العربية وااشي يدهسه بها عم ًدا؛ ليَه ْقتله .أو يرربه بكيء يقتل في الرالب.
ّ
طيب ،أن يه ْل ِقيه بما ال يم ِكنهه الهتَّ َخلا انهه؛ ثه ْن يه ْل ِقيهه فهي ا ٍ
هاء؛ فيَهرْهر  ،أو نها ٍر؛ فيَ ْحتَهر  ،أو ي َقيهد ويحدفهه فهي اايَّهة
ُْ ُ
ُ
ُ
ايال فعارف إنه هيرر في هذا المقهام ،أو يحدفهه فهي نهار؛ فيحتهر  ،أو يسهجنه ويمنهع عنهه الطعهام والكهراب؛ فيمهوت
ً
بس ب لب ،أو يكون عارف إن هو اريض واحتاج لدواء ُا َح َّدد ويمنع عنه الدواء ،وعهارف إنهه لهو اها أخهد الهدواء
الع ْمد.
دا هيموت ،فإ ا به يح سه ويمنع عنه الدواء إلى أن يموت ،فهذا أي ً
را نوع ان أنواع ال َق ْتل َ

أن يهُ ْلقيههه -العلمههاء يههذثرون -بحًههرة أسههد ،حًههرة ثههد الحًههرة اللههي بيعملوههها ليصههطادوا بههها افسههد علكههان يقههع فيههها،
ِشرا  ،وقهع فيهها افسهد قهام واخهد واحهد الفّهه ثهد وحاططهولهه اي اها بيقولهه عاالهه سهاندويتش لرسهد ،حدفهولهه فهي
المكان اللي هو فيه ،أو يم ّكن انه َحيَّة أو يُ ْم ِسب له ثلب عقور ،يمسكه لكلب عقور ،ثلهب اسهعور ،علكهان خهاطر

ره فيموت بس ب لب.
يعقر أو َيع ّ

ِ
بح ْ هل أو غيههر  .أن يهُ ْل ِقيههه اههن
أن يَ ْس هقيه ُسه ًّهما ال يعلههم بههه شهها ِربُه؛ فيمههوت ،سه ّهم فههي الخًيههة ثههد  .أن يخنقههه أو يكههنقه َ
شاهق ،ان ِ
شاهق يعني اكان ارتًع اي رأ ج ل أو اا شابه ،أو عمارة عالية إلى غير لب .يصهعقه بالكهربهاء .يقتلهه

ِ
بس ْحر يَه ْقتُل غالًا .أو يكرر فِ ْع ًال يء ّدي إلى الوفاة.
ا انهه ،يعنهي
أو أن يكهد رجالن على أحد بما يهُ ْو ِجهب ال َق ْتهل؛ فيُه ْقتَهل ،ثهم بعهد لهب يقهوالن :تَه َع َّمه ْدنا فِ ْعهل لهب؛ لنَه ْقهتَ َّ
يروحههوا يكهههدوا عليههه فههي المحكمههة شهههادة اور إن هههو قَهتَههل أو إن هههو فعههل شههيء اعههين ،أو إن هههو ثههذا وثههذا وثههذا؛
الح ْكم ييجوا يقولوا إيه دا احنا ُثنَّا بنعمل دا نِ َكايَة فيهه ،وههو اهاثنش عمهل،
فيُ ْح َكم عليه باإلعدام ،بعد اا يهُنَه ًَّذ عليه ُ
ِ
ا انه في لب.
فهوالء هم قَهتَهلَتُه ،اللي شهد اور دا هو قَاتلُه َع ْمد والمًترَ يهُ ْقتَ ّ
الع ْمد.
ص َور لمس لة ال َق ْتل َ
فهذ ثلها ُ
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الع ْمد
اا هي أرثان ال َق ْتل َ
إ ن نَهتََهيَّن ان هذا َّ
الع ْمد إيه بقى
أن أرثان ال َق ْتل َ
أن يكون القتيل آدايًّا حيًّا اعصوم الدم ،اعصوم الدم يعني ههو إنسهان ُا ْسهلِم َديهن اهاعليهو ُح ْكهم أو ُاطَالَهب بكهيء
يهُ ْه ِدر داه ،فدا اسمه اعصوم الدم.
وأن يموت بس ب فِ ْعل الجاني.
وأن يه ْق ِ
صد الجاني َا ْوت المجني عليه.
َ
الع ْمد
اا يترتب على قَه ْتل َ

الع ْمهد دا جريمهة خطيهرة تهء ّدي إلهى عقوبهة ِاهن اهلل -سه حانه
الع ْمهد دا قَه ْتهل َ
طب إيه هي ااثهار اللهي تترتَّهب علهى قَه ْتهل َ
وتعالى -في الدنيا وااخرة ،فعلى اإلنسان أن يَ ْح َذر ان لب ثما س ق وبيَّهنَّا.
الم ْو ِجب لررب اهلل ،ال َق ْود ،أو العًو إلى الدية ،أو العًو ُاطْل ًقا.
بيترتب عليه آثار اإلثم الع يم ُ
صاَ ،اللي هو القاتل يهُ ْقتَل ،إلن ههو قَهتَهل فيُه ْقتَهل،
لما نقول ال َق ْود علكان لما تسمع في ثتب الًقه ال َق ْود اللي هو ال َق َ
صاَ.
ي قى دا اسمه ال َق ْود اللي هو ال َق َ
صهَتُه ،ويقولهوا خهالَ احنهها هنعًهوا واهش هنخلّيههه
الع ًْهو إلهى الديههة ،يعنهي يتنهاال أوليههاء الهدم ،أوليهاء القتيههل اللهي ُهه َّم َع َ
َ

ا انه بْ هناخد الدية ،ولنا تًصيل فيها.
يهُ ْقتَ ّ
أو العًو ُاطْلَ ًقا ،إنه يعًو اطل ًقا.

يقتصهوا يخلهو يُقتهل ،أو يعًهوا إلهى الديهة ،أو يعًهوا اطل ًقها المسه لة فيهها
طيب هنا اففرل إيه فولياء القتيهل إن ُهه َّم ّ

تًصيل بحسب اختالف الوقا ع:

فًيه واحد اجهرم عهاتي اإلجهرام واستسههل اسه لة القتهل ،فههذا اففرهل أن يُختهار انهه القهود ،القصهاَ ،فنهه سهيعيث

فسادا ،ويكون َا ْجر لرير  ،في هذا المقام.
في افرَ ً

هيال يكهون أوليهاء القتيهل فقهراء ،عصه ته فقهراء ،لههم احتيهاج ،يحتهاجون إلهى اها يقيمهون بهه شهءونهم
طيب اس لة أخرى ا ً
بعد وفاة القتيل ،فعند ٍذ إ ا أخذوا الدية ليْ عليهم شيء.

المطْلَق أَ ْر َش َد إيه الكرع ،وأرشد إليه اهلل -س حانه وتعالى -في ثتابه ،قال س حانه:
إ ا لم يكن هذا وال ا فالعًو ُ
"يا أَيهها الَّ ِذين آانُوا ُثتِهب َعلَهي ُكم ال ِْقص ِ
ْحر َوال َْع ْه ُد بِال َْع ْ ِهد َو ْافُنيَ لهى بِ ْهافُنيَ لى ۚ فَ َم ْهن عُ ًِ َهي لَههُ
َ َ
ْحهر بِهال ُ
هاَ فهي الْ َق ْتهلَهى ۚ ال ُ
َ َ
َ ْ ُ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
وف وأ ََداء إِلَْي ِهه بِِإحس ٍ
هب تَ ْخ ًِيه ٌ اهن َّرب ُك ْهم َوَر ْح َمهةٌ ۚفَ َمه ِن ا ْعتَه َد لى بَه ْعه َد لَلِ َ
هان ۚ لَلِ َ
هب فَهلَههُ
ا ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتهَهاعٌ بِهال َْم ْع ُر َ ٌ
َْ
َع َذ ِ
الع ْمد.
ٌ
يم" ال قرة .ٔ٧١:ي قى دا باختصار أهم اا يترتَّب على ال َق ْتل َ
اب أَل ٌ
اا هو قَه ْتل الريلة

طيب فيه حاجة اسمها قَه ْتل ِ
الر ْيهلَة ،إيه هو قتل الريلة وإيه هي أحكام قتل الريلة
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ِ
الع ْمهد اهن حيهث إن
قَه ْتل الريلة هو اا ثهان َع ْمه ًدا وعُه ْد َوانًا علهى وجهه الحيلهة والخه َداعَ .ع ْمه ًدا وعُه ْد َوانًا ي قهى شه يه ب َق ْتهل َ

الع ْمهد افساسههي إن قتههل العمههد قتلههه فههي و ّشهه ،لكههن دا خدعههه وأخههد فههي
هههو قَتلههه َع ْمهد ،لكههن الًههر بينههه وبههين قتههل َ
ادعة وقام إيه قتله عمه ًدا .ولهذلب العلمهاء شه هو ِ
بالح َرابَهة؛ إلن الحرابهة فيهها نهوع اهن الحيلهة والخهداع،
اكان ثد ُا َخ َ
ّ
المه ْ ُه ْول ويطلعهولهم بالسهكاثين وال نهاد وثهد  ،ويوقًّهوهم اللهي ههو يقولّهب ييّتهه
يستَهنّوا النا لما تخرج ّبرا المكان َ
يعني ،يق له بال ناد وثذا ويعتدوا على افاوال أو يقتلوهم هكذا.
ي قههى إ ن اها ثههان عمه ًدا وعههدوانًا علههى وجههه الحيلههة والخههداع أو علههى َو ْجه ٍه يه ان اعههه المقتههول اههن غا ِلَهة القاتِهل ،قاعههد
است ِانه وقاعد اعا وهو بيرتّ له للقتل ،ثمن يخدع إنسانًا وي خذ إلى اكان ال يرا فيه أحد ثم يقتله.
اا هو ُح ْكم قَه ْتل الريلة

و ُح ْكم قَه ْتل الريلة هذا -أح تي -اختل فيه العلماء ،فذهب أ متنا ان الحنًية والكافعية والحن لية وال اهرية إلهى أنهه
ِ
الع ْمد ُاطْلَ ًقا ،بينما هب أ متنا ان المالكية إلى أنه يهُ ْو ِجب قَه ْتل الجاني َح ًّدا.
اصا ،اي أنواع القتل َ
ص ً
يهُ ْوجب ال َق ْتل ق َ
إيه الًر يعني اا دا قَه ْتل ودا قَه ْتل!
يموتههه إال بههإ ن أوليههاء القتيههل؛ إلن أوليههاء القتيههل
قصههاَ :لمهها نقههول يُقتههل
ً
قصاصهها ي قههى هنهها اهها يسههعش السههلطان إنههه ّ
امكن يختاروا إاا القصاَ ،وإاا يعًوا إلى الدية ،أو يعًوا اطل ًقا ،فعند ٍذ بنستكير أولياء القتيل.
أولياء القتيل اللهي ههم عصه ته ،عصه ته يعنهي إيهه علهى الهراجم وإ ْن ثهان فهي اسه لة أوليهاء القتيهل اللهي ُهه َّم أوليهاء الهدم

علههى ال هراجم اههن أقههول العلمههاء إن هههو ثههل العص ه ة :اابههاء وإن َعلَهوا ،وافبنههاء وإن نزلههوا ،وثههذلب أبن هاء العههم ،وأبنههاء
اإلخههوة ،واإلخههوة ،وافخههوات ،غيههر اإلخههوة افم اإلخههوة افشههقاء واإلخههوة افب ،دول اسههمهم عصه ة القتيههل ،العصه ة

بتوعه دول اللي ُه َّم بيورثو لو واحد انهم بْ اختار العًو عن القصاَ إلى الدية ي قى وج م الدية.
الحكم ثمان فيه رحمة وفيهه إرشهاد إلهى العًهو ،حهق القاتِهل ال َق ْتهل ،ههذا حقهه ،لكهن جعهل
شوف أحكام الكريعة ،نَه ًْْ ُ
فيتلمْ عًهو اهلل ورحمهة
إلى أولياء الدم س يل إلى العًو ،إلن العًو دا س يل إلى الرحمة ،واإلنسان إ ا عًا في الدنيا َّ
اهلل س حانه وتعالى في ااخرة على حسب اا يحتاج إليه.
طيب امكن يعًو إلى بَ َدل أو إلى غير بدل ،نًسه اا سمحتش إلى إنه يعًو ،يعًو بإنه ياخهد ديهة ،عًها عهن ال َق ْتهل .أو

إنه يعًو اطل ًقا ،ثالهما نوع ان أنواع العًو ،وين ري أن يهُ َء َّدى بإحسان ثما بَهيَّن َربنا في ثتابه الكريم.

طيههب الكههل لههو اختههار القتههل أو القصههاَ يُقههام عليههه القصههاَ ،طههب ثلهههم اختههاروا القصههاَ اهها عههدا واحههد اههن أوليههاء
القتيل فعند ٍذ يهُْنتَه َقل ان القصاَ إلى الدية ،إلنه يجب اوافقة الجميع في هذا المقام.
وإن عًوا فذلب أفرل بالرواب ثما ثرت.
طيب ي قى دا بالنس ة لمس لة قتل الريلة.
والمالكية قاسوا قتل الريلة -أح تي فهي اهلل -وأقهرب افقهوال فهي المسه لة علهى خهالف اعت هر بهين أههل العلهم َّ
أن قَه ْتهل

عاال اعاالة الحرابة ،ويهُ ْقتَل ًّ
قصاصا.
حدا وليْ يُقتل
ً
الريلة يُ َ
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اعنى يهُ ْقتَل َح ًّدا إن السلطان يقتله بدون إ ن أولياء القتيل ،هكذا.
َّ ِ
ِ
ِ
ين يُ َحهها ِربُو َن اللَّهههَ َوَر ُسههولَهُ َويَ ْسه َهع ْو َن فِههي ْاف َْر ِ
هادا أَن
سه ً
واسههتدلوا علههى لههب ب َق ه ْول اهلل -س ه حانه" :-إنَّ َمهها َجه َهزاءُ الههذ َ
َ فَ َ
صلَُّوا "..الما دة .ٖٖ:ااية.
يهُ َقتَّهلُوا أ َْو يُ َ
َ رأ جاريهة بهين حجهرين،
وثذلب است َدلّوا على لب بما ث م أن رسول اهلل -صلى اهلل عليهه وسهلم -قتهل يهوديًّها َر ّ
اوتها ،فقتله الن ي صلى اهلل عليه وسلم ،ولم يجعل لب إلى أولياء الجاريهة ،فَه َد َّل علهى أنهه
بحجرين ثد ور ّ
َ رأسها ّ
أسههه بالحجههارةِ"
رَ رأ َ جاريههة بههين حج هرين ...ف ه ََا َر بههه الن ههي صههلى اهلل عليههه وسههلم فه َهر َّ
قتلههه حه ًّهدا" .أن يهوديًّها َّ
َر َ
صحيم ال خاري.
واها ث هم أن عُ َمهر -رعههي اهلل عنهه -أَ َاهر بَِق ْتهل جماعهة اشهترثوا فههي قَه ْتهل غُهالم فههي صهنعاء غيلهة ،ولههم يُنقهل أنهه استكههار
أح ًدا ان أولياء الدم ،وإنما قتله وقال" :لو اجتمهع عليهه أههل صهنعاء لقتلهتهم بهه" .ولهم يهُْن ِكهر عليهه أحه ٌد اهن الصهحابة،
إجماعا ،واهلل تعالى أعلى وأعلم.
فكان
ً
ي قى دا بالنس ة لمس لة القتل العمد ،واا يترتب عليه ،وقتل الريلة.
الع ْمد
أقسام قَه ْتل َ

رهها -أح تههي -بينقسههم إلههى قسههمين ،احنهها َ َث ْرنهها صههور عديههدة ،الصههور دي بتنقسههم إلههى قسههمين:
الع ْم هد أي ً
طيههب قَه ْتهل َ
حاجة اسمها القتل الم اشر ،وحاجة اسمها القتل بالس ب.

نًصل فيها إلن النا بتقع في أشياء انها دون أن تكعر.
ط ًعا اس لة ال َق ْتل دي اهم إن احنا ّ

سه ب فههي ال َق ْتهل ،اه ّجر واحههد يقتههل واحههد ،بيحه ّهرَ واحههد علههى
فيههه واحههد قتههل ا اشههر آ  ،بههْ فيهه واحههد هههو اللههي ُاتَ َ
واحد ،بيُ ْك ِر واحد إنه يقتل واحد ،وثل واحدة ان دي ليها أحكااها.
خطورة القتل
هءان فههي
الام نعههرف ُح ْكهم اهلل -س ه حانه وتعههالى -فيههها ،فن القتههل لههيْ أاه ًهرا هيّهنًهها ،وثمهها فههي الحههديث" :ال يهز ُ
ال المه ُ
ٍ
ِ
داا حر ًااا" صحيم ال خاري.
يصب ً
فسحة ان دينه  ،اا لم ْ
انتههوا عهارفين اكههكلة ال َق ْتهل -أح تههي -علكههان خطههورة المسه لة ،واإلنسههان يعههرف أحكااههها ،ويعهرف خطورتههها ،واااي
يتوقَّاها ،وي تعد عنها ،وافحكام بتاعتها يجب إنها تُه َقهام ،خطورتهه إن أصهل القتهل دا فيهه اعتهداء علهى الكهخا نًسهه،
الكههخا دا لههه حههق أاههام اهلل -س ه حانه وتعههالى ،-طههب حقههو الع ههاد -أح تههي فههي اهلل -افصههل إن ربنهها -س ه حانه

وتعالى -في المعاصي اللي بهين الع هد وبهين ربنها جعلهها إليهه -سه حانه وتعهالى -وا ناهها يعنهي علهى التيسهير ،وإ ا تهاب
الع د بينه وبين اهلل تاب اهلل عليه -س حانه وتعالى..-
حقهو الع هاد ربنها قرهى -سه حانه وتعهالى -إن ههو افصهل أن تُه َء ّدى الم لمهة ،ت ديهة الم لمهة ،إلن الع هد دا لهه حههق،
اكههكلة القتههل إنههه ا لمههة فههي الكهخا دا المقتههول ا لههوم دا ،دي ا لمههة ،وإنههه اههات ،طيههب هههل يُتصههور إن حههد فههي
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ااخرة إنه امكن يعًو دا في ااخرة الواحد بيتعلّق فهي حسهنة هكهذا عهاوا حسهنات ،إلهى غيهر لهب ،فهدي خطورتهه،
ٍ
ِ
داا حر ًااا".
ال
لذلب "ال يز ُ
يصب ً
المءان في فسحة ان دينه  ،اا لم ْ
ُ
ِ
هوحا بينههه وبههين اهلل ،واجتهههد فههي هههذ التوبههة؛ فههإن اهلل -س ه حانه
إال أن النصههوَ بيَّنههم أنههه إ ا تههاب القات هل توب هةً نصه ً
وتعالى -يتوب عليه.
ال َق ْتل الم اشر

نعود إلى اس لة القتل الم اشر وهو أن ي اشر إاها الروح بنًسه ،اي الصور اللي ثرناها ،ااشي الحهال قتهل ا اشهر

بآلة جارحة ،أو قتل برير شيء احدد اي عربه بعصا أو بحجر فيموت.
القتل بالس ب
والقتل بالس ب وهو أال يكون هو القاتل الم اشر ،ولكهن يتسه ب فهي القتهل ،علكهان امكهن واحهد يقهع فهي حاجهة اي
دي ويقول لب أنا اا قتلتش ،ف ،خلّي بالب بقى هنا فيه حاجة اسمها قتل بالس ب .وهو ينقسم إلى أقسام:
أقسام القتل بالس ب:
س ب حسي

س ه ب ِحس هي ،ثههاإلثرا علههى القتههل ،واحههد يُ ْك ه ِر واحههد إن هههو يقتههل واحههد ،يقههول ل هه لههو اهها قتلتهههو هقتلههب ،وهنهها
اسه لة ،لههو واحههد أثههر واحههد إنههه يقتههل واحههد ،يطيعههه أبه ًدا ،ال يجههوا لههه إنههه يطيعههه ،لمهها ا إلن نًسههب اههش أولههى اههن

كر  ،آ فيه أشياء اينًعش فيها اإلثرا  ،انهها االعتهداء علهى
نًْ غير  ،فهنا دي غير اسا ل اإلثرا  ،اا أقولش أنا ُا َ
ٍ
ِ
ا انهمها
النًْ؛ إلن نًسب اش أولى ان نًْ غير  ،فعند ذ ال يَص ّم أن يطيعه في لب ،وإ ا أطاعه في لب يهُ ْقهتَ ّ
جميعا ،ان االتنين ،الكاهد ي قى دا القتل بالس ب ،اسمه قتل ِحسي ،ايل اإلثرا على القتل.
ً
س ب شرعي

بح ْكههم
اورا علههى بههريء بالقتههل ،ي قههى دا اسههمه أي ً
رهها نههوع اههن أنههواع الس ه ب ،تَ َحيَّههل ُ
اليههاني س ه ب شههرعي ،ث ه ْن يكهههد ً
ِ
الكاهد اور هو القاتِل.
شرعي ،وشهد عليه اور علكان يُقام عليه القتل؛ ف ُقتِل؛ ف ص م هذا
س ب عرفي
سه ب عُ ْرفِهي ،ثتقههديم طعههام اسههموم لمههن يريههد أن يقتلههه أو َح ًْهر بيههر فههي الطريههق َع ْمه ًدا اههن أجههل أن يقههع فيههه ،إلههى غيههر
لب.
اجتماع الس ية والم اشرة

إ ا اجتمعههم الس ه ية والم اشههرة وجههب القصههاَ ،إاهها علههى االثنههين ثمهها إ ا ثان ها ُا َكلَّ ًَ هين بههالِرَْين عههاقِلَْين ،وإاهها علههى

أحدهما ،يعني إيه على أحدهما
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سه ب بهْ ،إلن المجنهون
واحد أعطى لمجنون س ّكينة وقال له روح اقتل فالن ،هنا القصاَ يقع على اين على ُ
المتَ َ

ُرفع عنه القلم ،فيقع عليه في هذا المقام.
صور اجتماع الس ية والم اشرة

ي قى إ ن الس ية والم اشرة في ال َق ْتل لها ثالث صور ،نقولهم سر ًيعا:
تقديم الم اشرة على الس ية ،ثما لو ألقا ان ش ِ
هاهق ،واحهد راهى واحهد اهن فهو  ،عنهدنا فيهه قتهل ا اشهر وقتهل سه ب،
ايال وقام راايه ان فو علكان ي قى فيهه اسهافة طويلهة ،جهه
واحد راى واحد ان برج عالي أهو ،جه على برج خليًة ً

واحههد فههي الههدور اللههي تحههم ق ههل اهها يقههع قههام جايههب اسههد وعههاربه بالنههار وهههو بيقههع ،يُقههام الحههد علههى اههين هنهها أو
افوالنهي دا هيتعه ّذر ،هي قهى
القصاَ على اين يُقام على الذي عهربه بالمسهد  ،ليهه إلنهه َتع َّجهل روحهه ق هل التهانيّ ،
عليه ت ديب وسجن وثدا ،والتاني دا هو القاتِل على الحقيقة.
صهن بالزنها؛ فه ُرِجم ،ثهم رجعهوا عهن الكههادة ،فيقولهون
طيب تقديم الس ية على الم اشرة ،ثما لو شهد شههود علهى ُا ْح َ

نحههن تَه َع َّم هدنا لههب ،اللههي قتلههه دلوقههم اللههي أقههام عليههه حههد الههرجم عليههه حاجههة ال ،إلنههه أقههام بس ه ب شههرعي ي قههى
س ب في إنه يهُ ْر َجم هو اللي يُقتل.
ُ
المتَ َ
جميعها،
ا انهمها ً
اليالث أن تجتمع الس ية والم اشرة ،ثما لو ه َّهدد أَ َحه ٌد أَ َحه ًدا ،وقهال إن لهم تقتهل فهالن قتلتُهب ،فيُه ْقهتَ ّ

إلن ليسم نَه ًْْ هذا ب ولى ان نًْ هذا.
واهلل تعالى أعلى وأعلم.
الخاتمة

أح تي في اهلل ،إلى هنا انتهى وقم هذا اللقاء ،وأس ل اهلل -س حانه وتعهالى -أن يجعلنهي وإيهاثم ِاهن الهذين يسهتمعون
سنَه.
ال َق ْول فيَتَِّعون ْ
أح َ
س حانب اللهم وبحمد  ،أشهد أن ال إله إال أنم ،أسترًر وأتوب إليب.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدر للنكر على النم في قسم تًريغ الدرو في انتديات الطريق إلى اهلل وتًرلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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